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چكيده
يکي از خصيصه هاي مهم هنر اسالمي وجود تشابهات فني و تجسمي است که ميان سفال مناطق مختلف 
جهان اســالم به ويژه سفال نوع سلجوقي وجود دارد. اين مسئله بيش از همه در حوزة جغرافيايي ايران، 
سوريه و ترکيه مشاهده مي شود. از جمله مواردي که در بررسي هاي هنر اسالمي همواره مورد توجه واقع 
شده تعيين خاستگاه اين تشابهات است. پژوهش حاضر با در نظر داشتن اين مسئله و با هدف واکاوي سمت 
و سوي انتقال سنت ها در سفال قرون ٦ و ٧ هجري بر آن است که منشأ نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد ترکيه 
را به عنوان يکي از مصاديق اين تشابهات بررسي کند. ا. دليل تشابهات موجود در سفالينه هاي سده هاي ٦ و ٧ 
هجري ايران، سوريه و ترکيه (قبادآباد) چيست؟ ٢. کدام يک از اين مناطق به عنوان خاستگاه اولية اين تشابهات 
مطرح اســت؟  اين مقاله با گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه اي و استفاده از روش توصيفي- تحليلي 
انجام گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ايران منشأ بسياري از تأثيرات وارد بر نقوش کاشي هاي 
کاخ قبادآباد است. مصر نيز سهم ناچيزي را به خود اختصاص مي دهد. بخشي از اين تأثيرات به صورت 
غيرمستقيم و به واسطة سوريه و بخشي ديگر به صورت مستقيم و از طريق تجارت، مهاجرت و جنگ ها به 
آناتولي وارد شده اند. البته دامنة اين تشابهات فراتر از آثار سفالي است و ديگر شکل هاي هنري را نيز تحت 
تأثير قرار داده است. همچنين معماري، ادبيات و حتي شيوة زمامداري حکومت در ساية اين اثرگذاري قرار 
مي گيرد که بر اساس آن مي توان نتيجه گرفت ايران فارغ از تأثيرات هنري، خاستگاه گستره اي از تشابهات 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي در آناتولي دوران سالجقة روم است.
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مقدمه
ادامة  در  و  ايران  در  حکومت  تشکيل  از  پس  سلجوقيان 
پيشروي هاي خود به سمت غرب، عالوه بر عراق، جزيره 
و شام، آناتولي را نيز متصرف شدند. نفوذ ترکان سلجوقي 
در آسياي صغير از نبرد منازکرت (٤٦٤ ق) آغاز مي شود. 
از همان زمان است که آنها به مستعمره هاي تحت سيطرة 
بيزانس در آناتولي حمله آوردند و پس از شکست دادن 
از  زيادي  قسمت  کوتاهي  مدت  در  منازکرت،  در  روميان 
آسياي صغير را از تصرف دولت بيزانس خارج کردند و 
حکومت سالجقة روم را تشکيل دادند که پايتختش در قونيه 
بود. پس از حمالت مغول و شکست غياث الدين کيخسرو دوم 
در سال ٦٤٠ هجري سالجقة روم عليرغم آنکه دست نشاندة 
در صحنة  هفتم  قرن  اواخر  تا  ولي  بودند  مغول  حاکمان 

سياسي باقي ماندند. 
 نيمة اول قرن هفتم هجري چه از لحاظ فکري و چه 
از لحاظ اقتصادي، يکي از درخشان ترين دوره هاي حيات 
سالجقة روم است. در اين دوران زمينه هاي مناسب براي 
رشد و اعتالي فعاليت هاي فرهنگي و هنري فراهم آمد و طي 
آن مجموعه اي وسيع از فعاليت هاي بزرگ معماري، شامل 
مسجد، مدرسه کاروانسرا وکاخ در سرتاسر آناتولي مرکزي 

و شرقي صورت گرفت.
 تزيين بناها با انواع کاشي از جمله پديده هايي است که در 
معماري اين دوران آناتولي رواج مي يابد و پس از استيالي 
مغوالن نيز همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. از اوايل قرن 
٧ هجري، بخش بزرگي از بناهاي مذهبي نظير مناره ها و 
مقبره ها با کاشي تزيين يافته است. کاخ ها نيز اگرچه امروزه 
به خرابه هايي تبديل شده اند اما شواهد باستان شناسي نشان 

مي دهد در تزيين اين بناها نيز از کاشي استفاده شده است.
 غني ترين و جذاب ترين اين کاشي ها از کاخ قبادآباد١ 
(مربوط به دوران عالءالدين کيقباد اول٢) در حوالي قونيه به 
دست آمده است که بيشتر آنها هم اکنون در موزة کاراتاي 
در قونيه٣ نگهداري مي شود. اين آثار به طور عمده به شکل 
ستاره و چليپا هستند که با شيوة زيرلعابي و زرين فام در 
تنوعي از نقوش انساني، جانوري و گياهي تزيين يافته اند. 
از ويژگي هاي بارز اين کاشي ها تشابهاتي است که به راحتي 
مي توان نمونه هاي آن را در آثار مقارن، متقدم و متأخرتر، در 

ايران، سوريه و مصر يافت.
 اين نوشتار با هدف يافتن خاستگاه اين تشابهات در 
تشابهات  دليل  ا.  است:  اين سؤاالت  به  پاسخگويي  صدد 
موجود در سفالينه هاي سده هاي ٦ و ٧ هجري ايران، سوريه 
و ترکيه (قبادآباد) چيست؟ ٢. کدام يک از اين مناطق به عنوان 
خاستگاه اولية اين تشابهات مطرح است؟ بر اين اساس، پس 
از بررسي جغرافيا و تاريخ کاخ قبادآباد و ذکر اهميت آن در 
اين مطالعه، به توصيف و طبقه بندي نقوش کاشي ها و شيوة 
اين رهگذر،  از  پرداخته شده است. پس  آنها  نقش پردازي 
مصاديق مشابه در ايران و سوريه از طريق مقايسه و تطبيق 

نقوش مورد تحليل قرار گرفته و جدولي از مصاديق تشابهات 
ارائه گرديده است. در ادامه، سمت و سوي انتقال سنت ها با 
بررسي تأثير سفال ايران و مصر بر سوريه و نيز اشاره به 
اهميت سوريه به عنوان واسط هنري ايران، مصر و آناتولي، 
ايران  تأثيرگذاري  قرار گرفته و در پي آن  مورد بررسي 
بر سفال سوريه و آناتولي مشخص شده است. سرانجام، 
عوامل تجارت، مهاجرت و جنگ ها، به عنوان مهمترين داليل 

ايجاد تشابهات مورد تحليل قرار گرفته است.

روش تحقيق
 مقالة حاضر با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع 
کتابخانه اي انجام گرفته است. چارچوب نظري تحقيق تا حد 
امکان از منابع معتبر و دست اول استخراج شد که بر اساس 
آن، معيارهايي براي ارزيابي منشأ نقوش کاشي هاي کاخ 
قبادآباد به دست آمد. در گام بعدي، نمونه هاي مورد مطالعه 
و سايت هاي  مختلف  کتب  از  اشتراک  يافتن وجوه  جهت 
اينترنتي جمع آوري و سپس نمونه هاي مشابه در جدولي 
دسته بندي گرديد. سرانجام منشأ تشابهات از طريق بررسي 
تطبيقي نقوش و تکيه بر چارچوب نظري مورد بررسي و 

تحليل قرار گرفت.

