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چكيده
 ايران دورة سلجوقي و سوريه دورة ايوبي دو منطقة مهم در توليد آثار سفالي فاخر در قرون ششم 
و هفتم بوده اند. يکي از توليدات منحصربه فرد اين دو منطقه ميز هاي سفالي کوچک و کوتاهي است که 
محلي براي قرار دادن اشيا بوده  و در تزئين آنها از الگوهاي معماري بهره برداري شده است. اين آثار از 
توليدات رايج و مشابه دورة سلجوقي ايران و ايوبيان سوريه به شمار  آمده که به داليل مهاجرت، تجارت 
و جنگ، تحت تأثير يکديگر بوده اند، به گونه اي که توليد ميز ها در هيچ يک از دوره هاي تاريخي مشابه اين 
دو منطقه نبوده است. هدف از انجام اين تحقيق آن است که با مقايسه و تطبيق ميزهاي ايران و سوريه، 
ضمن پرداختن به شباهت ها و تفاوت هاي موجود، سير تحول ميزها از طريق تجزيه وتحليل تزئينات، شکل 
و نحوة ساخت، موردبررسي قرار داده و به تأثيرپذيري اين آثار از يکديگر پرداخته شود تا از اين رهيافت 
بتوان به شناخت کمي و کيفي و ميزان اثرگذاري معماري بر ساخت و تزئين آنها دست  يافت. سؤال هاي 
اين پژوهش عبارت اند از: ١- نقوش به کاررفته در تزئينات ميز هاي سفالي ايران و سوريه چه هستند؟ ٢- 
شباهت ها و تفاوت ها بين شکل و تزئينات ميز هاي سفالي مناطق ذکرشده کدام اند؟ ٣- در ساخت شکل و 
تزئينات ميزهاي سفالي از چه روش هايي استفاده شده است؟ روش تحقيق در حوزه روش شناسي متكي 
بر توصيف و تحليل است و شيوه گرد آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني است.  در اين خصوص، با 
تکيه بر منابع معتبر، چهارده نمونه ميز سفالي از موزه هاي داخل و خارج، جمع آوري شده و موردبررسي 
قرارگرفته اند. جهت تحليل دو نمونه از ميزهاي ايران روش ميداني و بازديد مستقيم از موزة  سفال و آبگينه 
تهران انجام شده است. نتايج تحقيق نشان  مي دهد  تزئينات و ساختار ساده تا پيچيدة اين آثار مانند 
تزئينات ساده و کم نقش قالبي تا تزئينات پرنقش و ريز زرين فام، ساختار ساده و يک طبقه اي ميزها تا 
ساختار پيچيده تر و دوطبقه اي آنها و لعاب ساده و تک رنگ ميزها تا لعاب پيچيده و با ارزش زرين فام، 
پيشرفت در تحول ساخت ميزها را نشان مي دهد. عناصر معماري حضور چشمگيري در تزئين ميزها 
دارند و اين ميزها شباهت هاي کلي و تفاوت هايي در ساختار، تزئينات و لعاب با يکديگر داشته و در ساخت 

و تزئين آنها از شيوة  کاربردي و مهم قالبي استفاده شده است. 
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مقدمه
 ميز  هاي سفالي کوچک و کوتاه شش ضلعي در قرون ٦ 
از آثار منحصربه فرد توليدشده  و ٧ /١٢ و ١٣ ه.ق م. 
ابداعات  منطقه  دو  اين  در  بوده اند.  و سوريه  ايران  در 
سراميک  و  سفالگري  هنر  در  بسياري  پيشرفت هاي  و 
نام  به  جديدي  مادة  از  مثال  به طور  است.  شکل گرفته 
بدنة سفالينه ها استفاده شده  براي ساخت  خمير سنگ١ 
توليدشده اند.  قالبي  روش  به  سفالي  آثار  بسياري  و 
زرين فام،  الجوردي)،  (فيروزه اي،  تک رنگ  لعاب هاي 
تزئينات  زيرلعابي،  و  رولعابي  روش هاي  و  مينايي 
سوريه  و  ايران  در  غيره  و  قالبي  مشبک،  نقش کنده، 
بسيار رايج شدند و پيشرفت چشمگيري پيداکرده بودند. 
عالوه بر شکل، تزئينات هم نقش مهمي روي آثار سفالي 
ايفا کرده اند. هدف از انجام اين تحقيق که به سير تحول 
ميزهاي سفالي ايران و سوريه از ديدگاه شکل و تزئينات 
نيز تحول ميزهاي سفالي  مي پردازد، مقايسه، تطبيق و 
اين  روي  به کاررفته  تزئينات  تجزيه وتحليل  طريق  از 
ميزها  اين  تزئيني  و  ساختاري  تأثير پذيري  نيز  و  آثار 
 -۱: از  عبارتند  تحقيق  اين  سوالهاي  است.  يکديگر  از 
و  ايران  سفالي  ميز هاي  تزئينات  در  به کاررفته  نقوش 
و  بين شکل  تفاوت ها  و  کدام اند؟ ۲- شباهت ها  سوريه 
 -۳ کدام اند؟  ذکرشده  مناطق  سفالي  ميز هاي  تزئينات 
براي ساخت و تزئين ميزهاي سفالي از چه روش هايي 
ابتدا  پژوهش،  سؤال هاي  بر  مبتني  است؟  استفاده شده 
روش هاي ساخت و تزئين سفال هاي سلجوقي و ايوبي 
ويژگي هاي  طرح  و  معرفي  به  سپس  و  مطالعه  شده 
ميزهاي سفالي ايران و سوريه پرداخته شده و در نهايت، 
فن ها و تزئينات اين آثار و شباهت ها و تفاوت هاي ميزها 
تحليل شده  است. الزم به ذکر است که با توجه به انواع 
شش ضلعي،  و  مستطيل  مثلث،  از  اعم  سفالي  ميز هاي 
و  ايران  در  شش ضلعي  ميزهاي  بودن  مشابه  علت  به 
سوريه تنها به نمونه هاي شش ضلعي، پرداخته شده است. 
هدف اين مقاله آن است تا از طريق بررسي موردي و 
تطبيقي اين آثار بتوان به شناخت کمي و کيفي ساخت 
ايران و سوريه، شباهت هاي کلي و  و تزئينات ميزهاي 
تأثيرپذيري ميزهاي دو منطقه از يکديگر و نيز به اهميت 
اين آثار در دورة اسالمي دست يافت. متناسب با عناصر 
معماري موجود در هر منطقه، ساخت و تزئين ميزها نيز 
از عناصر قوسي شکل  استفاده  الهام گرفته اند.  آنها  از 
مقرنس،  محراب،  همچون  عناصري  و  فضاها  تجلي  و 
و  ساخت  در  را  تأثير  بيشترين  کتيبه،  و  نرده  ستون، 
که  به گونه اي  است  داشته  منطقه  دو  ميزهاي  تزئين 
بررسي ميزها و عناصر به کاررفته در ساخت و تزئين 
آنها مي تواند موضوع تحليلي قابل قبولي جهت بررسي 
و  باشد  منطقه  آن  بر  حاکم  معماري  عناصر  تحليل  و 
معماري  آثار  تحليل  در مسير  احتمالي موجود  نواقص 

را مرتفع نمايد. درک و شناخت جنبه هاي مختلف ميان 
به عنوان دو هنر کاربردي اصيل  هنر سفال و معماري 
و داراي پيشينه، نيازمند مطالعه و پژوهش عميق ميان 
اين دو از اهميت و ضرورت تحقيق  است. اين پژوهش 
ميزهاي  در  به کاررفته  فن  و  ساختار  تا  نموده  تالش 
سفالي به عنوان يک موضوع مغفول ميان رشته اي را در 
دو منطقه تاريخي مورد واکاوي قرار دهد. فهم عميق تر 
و گسترده تر از موضوع، نيازمند پژوهش بين رشته اي و 
مطالعة خط سير فرهنگي- هنري هنر سفال و معماري 
در ايران و ساير مناطق هم جوار است تا از اين طريق، 
ابعاد عميق تري از ميزان و چگونگي ارتباط هنري ميان 

تمدن هاي منطقه آشکار گردد.

