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 لعابدار رقه  هایدر سفال انسان پرنده پرنده و 

 چکیده
های بدست بررسی سفال. است در شمال سوریه دوره ایوبیکه متعلق به یی هستند هاگروهی از سفال «رقه»سفال بیان مسئله:

از سفال بومی منطقه تحت عنوان  تأثیر گرفتهطور کلی  که به یناتیدر تز یک سبک ترکیبیایجاد آمده از این منطقه، نشانگر 

 سفال از یامالحظه قابل بخش ،یاسالم هنر در یاصل نقوش از یکی عنوان به پرنده هیمانقش. است «های محلی کهنسفال»

 هایشهیاند با نقوش، ریسا از شیبکه  است داده اختصاص خود به انیوبیا یحکمران ۀدور در دوازدهم قرن در را رقه منقوش

 یاهیگ نقوش با بیترک در ایروزهیف ۀنیزم بر اهیس رنگ به نماهیسا ،یکل شکل سه به نقش نیا .دارد مطابقت یسور هنرمند

 در ساده و ییابتدا یطراح نوع با منفرد شکل به و یینایم و فامنیزر یهاسفال در نییپرتز و انهیگراحجم صورت به شده، زهیاستل

 لعابدار ظروفدر  را شونقاین  اتیخصوص دارد، یسع انسان،پرنده و پرنده نقش انتخاب با مقاله نیا. شودیم دهید یلکاب کیتکن

 .دهد قرار مطالعه مورد ،یوبیا دوره هنر و فرهنگ گاهیتجل عنوان به رقه

 به عنوان بخشی از فرهنگ اسالمی   ،یوبیا دوره هنر و فرهنگ شناخت و آگاهی از  هدف:

ص ۀویش به مقاله نیا روش روش پژوهش: ست یلیتحل ،یفیتو سی و تحلیل قرار گرفته هاداده. ا صورت موردی مورد برر  ؛اندبه 

 .است ینترنتیا و یاکتابخانه ۀبه شیو زین اطالعات یگردآور

اند؛ توجه به طبیعت و بازنمایی آن، نگاه نمادین کار گرفتهویژه را بههنرمندان سفالگر در نمایش نقش پرنده سه نوع نگاه  ها:یافته

های خاص ارائه، دستور زبان خاص سفال رقه را ایجاد کرده و سمبلیک و ترکیب عناصر و موجودات با یکدیگر به همراه تکنیک

 است. 
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 مقدمه
ترین مهم «خلیلی». شودایوبی، یکی از مراکز مهم تولید سفال در تمدن اسالمی محسوب می ۀشهر رقه در دور

سفال در سوریه  در قرن دوازدهم میالدی تولید»کند؛ مراکز سفال دوره ایوبی در سوریه را چنین معرفی می

بواسطه پیدایش بدنه خمیر سنگی و نقاشی فلز آذین روی لعاب تغییر کرد. فاز اصلی و اولیه با گروهی از ظروف 

بی شک «. ترندقدیمی «ظروف رقه»مربوط است. این ظروف از « 1ظروف تل مینیس»خمیر سنگی معروف به 

(. شیوه ساخت، جنس 225-223 ،1384، )خلیلی است «ظروف رقه» میانی سوریهدوره ترین سفال شناخته شده

دهند. های تزیین و نوع نقوش در کنار یکدیگر در مجموع خصوصیات خاص سفال رقه را تشکیل میبدنه، روش

های ای و دیگری با طرحیکی با نقوش سیاه سایه خورده با لعاب فیروزه ،دو نوع نقاشی زیرلعابی هم وجود داشت

خصوصیات  .(529 ،1994، و گرابر های انسانی و حیوانی بود )اتینگهاوزننده پیکرهردادلنشین و ظریف که دربر

های های مزین به انواع نقوش، مشترک است. آنچه موجب تفاوت در انواع سفالدر سفالو های رقه فیزیکی در سفال

کاربرد دارد. هرچند گاه، نوع های رقه های لعابکاری، نوع نقوشی است که در سفالشود، عالوه بر تکنیکرقه می

ای نما که در ظروف نقاشی زیر لعاب فیروزهخاصی از نقوش در تکنیک خاصی کاربرد بیشتری دارد مثل نقوش سایه

ای دارد. به طور کلی ظروف بدست آمده از رقه که مزین به موتیف جانوری هستند، و آبی کبالت کاربرد گسترده

ها برای سرو غذا و ظروفی برای ریختن مایعات و ها، کاسهگیرند: بشقابی میاز نظر نوع ظرف؛ در سه طبقه جا

ها با عمق بیشتری ها، عمیق با لبه مسطح برگشته. کاسهفرم رایج اغلب بشقاب .(Bloom, 1975 ,28ها )کوزه