پيشينة  تحقيق
با توجه به بررسي هاي به عمل آمده، مي توان گفت تاکنون 
تحقيق جامعي دربارة کاشي هاي اين کاخ انجام نشده و در 
محدود منابع موجود تنها به معرفي و توصيف کلي آنها از 
نظر ساختاري اکتفا شده است. فقط در چند کتاب از جمله 
کاشي هاي اسالمي ونشيا پورتر٤، هنر ترکي مهمت اوزل٥ و 
زرين فام سويم چيزر٦ عالوه بر موارد ياد شده به شباهت هاي 
فني و تزييني اين آثار با سفالينه هاي ايران و سوريه اشاره 
شده است. در واقع بايد گفت هيچ يک از اين منابع، پرسش 
تحقيق حاضر مبتني بر منشأ نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد 

و سمت و سوي انتقال سنت ها را مدنظر قرار نداده اند.

کاخ قبادآباد، جغرافيا و تاريخ 
 کاخ قبادآباد به عنوان يکي از قديمي ترين مجتمع هاي کاخ 
ترکي «در ساحل غربي درياچة بيشهير٧ (باي شهر)، در 
شده  واقع  قونيه  غربي  جنوب  در  و  قبادآباد  شهر  مرکز 
است و امروزه از آن تنها بقاياي چند ديوار روي يک تپه 
ديده مي شود»Unsal, 19970: 58)؛ تصوير ١). بر اساس 
بررسي هاي به عمل آمده «اين کاخ شامل بخش هاي مختلفي 
از جمله اتاق سلطنتي، تاالر اجتماع و نيز تاالر ضيافت بوده 
است که ابن بي بي مورخ آنرا به عنوان مکاني که موسيقي 
نواخته مي شد و شراب نوشيده مي شد توصيف مي کند» 

.(Porter , 1995: 58)
 اما آنچه در اين بررسي درباره شرايط جغرافيايي کاخ 
قبادآباد مدنظر است ذکر موقعيت جغرافيايي صرف نيست، 

1. kubad Abad
٢.  عالء الدين  الدين  کيقباد  اول 
بسياري  زعم  به  ق)   ٦٣٤-٦١٦)
روم  سلجوقي  پادشاه  بزرگ ترين 
هفده سالة  حکومت  دوران  است. 
وي اوج دورة سالجقة روم از نظر 
سياست، اقتصاد و عمران و آبادي 
(مشکور، ١٣٥٠:  مي رود  شمار  به 

نود و شش).
3.Konya’s karatay museum
4.  Venetia Porter
5.  Mehmet Ozel
6. Sevim Cizer
7. Beysehir
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بلکه اهميت اين مکان در جغرافياي تجارت، مهاجرت و جنگ ها 
نيز مدنظر است، چرا که به نوعي بر آثار اين کاخ تأثيرگذار 
بوده است. بر اين اساس، بايد گفت نزديکي اين مکان به 
قونيه، به عنوان پايتخت دولت سلجوقي روم و يکي از مراکز 
مهم اقتصادي، نقش بسزايي در تأثيرپذيري از فرهنگ هاي 
دور و نزديک داشته است. «موقعيت جغرافيايي ويژه آناتولي 
که به مانند پلي شرق را به غرب متصل مي کند باعث شده 
تا عمده ترين راهها از قديمي ترين زمان ها براي رسيدن به 
سواحل غربي از اين سرزمين عبور کند.» (گودرزي نژاد، 
١٣٤٥: ٤٧) برخي از اين مهم ترين مسيرها از قونيه عبور 
مي کرده است، از جمله شاخه اي از جادة ابريشم که پس از 
گذر از ايران و شهرهاي شرقي آناتولي به قونيه مي رسيده 
است. از اين رو اين شهر همواره مسير اصلي تهاجم مهاجرت 
و تجارت بوده است و قبادآباد نيز که فاصله چنداني تا قونيه 

ندارد اثرات اين پديدها را به خوبي لمس کرده است.
اهميت  از  کاخ  بازة زماني ساخت  و  تاريخ  به  توجه   
دو چندان برخوردار است و عدم توجه به آن هنگام مقايسه 
آثار مورد نظر با مصاديق مشابه منجر به نتايج متضاد 
خواهد گرديد. بيشتر محققان بر اين عقيده اند که بناي کاخ بين 
سال هاي ٦٢٣ تا ٦٣٢ هجري و در زمان حکمراني عالءالدين 
کيقباد اول (٦٣٤-٦١٦ ق) انجام گرفته است. در تاريخ ابن 
بي بي شرح ساخت اين کاخ ذيل بخشي تحت عنوان «ذکر 
آن  در  سلطان  فرمودن  عمارت  انشاي  و  قبادآباد  نزهت 
موضع» آمده است (ابن بي بي، ١٣٩٠: ٣٢٢و٣٢٣)١ که بر 
اساس مطالب بخش هاي ديگر مي توان تاريخي حدود ٦٢٨ 
هجري براي اتمام آن قائل شد. اين تاريخ مي بايست جهت 
نتيجه گيري صحيح در هنگام قياس کاشي هاي کاخ قبادآباد با 

آثار ايراني و سوري مدنظر قرار گيرد.

کاشي هاي کاخ قبادآباد
 آثاري که در اين نوشتار از کاشي هاي کاخ قبادآباد مورد 
بررسي قرار گرفته همگي متعلق به موزة کاراتاي در قونيه 
است که کامل ترين مجموعه از اين لحاظ است. اين نمونه ها 

از نظر شکل، نقش و فن داراي تنوع بااليي است. گل مورد 
استفاده در همة آنها خمير سنگي٢ است و همگي با شيوة 
زيرلعابي و زرين فام تزيين شده اند. بيشتر کاشي ها به شکل 

ستاره و چليپا و بخش کمتري به شکل مربع هستند.
 آن گونه که از قرائن و شواهد بر مي آيد اين کاشي ها 
 .(Porter, 1995: 58) است  شده  ساخته  محل  همان  در 
کاشي هايي مشابه با نمونه هاي قبادآباد در کاخ هاي آنتاليا، 
آالنيا، قيصريه و آکشهير کشف شده اند. «به جز اختالفات 
قابل  به طور  کاشي ها  سبک  تاريخ ها،  تفاوت  از  برخاسته 
انواع  که  مي دهد  نشان  مسئله  اين  است.  يکسان  توجه 
کاشي ها و سبک ها در يک يا دو مرکز اصلي توليد شده اند. 
آن دوران  آناتولي  در  توليد کاشي  قونيه مهم ترين مرکز 
کاشي هاي  انواع  همة  از  نمونه ها  زيباترين  که  بود، جايي 
 .(Ozel, 1986: 81) است»  آمده  دست  به  سلجوقي 
بنابراين مي توان قونيه و به عبارتي قبادآباد را به عنوان محل 
توليد کاشي ها در نظر گرفت. البته با توجه به تفاوت در نوع 
شکل و فنون به کار رفته و نيز شيوة اجراي نقوش اين احتمال 
وجود دارد که آثار در کارگاه هاي متفاوتي توليد شده باشند. 
از طرف ديگر «اين آثار بدون امضاست و سازنده و تاريخ 
 Degeorge and) «ساخت شان به درستي مشخص نيست

.(Porter, 2002: 182
 با اين فرض که کاشي ها هنگام ساخت کاخ به بنا اضافه 
شده اند، مي توان تاريخي حدود ٦٢٨-٦٢٣ هجري براي آنها 