روش تحقيق
روش تحقيق در حوزة روش شناسي مبتني بر توصيف 
و تحليل است (به اين منظور، ويژگي هاي ميزهاي سفالي 
بيان شده و مقايسه و تحليل بين ميزهاي دو منطقه بر 
اساس شکل، تزيينات و نحوة ساخت آنها صورت گرفته 
کتابخانه اي  روش  به  اطالعات  گردآوري  نحوة  است.) 
داده ها،  گردآوري  ابزار  است.  كيفي  نيز  انجام شده 
تصاوير دريافتي از موزه ها و عکاسي مستقيم مي باشد 
اين  آماري  جامعة  ارائه شده اند.  جدول  چهار  در  که 
پژوهش، بر اساس شيوة ساخت، نقوش، شکل و سير 
تحول، چهارده نمونه ميز سفالي مي باشد (شش نمونه 
ميزهاي سفالي ايران مربوط به دورة سلجوقي و هشت 
ايوبي،  دورة  به  مربوط  سوريه  سفالي  ميزهاي  نمونه 
براساس ساختار و شکل شش ضلعي ميزها) که از کتب 
بررسي  مورد  و  جمع آوري شده  معتبر،  سايت هاي  و 
ميزهاي  نمونه  دو  تحليل  جهت  قرار گرفته اند.  تحليل  و 
سفال  موزة   از  مستقيم  بازديد  و  ميداني  روش  ايران، 
و آبگينه تهران صورت گرفته است. روش نمونه گيري 
غير احتمالي و روش تجزيه وتحليل آثار اين پژوهش نيز 

کيفي است.

پيشينة تحقيق
در راستاي موضوع اين تحقيق، به جز مقاله «زيباشناسي 
قرون   سراميکي  ميزهاي  بر  معماري  تقليد  تشابهات: 
از  کلي)»  فرهنگ  و  معماري  اسالمي،  وسطي(هنر 
BAR Internationalدرنشريه  ،(Graves,2012)

و  ايران  سفالي  ميزهاي  شرح  به  که   ۲۴۳۶ شماره  به 
سوريه ازلحاظ شکل، کاربرد، تزئين و تنوع ساختاري 
آنان با تأکيد بر ميزهاي سوري پرداخته است، تحقيقي 
که به طور هم زمان به بررسي مشترک ميزهاي اين دو 
منطقه بپردازد (ازلحاظ ساختاري، تزئيني، نحوة ساخت) 
و نقوش آن ها را تجزيه وتحليل کند، انجام نشده است؛ اما 
در ساير تحقيقات و منابع مکتوب، اين موضوع به طور 

چيني،  خمير  يا   (frit) سنگ  خمير 
در  است.  چيني  بدل  ترکيبي شبيه 
اواخر سده ششم ه. به منظور تقليد 
از ظروف چيني ماده اوليه مصنوعي 
به نام خمير سنگ در ايران، مصر 
مزاياي  از  يافت.  رواج  سوريه  و 
قابليت  به  مي توان  خميرسنگ، 
کرد  اشاره  آن  باالي  تزئين پذيري 

(طباطبايي:٣٥٢،١٣٩١).
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پژوهشي  در  است.  قرارگرفته  موردبررسي  جداگانه، 
سلجوقي»  مبلمان  بر  قومي  فرهنگ  «تأثير  عنوان  با 
نظر،  باغ  نشريه   ۳۱ در شمارة  پور،۱۳۹۳)  (رحمان  از 
سطح  کوتاهي  علت  جامعه شناسانه،  رويکردي  توسط 
نشستن  خاص  شيوه  و  سلجوقي  مبلمان  نشستگاه 
بررسي  عالوهبر،  و  قرارگرفته  موردبررسي  کاربر 
حکومت  فرهنگي  و  اجتماعي  تاريخي،  ويژگي هاي 
سلجوقيان، ويژگي ها و شناخت مبلمان اين دوره را با 
تزئينات  و  نقوش  نيز  و  نقاشي هاي روي سفال  تکيه بر 
«نمونه اي  مقالة  در  همچنين  است.  نموده  واکاوي  آنها 
 David مجله  در   (Watson,2010) عثماني»،  ميز  از 
CollectionJournal,2010به يک نمونه  از ميز ترکان 

عثماني پرداخته است و ساختار، تزئينات، مواد و مصالح 
و ساير جزئيات اين ميز را موردبررسي و تحليل قرار 
از  شکل  اين  پيشينة  به  مقاله  ضمِن  در  وي  داده است. 
ميزها در دوره ها و نگارگري هاي پيشين پرداخته و به 
شباهت، اثرگذاري و سير تحول گونه هاي مختلف آنها 
ديگر  مقاله اي  کرده است.  توجه  اسالمي  دوره هاي  در 
با عنوان«مبلمان ايراني در دوره اسالمي از سلجوقيان 
شماره  در  همکاران،۱۳۹۷)  و  (موسوي  از  زنديان»  تا 
۲۷ نشريه تاريخ و تمدن اسالمي، با تمرکز بر تخت و 
در  نشستگاه ها  دگرگوني هاي  بيان  و  حاکمان  صندلي 
ايراني  اين دوره ها، به معرفي گونه هاي مختلف مبلمان 
پرداخته و تزئينات به کاررفته در هر دوره و نيز اشکال 
مبلمان و نشستگاه ها را موردبررسي قرار داده است و 
در رساله دکتري همين محقق(موسوي،۱۳۹۷) با عنوان 
«شيوه تعامل مبلمان و معماري خانه ها و کاخ هاي سنتي 
ايران (با تأکيد بر دوره قاجار و شهر تهران) در دانشکده 
هنر و معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، 
با استاد راهنما دکتر حسنعلي پورمند و استاد مشاور 
دکتر ليال کريمي فرد، به معرفي و شناسايي مبلمان در 
معماري  و  مبلمان  ميان  نسبت  و  پرداخته  قاجار  دوره 
داخلي خانه ها و کاخ هاي اين دوره را بيان کرده است و 
نيز به انواع مبلمان در دو دسته بندي ثابت و متحرک طبق 
معماري بناهاي اين دوره دست يافته است. «گاگالر»، در 
رساله دکتري خودبا عنوان «حفريات رقه توسط موزه 
امپراتوري عثماني» در دانشگاه ويکتوريا و استاد راهنما 
از  کشف شده  قطعات  به   ،Dr. Marcus Milweight

سراميک هاي سوريه  (به  خصوص تعداد زيادي قطعه از 
 Tutuncan ) ميز هاي سفالي اين منطقه) پرداخته  است
و  رقه  بررسي سفال هاي  به  «بلوم»   .(Gaglar, 2017

سبک شناسي آنها پرداخته و نمونه اي از ميزهاي سفالي 
 .(Bloom,1975) رقه را همراه با تصوير ارائه کرده است
«پوپ»، تصوير يک نمونه از ميزهاي سفالي سلجوقي را 
دادهاست  ارائه  آن  مورد  در  توضيحاتي  و  نمايشداده 
و  آبگينه  کتاب«موزه  در  (قائيني،۱۳۸۳)  (پوپ،۱۳۳۸). 