 .شوند، و غالبًا کروی و مخروطی هستندمی مشخص

 روش پژوهش
های مختلف دنیا از جمله موزه متروپولیتن، کتب تاریخی و آرشیو موزهاین پژوهش بر اساس مطالعات اسنادی 

موزه ویکتوریا آلبرت، موزه لوور، موزه فیتزویلیام، موزه اسمیتسونیان)گالری فریر(، موزه ملی دمشق، موزه هنر 

ابدار یافت شده سینسیناتی، موزه بروکلین، موزه بریتانیا، مجموعه دیوید و ... انجام شده است، از میان ظروف لع

-هایی که نقش پرنده و نقوش ترکیبی)پرندهشود، نمونهدر منطقه رقه)دوره ایوبی( که در این آرشیوها نگهداری می

سپس نقوش تصاویر موجود در جداول با اند. ها وجود داشت، انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتهانسان( در آن

های خطی ترسیم و برای مطالعه تحلیلی و ویژگی به صورت شمای (Coreldraw Graphics Suite X7)نرم افزار 

 بصری، مهیا شده است. 

 پیشینه پژوهش
 یوبیا دوره سفال نهیزم در یمستقل پژوهش کنون تا رسدیم نظر به شده، انجام هاییبررس و مطالعات اساس بر

 2«نزیجنک نیمرل» کهآن وجود با البته است،نشده انجام یوبیا دوره هاینهیسفال نقوش تحلیل نهیزم در ژهیوه ب

 کند،یم یبررس را رقه سفال نهیزم در مختلف شناسانباستان گزارشات «رقه به دوباره ینگاه »کتاب در( 2006)

 .است موجود تنیمتروپول موزه در که است یوبیا دوره به مربوط هایسفال از یامجموعه یمعرف بر یو تمرکز

 نقوش منشأ» ( در مقاله1395) «بیگی و اکبریعرب»  :جمله از است شده انجام رقه سفال نهیزم درمقاالتی نیز 

ایران سفال  به تشابهات و مصادیق تأثیر« هیسور و رانیا آثار به یقیتطب ینگاه با هیترک قبادآباد کاخ یهایکاش

 در ینییتز یهاهیآرا انواع» ( در مقاله 1394« ) زارعیو  ، براتیقاسمی»  و ترکیه پرداخته است. در سفال سوریه

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjABahUKEwja_4CDr7rIAhUKlSwKHeOBAY8&url=http%3A%2F%2Fwww.coreldraw.com%2Fus%2Fproduct%2Fgraphic-design-software%2F&usg=AFQjCNHkk-n8gHmN4mHzve40yh15rkhFNA&sig2=7zlFr0khOcAHIWV0lM5JsQ
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های رقه به معرفی سفالینه« تنیمتروپول موزه در موجود رقه یهاسفال: یمورد مطالعه انیوبیا دوره یهاسفال

 ۀمطالع»( در مقاله 1397) «محتشممرادی و  ، حسینییمحمدکیب». اندموجود در موزه متروپولیتن پرداخته

اند. و های کاشان پرداختههای رقه و سفالبه مقایسه سفال« رقه و کاشان یشهرها فامنیزر سفال سبک یقیتطب

به بررسی تکنیک « ابی رقه، نقش و تکنیکعسفال ل»( در مقاله 1396« ) مریم قاسمی و زهرا قاسمی»در نهایت 

اند. مقاله حاضر به طور خاص به مطالعه و بررسی یکی از ها پرداختهرقه و مجموعه نقوش آن هایخاص سفال

ها را به صورت موردی آنالیز و مورد تجزیه انسان( پرداخته و آنها ) نقش پرنده و پرندهنقوش پرکاربرد این سفالینه

 و تحلیل قرار داده است.

 سفال رقه 
ترین مرکز تولید سفال در سوریه محسوب بزرگ 3«رقا»یا « رقه»ایوبی شهر  در میان شهرهای سوریه، در دورۀ

شد. شباهت برخی از آثار بدست آمده از رقه، با آثار ایران دوره سلجوقی نشان از واردات این آثار به رقه است. می

حتی سوراخ  شودحفظ می «گالری فریر»شباهت در فرم ظروف بسیار مشهود است، چنانچه در یک مورد که در 

برداری شده شده است نیز کپیهای سلجوقی جهت تسهیل در خروج مایعات تعبیه میروی دسته که در تنگ

بعضی از » ای است که برخی محققین اعتقاد دارند،به هر حال این شباهت به اندازه. ((Bloom, 1975, 51 است

همین مسأله گاه شناسایی  ( 144، 1386، )رایس «برداری شده استهای آن سرزمین مستقیماً در ایران مدلسفال

بعد از ویرانی رقه، سبک رقه را 6و فسطاط 5و دمشق 4کند. زیرا سفالگران روسفاسفال رقه را با چالش مواجه می

 ادامه دادند و در مواردی به تقلید اجناس رقه پرداختند.