قائل شد. 
 اجراي نقوش و ترکيب بندي داراي اختالفي مشهود است 
به طوري که مي توان آثار را به دو دستة کلي تقسيم کرد: يک 
مجموعه با ويژگي پس زمينة خلوت و گاهًا بدون نقش، نقوش 
اغلب بدون رنگ (صرفًا طراحي) و طراحي بي دقت و بدون 
تناسب (تصوير٢) و مجموعه اي ديگر با پس زمينة شلوغ تر 
(به صورت نقوش گياهي با ساقه هاي نازک و طوماري شکل، 
نقوش گياهي درشت نقش و تزيينات نقطه نقطه)، نقوش رنگي 
و  فيروزه اي)  و  بنفش، مشکي  آبي الجورد،  رنگ هاي  (با 

طراحي فني تر (تصوير٣).
شيوة نقش پردازي و شمايل نگاري داراي سبکي ساده 
و عاري از جزئيات است؛ پيکره ها به دور از واقع گرايي و 
به شيوة تجريدي و تا حدي نامتعارف ترسيم شده اند، با اين 

حال مباني کلي سبک سلجوقي در آنها وجود دارد. 
بسيار  تنوع  از  نقشمايه ها و موضوعات تصوير شده 
نقشمايه هاي  از  وسيعي  گسترة  است.  برخوردار  بااليي 
سرزنده و با روح بر روي اين کاشي ها خودنمايي مي کنند 
ولي بايد گفت شکل هاي انساني و حيواني در آنها مسلط 
است. در نقوش انساني بيشترين تأکيد بر نقوش درباري 
است: سلطان، زنان حرم، درباريان و خدمتکاران. برخالف 
سنت سلجوقي، پيکره ها در ترکيب هاي چندان بغرنج قرار 

نمي گيرند.
هنرمندانه،  ترکيب هاي  از  تنوعي  در  جانوري  نقوش   

تصوير ١. خرابه هاي کاخ قبادآباد در ساحل درياچة بيشهير در 
www. staticflickr.com :جنوب غربي قونيه، مأخذ

اين  از توصيف ساخت  1. قسمتي 
کاخ بدين گونه است: «چون سلطان... 
به متنّزهات اکريناس رسيد، موضعي 
ديدي  بدانجا  رضوان  اگر  که  ديد 
مفارقت آن در خيال نياوردي... به 
زمان  آن  در  که  کوبک،  سعدالدين 
اميرشکار و معمار بود، فرمود که 
آنجا عمارتي آغاز کند... سعدالدين 
کوبک منظره هاي زيبا و غديرهاي 
با  آن  طاق  مقّوس  که   - دلگشاي 
مقرنس چرخ برين برابري نمودي و 
از رشک فرح الوان ديوارهاي ملّون 
آن در کاشي خانة قوس و قزح تغّير 
اندک  در  تلّون ظاهر شدي... -  در 
مدتي امر نافذ به اتمام رسانيد.... » 

(ابن بي بي، 1390: 322و323).
2.«خمير سنگي» يا «خمير شيشه» 
که در صنعت سراميک به بدنه هاي 
بدنه  اين  نيز معروف است.  فريتي 
از  تقليد  به  سلجوقي  دوران  از 
سراميک هاي وارداتي از چين رواج 
يافت و از اين روي به «بدل چيني» 
نيز مشهور است (نک. گروبه، 1384: 

.(129



پرندگان مختلف از قبيل عقاب (در حال شکار خرگوش يا 
مرغابي)، طاووس، پرندة شاخدار (جغد يا عقاب)، پرندگان 
آبزي (لک لک، مرغابي) و نيز حيوانات در حال حرکت مانند 
خرگوش، گرگ (روباه)، شير، خرس، اسب (االغ)، بزکوهي و 

شتر را شامل مي شوند.
اما جذاب ترين نقوش، شکل هاي مختلف جانوران خيالي 
از جمله جانوران ترکيبي (گريفين، اسفنکس، هارپي) و نيز 
عقاب دو سر و هم چنين پرندگان محافظ درخت زندگي است 
که تعداد زياد آنها «شايد بازتابي از مفاهيم توتمي و کيهان 
نمادگرايي سلطنت سلجوقيان روم  شناختي باشد که در 

وجود داشته است»(اتينگهاوزن، ١٣٨٣: ٥٣٧).
 از ديگر نقوش تصوير شده مي توان از نمادهاي صور 
فلکي از جمله برج حوت به شکل دو ماهي در پي هم، نقش 
خورشيد و نيز نقوش گياهي که شکل هاي مختلف شاخة انار، 

گل لوتوس و بوته هاي اسليمي را نشان مي دهد اشاره کرد.
 موارد مشابه با اين نمونه ها در آثار ايران، سوريه نيز 
يافت مي شود. گويا دامنة اين تشابه از آنچه به نظر مي رسد 
وسيع تر است، چرا که در شيوة نقش پردازي و رنگ گذاري، 
شيوة اجرا و حتي شکل کاشي ها نيز تشابهاتي ديده مي شود.

مصاديق تشابهات در ايران 
 پيش از هر چيز بايد گفت آن دسته از آثار ايراني که از لحاظ 
نقش تشابهاتي با آثار قبادآباد دارند، عالوه بر سفالينه ها، 
نمونه هاي فلزي و پارچه هاي مربوط به قرن ٧-٥ هجري 
را نيز شامل مي شوند و در اين پژوهش به آنها نيز توجه 
شده است. اما در آثار سفالي، فارغ از تشابهاتي که ميان بدنه 
(خمير سنگي)، شيوه هاي تزيين (زيرلعابي و زرين فام) و 
شکل آثار(کاشي ستاره و چليپا) در ايران و قبادآباد به چشم 

مي خورد نقوش نيز از شباهت زيادي برخوردار هستند.
 از ميان انواع مختلف سفالينه هاي ايران، آثار مربوط 
به بازة زماني قرون ٨-٦ هجري، داراي بيشترين شباهت 
نقش با کاشي هاي قبادآباد هستند، از جمله: ظروف شالوه١ 
و حکاکي شدة چند رنگ ري (لقابي)٢ مربوط به نيمة اول 

قرن ٦ هجري، آثار مينايي و زرين فام منتسب به ري اواخر 
قرن ٦ و اوايل قرن ٧، آثار زرين فام و زيرلعابي منتسب به 
کاشان نيمه اول قرن ٧ و کاشي هاي زرين فام کاشان با تاريخ 

٦٧٠-٦٥٠ هجري.
 پس از بررسي تطبيقي نقوش قبادآباد و ايران موارد 
مشابهي به دست آمد که بخشي از آن در جدول ١ نشان 
داده شده است. طبق اين مقايسه، نوع نقوش در هر دو منطقه 
کامًال يکسان است. تنها شکل ساختاري نقشمايه هاست که 
به خاطر پيروي از مباني هر سبک تفاوت هايي در آن ايجاد 
شده است. در شيوة نقش پردازي و ترکيب بندي نقوش نيز 
در سبک هاي  جمله  از  کرد،  مشاهده  قرابت هايي  مي توان 
تزييني پس زمينه که در هر دو منطقه با طرح هاي گياهي 
پر  ري)  درشت نقش  زرين فام هاي  (به سبک  نقش  درشت 

شده اند (تصوير ٤ الف و ب).
مباني طراحي نقوش و نحوة رنگ گذاري در موارد زيادي 
و به خصوص در جزئيات يکسان است. اين مهم بيش از همه 
در نقوش زرين فام مشهود است: چشمان کشيده، خال دو 
سوي لب، کاله و سربندها که آثار زرين فام کاشان را به ياد 
مي آورد. در موارد ديگر نيز تزئينات لباس به يکديگر شبيه 
است، جايي که نقش دايره به شکل خال خال و يا نقش راه راه 
بر روي لباس هاي هر دو منطقه ديده مي شود (تصوير ٥ 
الف و ب). در نقوش جانوري، اين تشابه جزئيات بيشتر در 
تزيينات بدن و نوک بال جانوران ترکيبي خودنمايي مي کند، 
به ويژه در تزيينات بدن به صورت خال هاي رنگي و ترسيم 