سفال ايران» و (معمارزاده،۱۳۸۸) در کتاب «آثار ايراني 
روسيه»  سنتپترزبورگ  ارميتاژ  کاخ  موزه  در  موجود 
دو نمونه از ميزهاي سفالي دوره سلجوقي ايران را به 
نمايش گذاشته است. در کتب «سفالگري جهان اسالم در 
موزه طارق رجب کويت» (َفِهرَوري،۱۳۸۸) و «سراميک 
بررسي  ضمن  فصلي،  در  اسالمي»  سرزمين هاي  از 
چند  ه،   ۹ تا   ۶ سده هاي  مصر  و  سوريه  سفال هاي 
نمونه ميز و پايه هاي سفالي رقه مربوط به دوره  ايوبي 
موردمطالعه قرارگرفته است(Watson,2004)؛ همچنين 
از  ديگري  نمونه  لس آنجلس»،  هنري  «موزه   کتاب  در 
ميزهاي سفالي رقه به نمايش در آمده و به توضيح آن 
در  «گروبه»،   .(Komaroff,2016)است پرداخته شده 
جلد هفتم کتاب سفال اسالمي، به تفصيل سفال هاي رقه را 
موردمطالعه قرار داده و در بخشي، نمونه اي از ميز هاي 
سفالي اين منطقه را به تصوير کشيده و ويژگي هاي آن 

را بيان نموده است(جي.گروبه،۱۳۸۴).

شيوه هاي ساخت و توليد سفال
الف) ايران دورة سلجوقيان

ملي  صنايع  از  يکي  سازي  سفال  سلجوقي،  دورة  در   
سلطان آباد،  و  ساوه  ري،  و  کاشان  بر  عالوه  و  بوده 
طريق  اين  از  و  داشت  رواج  شهر  پنجاه  از  بيشتر  در 
به  دوره  اين  ظروف  و  بود  کرده  ايجاد  مهمي  تجارت 
هند، ترکيه، سوريه و عراق صادر مي شد (عرب بيگي و 
خمير شيشه  از جنس  اکبري،۱۱:۱۳۹۴). ساخت ظروف 
ماده  اين  است.  دوره شکل گرفته  اين  در  (خمير سنگ) 
شبيه خاک چيني دوره سونگ کشور چين بوده (۱۲۷۹-

که  بودند  باي  کينگ  چيني هاي  از  سفيد تر  اما  م.)   ۹۶۰
اين  وصف  است.  يافته  بسياري  توسعه  کاشان  در 
 ۷ قرن  در  «کاشاني،۱۳۸۶»  سفالگري  رساله  در  ماده 
خمير شيشه،۲  مواد  باالي  پخت  با  است۱.  بيان شده  ه. 
وجود  به  يکنواخت  و  مستحکم  نازک،  مرغوب،  بدنه اي 
به  نسبت  بدنه،  به  لعاب  بهتر  چسبندگي  سبب  و  آمده 
سفالي  آثار  بررسي  طبق  است.  مي شده  قبلي  بدنه هاي 
ازخميرشيشه  سفالينه ها  بيشتر  دوره،  اين  از  موجود 
امکانات جديدي را  فني،  اين توسعة  بودند.  ساخته شده 
فراهم  سفالينه ها  براي  لعاب  هم  و  شکل  زمينة  در  هم 
همکاران،۱۱۶:۱۳۹۶).  و  (بيک محمدي  است  نموده 
ساخت  «فن  که  مي کند  اشاره  نکته  اين  به  «عباسيان» 
به  معروف  ظروف  قالبي،۳  مانند  سفالي  ظروف  انواع 
لقابي۴ با روش خاص، ساخت مجسمه، ماکت سفالي و 
نقش  مانند کنده کاري،۵  تزئين سفالينه ها  ميز سفالي؛ و 
برجسته، مشبک،۶ زرين فام،۷ لعاب  تک رنگ،۸ بدون لعاب، 
نقاشي رو  لعابي،۱۰  زير  نقاشي  يا سيلوئت،۹  نما  سايه 
لعابي،۱۱ مينايي،۱۲ الجوردي،۱۳ و غيره در مراکز مهمي 
چون ري، کاشان، گرگان و نيشابور در اين دوره بسيار 

١. اين کتاب در سال ٧٠٠ ه.ق تاليف 
شناخت  در  است  رساله اي  و  شده 
جواهرات، عطرها و صنعت کاشي پزي 
بخش  در  اسالمي.  دوران  در  ايران 
سوم کتاب، شمه اي از اصول صنعت 
کاشي گري که در کاشان رواج داشته 
و خاندان مؤلف بدان اشتغال داشته اند، 

ذکرشده است.
٢. خمير شيشه از ده قسمت کوارتز 
(سنگ چيني)، يک قسمت گل رس 
شيشه  خمير  قسمت  يک  و  سفيد 
اطالعات  براي  است.  تشکيل شده 

بيشتر نک: (برند،١٣٨٣:٨٦).
٣. روش قالبي، مهم ترين و کاربردي  
ترين روش در توليد ميزهاي سفالي 
است. در بيشتر منابع، جنس قالب هاي 
به کاررفته براي ساخت سفالينه ها، گل 
بيان  واتسون  است.  ذکرشده  پخته 
مي کند: «در جهان اسالم، گل پخته، 
تنها ماده براي ساخت قالب بوده است 
ولي با توجه به سابقة طوالني کاربرد 
گچ در ايران، احتماال از اين ماده براي 
قالب گيري آثار سفالي استفاده مي شده 
است». (واتسون،١٣٥:٢٠٠٤). بيشتر 
قالب ها پس از شکل گيري اوليه تزئين 
ساخته شده  محصول  تا  مي شدند 
يا  و  فرورفته  طرح هاي  به صورت 
برجسته در آيند (و انواع نقوش گياهي، 
حيواني، انساني، کتيبه و غيره را شامل 
مي شدند). در اين دوره ساخت قالب 
منفي که همان قالب گيري از روي مدل 
مثبِت از پيش ساخته  بود، رواج يافت. 
نقوش در دورة سلجوقي پيچيده تر 
و برجسته تر بودند و از کتيبه هاي 
خوشنويسي برجسته بيشتر استفاده 

مي شد (مرتضايي، ١٣٩٥: ١٢٩٣). 
٤. در سوريه و رقه نيز از اين فن در 
ساخت سفالينه ها بسيار استفاده شده 
سفال  توليد  رايج  شيوه هاي  از  و 
تزئينات  با  سفالينه هايي  بوده است. 
قالب گيري شده زير لعاب سبز يا آبي، 
از مدل هاي رايج توليد رقه بوده است 
(گزا  فهروي،١٣٨٨:٤٤). نقوش قالبي 
برجسته سفال هاي اين منطقه اکثرًا 
به صورت تک رنگ يا زرين فام تزئين 