 های لعابدار رقهتنوع نقش پرنده در سفال
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  رقه شاهد تنوع در نقش پرنده هستیم که ازآن جمله میهای لعابدار در سفال

 های بازنمایی شده از طبیعت پرنده .1

های مذکور، دیده های موجود در موزههایی که بر روی غالب ظروف منقوش جانوری از میان نمونهنقش پرنده

ویژه هباشد. بمرغابی، کبوتر، عقاب، درنا، طوطی، و خروس می شود؛ بیشتر شامل پرندگانی چون اردک، طاووس،می

های متفاوت و البته با تنوع های رایجند. این نقش با ویژگینقش عقاب )عقاب دوسر(، طاووس و اردک از نقش

بندی در سطح ظروف قابل چشمگیری بر روی ظروف ظاهر شده است، که از لحاظ شیوه طراحی و نحوه ترکیب

هنرمند سفالگر در ترسیم این پرندگان به نوعی بازنمایی از طبیعت پرداخته است. بدین معنی که با  توجه است.

انتخاب یک موجود از طبیعت همچون پرنده، با نمایش جزئیات منحصر به فردی نوع خاص از پرنده را مد نظر 

داری و تقلید محض نپرداخته است. برداشته است، همچون طاووس یا مرغابی و .... اما در عین حال هرگز به نسخه

بازنمایی »در واقع در مرحله اول انتزاع شکل از فرم پرنده اولین قدم از احتراز هنرمند سفالگر از تقلید محض است. 

 «شودها یا تعدادی از اصل اُبژه حذف میهمواره با درجه معینی از انتزاع همراه است؛ یعنی معموالً یکی از ویژگی

 شده، کارگرفته بهالمی اس دوره هنری آثار در نمادین ایآرایه عنوان به تنها نه طاووس نقش(. 32، 1379)آژند، 

 به طاووس که بودند معتقد زیرا است، بوده توجهد مور مقدس مرغی عنوان به باستان دوران از پرنده این بلکه

 (. 25، 1386، )خزاییجاودانه یافته است  عمر حیات، آب نوشیدن دلیل
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 پرنده با بیان سمبلیک .2

اثر برخی  اند، بلکه نوعی سمبل و رمز نیز هستند، ممکن است در یکگاه نقوش نه فقط از طبیعت گرفته شده

عابدار رقه عناصر آن در عین اینکه مشخص کننده فرمی در طبیعت هستند، نماد و سمبل نیز باشند. در ظروف ل

از جمله نمادهای  وعی بیان نمادین داشته باشند. این دسته از نقوشتوانند ننقوشی مانند عقاب و عقاب دوسر، می

نطقه، نقش این پرنده در این ماست. شوند که در هنر سوریه به صورت یک سنت در آمده طبیعی محسوب می

رچم این های مختلف و حتی پرسد، چنانچه نقش عقاب بر روی مسکوکات سوری در دورهاستراتژیک به نظر می

تن این نکته که باشد؛ و با در نظر گرفبسته است. با توجه به اینکه نقش عقاب دوسر نماد بیزانس می کشور نقش

وران مختلف ثیر بیزانس بر هنر سوریه در دأسوریه مدت زیادی تحت تسلط رومیان قرار داشت، این نقش گواه ت

اربرد این سمبل ک» نویسدمی و در یکی از شهرهای مهم این دوره، یعنی رقه است. چنانچه مرلین جنکینز

ادامه  روی د .(Jenkins,1983,362« )انتقال یافته است سبیزانای در هنر رم داشته است و از رم به گسترده

 (.1جدول ) شوندهای اسالمی میها در دورۀ اسالمی باعث گسترش این نقش در سایر سرزمیننویسد: مصریمی

 دار رقه. تدوین: نگارندگانبازنمایی و سمبلیک در ظروف لعابانواع نقش پرنده با بیان  .1جدول 

 نوع پرنده
 طرح

 
 تصویر

 

 

 طاووس
  

 

 

 عقاب

 دوسرعقاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمرغاب

 اردک
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 نوع پرنده
 طرح

 
 تصویر

 

 

 خروس
  

 

 

 طوطی
 

 

 

 مرغ ماهیخوار

 

 

 

 درنا
 

 

 

 

  ؟

 

 

 

 

 

 

 کبوتر

 گنجشک
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دار های بسیار بدیع در تصاویر منقوش بر ظروف لعابهای تزیینی، با محوریت پرنده، یکی از نمونهدر میان آرایه