بال ها به صورت اسليمي سربرگشته (تصوير ٦ الف و ب).
در مجموع و بر اساس بررسي جدول ١ مي توان گفت 
به طور عمده  دارند  قبادآباد تشابه  با  ايران  از  نقوشي که 
متعلق به آثاري با تاريخ مقارن و يا پيش از تاريخ ساخت 
کاخ قبادآباد يعني حدود ٦٣٠ق هستند که اين تأثيرگذاري 
هنر سلجوقي ايران را بر اين آثار نشان مي دهد. البته نقوش 
مربوط به پس از اين تاريخ به همين اندازه حائز اهميت است، 
از جمله کاشي هاي تاريخدار ايلخاني (٦٧٠-٦٥٠ ق)؛ چرا که 
قدرت طراحي و اجراي فوق العاده شان حاکي از آن است که 

1.ظروف «شالوه» يا «شاملوه» يا 
با  که   (champeleve) «شامپليو» 
نيز  «گروس»  و  «گبري»  نام هاي 
شناخته مي شود. سطح اين ظروف 
ابتدا با يک گالبة سفيد آستر شده 
و نقوش پس از کنده کاري، با لعاب 
سربي تکرنگ (اغلب سبز و قهوه اي) 
پوپ،  (نک.  است  شده  پوشانده 
1387، ج 4: 1771 و گروبه، 1384: 

.(104
يا   (laqabi) «لقابي»  2.ظروف 
ظروف  نوعي   (lakabi) «لکابي» 
است  سنگي  خمير  از  حکاکي شده 
و  سبز  آبي،  رنگي  لکه هاي  با  که 
(نک.  است  شده  تزيين  بادمجاني 
پوپ، 1387، ج 4: 1763 و گروبه، 

.(224 :1384

تصوير ٢. بخشي از کاشي هاي 
کاخ قبادآباد ترکيه، محل نگهداري: 
مأخذ:  قونيه،  کاراتاي  موزة 
 www.pbsa.com
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تصوير ٣. بخشي از کاشي هاي 
کاخ قبادآباد ترکيه، محل نگهداري: 
موزة کاراتاي قونيه، مأخذ: همان

تصوير٤ الف. کاشي زرين فام، 
ري، اواخر قرن ٦ هجري، محل 
نگهداري: موزة  متروپليتن، مأخذ: 
 www.metmus.com

تصوير ٤ ب. کاشي زير لعابي، 
کاخ قبادآباد ترکيه، اوايل قرن 
٧ هجري، محل نگهداري: موزة 

کاراتاي قونيه، مأخذ:
  www.pbsa.com
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اين آثار علي رغم فقدان نمونه هاي مشابه در سفالينه هاي پيش 
از خود استمرار يک سنت ديرپا و ريشه دار در نقش پردازي 

است.

مصاديق تشابهات در سوريه
از ميان سفالينه هاي سوريه، نقوش آثار مربوط به بازة زماني 
اواخر قرن ٥ تا اواسط قرن ٧ هجري با نمونه هاي قبادآباد 
شباهت دارد که بخشي از آنها در کارگاه هاي سوريه و مصر 
دورة فاطمي (اواخر قرن ٥ و اوايل قرن٦) و بخش عمده 
در کارگاه هاي درة فرات در شمال سوريه به مرکزيت رقه 
(اواخر قرن ٦ و اوايل قرن ٧، مقارن با دورة ايوبي) ساخته 
شده اند. کيفيت گل مصرفي (خميرسنگي) و تکنيک هاي به 
کار رفته (زيرلعابي و زرين فام) بسيار به هم نزديک است، اما 
فرم کاشي در سوريه کمياب است و به نظر مي رسد توليد آن 

در رقه تا اندازه اي محدود بوده است.
بر اساس بررسي تطبيقي ميان نقوش آثار، که نمونه هاي 
آن در جدول ١ مشاهده مي شود، تنوع نقشمايه در هر دو 
منطقه شباهت زيادي به يکديگر دارد. شيوة نقش پردازي و 
ترکيب بندي، از الگويي يکسان بهره مند است، به ويژه آنجا که 
پس زمينه با مقياس بزرگي از طرح هاي گياهي طوماري شکل 
- که با بي دقتي کشيده شده اند - (تصوير ٧ الف و ب) و 

تزيينات نقطه نقطه (تصوير ٨ الف و ب) پر شده است.
مباني طراحي و رنگ گذاري نقوش در مقايسه با آثار 
ايران بسيار به قبادآباد نزديک است. اين شباهت به قدري است 
که در مواردي تشخيص آثار از يکديگر دشوار مي گردد. در 
اينجا نيز تشابه جزئيات به چشم مي خورد؛ در مورد نقوش 
انساني چشمان کشيده و ابروهاي به هم پيوسته، تزيينات 
لباس، در نقوش حيواني دم بلند و ضخيم شبيه دم گرگ 
(تصوير ٨ الف و ب) و در نقش پرندگان هاشور زدن قسمتي 
از بال ها (تصوير ٩ الف و ب). تشابهات از اين نيز جزئي تر 
است، جايي که شکل ليوان ها در دست نقوش انساني کامًال 

يکسان است.
سمت و سوي انتقال سنت ها

 نتايج بررسي تطبيقي نقوش قبادآباد، ايران و سوريه نشان 
مي دهد که مباني طراحي و شيوة رنگ گذاري نقوش قباد آباد، 
بيش از ايران، به آثار رقه شباهت دارد، اما موضوعات و 
تنوع نقوش بيشتر متأثر از ايران است. اين در حالي است 
مشاهده  رقه  و  ايران  نقوش  ميان  نيز  زيادي  که شباهت 

مي شود.
آنچنان که از قرائن و شواهد پيداست، مبدأ اين شباهت 
و  ايران  سفالي  مشترکات  از  بسياري  موارد  است.  ايران 
سوريه وجود دارد که پيش از سوريه در ايران رايج بوده 
است. کريستينا تونگيني١٧ با بررسي آثاري متعلق به سوريه 
از مجموعة خليلي نشان مي دهد که ظروف لقابي، زيرلعابي 
با نقوش سياه زير لعاب شفاف و فيروزه اي، زيرلعابي با 
رنگ هاي سياه، آبي و قهوه اي و ظروف زرين فام درشت 
نقش، همگي از سنت هاي مشابه در ايران پيروي مي کنند. 
به اعتقاد وي، فرم برخي از ظروف رايج در رقه، مجسمه ها، 
ماکت ها، کاشي ها و حتي گل مورد استفاده در سوريه (خمير 
(گروبه، ١٣٨٤: ٢٢٨- دارد  ايران  سنگي) ريشه در سفال 

.(٢٢٤
 اما از مهم ترين مصداق هاي نفوذ سفال ايران در سوريه 
فني، ظروف  تفاوت  «با وجود  اشاره کرد.  نقوش  به  بايد 

تصوير  5 الف. بشقاب مينايي، 
هجري،   ٧ قرن  اوايل  کاشان، 
 Watson, 2004: 370 :مأخذ

تصوير 5 ب. کاشي زير لعابي، کاخ 
قبادآباد ترکيه، اوايل قرن 7 هجري، 
کاراتاي  موزه  نگهداري:  محل 
  www.pbsa.com :قونيه، مأخذ