مي شدند (جي گروبه،١٣٨٤:٢٢٥).
بيان  به  يا  و  لقابي   ،Lakabi  .٥
در  مينا  معناي  به  لعابي  صحيح تر 
زبان فارسي است. اين نوع سفالينه 
از  قسمتي  آن  در  که  است  نوعي 
طرح به صورت کنده کاري و قسمتي 
ديگر به صورت نقش برجسته اجرا 
مي شود (کنده کاري روي مدل اصلي 
انجام مي شود). هدف از اين نوع فن، 
است  متفاوتي  رنگ هاي  جداسازي 
به کار گرفته  که روي ظرفي واحد 
را  لقابي  ظروف  بيشتر  مي  شود. 
بقيه در صفحه بعد



«اتينگهاوزن»  (عباسيان،۱۱۳:۱۳۷۰).  يافتند»  توسعه 
اشاره  عموم  براي  تزئينات  فراگير شدن  به  «گرابر»  و 
مي کنند. «در اين دوره، تزئين آثار اهميت زيادي داشته 
است؛ به گونه اي که اشياء ساخته شده براي عموم مردم 
و  فني  ظرافت  است.  بوده  فاخري  تزئينات  داراي  هم 
غناي طراحي سفالينه هاي سلجوقي حاکي از ظهور ثبات 
اجتماعي در پيشة سفالگري است که تعداد رو به افزايش 
امضاي سفالگران حتي بر روي سفالينه هاي بدون لعاب، 
پس از اواخر سده ٦ ه/ ١٢ م. نيز بر آن صحه مي گذارد» 

(اتينگهاوزن و گرابر،۵۱۲:۱۳۷۸).

ب) سوريه دورة زنگيان و ايوبيان
 توليد وسيع سفال و شيشه در رقه۱ باعث شد اين شهر 
به عنوان مرکز صنعت و تجارت رونق گيرد و نقش مهمي 
را در گسترش شهري، در جهان اسالم ازنظر تاريخي 
و اقتصادي ايفا کند. در دورة زنگيان، توليدات صنعتي 
 Tutuncan).به طور قابل توجهي در سوريه افزايش يافت
زنگيان  دوره  ارزشمند  آثار  از   (Gaglar, 2017:111

شهر  در  ساخته شده  سفالينه هاي  سوريه،  ايوبيان  و 
مراکز  مهم ترين  از  يکي  شهر  اين  که  بود  سوريه  رقه 
توليد سفال محسوب مي شد و تحت حکومت سلجوقيان 
«گروبه»  همکاران،۱۲۰:۱۳۹۶).  و  (بيک محمدي  بود 
لعاب  و  توليد سفالينه  مهم  از شهرهاي  را  نيز، سوريه 
مي داند. در قرون اوليه اشغال اعراب، سفال هاي لعاب دار 
وي،  اعتقاد  به  است.  داشته  گسترده اي  توليد  تک رنگ 
توليد   فرات  درة  در  و  سوريه  شمال  در  رقه  ظروف 
از  (گروبه،۲۲۳:۱۳۸۴). وي در بخش ديگري  شده است 
پژوهش خود با اشاره به وجوه تشابه و تمايز سفال هاي 

توليدشده در اين منطقه، جنس بدنه هاي سفالينه هاي رقه 
را مانند ايران، خمير سنگي دانسته که رنگ بدنه آنها سفيد 
متمايل به زرد يا سبز بوده است (همان،۲۲۵). فن تزئين 
تک رنگ،  لعاب دار  مانند  سفالي  ظروف  انواع  ساخت  و 
آبي فيروزه اي و الجوردي (که از لعاب فيروزه اي، براي 
است)،  مي شده  استفاده  حکاکي شده  و  قالبي  مدل هاي 
زرين فام،  کنده کاري،  مشبک،  قالبي،  برجسته،  نقش 
از  غيره  و  لقابي  لعاب،  روي  نقاشي  زير لعاب،  نقاشي 
توليدات سفال هاي سوريه به حساب مي آيند. نقوش اين 
سفالينه ها شامل نقش هاي هندسي، گياهي و گل وبوته و 

 (Bloom, 1975:17). کتيبه بوده است

مشخصه هاي ميزهاي سفالي
تابورت،٢ واژه اي است که در فرهنگ لغت غرب به ميزها 
اين  همچنين  مي شود.  اطالق  کوچک  پايه هاي سفالي  يا 
اين معني  (که  يا نشيمن کوتاه  به معني چهارپايه  واژه 
اوليه در زبان فرانسوي کاربرد داشته) بيان شده است. 
رايج  اصطالحات  ديگر  از  نيز  کرسي  و  مبلمان  واژة 
داراي  و  مبهم  اگرچه  تابورت  هستند.  تابورت ها  اين 
معاني متعدد است، اما «گريوز» با در نظر گرفتن واژة 
مي داند. صحيح  را  کلمه  اين  شش وجهي،  کوچک  ميز 

 (Graves, 2012:63) ميزهاي سراميکي در زمان خود 
کمياب و منحصربه فرد بوده و از تقليد نمونه هاي چوبي 
اوليه ساخته شده اند (همان،٧٢). افزايش کاربرد تزئينات 
شئ  ميزها،  اين  روي  معماري گونه)  (نقوش  مانند 
کاربردي را باارزش تر و تجملي جلوه مي دهد. ميزهاي 
با  تمدن هايي  از  گرفته  نشأت  سوريه،  و  ايران  سفالي 

فرهنگ و اصالت هستند.

شش ضلعيمستطيل شکلمثلث شکل

تصوير ۱. پايه با سه حفره در باال، 
سوريه قرن ۱۲ م/۶ ه. قالبي، لعاب 
سانتي متر ارتفاع:٢٠/٦  فيروزه اي؛ 

تصوير ۲. پايه با دو حفره در باال، 
سوريه قرن ۱۳ م/۷ ه، قالبي، لعاب 

فيروزه اي؛ ارتفاع:۲۰ سانتي متر

تصوير ۳. ميز بدون حفره، 
سوريه قرن ۱۳ م/۷ ه، قالبي، 

لعاب فيروزه اي؛ ارتفاع:۳۲ 
سانتي متر

https://i.pinimg.com :مأخذ
(URL:4)

www.davidmus.dk :مأخذ
(URL:3)
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(URL:2)

جدول ۱. گونه شناسي پايه ها و ميز سراميکي سوريه ازلحاظ شکل. مأخذ: نگارندگان

بقيه از صفحه قبل
بشقا ب هاي بزرگي تشکيل مي دهند 
که اکثرا داراي نقوش پرنده و حيوان 

مي باشند. (فهروي،١٣٨٨:٤٤).
٦. اين نوع تزئين مربوط به قبل از 
خشک شدن يا همان مرحلة چرمينه 
شدن سفال است. در اين روش براي 
کنده کاري، از ابزار نوک تيز استفاده 
مي  شود. طرح هاي هندسي، به ويژه 
خطوط مواج يا دايره اي دور ظروف و 
سپس طرح هاي ساده شدة جانوران، 
نقوش گياهي و اسليمي از جمله نقوش 
بوده اند.(توحيدي،  فن  اين  در  رايج 
٢٤:١٣٧٩) اين فن نيز از روش هاي 
رايج سفالينه هاي اين منطقه محسوب 