آفرینش چنین موجودی تصویری مشترک از دو ایده ( »12)تصویر  گیاه( است.-گیاه )پرنده-رقه نقش حیوان

دهد که زندگی بشر را تحت تأثیر قرارداده بودند. هر دوی این موجودات قدرت بزرگ طبیعی و جاندار را ارائه می

باشد. از طرفی، هر دوی این می به عنوان منبع مهم و اصلی تغذیه بوده و زندگی و حیات انسانی وابسته به این دو

بطور بارز حضور  های سنتی و جادوییی، اسرارآمیز و ناشناخته در اعتقادات، مراسم و آئینموجودات طبیع

توانست برخی از مفاهیم پیداکردند. موجود خلق شده با چنین ترکیبی، تجمع دو قوا و قدرت طبیعی بود که می

یکی از « گیاه-حیوان»یبترک .توانسته هم حامی باشد هم تهدیدو نمادها را با خود حمل کند. این موجود می

های نماید که از اتصال و آمیختن یک یا چندین عضو حیوانی با فرمترین موجودات تخیلی را معرفی میکاربردی

بهایی از فلزکاری سیمین با اندود طال و گیاهی طبیعی یا تجریدی بوجود آمده است. این نقش بر روی آثار گران

 (.44، 1392، )طاهری« اقصی نقاط راه یافت های نفیس ابریشمین ساسانی بهپارچه
 

 نقش پرنده با سر انسان)هارپی(: پرنده با بیان انتزاعی .3

، (88، 1388، )عابددوست« ها، تلفیقی از سر انسان هستند با بدن پرندههارپی»چنانکه در تعریف این واژه آمده: 

ها ها، به محض آنکه فناوری مناسب آننویسد: هارپینیز درباره ظهور این موجودات بر روی ظروف می «پوپ»

خلیلی ققنوس یا همان  .(1705 ،1387)پوپ،  ها اجرا شدندبدست آمد، به طور چشمگیری بر روی سفالینه

وی همچنین نقش  .(198 ،1384)خلیلی، داندهارپی را موتیف رایجی در هنر اسالمی قرن دوازدهم و سیزدهم می

در این ظروف، یک پیکره بزرگ منقوش بر زمینه ساده محصور »کند: این موتیف را در ظروف، چنین توصیف می

نات رایج در ظروف منقوش بر ییهای گل و بته است. در اغلب موارد، لبه ظروف با نواری از خط کوفی تزبا موتیف

نگاری زیادی با ظروف مینایی منقوش بر فاوت در تکنیک، این ظروف شباهت شمایلآستر لعاب رقه دارد. به جز ت

دهد سفالگران سوری تحت شد، که نشان می ثبت میالدی1180برای اولین بار در دههلعاب ایران دارد. نوعی که 

نکته دیگری که در ارتباط با این نقش وجود دارد، رابطه این  . (229)همان،  «اندثیر سفال پارسی آن دوره بودهأت

در حالی که نقاشان، سفالگران و فلزکاران از تصویر » 7«روبرت ایروین»نقش با مفاهیم جادویی است؛ به زعم 

اشیای دادند یا به خاطر این بود که به کردند، معلوم نبود که این کار را برای سرگرمی انجام میهارپی استفاده می

بخشید. ابوالهول که به عجیب و تخیلی عالقه داشتند. با این حال، هارپی تصویری بود که خوش بختی نیز می

 ،1389)ایروین،  «شودشد، در تصویرنگاری قرن یازدهم ظاهر میخورشید، درخت حیات و حیات آخرت مربوط می

باً سر زن به همراه پیکره پرنده ترکیب شده رسد در تصویرگری این نوع نقوش غالبه نظر می .(1( )تصویر293

شود، ترکیب نادر و جالب توجه انسان، پرنده و گیاه است. مشاهده می 2نمونه دیگر که در تصویر  (.2)جدول است

در ایران وجود دارد. ( 3)تصویر «کندآق»رسد، شباهت زیادی بین این نقش و نقش ظروف موسوم به به نظر می

رسد ترکیب می بینیم که به نظر می 2نقش مشابهی با تصویر شماره  «تل مینیس»در نمونه بدست آمده از 

 بودن پرنده است که در مورد دیگری دیده نشده است.پرنده و گیاه است ولی نکته قابل توجه سه پا انسان
  

 

 

 . 1تصویر

بدنه خمیر سنگی نقاشی زیر لعابی. 

: منبع میالدی. 13و  12سوریه رقه 
www.memuseum.org. 

 . 2تصویر

ابی. با نقش عل .بدنه خمیرسنگی

سانتی متر.  41.5هارپی. قطر 

منبع:  .12سوریه. قرن میالدی
www.britishmuseum.org.  