مينايي،  کاسه  الف.   6 تصوير 
قرن 7 هجري،  کاشان،  يا  ري 
محل نگهداري: مجموعه سي. ال. 
ديويد، مأخذ: پوپ، 1387، جلد 

658 :9

تصوير 6 ب. کاشي زرين فام کاخ 
قبادآباد ترکيه، اوايل قرن 7 هجري، 
کاراتاي  موزه  نگهداري:  محل 
www.pbsa.com  :قونيه، مأخذ

از  قطعه اي  الف.   7 تصوير 
اوايل  رقه،  لعابي،  زير  بشقاب 
قرن 7 هجري، محل نگهداري: 
موزه هنرهاي زيباي بوستون، 
www.zoom.mfa.org :مأخذ

زير  کاشي  ب.   7 تصوير 
ترکيه،  قبادآباد  کاخ  لعابي، 
محل  هجري،   7 قرن  اوايل 
نگهداري: موزة کاراتاي قونيه، 
www.pbsa.com مأخذ: 
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انواع 
نقوش

توضيحات آثار ايران ايران قبادآباد سوريه توضيحات آثار سوريه

نقوش
انساني

بشقاب مينايي، ري، اوايل قرن ٧ هجري، 
محل تگهداري: موزة متروپليتن، منبع: 

 www.metmus.com

ليوان زيرلعابي، رقه، اوايل 
قرن ٧ هجري، محل 

تگهداري: موزة فيتز ويليام. 
www.Fitzmuseum. :مأخذ

com

قطعه اي از يک بشقاب مينايي، کاشان، 
اوايل قرن ۷ هجري، محل نگهداري: 
۲۰۱۴:۳۰۶,Eravsar :موزة لوور، مأخذ -

فنجان مينايي، ري، اوايل قرن ۷ هجري، 
محل نگهداري: مجموعة مک ايلني، 

مأخذ: =پوپ، ۱۳۸۷، ج ۹: ۶۷۰ -

 ۷ قرن  اواسط  کاشان،  فام،  زرين  خمرة 
هجري، محل نگهداري: مجموعة هيرش، 

مأخذ: پوپ، ۱۳۸۷، ج ۴: ۷۰۰ -

بشقاب زرين فام، کاشان، ۶۰۷ هجري، 
محل نگهداري: موزة متروپليتن، مأخذ: 

www.metmuseum.org -

نقوش 
جانوري

پارچة ابريشمي، ايران، قرن ۵ هجري، 
محل نگهداري: موزة کلولند، مأخذ: 

www.clevelandart.org

پارچة ابريشمي، سوريه، قرن 
۶ هجري، محل نگهداري: 

مجموعة ديويد، مأخذ: 
۲۰۱۴:۲۸۶,Eravsar

بشقاب حکاکي شده چندرنگ، ري، قرن 
۵ هجري، محل نگهداري: موزة برلين، 

مأخذ: پوپ، ۱۳۸۷، ج ۹: ۶۰۶

بشقاب زرين فام، سوريه يا 
مصر، اوايل قرن ۶ هجري، 

www.christies. :مأخذ
com

کاسه زرين فام، کاشان، اوايل قرن ۷ 
هجري، محل نگهداري: موزة متروپليتن، 

www.metmuseum.org :مأخذ

کاسة زير لعابي، رقه، اوايل 
قرن ۷ هجري، محل 

نگهداري: موزة متروپليتن، 
www.metmuseum. :مأخذ

org

کاشي زرين فام، ري، اواخر قرن ۶ 
هجري، محل نگهداري: موزة فيتز ويليام، 

www.Fitzmuseum.com :مأخذ -

پارچ طال، ايران يا عراق، قرن ۵ هجري، 
محل نگهداري: موزة کلولند، مأخذ: 

www.clevelandart.org -

-
بشقاب زير لعابي، رقه، اواخر 

قرن ۶ و اوايل قرن ۷ 
هجري، محل نگهداري: 
موزة فيتز ويليام، مأخذ: 

www.Fitzmuseum.com

-
خمره زير لعابي، رقه، 

اواخر قرن ۶ و اوايل قرن 
۷ هجري، محل نگهداري: 

موزة فيتز ويليام، مأخذ: 
www.christies.com

جدول ١. مقايسة تطبيقي نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد و نقوش آثار ايران و سوريه. مأخذ: نگارندگان.
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نقوش 
جانوري

-
بشقاب زير لعابي، رقه، اواخر 

قرن ۶ و اوايل قرن ۷ 
هجري، محل نگهداري: 
موزة فيتز ويليام، مأخذ: 

www.vam.ac.uk

کاشي زرين فام، کاشان، نيمة دوم قرن ۷ 
www.wikimedia.org :هجري، مأخذ

کاسة زير لعابي، رقه، اوايل 
قرن ۷ هجري، مأخذ: 

www.ashmolean.org

کاسة مينايي، ري يا کاشان، اوايل قرن ۷ 
۳۶۸ :۲۰۰۴ ,Watson :هجري، مأخذ

کاسة زرين فام: رقه، قرن 
۶ هجري، موزه ويکتوريا و 
www.vam. :آلبرت، مأخذ

ac.uk

کاشي زرين فام، کاشان، ۶۶۵ هجري، 
محل نگهدار: موزة لوور، مأخذ: پوپ، 

۱۳۸۷، ج ۹: ۷۲۱ -

-
قطعه اي از کاسة زرين فام، 

رقه، نيمة دوم قرن ۶ هجري، 
محل نگهداري: مجموعة 

 Grube, :کي ير، مأخذ
1976: 120

-
بشقاب زير لعابي، رقه، اواخر 

قرن ۶ و اوايل قرن ۷ 
هجري، محل نگهداري: 
موزة فيتز ويليام، مأخذ: 

www.metmuseum.org

کاشي زرين فام، کاشان، نيمه اول قرن 
۷ هجري، محل نگهداري: موزة برلين، 

مأخذ: پوپ، ۱۳۸۷، ج ۹:  -

کاشي زرين فام، کاشان، نيمة دوم قرن 
www.metmuseum. :۷ هجري، مأخذ

cim

کاسة مينايي، ري، اوايل قرن ۷ هجري، 
www.wikimedia.org :مأخذ -

فنجان مينايي، اواخر قرن ۶ و اوايل قرن 
هجري، محل نگهداري: مجموعة خليلي، 

مأخذ: گروبه، ۱۳۸۴: ۱۵۰

بشقاب زرين فام، شمال 
سوريه، قرن ۶ هجري، مأخذ: 

www.invaluable.com
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و  کوچک  پيکره هاي  از  تنوعي  با  رقه  چند رنگ  زير لعابي 
چند رنگ، شباهت هاي شمايل نگاري زيادي به ظروف مينايي 
ايران دارند. نوع صورت، چشم و لب ها شکي به جا نمي گذارد 
که سنت هاي تصويري يکساني پشت آثار هر دو منطقه 
وجود دارد» (Grube, 1976: 272؛ نقوش انساني ايران و 
سوريه در جدول ١ با هم مقايسه شود). دامنة اين تشابهات 
بسيار وسيع است و اين نمايانگر آن است که سفالگران رقه، 
تحت تأثير موج گسترده اي از توليدات سفالي که از ايران به 

ديگر نقاط ساطع مي شده قرار گرفته است.
آثار  بر  اوقات  پاره اي  نيز در  ايران، مصر  بر   عالوه 
تأثير گذار بوده است، از جمله «در مورد  سفالي سوريه 
آثار زرين فام دورة فاطميان که برخي از موتيف هاي رايج 
در مصر با مباني خاص مصري به سوريه نفوذ مي کند» 
(Allan, 1995: 38). مثًال نقش شکار خرگوش به وسيلة 
عقاب که در آثار رقه هم ديده مي شود و از قرن چهارم 