مي شود.
٧.اين نوع تزئين نيز مربوط به قبل از 
خشک شدن سفال مي باشد (مرحلة 
با  اين روش  چرمينه شدن سفال). 
سوراخ کردن و يا بريدن قسمت هايي 
از بدنة سفالي، به منظور زيباتر شدن 
است.  مي شده  انجام  سفالي  شئ 
اغلب  تزئيني،  اين نوع فن  طرح هاي 
هندسي و ساده شده، بودند. در ابتدا 
براي  فقط  ايران  در  روش  اين  از 
ساختن اشياء مشخصي مانند انواع 
شمعدان ها استفاده مي شد که با عبور 
نور از اين سوراخ ها، زيبايي خاصي 
به شکل مي بخشيد. همچنين چون 
وجود سوراخ ها در بدنة ظروف، براي 
نگهداري مايعات مناسب نبوده، اين 
تزئين براي ظروف مصرفي کاربرد  
نداشته است (رفيعي،١٣٧٧:٤٨). اين 
روش نيز در دوره سلجوقي ايران و 
ايوبي سوريه از فن هاي رايج تزئين 

سفال محسوب  مي شد.
٨. از مهم ترين و ارزشمندترين فن هاي 
منطقه  دو  هر  سفالينه هاي  تزئيني 
نوعي  فام  زرين  محسوب مي شود. 
نقاشي روي لعاب محسوب مي شود 
که در آن رنگيزه (ترکيبي از نقره و 
مس)، در پخت دوم (حدود ٦٠٠ تا ٦٥٠ 
درجه سانتي گراد) و در دمايي کمتر از 
بقيه در صفحه بعد

شناسايی  برای  رقه  عنوان   .١
سفال هايی به کار می رود که در شمال 
سوريه در تعدادی کارگاه واقع در رقه 
و بعضی ميدان ها در دره فرات توليد 

می شد. (گروبه،١٣٨٤:٢٢٥).
٢. Tapurt، پايه کوتاه يا ميز کوچک؛ 
اواسط قرن هفدهم از فرانسه، «پايه» 

. (URL: 1)کوچک تر از «طبل» درام

سير تحول شکل و تزئينات  معماري  
ميزهاي  سفالي شش ضلعي    گونة 
دورة سلجوقي  در ايران و ايوبيان 

سوريه/ ١٣٩- ١٥١
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فصلنامة علمي نگره

تصاويرويژگي هاروش هاتزئينات

- قاب نرده اي در دو رديف
-کتيبه کوفي

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

- شکل شش ضلعي با پايه هاي کروي تخت 
صاف

از  (ملهم  پايه ها  بين  شکل  قوسي  فضاي   -
معماري)

 - ارتفاع:۳۵/۹ سانتي متر

(URL:5) فرير گالري واشنگتن

- قاب نرده اي در يک رديف
- کتيبه کوفي

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

- شکل شش ضلعي با پايه هاي کروي تخت 
صاف

از  (ملهم  پايه ها  بين  شکل  قوسي  فضاي   -
معماري)

- ارتفاع:۳۱/۲ سانتي متر

(URL:5) فرير گالري واشنگتن

- قاب نرده اي در دو رديف
- نقوش اسپيرال و اسليمي

- برگ نخل پيچان

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

کف  مدور  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

از  (ملهم  پايه ها  بين  شکل  قوسي  فضاي   -
معماري)

-ارتفاع:۳۱/۱ سانتي متر

www.Christies.com(URL:7)

- قاب نرده اي در دو رديف
-نقوش گل و برگ قالبي

- کتيبه کوفي در ميانه و باالي ميز
- صفحه مشبک روي سطح ميز 

(همراه با نقوش هندسي)

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه  اي

کف  کروي  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

- بين پايه ها فضاي قوسي شکل
- ارتفاع:۳۵/۵۶ سانتي متر

https://i.pinimg.com(URL:8)

- قاب پنجره قوس دار
- نقش گل مرکزي و برگ ۱

-گل شش پر، هندسي (شش ضلعي)
-کتيبه کوفي (السعاده)

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي يکدست

کف  مدور  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

از  (ملهم  پايه ها  بين  شکل  قوسي  فضاي   -
معماري)

- ارتفاع:۳۲/۸ سانتي متر

(گروبه،۳۲۷:۱۳۸۴)

- الگوبرداري واضح تري از 
معماري

- قاب پنجره قوس دار
- ستون هاي پيچان

-نقش گل مرکزي و برگ
- کتيبه کوفي (السعاده)

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

کف  مدور  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

از  (ملهم  پايه ها  بين   - فضاي قوسي شکل 
معماري)

-ارتفاع:۳۲ سانتي متر

(URL:9) مجموعه ديويد

- نقوش هندسي مشبک (ستاره 
و دايره)

 - کتيبه در قسمت پايين (احتماًال 
عمل محمد، خوانده مي شود.)

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

کف  مدور  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

از  (ملهم  پايه ها  بين  شکل  قوسي  فضاي   -
معماري)

- ارتفاع:۳۸/۷ سانتي متر

https://www.si.edu(URL:10)

- قاب نرده اي (در قسمت کناري 
ميز)

- پنجره مشبک (قسمت رو به رو 
ميز)

- نقوش اسپيرال

- قالبي
- مشبک

- لعاب الجوردي

کف  مدور  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
تخت

- ارتفاع:۲۶ سانتي متر
- سطح ميز داراي حفره مرکزي

(فهروي،۴۵:۱۳۸۸)

جدول ۲. تحول و تنوع ميزهاي سفالي سوريه، مأخذ: نگارندگان

١. نقش يک گل مرکزي و دو برگ 
که آن را احاطه کرده باشد، به شيوه 
ظروف  در  و  است  معروف  جام 
زرين فام و منقوش بر آستر لعاب 

رقه رايج است.

بقيه از صفحه قبل

دماي اوليه، روي لعاب پخته شدة قبلي، 
به کار گرفته مي شود. براي مطالعة 
(واتسون،٢٧:١٣٨٢).  ن.ک  بيشتر 
سوريه،  و  ايران  فام  زرين  تفاوت 
تنها در شيوة اجراي نقوش به کار 
گرفته شده در اين فن مي باشد. نقوش 
شامل:  سلجوقي  دورة  فام  زرين 
نقوش هندسي، گل وبوته، فيگورهاي 
انساني و حيواني، کتيبه و غيره بود 
(گروبه،١٣٠:١٣٨٤). در رقه اين تزئين 
با شکل هاي نباتي، کتيبه به خط کوفي 
و نسخ، پرندگان، تصاوير جنگجويان 
و شکارچيان و حيوانات پر  مي شد 

(ديماند،١٣٣٦:١٨٤). 



تصاويرويژگي هاروش هاتزئينات

-الگوبرداري کامل از معماري
- طاق قوسي شکل

-ستون
-نرده

-مقرنس
-کتيبه کوفي

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي يکدست

پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
کروي

- ارتفاع:٢٥/٥ سانتي متر

موزه سفال و آبگينه تهران

- الگوبرداري کامل از معماري
- طاق قوسي شکل

- ستون
- نرده

- مقرنس
- کتيبه کوفي

- قالبي
- مشبک

- لعاب فيروزه اي يکدست

به  پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
شکل حيوان شير

- ارتفاع:٢٥/٥ سانتي متر

موزه سفال و آبگينه تهران

- الگوبرداري کامل از معماري
- طاق قوسي شکل

- ستون
- نرده

- محراب
- مقرنس

-نقوش اسپيرالي
-کتيبه کوفي

-قالبي
_مشبک

-لعاب فيروزه اي يکدست
-ساختار دوطبقه اي

-شکل شش ضلعي با پايه هاي کروي
-ارتفاع:٣٣/٧ سانتي متر

www.metmuseum.org
(URL:11)