 

 . 3تصویر

کاسه با نقوش پرنده و گل و برگ، 

 هجری. 7و  6آق کند سده 

 170، 1386کامبخش فرد، منبع: 

http://www.britishmuseum.org/
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 . تدوین: نگارندگانحیوان)هارپی(-نقش انسان. 2جدول

 

 تزئین و طراحی نقش پرنده  یهاکیتکنشیوه ساخت و 

 نوع اسالم یایدن شرق در. است بوده یرس ریخم یموارد در زین و یسنگ ریخم غالباً  رقه، در ظروف بدنه جنس

 (.Degeorge,2002,13)شودیم شناخته شهیش ریخم ای سنگ ریخم نام با که شودیم ینیآفر باز ریخم از یدیجد

 یهانمونه از که یسنگ ریخم بدنه جنس با هستند یظروف رقه، داتیتول دوره نیا در گفت، توانیم یکل طور به

 اغلب در بلکه است، یواقع دیسف کی ندرت به رنگشان و است ترسست اریبس سینیم تل مصر، در خود مشابه

انواع تزئین ظروف رقه را چنین در مورد  ،«8موریس دیماند» .(5و  4)تصویر است سبز ای زرد به لیما دیسف موارد

ای ین نقاشی و هم جال داده شده. رنگ جال معموالً قهوهی: ظروف سفالی رقه، چندین نوع است، هم با تزگویدمی

سبز رنگ با جال نقاشی و گاهی رنگ آبی نیز به آن اضافه شده، شامل ینی که روی لعاب یتیره است. طرح تز

باشد. برخی قطعات از لحاظ شکل و طرح اشکال نباتی و کتیبه به خط نسخ یا کوفی و گاهی تصویر پرندگان می

نگ ینی است که به رنگ سیاه زیر لعاب فیروزه ریدارای زیبایی خاصی است. نوع دیگر سفال مشهور رقه؛ دارای تز

ینات عمده این گروه عبارت است از اشکال نباتی و متشابک و حرف کوفی و شکل پرنده یکشیده شده است. تز

منحنی در داخل مناطق منفصل کشیده شده است. این قسم سفال رقه، اغلب  اشکال نقطه نقطه و حلزونی وکه با 

شود. ولی بدنه این دو نوع سفالی با هم نی به رنگ سیاه و آبی است اشتباه میییبا ظروف ایرانی که دارای تز

 تر و شن آن کمتر و رنگ آن سفید مایل به خاکستری است، نه کرم رنگاختالف دارد. ظروف ایرانی سخت

  .(185 ،1389)دیماند، 

 ،یجانور ،یانسان معموالً که یاصل نقوش اول گروه هستند میتقس قابل عمده دوگروه به رقه نیسفال ظروف ناتییتز

 نیا. دارند پرکن یخال نقش نهیزم پس در معموالً که هستند یفرع نقوش دوم گروه هستند، یاهیگ ای و بهیکت

 در خود نقوش نیا. باشندیم مصر در یفاطم دوره به مربوط ناتییتز در رفته کاربه نقوش ادآوری نقوش از دسته

 نقوش یکل طور به شده انجام مطالعات به توجه با. اندموثر یاصل نقش ییخودنما جهت یمناسب بافت جادیا

 نقوش. 1: کرد بندیطبقه یاصل دسته سه به توانیم یموضوع نظر از را یوبیا دوره لعابدار ظروف ویگوراتیف

 . یانسان ویگوراتیف نقوش. 3( وانیحانسان) یبیترک ویگوراتیف نقوش .2 یوانیح ویگوراتیف

 یسو از زین یسلجوق عصر در رانیا یمرزها در که جهت آن از پرنده نقش یوانیح ویگوراتیف نقوش انیم در

 کرده جلب خود به را نگارندگان نظر واناتیح ریسا از شتریب رد،گییم قرار یخاص توجه مورد یرانیا هنرمندان

ادامه ینات ارائه داد که در یتری از این تزتوان دسته بندی کاملرسد میاما با مطالعه منابع دیگر به نظر می .است

 به آن می پردازیم:

 تصویر طرح نوع نقش

 

 ترکیبی

 )هارپی(

 پرنده،انسان

 

 

 

 

 

 .           4تصویر

نقاشی زرین فام، مصر. 

1200-1250 .

   www.vam.ac.ukمنبع:

 

 

 

 

 . 5تصویر

بدنه فریتی. نقاشی با لعاب زرین 

فام روی لعاب شفاف. سوریه. تل 

  .1150مینیس. 