هجري در مصر رواج داشته است (تصوير١٠).
 علي رغم همة اين تشابهات، سفالگران رقه ويژگي هاي 
ايران و هم  تأثيرات  سبکي خاص خود را داشتند که هم 
تأثيرات مصر را با مباني خود همسو ساخته و سپس آنرا 
به آناتولي منتقل کرده است. در اينجا بايد به اهميت سوريه 
به عنوان واسط هنري ايران و آناتولي اشاره کرد. سوريه در 
دورة ايوبيان (٦٥٨-٥٨٢ ق) هماره ارتباط تنگاتنگ سياسي 
و اقتصادي با آناتولي و سالجقة روم داشته است، چه در 
صلح و چه در جنگ. از نمونه هاي آن مي توان به اتحاد قليچ 
ارسالن دوم با امير حلب، ملک العادل اشاره کرد که در پي 
آن، ارتباط شاخه هاي شمالي ايوبيان در دياربکر و جزيره 
با سالجقة روم بيشتر شد (مشکور، ١٣٥٠: هشتاد و هشت) 

و يا فتح ملوک شام (حّران، رها و رقه) و ديار بکر توسط 
سلطان عالءالدين کيقباد که محمود بن محمد آقسرايي١ در 
کتاب مسامرة االخبار به آن اشاره مي کند (آقسرايي، ١٣٦٢: 

.(٣٣
مي شود.  ديده  نيز  هنري  آثار  زمينة  در  ارتباط  اين 
کاسه هاي زرين فام و زيرلعابي هاي فيروزه اي رنگ که در 
آناتولي کشف شده اند کامًال به سبک ظروف رقه است و اين 
حاکي از آن است که آثار يادشده از سوريه به آناتولي صادر 
شده اند. عالوه بر اين، «شباهت بسيار نزديک آثار قبادآباد 
به رقه از لحاظ رنگ گذاري و مباني طراحي اين احتمال را 
که سفالگران سوري در توليدشان نقش داشته اند تقويت 

.(Porter, 1995: 58)«مي  کند
 شايد از همه مهم تر نمونه هاي پراکنده از کاشي هاي 
زيرلعابي و زرين فام باشد که از محل يک کاخ سوري به نام 
قصرالبنات (مربوط به اواخر قرن ٦ و اوايل قرن٧ هجري) 
کشف شده که «با شيوه هاي شمايل نگاري به کار رفته در 
کاخ بيشهير شباهت دارد و قطعه هايي از کاشان را به ياد 
مي آورد» (Degeorge and Porter, 2002: 183. اين گونه 
است که مي توان پذيرفت سوريه عالوه بر تأثيرپذيري از 
ايران موجبات انتقال سنت هاي هنري ايران به آناتولي را نيز 

فراهم کرده است.
 نکتة ديگر پيشينة تاريخي نقوش رايج در سرزمين هاي 
سلجوقي حوزة آسياي غربي (ايران، جزيرة، شام و آناتولي) 
است. اغلب نقوشي که در آثار مربوط به قرون ٦ و ٧ هجري 
سوريه و آناتولي ديده مي شود از حدود دو قرن پيش از 
آن در ايران رايج بوده و به طور مکرر بر شکل هاي مختلف 
هنري ظاهر مي شده است. از مهم ترين آنها مي توان به عقاب 

 منشأ نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد 
ترکيه با نگاهي تطبيقي به آثار ايران 

و سوريه   

نقوش 
گياهي

کاسة مينايي، ري، اوايل قرن ۷ هجري، 
محل نگهداري: موزة بريتيش، مأخذ: 

۲۰۱۴:۲۸۶,Eravsar -

تنگ زرين فام، کاشان يا گرگان، نيمة 
www. :اول قرن ۷ هجري، مأخذ

wikimedia.org -

کاسة مينايي، ري، اوايل قرن ۷ هجري، 
محل نگهداري: موزة متروپليتن، مأخذ: 

www.metmuseum.org -

ادامه جدول ١. 
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عهد سلجوقيان روم در سدة 7 و 
8 هجري، صاحب مسامره االخبار 
و مسايره االخيار (آقسرايي، 1362: 
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با بال هاي باز و سر نيم رخ، حملة عقاب به پرنده، پرندگان 
کرد  اشاره  حمله  حال  در  شير  و  زندگي  درخت  محافظ 
(تصوير١١). نبايد از ياد برد که برخي از اين نقوش، سبقه اي 
بس کهن تر و ريشه در آثار فلزي و پارچه هاي اواخر دورة 

ساساني دارند.
 بر اين اساس، بايد ايران را خاستگاه بخش عمده اي 
از تأثيرات وارد بر سوريه و آناتولي قرون ٦ و ٧ هجري 
دانست. با توجه به گستردگي آثار و تنوع موضوعات در 
ايران و نيز مسير گسترش تمدن سلجوقي از شرق به غرب 
فرهنگ  بر  ايران  فرهنگ سلجوقي  که  مي توان مدعي شد 
سالجقة دست نشاندة آنها در سوريه و آناتولي اثرگذار بوده 

است. 
 گسترة نفوذ فرهنگ و هنر سلجوقي در اين مناطق، 

عالوه بر سفالينه ها، آثار فلزي، حجاري و پارچه ها را نيز 
در بر مي گيرد. با اين حال بايد گفت هنر سلجوقيان روم از 
بعضي لحاظ با هنر ساير سلجوقيان بزرگ و دولت هاي 
بازمانده آنها در جزيره و شام تفاوت دارد و تحت نفوذ 
اوضاع تاريخي و شرايط بومي و محلي تغييراتي در آن 

حاصل گرديده و مباني ويژة خويش را يافته است.

داليل تشابهات
تجارت

در دورة سلجوقي تجارت اعتبار و اهميت افزوني يافت و 
توليدات کارگاهي ترقي چشمگيري کرد. «ري و کاشان از 
مراکز مهم توليد صنعتي بودند که در مسائل اقتصادي آن 
دوران سهم بسزايي داشتند. عالوه بر انواع پارچة ابريشمي، 

تصوير 9 الف. قطعه اي از بشقاب زير لعابي، رقه، اوايل قرن 7 
مأخذ:  بوستون،  زيباي  هنرهاي  موزة  نگهداري:  محل  هجري، 

  www.zoom.mfa.org

تصوير 9 ب. کاشي زير لعابي، کاخ قبادآباد ترکيه، اوايل قرن 7 
هجري، محل نگهداري: موزة کاراتاي قونيه، مأخذ: همان   

تصوير8 الف. کاسة زيرلعابي، رقه، اوايل قرن 7 هجري، محل 
 www.davidmus.dk :نگهداري: مجموعة ديويد، مأخذ

تصوير 8 ب. کاشي زيرلعابي، کاخ قبادآباد ترکيه، اوايل قرن 7 هجري، 
 www.pbsa.com مأخذ:  قونيه،  کاراتاي  موزة  نگهداري:  محل 



کاشي و ظروف سفالين از مهم ترين توليدات اين شهرها بود 
که آنها را از طريق راههاي تجاري عمده که مرکز ايران را 
به آناتولي و شام متصل مي نمود، صادر مي کردند» (بويل، 