- تقليد کامل از معماري
-طاق قوسي شکل

- ستون
- نرده

برجسته  انساني  فيگورهاي   -
به صورت نشسته و ايستاده

-نقوش اسليمي

- قالبي
 - مشبک

- لعاب احتماًال فيروزه اي

- شکل شش ضلعي بدون پايه
-ارتفاع: ١٩/٥ سانتي متر

مجموعه ديويد۱

- الگوبرداري کامل از معماري
-طاق قوسي شکل

_ستون
-کتيبة نسخ (شعر فارسي)

انساني  گياهي،  گل وبوته،  نقوش   -
(حاکم نشسته با جامي در دست)، 

پرنده، هندسي

 - قالبي
- لعاب زرين فام

- شکل شش ضلعي با پايه هاي کروي 
به شکل عمارت باغ (کاله فرنگي)

- ارتفاع:٢٧ سانتي متر

 

https://philamuseum.org 
(URL:12)

- الگوبرداري کامل از معماري
- طاق قوسي شکل

-ستون
-نرده

- کتيبه نسخ (شعر فارسي)
- نقوش گل وبوته، گياهي، هندسي 

و انساني (نوازنده ها)

- قالبي
- مشبک

- لعاب زرين فام

پايه هاي  با  شش ضلعي  شکل   -
کروي

- ارتفاع:٢٤ سانتي متر

www.hermitagemuseum.org 
(URL:13)

جدول ۳. تحول و تنوع ميزهاي سفالي ايران. مأخذ: نگارندگان

از   Pernille Klemp از  عکس   .١
تحت  گريوز  مارگارت  خانم  مقاله 
عنوان «زيباشناسي تشابهات: تقليد 
معماري بر ميزهاي سراميکي قرون 
و  معماري  اسالمي،  (هنر  وسطي 

فرهنگ کلي)

سير تحول شکل و تزئينات  معماري  
ميزهاي  سفالي شش ضلعي    گونة 
دورة سلجوقي  در ايران و ايوبيان 

سوريه/ ١٣٩- ١٥١



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

الف) سوريه
در مجموعه  ميزها  قطعات کشف شدة  از  زيادي  تعداد   
در  او  که  مي  دهند  نشان   ،(۱۹۰۸ (سال   Haydar Bey

انجام  همسايگي و مجاورت کارگاهي حفاري و کاوش 
داده که مخصوص توليد ميزها بوده است. به عالوه در 
با پوشش  دار  کتيبه  قاب هاي  همان کارگاه ها، کاشي و 
لعاب و ديگر عناصر تزئيني معماري ساخته شده توسط 
قالب برجسته را توليد مي کردند و به فروش مي رساندند. 
(Tutuncan Gaglar, ۲۰۱۷, ۱۵۰). نسبت دادن ميزهاي 
سوري به منطقه رقه، بر اساس کشف قطعات اين اشياء 
ويژگي هاي  و  مشخصه  نيز  و  رقه  جامع  مسجد  در 
قرار دادي سفال هاي اين منطقه ازجمله: لعاب فيروزه اي 
يا سبز ضخيم، ترکيب فريت هاي ماسه اي (خمير سنگي) 

.(Graves,2012:67). و غيره مي باشد
ميزهاي سوري در تزئينات و جزئيات شکلي، يک شکل 
ساختاري  ثابت  مشخصه هاي  اما  متنوع اند  و  نيستند 
دارند. اين ميز ها تمامًا شش وجهي هستند و با قالب هايي 
گوناگون و ماده اي از جنس خمير سنگ ساخته شده اند 
که هر قسمت جداگانه از لبه با اسليپ۱ (ِگالبه) به روش 
سطح  اسلب۲  توخالي اند.  و  شده  متصل  هم  به  دستي، 
روي ميزها محکم بوده و از اسلب ، جهت ساخت ديواره ها 
و باالي اين ميزها استفاده مي شده است. اکثر ميز هاي 
سوري روي پايه هاي دوکي شکل نصب  شده اند که اين 
پايه ها جداگانه ساخته شده و سپس به ميز اتصال يافته 
اند. اين اشيا سنگين نبوده و امکان جا به جايي داشته اند. 
ارتفاع  سانتي متر   ۴۰ تا   ۳۰ بين  نمونه ها  اين  غالب 
نمونه  چند  و  دارند  پهن  يک سطح  باال  در  اکثرًا  دارند. 
نمونه ميزها  داراي يک سوراخ۳ مرکزي اند. آن  آنها  از 
دربردارنده  ندارند،  بااليي  سطح  مرکِز  در  سوراخ  که 
سطحي  و  شش ضلعي) اند  و  (ستاره  هندسي  تزئينات 
محکم و مشبک را به وجود آورده اند (همان،۶۷). استفاده 
مکرر از عناصر قالبي همسان و مشابه روي مدل هاي 
باقي مانده، نشان مي دهد که فقط تعداد کمي از سفالگران 
(احتماًال در يک منطقه) در ساخت آنها دخالت داشته اند 
(watson,2004,300). طرح قاب مشبک با نردة اشکي 
از  که  هستند  سوري  ميزهاي  رايج  تزئينات  از  شکل، 
رقه سرچشمه مي گيرد و اين عنصر، تقليدي از مبلمان 
استفادة  به جز  مي رود.  شمار  به  سوريه  معماري  و 
گسترده از تزئينات مشبک، ترکيب هايي از اشکال ستاره 
و شش ضلعي مشبک نيز ياد آور هردو طرح هاي تزئيني 
از  استفاده  مشبک اند.  پنجره هاي  و  معماري  قاب هاي 
اين عناصر اشاره اي به معماري دارند و ارتباط اين دو 
(جدول   (Graves, 2012:74).است اشاره اي  و  رمزي 
دسته  سه  به  پايه ها  اين  گالري،  فرير  مجموعه  در   .(۲
تقسيم مي شوند (جدول ۱): دسته اول مستطيل کشيده 
نوع  به  شبيه  (هم  شکل  مثلثي  دوم  دسته   ،(۱ (تصوير 

شش ضلعي و هم شبيه به نوع مستطيلي است)(تصوير 
  (۳ (تصوير  شش ضلعي  شکل  به  سوم  دسته  و   (۲
(Bloom,1975:25). هر دو شکل پايه ها (شش ضلعي، 

مستطيلي) به صورت تزئيناتي گود در قالب ها در آمده و 
سپس توسط اسليپ و با روش دستي، به يکديگر متصل 
کتيبه۴  و  هندسي  تزئينات  پايه ها  اين  ابتدا  در  شده اند. 
داشته اند، سپس تزئينات گياهي و حيواني نيز بر روي 

آنها نمود يافت (همان،۴۱).