 .www.davidmus.dk منبع:
 

 

 

http://www.davidmus.dk/
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  نقاشی زیرلعابی. 1

شکی معروف مهای سفال اسالمی متداول شد به نقاشی زیرلعابی یا قلم هجری در اغلب حوزه 6روشی که در سده 

، «نیشابور»، «جرجان»اند، عبارتند از گردیده است؛ مراکزی که عموماً در این شیوه تولیداتی را عرضه داشته

ده را شروش کار به این ترتیب بوده است که ابتدا ظروف شکل گرفته و خشک . «ساری»و  «آمل»، «سمرقند»

رنگ اف و بیپختند. بعد مایع لعاب شفمیو ینات مورد نظر را روی سفال نقش کرده، یدر کوره پخته و سپس تز

عاب قلیایی زده رف را لبردند، در روش دیگر بعد از اتمام نقاشی سطح ظرا روی بدنه منقوش ریخته و به کوره می

غیره بودند و در زیر  ای، سبز و، آبی فیروزههای سیاه، آبی کبالتپختند. نقوش زیر این لعاب به رنگباره میو یک

 ،1386فرد، بخش) کام کردندای و کبالت(، نقوش زیر لعاب فقط به رنگ سیاه جلوه می)آبی فیروزه های ماتلعاب

ین یف تزاین تکنیک غالب نقوش را در ظروف رقه پوشش داده است و نقش پرنده نیز در میان این ظرو .(469

ورت زوجی متقارن صها به صورت منفرد و در مواردی به شده با این تکنیک جایگاه قابل توجهی دارد. غالباً پرنده

(. 8)تصویر ندا، در سطح ظرف نقش بسته( و یا زوجی با تقارن انعکاسی در دو سمت درختی مرکزی6وارونه )تصویر

المی تلقی سازی اسبعضی از ظروف آبی و سفید رقه در شمار شاهکارهای سفال»کند: چنانچه دیماند اشاره می

نقش شده  نیویورک که روی آن تصویر دو طاووس در« هاومایر»مجموعه ها جامی است در شوند، یکی از آنمی

ی پیدا کرده نی شکل جالبییدهد، که از نظر تزها تشکیل دایره میرده دُم آنکه حدود منحنی بدن و خطوط گست

  .(185 ،1389دیماند، «)است

 

 

 

درجه چرخانده شود به طوری که طاووس باالیی به راحتی دیده شود، مشخص  360به صورتالف  .6اگر تصویر

نکته را به ذهن تواند این شود که نحوۀ طراحی هر دو طاووس بسیار شبیه یکدیگر است که این مسأله میمی

نما خصوصاً در مواردی که نقش به گران رقه جهت ترسیم نقوش سایهمتبادر سازد که به احتمال بسیار زیاد سفال

های ترسیم پرنده در حالترسد اند. به نظر میصورت جفت و یا قرینه ترسیم شده است از نوعی الگو بهره گرفته

(، در حال راه 7)تصویر گشاده های، پرنده با بالدر حال پروازده مختلف مدنظر هنرمندان سوری بوده است؛ پرن

 غیره.رفتن، نشسته بر گل و گیاه و 

اند، شیوۀ طراحی پرنده به طور عمده، ای و آبی کبالت تزیین شدهفیروزهدر ظروف رقه که با روش نقاشی زیر لعاب 

 اندازهنما است که البته در ارائه جزئیات گاه بسیار مفصل هستند. ظاهراً طرح اولیه از طریق یک به صورت سایه

هایی از لعاب تشده است و در مواردی با ابزار دیگر قسمموهای ریز جزییات کار اضافه میایجاد و سپس با قلم

 شده است.یجاد بافت مورد نظر برداشته میاسیاه در جهت 

 .    6تصویر

عابی. بدنه ترکیبی. تزئین نقش دو طاووس وارونه. نقاشی زیرل الف.

  سوریه، رقه.

درجه جهت رویت بهتر طاووس  360تصویر الف با گردش ب.

 .Raqqa Revisited, 2006, 147منبع:  .باالیی
    

   

 

 

 

 

 

 

 . 7تصویر

های بدنه ترکیبی. با نقش پرنده با بال

. قهرگشاده. نقاشی زیرلعابی. سوریه، 

 ,Raqqa Revisited, 2006 منبع:

158  
 

 

 

 الف                               ب 
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شود، ترکیب هماهنگ و زیبای این مشاهده می 9دیگری از تبحر و هنرمندی طراح سوری؛ که در تصویر  نمونه

های گشوده، زمینه و فرم ظرف در قاب کوچک منقوش بر آستر لعاب است. رابطه ارگانیک میان نقش پرنده با بال

محیطی پرنده نشان از قدرت و مهارت دهد. خطوط سیال و های ظروف رقه را نشان میاین نمونه، یکی از مشخصه

ینات لبه قاب، یتوان در نقوش گل و گیاه در زمینه دید. تزو دارد. که ادامه این تبحر را میم طراح در حرکت قلم