.(١٣٩٠: ٢١٧
 به عقيدة پوپ از دورة سلجوقي سفال سازي يکي از 
صنايع ملي بود و عالوه بر ري و کاشان، ساوه و سلطان آباد 
در بيشتر از پنجاه شهر رواج داشت و از اين طريق تجارت 
مهمي ايجاد کرده بود و ظروف ايران به هند، ترکيه، عراق و 
سوريه صادر مي شد (پوپ، ١٣٨٩: ١٠٣). از اين ميان کاشان 
مقامي شاخص داشت و مي توان گفت مهم ترين و بزرگترين 
مرکز توليد کاشي و سفالينه بود که توليدات آن به ساير 
البلدان از ظروف  نقاط صادر مي گرديد. ياقوت در معجم 
کاشان تمجيد مي کند که بنا به گفتة او به دور و نزديک صادر 
مي شده است (حموي، ١٩٧٩: ١٥). صحت اين مطلب از آنجا 
مشخص مي شود که «پوشش هاي کاشي زرين فام همه با 
سبکي يکسان امروزه در سراسر ايران از مشهد تا کردستان 
و خارج از ايران در غرب حداقل تا نجف و آن سوي باکو در 

شمال يافت مي شوند» (پوپ، ١٣٨٧، ج٤: ١٨٠٤). 
زيباترين  با  نمي توانستند  اگر  حتي  ري  سفالينه هاي 
سفالينه هاي کاشان رقابت کنند کم و بيش بازار گستردة 
خود را داشتند. «آن ها در آني، حما و رقه (واقع در سوريه)، 
در سواحل جنوبي ايران و محوطه هاي گوناگوني در غرب 

ترکستان يافت شده اند» (همان: ١٠٨٢).
 در آن سو در آناتولي نيز از اوايل قرن ٧ هجري اوضاع 
اقتصادي رو به بهبود گذاشت، به ويژه در دورة عالءالدين 
کيقباد اول که «در نتيجة تصرف بنادر سينوپ و آنتاليا 
تجارت رونق گرفت و روابط اقتصادي با ديگر نقاط پيشرفت 
قابل توجهي پيدا کرد و قونيه به يکي از پايتخت هاي اقتصادي 
بدل شد»(Freely, 2008: 70). به احتمال قوي، اين رابطه 

به طور گسترده اي با ايران نيز برقرار بوده و از آنجا آثاري 
به آناتولي صادر شده است.

جنگ ها و مهاجرت
مهاجرت از ديگر عواملي است که باعث انتقال سنت ها از 
ايران به آناتولي و تأثير بر فرهنگ اين منطقه بوده است. اين 
جابه جايي انساني در بازة زماني قرون ٨-٦ هجري، در نتيجة 
عوامل مختلفي همچون جنگ هاي خانمان برانداز در ايران و 

شرايط مطلوب زندگي در آناتولي صورت پذيرفته است.
 شايد بتوان گفت سلسله حمالت مغوالن در نيمة اول قرن 
هفتم هجري يکي از بزرگ ترين مهاجرت هاي تاريخ ايران را 
رقم زده است. اما پيش از اين و مقارن با اواخر قرن ٦ و 
اوايل قرن هجري نيز جابجايي هايي ديده مي شود که باعث 
آن جنگ هاي داخلي بوده است. از جمله در ري، يکي از مراکز 
مهم سفالگري، که «شهر پيش از آنکه به وسيلة مغوالن در 
٦١٧ مورد حمله قرار گيرد توسط خود ساکنان ويران شده 
بود. خشونت هاي فرقه اي در ٥٨٢ هجري باعث شد بيشتر 
ساکنان شهر بگريزند و به تدريج مناطق شهر متروکه گشت. 
نويسندگان آن دوره ياقوت و ابن اثير چنين شرح مي دهند 
که قسمت هاي زيادي از شهر قبل از ورود مغوالن ويران و 

خالي از سکنه بود» (واتسون، ١٣٨٢: ٤٠).
 البته جنگ ها تنها عامل مهاجرت نبوده است. از نيمة دوم 
قرن ششم هجري (مقارن با حکومت قليچ ارسالن دوم)، 
به سبب وجود ثبات در داخل قلمرو سلجوقي، فعاليت هاي 
علمي و اجتماعي شروع به اوج گيري مي کند و در پي آن 
«رقابت هاي چشمگيري در زمينة ايجاد مؤسسات فرهنگي و 
اجتماعي و جريانات علمي ديده مي شود، به طوري که به سبب 
اين حرکت فکري، دانشمندان و هنرمندان بسياري از ايران، 
عراق و سوريه مقيم آناتولي شدند. از اين گروه مي توان از 

تصوير 11. بشقاب حکاکي شده چند رنگ (لقابي)، احتماًال ري، قرن 
5 هجري، محل نگهداري: موزة متروپليتن، مأخذ: پوپ، 1387، ج 

.605 :9

تصوير 10. قطعه اي از يک کاسه با تزيينات رولعابي، مصر، قرن-4
5 هجري، محل نگهداري: مجموعة کي ير. مأخذ:

  Grube, 1976: 120

 منشأ نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد 
ترکيه با نگاهي تطبيقي به آثار ايران 

و سوريه   
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نجم الدين ابوبکر محمد راوندي (از اهالي کاشان) و شهاب 
الدين سهروردي نام برد» (اوزون چارشي لي، ١٣٦٨: ٢٧).

در همين دوران رد پاي سفالگران مهاجر ايراني در 
چند  در  کاشاني  سفالگران  مي شود.  ديده  مختلف  نقاط 
دهه قبل از هجوم مغوالن به مراکز ديگر مهاجرت کرده 
و در آنجا به توليد ظروف منقوش زيرلعابي و زرين فام 
پرداخته اند از جمله در ساوه، گرگان و سلطان آباد. پوپ در 
مورد دليل حضور سفالگران کاشان در اين گونه شهرها 
معتقد است که آنها اغلب با هدف ايجاد کارگاه هاي سفال 
در مناطق در حال توسعه به آن مکان ها مهاجرت مي کردند 
و کارگاه مي ساختند. اين استادان از سبک بومي پيروي 
مي کردند و گاهي در آن سبک تصرفاتي روا مي داشتند 

(پوپ، ١٣٨٩: ١٠٥).
محتمل است که سفالگران کاشاني با اين هدف به آناتولي 
نيز مهاجرت کرده باشند. «در اخالط و سمسات (نزديک 
درياچة وان) ظروفي زرين فام مربوط به اواخر قرن ٦ و 
اوايل قرن ٧ هجري يافت شده است که با شيوه هاي خاص 
ايراني اجرا شده اند. کشف کوره هاي زرين فام در آنجا حاکي 
از آن است که اين آثار در همان محل و با دخالت سفالگران 

ايراني ساخته شده اند» (Ozel, 1986: 81؛ تصوير١٢).
در عمارت قليچ ارسالن دوم در قونيه هم کاشي هاي 
ستاره و چليپايي به دست آمده است که به شيوة مينايي و 
با طرح هاي اسليمي و فيگوراتيو تزيين شده اند. پورتر معتقد 
است اين کاشي ها هم از نظر شيوة ساخت وهم تزيين به 
ظروف مينايي همزمان خود در کارگاه هاي کاشان شباهت 
دارند.١ (Porter, 1995: 58) و بايد گفت اينها نيز به احتمال 
زياد با کمک سفالگران ايراني ساخته شده اند. از اين ميان 
حتي برخي از آثار داراي موضوعات ايراني مانند داستان 

معروف بهرام و آزاده هستند (تصوير١٣).
اما همان گونه که پيش از نيز گفتيم عمده ترين مهاجرت ها 
از  خان  چنگيز  حملة  «با  داد.  روي  مغول  تهاجم  از  پس 