ب) ايران
 ميزهاي ايراني نسبت به سوريه کوتاه ترند و ارتفاعي 
اما   (Graves,2012:68) دارند  سانتيمتر   ۳۰ از  کمتر 
قالبي ساخته شده اند  به روش  نمونه هاي سوريه،  مانند 
کمتر  تعداد  به  ايران  ميزهاي  هستند.  شش وجهي  و 
اين  توليدشده اند.  سوري  نمونه هاي  با  متفاوت  نيز  و 
تزيين شده اند.  معماري  عناصر  با  واضح  به طور  ميزها 
ميزهاي  که  است  کرده  بيان  اطمينان  با  اتينگهاوزن، 
هستند.  باغ ها  معماري  کوچک شدة  کپي  ايراني، 
ديده  معماري  تقليدهاي  به وضوح  نمونه ها  اين  در 
ايراني،  ميزهاي   .(Ettinghausen, 1976:9).مي شوند 
طاق هاي  مانند  معماري  نقوش  مجموعه  از  جزئياتي 
و  پله  ايوان،  نرده،  ستون،  مشبک،  صفحات  مقرنس، 
حتي در بعضي موارد ساختار دوطبقه اي که همه به دقت 
کوچک شده اند، دارند. ميز هاي تک رنگ فيروزه اي ايران، 
 Graves,) سوري اند.  نمونه هاي  با  همسو  و  موازي 
2012:76). با توجه به شکل و تزئينات اين آثار در ايران 

و سوريه مي توان ذکر کرد که ميزهاي ايراني از تزئينات 
بوده اند.  بهره مند   سوري  ميزهاي  به  نسبت  بيشتري 
و  ميزها  شدة  متصل  قطعات  کم  ضخامت  به  توجه  با 
و  آنها  (ميزهاي سوريه)  باريک  و  پايه هاي دوکي شکل 
دايره اي (ميزهاي ايران) و نيز سطح کوچک روي آنها، 
کاربري صندلي و چهارپايه را به عنوان نشستگاهي براي 
انسان رد مي کند و کاربري ميز براي قرار دادن غذا و 
نيز نمايش اشياء تزئيني و فاخر را بيشتر  نوشيدني و 
تأييد مي کند (همان،۷۱).۵ ويژگي هاي ميز هاي ايران در 

جدول ۳ بررسي شده است.

يافته ها
ايران و سوريه نشان مي دهد   مطالعة تطبيقي ميزهاي 
و  ساختاري  شباهت هاي  منطقه  دو  اين  آثار  بين  که 
قرون  در  سوريه  و  ايران  دارد.  وجود  تفاوت هايي 
تجاري، هم جواري  ارتباطات  به داليل  ه.  هفتم  و  ششم 
جنگ،  و  دانشمندان)  و  (هنرمندان  مهاجرت  يکديگر،  با 
داراي وجوه اشتراکي در توليد ميزهاي سفالي هستند. 
با توجه به داليل ذکرشده، نمونه ميزهاي سفالي ايران 
تأثيراتي بر نمونه هاي سوري گذاشته اند و سفال هاي قرون ۶ 

١. Slip: در اين روش، گل رس را با 
آب ترکيب کرده و به صورت دوغاب 
براي  آن  از  سپس  درمي آورند، 
چرمينه  سفال هاي  قطعات  اتصال 
شده به يکديگر، تزئين و غيره روي 
مي شود  استفاده  سفالي  شئ 

(توحيدي،٢٥:١٣٧٩).
٢. :Slab روش ورقه اي در سفال.

٣.سوراخ مرکزي در وسط بعضي 
براي  محلي  سوريه،  ميزهاي  از 
گلدان  يا  ظرف  پايه  دادن  قرار 
بوده و اين کاربرد را داشته است. 

(Graves:2012,71)
٤.خطاطي ازجمله نقوشي است که 
بر روي سفال هاي ايران و سوريه 
به وفور ديده مي شود. اين خطوط 
دربردارندة عقايد مذهبي، ادبيات و 
به خصوص دعاي خير و نيز تجلي 
عرفاني  اسالمي  ديني  هنر  روح 
سفال،  روي  کتيبه  وجود  هستند. 
و  مفيد  پيام هاي  تجلي  از  نمودي 
فن  اين  مي شد.  شامل  را  ارزنده 
توسط روش هايي مانند نقاشي زير 
لعاب، زرين فام و قالبي و برجسته 
صورت مي گرفت و کوفي ساده تا 
را شامل  پيچيده  تزئينات  با  کوفي 
ايران  در  تزئين  شيوة  اين  مي شد. 
بعد از قرن ٣ ه. به وجود آمده است 

(ايماني،١٣٨٥:٣٠٠).
ن.ک  بيشتر  مطالعة  ٥.براي 

(Graves:2012,71-72)



ميزهاي سوريهتفاوت هاشباهت هاميزهاي ايران

- قالبيروش ساخت
- مشبک

- لعاب فيروزه اي

 
شش ضلعيشکل

ميز هاي فيروزه ايلعاب نمونه  (وجود  زرين فام   _
شش ضلعي با لعاب زرين  فام و عدم وجود 
شش ضلعي  ميزهاي  بر  لعاب  نمونه  اين 

سوري)
بر  رايج  لعاب هاي  نمونه  (از  الجوردي   _
ميزهاي سوري مي باشند که در نمونه هاي 

ايراني ديده نشده است)

- تقليد معماريتزيينات
- کتيبه کوفي
- طاق قوسي

- وجود نقوش انساني، حيواني و پرنده در 
ميزهاي ايراني و عدم وجود اين نقوش در 

نمونه هاي سوريه.
در  معماري  عناصر  واضح تر  تأثير   -
در  آنها  کمتر  تأثير  و  ايراني  نمونه هاي 

نمونه هاي سوري.

_ طاق قوسيعناصر معماري
_ تزئين مشبک در قاب 

نرده و قاب پنجره

_ شکل طاق محراب و پنجره ها
_ ساختار دوطبقه اي

_ مقرنس داخل محراب
_ شکل نرده ها

جدول ٤. وجوه تشابه و تمايز در ميزهاي سلجوقيان ايران و ايوبيان سوريه، مأخذ: نگارندگان

و۷ ه ق  ساخت شهر رقه (مرکز مهم تجارت)، تحت تأثير 
دليل  اين  به  و  بوده   سلجوقي  دوره  ايران  سفالينه هاي 
آثار رقه قابل مقايسه با نمونه هاي ايران، آناتولي، مصر 
و ديگر مناطق سوريه مي باشند. ميزهاي ايران و سوريه 
از منظر شکل (شش وجهي)، روش ساخت (قالبي، مشبک) 
و لعاب فيروزه اي و نيز از منظر بهره مندي از عناصر 
تزئيني در معماري همچون پنجرة مشبک، کتيبه نويسي 
و توجه به عناصر طاقي شباهت دارند (جدول ۴) اما در 