( رایج در ظروف 10)تصویر شامل نقوش هندسی ساده و اشکال مشابه چشم است، که یادآور الگوی چشم طاووس

های منحنی، حس ها به شکل نخلک و برگپرنده ساده ولی گویاست و حرکت بالزرین فام عباسی است. اجرای 

ند. بخصوص در ظروفی با نقوش بر آستر اای در ظروف رقه رایجهای پیکرهدهد. ترکیبفضا و طرح را نشان می

  .(230 ،1384اند )خلیلی، لعاب چند رنگ رایج بوده

 

 

 فامزرین.2

هایی است فام که به عنوان پوشش فلزی روی سفال و کاشی مورد استفاده قرار گرفته، دارای ویژگیلعاب زرین»

فام یا لعاب زرین .(2، 1389، )نیستانی« ترین آن درخشش فلزی آن است که بازتابی رنگارنگ داردکه مهم

گردند و های فلزات درخشان است که بر سطح لعاب پایه ایجاد میای نازک از اتمهای با جالی فلزی الیهلعاب

هایى که معموالً در کند. رنگسفال بعد از پخت لعاب، سطحی مانند فلز جالداده شده، یافته و مانند آینه عمل می

اى مایل به قرمز، اى کمرنگ، قهوهطالیى، زرد براق، قهوه اى پرتأللو، قهوه شوند، شامل:فام مشاهده میآثار زرین

-به کهربایى، قرمز مسى، یاقوتى، سبز روشن، سبز زیتونی و الجوردى براق پرطاووسی می اى کمرنگ مایلقهوه

از ترسیم طراحی بی نظیر و نمایش سرزندگی و حرکت اردک، در نمونه دیگری  (.111، 1390، خواه)نیک باشند

(، تابلویی زیبا در سطح این ظرف پدید آورده است، که به وضوح قدرت و جسارت هنرمند را در 11)تصویر  پرنده

توان اذعان گذارد، و حقیقتاً میای زنده را به نمایش میکنترل و مدیریت سطح ظرف، و توانایی در ترسیم پرنده

ای )طاووس( است که شود، پرندهمالحظه می 12که در تصویر نمونه دیگر کند.کرد که بیننده را مجذوب خود می

طراحی بسیار جالب توجهی دارد، سر این پرنده چنانچه مشهود است، بخشی از گیاه است و نقوش گیاهی دیگری 

 فام در مرکز کاسه نقش بسته است.نیز زمینه را پرکرده است. این نقش منحصر به فرد با تکنیک زرین

 

 تکنیک لکابی

هجری ظروفی ساخته شد که با خطوط نقر شده در بدنه سفال، انواع موضوعات از قبیل گل و گیاه و  6در سده »

 ها، عقاب، گوزن و سایر نقوش به صورت حکاکی با سایه روشن و نقش پر ونقش جانوران و پرندگان و اسلیمی

 ایشد. بعضی از این ظروف به لعاب آبی فیروزهپیکره و اندام حیوانات و نیز برگ و گل به صورت زنده ترسیم می

 . 8تصویر

های ین: گلیبدنه فریتی. تز

لوتوس)نیلوفر آبی(، دو طوطی، 

اسلیمی، ساقه، نقاشی زیرلعاب 

  میالدی. 13شفاف. سوریه، رقه، قرن 

 www.vam.ac.uk: منبع

 . 9تصویر

بدنه خمیر سنگی با تزیینات 

سیاه، قرمز تیره و الجوردی بر 

آستر لعاب شفاف مایل به سبز. 

میالدی.  13و  12سوریه. قرن 

 230، 1384منبع: خلیلی، 

 

 .    11تصویر

فام، تزئین نقاشیییی زیرلعابی و زرین

 منبع:.1230-1200سوریه، رقه، 
www.brooklynmuseum.org  

    

   

 

 

 

 

 . 10تصویر

کوزه سفالی زرین فام، نقش بخش سمت راست ،

بخش سمت چپ معروف به چشم طاووسی. 