دوردست هاي مرز شرقي و پيشروي به سوي غرب، آنها که 
توانستند از دم تيغ مغول بگريزند همراه با سلطان جالل الدين 
خوارزمشاه و يا در رکاب مغول به مناطق غربي منتقل شدند 
و ميراث دوران قدرت و شکوه فرهنگ و هنر را با خود به اين 
منطقه آوردند» (مشکور، ١٣٥٠: ده). سالطين و شاهزادگان 
سلجوقي نيز که توجه خاصي به علم و ادب و هنر داشتند 
با حسن پذيرش از آنها استقبال کردند. «از جمله سلطان 
عالءالدين کيقباد که عارفان و بزرگاني همچون بهاءالدين 
ولد، فخرالدين عراقي و نجم الدين ابوبکر رازي از حمايت او 

برخوردار بودند» (اوزون چارشي لي، ١٣٦٨: ١١).
 عالوه بر اين، تشکيالت اداري سلجوقيان روم در سراسر 
دوران حکمراني، توسط ايرانيان اداره مي شد و حتي «پس 
از استيالي مغوالن بر آنجا تعداد کارگزاران و عمال دولتي 
ايران در تشکيالت حکومتي افزايش يافت. حضور افرادي 
همچون معين الدين پروانه (معروف به معين الدين کاشي) 
و شمس الدين محمد اصفهاني در منصب نيابت سلطنت و 
وزارت در دولت سلجوقي روم، بهترين شاهد اين مدعاست» 

(رباني، ١٣٩١: ٤٢).
از  برخي  کاشي کاران)  محتمًال  (و  معماران  همچنين 
ايراني  کتيبه هايشان  به شهادت  دوره  اين  آناتولي  بناهاي 
بوده اند، به عنوان مثال «محمد بن عثمان البنا طوسي معمار 
مدرسة سيرکالي در قونيه و احمد بن بکر مرندي معمار 

.(Rice, 1961: 208)«بيمارستان صفائيه در سيواس
با اين تفاسير و با توجه به حضور گستردة دانشمندان، 
نويسندگان و هنرمندان ايراني در آناتولي، در دوران پس 
از حملة مغول به ايران مي توان انتظار داشت که استادان 
سفالگر نيز که به گفتة پوپ از نيمة دوم قرن هفتم به تبريز 
بودند  برپا کرده  کارگاه هايي  آنجا  در  و  مهاجرت کرده 
(پوپ، ١٣٨٧، جلد٤: ١٨٦٧)، به آناتولي نيز نفوذ کرده و 
سفال آن منطقه را تحت تأثير شيوه هاي خود قرار داده 

باشند.

تصوير 12. کاسة زرين فام، آناتولي، اواخر قرن 6 و اوايل قرن 7 
هجري، محل نگهداري موزةکاراتاي مدرسة قونيه. مأخذ:

Cizer, 2010: 57

تصوير 13. کاشي مينايي با نقش بهرام گور و آزاده، قونيه، عمارت 
قليچ ارسالن دوم، اوايل قرن 7 هجري، محل نگهداري: مجموعة 

 www.kubadabad.blogspot.com :قويون اغلو، مأخذ

1.پژوهشگراني نظير تامارا تالبوت 
رايس و تاشين اوز معتقدند نقوش 
فرسکوهاي  از  متأثر  کاشي ها  اين 
است  مرکزي  آسياي  در  ايغوري 
و در کمال تعجب هيچ اشاره اي به 
 Rice, (نک.  نمي کنند  ايران  تأثير 

.(Oz, 1980: 5 178 :1961؛



نتيجه
نتايج بررسي کاشي هاي کاخ قبادآباد حاکي از آن است که ميان اين نمونه ها و آثار ايران و سوريه 
تشابهاتي هم از لحاظ فن و هم شکل و نقش وجود دارد. دامنة اين تشابهات در نقوش وسيع تر است. 
ساختار نقوش و شيوة نقش پردازي تا حد زيادي شبيه به آثار ايران و سوريه است. از طرفي، مقايسه 
سفال سوريه و ايران نشان مي دهد که شباهت هاي نزديکي بين اين دو وجود دارد که با توجه به 
گستردگي توليد سفال در ايران دورة سلجوقي و نيز مسير گسترش تمدن سلجوقي از شرق به غرب، 
مي توان ايران را منشأ بسياري از تأثيرات وارد بر نقوش سفالينه هاي سوريه و آناتولي قرون ٦ و ٧ 
هجري دانست، به ويژه که شيوة نقش پردازي رايج در سرزمين هاي تحت نفوذ فرهنگ سلجوقي، در 
ايران قدمتي بيش از سوريه و آناتولي دارد و مي توان ريشه هاي آن را در دوران ساساني بازيابي 
کرد. مصر نيز سهم ناچيزي از اين اثر گذاري را به خود اختصاص مي دهد. در اين ميان، سوريه نقش 
بسيار مهمي در تبادالت فرهنگي بين ايران، مصر و آناتولي ايفا کرده است. بايد گفت بسياري از تأثيرات 
هنري ايران و مصر، از طريق سوريه به آناتولي وارد شده است. پاره اي ديگر از تأثيرات نيز به صورت 
مستقيم و بدون واسطة سوريه راه به آناتولي گشوده است. شرايط جغرافيايي خاص آناتولي باعث 
شده که اين منطقه همواره در مسير تهاجم، مهاجرت و تجارت قرار گيرد و قبادآباد به واسطة نزديکي به 
قونيه، پايتخت سالجقة روم، اثرات اين پديده را به خوبي لمس کرده است. مصداق آن حضور و دخالت 
هنرمندان ايراني در توليد آثار مختلف هنري در آناتولي است. به اين ترتيب بايد گفت بخش عمده اي از 
تأثيرات وارد بر نقوش کاشي هاي کاخ قبادآباد متأثر از ايران است و در يک نگاه کلي تر مي توان ايران 
را خاستگاه تشابهات موجود در سفال سلجوقي آسياي غربي دانست. البته اين تأثير گذاري عالوه بر 
آثار سفالي، ديگر شکل هاي هنري را نيز تحت تأثير قرار داده است. همچنين بناهاي معماري، آثار ادبي و 
حتي شيوة کشورداري چنان که مي توان از آن به عنوان موج فراگيري ياد کرد که ابعاد گوناگون فرهنگي، 

سياسي و اجتماعي آناتولي را در بر گرفته و به آنها رنگ و بوي ايراني بخشيده است. 
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One of the most important specifications of Islamic art is the technical and visual similarities 
between the potteries of different parts of the Islamic world, especially pottery of the Seljuk 
kind. This matter has been observed mostly in geographical areas ofIran, Syria, and Turkey. 
One of the cases that has been considered in Islamic art studies is the determination of 
sources of these similarities. The present investigation, with regard to this matter and with 
the purpose of analyzingthe directions of transfer of traditions in pottery of the 6th and 7th 
century Hegira is going to examine the sources of designs on tiles of Kubad Abad Palace 
in Turkey as one of the examples of these similarities. This essay uses library research and 
descriptive-analytic method for data gathering.The research findings show that, Iran is the 
origin of many impacts and influences on designs of tiles at Kubad Abad Palace. Also, Egypt 
has a small share of itsown.Part of these impacts have been imported into Anatolia indirectly 
through Syria and another part directly by commerce, immigration and wars. Of course, 
the domain of these similarities is beyond pottery, and it has influenced other artistic works 
as well. Also, architecture, literature and method of governorship have been influenced by 
it, which accordingly, lead us tothe deduction that Iran, beyond the artistic impacts, is a 
wide source of cultural, political and economic similarities in Anatolia,contemporaneous to 
theSeljuks of Rum.

Keywords: Designs, Tile, Kubad Abad Palace, Seljuk, Anatolia.    
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