خصوص نحوة الهام گرفتن از عناصر برشمرده شده، 
داراي تفاوت هايي هستند. در نمونه هاي ايراني، عناصر 
معماري برشمرده شده، نمود بيشتري داشته و از تنوع 
باالتري نسبت به نمونه هاي سوري برخوردارند. شيوة 
زرين فام و لعاب الجوردي در ميزهاي سوريه و حضور 
نقوش حيواني، انساني، طبيعي و عناصر شناخته شده تر 
و کاربردي تر معماري ايراني در ميزهاي ايران نشان از 
توجه هنرمند به الگوهاي معماري قابل انطباق با ساخت 
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نتيجه
هنر سفالگري در دوران سلجوقيان و ايوبيان به اوج پيشرفت رسيده  است. ميزهاي کوچک و کوتاه 
سفالي ايران و سوريه در قرون 6 و 7 ه. ق، الگوهاي مثال زدني پيشرفت هنر سفالگري به شمار 
مي روند که نشأت گرفته از حضور و تبلور تمدن هايي اصيل هستند. در شکل گيري اين آثار، سه 
عامل جنگ، مهاجرت (هنرمندان و دانشمندان) و تجارت، پيوند تاريخي- هنري ميان اين دو منطقه 
را رقم زده و از داليل مهم تأثير و تأثر سبک سفالينه هاي ساخته شده به خصوص ميزهاي سفالي 
در اين دو منطقه به شمار مي رود. در اين دوره، شيوة ساخت، ابداعات فني، تزئينات، لعاب و مواد 
جديد براي ساخت سفال، قوت گرفته و هنرمندان توانستند آثار منحصربه فردي خلق نمايند. مطالعه 
و مقايسة ميزهاي اين دو منطقه و تزئينات آنها نشان مي دهد که نقوش معماري بيشترين تأثير را 
در تزئين ميزهاي دو منطقه و به طور آشکارتر در ميزهاي ايران داشته است. اين ميزها شباهت هاي 
کلي و ساختاري در شيوة ساخت (قالبي)، لعاب (فيروزه اي) و تزئينات (مشبک، کتيبه) دارند و با 
وجود شباهت هاي کلي، تفاوت هايي در تزئينات و نقوش معماري گونة آنها وجود دارد. ازجمله تأثير 
بيشتر نقوش معماري در نمونه هاي ايران در قياس با نمونه هاي سوري، ساخت و توليد ميزهاي 
زرين فام و عدم وجود اين فن در نمونه هاي شش ضلعي سوري، تفاوت در شکل پايه  ها و نوع لعاب 
پوششي ميز ها، تفاوت در شکل قوس ها، نرده ها، پنجره هاي مشبک ميزها و وجود تزئين مقرنس 
در نمونه هاي ايراني است. از شيوه هاي مهم در ساخت و توليد و نيز تزئين اين آثار، روش قالبي 
است. سير تحول و تطور ميزهاي سفالي نشان  مي دهد که در ابتدا ميزهايي با نقوش کمتر و شکل و 
تزئيناتي ساده تر ساخته شده و سپس نمونه هاي پرکار تر و پيچيده تر ازلحاظ تزئينات، ابعاد، ساختار 
و لعاب هاي خاص تر (زرين فام) ساخته شده اند. مطالعة ميزهاي سفالي ازآن جهت که انعکاس دهندة 
موضوعات معماري دوران خود به شمار مي آيند، زمينه و بستر پژوهشي مناسبي را جهت کشف و 

درک جنبه هاي مغفول معماري در قرون يادشده فراهم مي نمايند.

سپاسگزاري
 پژوهشگران مراتب قدرداني خود را از مسئوالن موزة سفال و آبگينه تهران در خصوص در اختيار 

گذاشتن تصاوير دو نمونه از ميز هاي سفالي ايران اعالم مي دارند.

منابع و مآخذ
  اتينگهاوزن، ريچارد و گرابر، الگ (1999). هنر و معماري اسالمي (1) 1250-650. ترجمه يعقوب 

آژند (1378). تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).
اتيگهاوزن، ريچارد و يار شاطر، احسان (2000). او  هاي درخشان هنر ايران. ترجمه هرمز عبداللهي، 

رويين پاکباز (1379). تهران: آگاه.

سير تحول شکل و تزئينات  معماري  
ميزهاي  سفالي شش ضلعي    گونة 
دورة سلجوقي  در ايران و ايوبيان 

سوريه/ ١٣٩- ١٥١
و  الهام  نحوة  در  تفاوت  وجود  است.  سفالي  ميزهاي 
به کارگيري شکل قوس ها، نرده ها و پنجره هاي مشبک 
ميزهاي  تزئين  به  مقرنس  ورود  نيز  و  ميزها  روي 
ايراني، نشان دهندة تجسم ملموس عناصر معماري در 

است  آن  نشان دهندة  و  است  سفالي  ميزهاي  ساخت 
و  ساختار  منظر  از  اثر  توليد  در  سفالگر  هنرمند  که 
تزئينات، به عناصر معماري توجه ويژه اي داشته است 

(جدول ۴).
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and differences between the forms and decorations of the Iranian and Syrian tables? 3- Which 

executive techniques were used for creation and decoration of these ceramic tables? This study is 

qualitative in method and depends on description and analysis in methodology. Data collection has 

been done using library research and field study. In this regard, with respect to reliable books and 

websites, fourteen pieces (six samples of Iranian tables and eight samples of Syrian tables) were 

collected and analyzed in terms of style, decorations, form and evolution of change. For analysis, 

two samples of Iranian tables have been studied through field research method and a direct visit 

to museum (pottery and glassware museum of Tehran). Simple to complex decorations (simple 

and less embellished to complex motifs), glazes (monochrome and simple glazes to complex and 

valuable glazes like luster), elements of architecture (columns, balustrade, mihrab, muqarnas and 

arch) and techniques of structures of these works (simple to complex molding, like two-storey 

tables) show progress in the evolution of tables. This study shows that these tables have general 

similarities and differences in structure, decoration and glaze. Regarding structure and decoration 

of tables, the applied molding technique and architectural elements (like mihrab, muqarnas, 

columns, two-storey structure and others) are bold and important in decoration. According to 

the architectural elements of each region, structure and decoration of tables have been inspired 

by them. The use of arcuate elements and others like mihrab, muqarnas, column, grating and 

inscription have had the most impact on structure and decoration of tables in both regions to 

the extent that studying these tables and the elements on them can be an analytical subject for 

analyzing architectural elements in these two regions and for fixing the possible defects in the 

path of architectural analysis.

Keywords: Iran, Syria, Tarput Pottery, Seljuk Era, Ayyubid Era, Decorations, Form
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In the study of the evolution of pottery art, the fifth and the sixth centuries are the golden age of 

this art. The Seljuk era in Iran (Kashan city) and Syria (Raqqa city) in Ayyubid dynasty are two 

important areas in the production of art works and industries, especially valuable ceramic works 

in the sixth and the seventh centuries in the middle of the year. The ceramics and pottery art of 

these two periods reached the highest level of progress; both in terms of structure and variety 

of motifs. The kings of the Seljuk and Ayyubid dynasties were important patrons of art, artists 

and craftsmen, and admired them in their courts. The importance of Seljuk period in Islamic art 

was that it stabilized a more elevated situation in Iran. Ayyubid period was important because it 

played a transitional role between Seljuk and Mamluk styles and influenced the field of art. One 

of the unique products of these two eras has been small, low and short ceramic tables (tapurt or 

tabouret) that were a place for putting vessels such as jugs, tea-cups and flowerpots on them, 

and were used in decorating architectural patterns and elements. The low ceramic tables of Iran 

and Syria come from cultural and traditional civilizations. These works are common and similar 

productions of the Seljuk period in Iran and Ayyubid dynasty in Syria that war, migration (of artists 

and scientists), trade and geographical situation (for example Raqqa city in Syria was located near 

the Euphrates river and has been in connection with Mesopotamia) were the reasons of the similar 

effects between two regions, and they have been linked in terms of historical-artistic context, and 

their production in none of the other eras was comparable to these two regions. The Raqqa city was 

just a center out of Iran’s area that produced notable ceramic vessels and tiles with good quality 

and new techniques. We can see the influences of Iran and Egypt on these ceramic pieces. The 

Iranian samples have influenced the Syrian samples. The aim of this study is that by comparing and 

matching, while dealing with the similarities and differences between tables (tapurts or tabouret) 

of these two important areas, it has examined the evolution and development of these two areas 

through analyzing the decorations, forms, the way of construction and the influence of these works 

to understand the quantitative and qualitative knowledge of construction and their decoration. 

There is a variety of ceramic tables or tapurts, such as triangular (a stand with three holes on them), 

rectangular (one of the common and important styles of ceramic stands with two holes on them 

in Syria) and hexagonal forms, but due to the similarity of hexagonal tables in Iran and Syria, we 

just focused on hexagonal samples in this research. Here in this research we have three questions: 

1- what elements are used to decorate the Iranian and Syrian tables? 2- What are the similarities 
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