 میالدی.  13سوریه قرن بزرگ شده همان کوزه، 

 www.britishmuseum.orgمنبع: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O85363/dish-unknown/
http://www.brooklynmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/
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شد که در آن صورت تمام خطوط و نقاط نقر شده، لعاب را به صورت انباشته و متراکم در راسته میآو یکرنگ  

دادند. برخی دیگر به چندین لعاب آراسته ارائه میکردند و خطوطی کاماًل و زنده و طبیعی ها دریافت میگودی

و هم به  را پذیرفتند «اسگرافیاتو»هم نام کردند. این نوع ظروف شده و تصریری از ظروف منبت عرضه می

تکنیک لکابی در ظروف لعابدار رقه به وفور دیده  .(461 ،1386فرد، کامبخش«)اندلکابی)لکه آبی( معروف شده

نقش پرنده در اند. گران بودهباً حیوانی و نقوش پرنده نیز در این میان بسیار مورد توجه سفالشود، نقوش غالمی

با اند و گاه ها با تکنیک لکابی تزیین یافته، بسیار ساده و ابتدایی ترسیم شدههای رقه در مواردی که سفالسفال

ظروف بوده است. ظروف معمولی که کاربرد اند. ظاهراً علت این امر، نوع کاربرد یات بیشتری طراحی شدهیجز

 .(13یافتند )تصویر تر نیز آرایش میشدند؛ سادهبیشتری در امور روزانه دارند و یا برای افراد عادی ساخته می

 

 نتیجه 
های جانوری نقش بسته بر سطح ظروف دوره ایوبی و به طور خاص ظروف رقه؛ نقش پرنده، نقشی در میان موتیف

باشد. تنوع پرنده بسیار چشمگیر است. بی بویژه در رقه میگران دوره ایوغالب است و موضوع محبوب سفال

ای در این دامنه تنوع جای دارند. نقش پرنده در این طاووس، درنا، طوطی، اردک، عقاب و برخی پرندگان افسانه

 ها نیز گاهی بسیاردوره گاهی به صورت کامالً واقعگرایانه تصویر شده و بازنمایی طبیعت است و همین بازنمایی

ها پرنده اغلب نقش ها و بشقابباشد؛ گاهی انتزاعی و گاهی با بیان نمادین. در کاسهساده و استیلیزه شده می

مرکزی است و در ترکیب با برخی نقوش پرکننده گیاهی و تزیینی تصویر شده است. این نقش غالبًا تمام سطح 

ود و زمینه بسیار ساده است و باعث تمرکز شظرف را فرا گرفته است، در برخی نقش به صورت منفرد دیده می

شود. توجه بر روی نقش است، در برخی دیگر نقش پرنده به صورت متقارن و گاهی به صورت جفت وارونه دیده می

ها و یا نوار کتیبه کوفی در برخی دیگر نیز نقش با دوایر متعدد یا با نقوش استیلیزه شده گیاهی، مانند برگ نخلی

ها بیشتر به صورت موتیف نواری تکرار شده و معموالً در ترکیب با نقوش اند. نقش پرنده بر روی کوزهمحصور شده

های متنوع و غنی، گیاهی ظاهر شده است. ویژگی نقش پرنده در این دوره بسیار شاخص است. سرزندگی، رنگ

یشتر شاهد تأثیرگذاری ظروف مینایی تنوع حاالت ترسیم شده، پویایی و ...در نقوش ترکیبی پرنده با سر انسان، ب

نگاری و وضعیت قرارگیری هارپی، خودنمایی کند هستیم. این تأثیرات بویژه در مورد چهرهایرانی و ظروف آق

کند. به عالوه چنانچه اشاره شد ارتباط این نقوش با مفاهیم جادویی و تخیلی نیز مشخص است. به طور کلی می

گرایی نقوش جانوری در دوره ایوبی و بویژه در منطقه رقه، بدیهی است میل به طبیعتآنچه در مورد ظروف مزین به 

هنرمند سوری و به عالوه توانایی در تزیین این ظروف به صورتی قابل تحسین است. از سوی دیگر با آنکه در  در

و ایران بر این ظروف  های مختلفی از جمله مصر، یونانها و تمدنثیرات همه جانبه فرهنگأسطوح مختلف شاهد ت

رسد هنرمند سوری توانسته است امکانات این تأثیرات را در خدمت هنر بومی خود درآورد و هستیم؛ به نظر می

رسد با وجود همه تأثیرات هنرمند های منحصر به فرد بر جای بگذارد. بنابراین به نظر میهنری ماندگار با ویژگی

 های شاخص به وجود آورد.قل با ویژگیسوری به خوبی توانسته است سبکی مست

 

 

 

 . 13تصویر

کاری و کنده تزیینبدنه فریتی، با 

سیاه، فیروزه شده با  شی  ای، و نقا

لعییاب  نفش( زیر یییک  نگنز)ب م

شیفاف. نوع لکابی)لقابی(. سیوریه، 

میالدی.  12رقییه: نیمییه دوم قرن

موجودات  منقوش و  )حیوانییات 

  ای(افسانه

 www.davidmus.dk منبع: 

 .    12تصویر

بدنه خمیرسنگی. نقاشی زیرلعابی و 

خال. با نقش اردک خال زرین فام.

. سوریه، م، اوایل قرن  12اواخر قرن 

 ,Raqqa Revisited منبع:رقه. 

2006, 143 
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