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رویکرر  ویکووریرا    بر هیتکفلزکاری سلجوقی با  ۀمطالع

  ی. الکساندر

 2آزا ه مرا ی ،1سعید زاویه
 گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایراندانشیار  .1

 هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ۀدانشکدارشد پژوهش هنر،  کارشناس .2

 (23/5/95هایی: ، تاریخ پذیرش ن15/12/94)تاریخ دریافت: 

 چکیده
دهی که به تأثیر و تأثر جامعهه و هنهر    شناس معاصر، در نقد و تکمیل دو رویکرد بازتاب و شکل ویکتوریا دی. الکساندر، جامعه

 ورزد. هنری تأکیهد مهی   ۀجامعکنندگان  ند و به نقش کلیدی توزیعک خود را ارائه می «ۀشد لیتعدالماس فرهنگی » ،پردازد می

زنهد.   نظیری در تاریخ هنری ایران رقم مهی  سلجوقی فراز و رفعت بی ۀهای شاخص ایرانی فلزکاری است که در دوریکی از هنر

دارد در جهت دریافت سیر تحول و تکاملی جامعه و هنر ایران  نوآوری، پیوند و تکامل از خصوصیات هنر این دوره است که جا

فلزکاران به وجهه   ، نظام صنفی جامعه و جایگاه تحلیلی، در بخش تولیدتوصیفی و  تاریخی ۀشیو. این پژوهش، به دشو بررسی

متوسط جامعه، سالطین و درباریهان معرفهی    ۀطبقنیز ن امخاطبو کنندگان  شود. مصرف دهی جوامع هنری رهنمون می شکل

کننهدگان و اامیهان    م توزیعادامه و براساس نقش مهاند. در  هنری سلجوقی نفوذ کرده ۀجامعنوع تقاضا بر  ۀپایاند که بر  شده

 آماری شامل ۀجامعگیری و ارتباط این جوامع و سبک سلجوقی بررسی و به دلیل نداشتن منابع کافی،  هنری، چگونگی شکل

 های ساخت و تزیین آثهار  ، تکنیکفلزات ،نمودارهایی ۀارائبا  شد. در ادامه،سلجوقی و ساسانی انتخاب  ۀدوراثر فلزی از  بیست

 است.ا یافته ساختار اسالمی جامعه رنظام توزیع سلجوقی پاسخ  ،تیدرنهاو  هشد  مقایسه

 

 کلیدی گانواژ
 سلجوقیان، فلزکاری سلجوقی، ویکتوریا دی. الکساندر. ،شده لیتعدالماس فرهنگی  
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  ____________________________________________________ قدمهم
هایی اسهت کهه    از رویکرد «یده شکل» و« بازتاب» کردیرو

شناسان بهوده   بسیاری از جامعه توجهکانون تاریخ در طول 
یهن  نیز ا معاصر شناس جامعه، الکساندرویکتوریا دی.  است.

آن المهاس  و در نقهد و تکمیهل    بررسی کهرده دو رویکرد را 
بر این ایهده   «بازتاب» کردیروند. ک فرهنگی خود را ارائه می
جامعهه بهه مها     ۀواره چیهزی دربهار  استوار است که هنر هم

« یدهه  شهکل » ردکه یرو( و 54: 1393 الکسهاندر، ) یدگو یم
هاسهت کهه وجهه     ای از نظریهه  طیه  گسهترده   ۀدربرگیرند
که هنر بهر  اصلی است  ۀاین عقیده یا استعار ها آنمشترک 

الکساندر این  .(84: 1393 الکساندر،) گذارد جامعه تأثیر می
، جامعههه و هنههر را رد کههرده  انگارانههه میههان سههاده ۀرابطهه
 ،تهر  ز آن مهمو ا کنندگان مصرفندگان، های تولیدکن گزینه
را در ایهن رابطهه   هنهری   ۀجامعو میانجیان  کنندگان توزیع

رویکهرد خهود را بها عنهوان      ند و شهکل جدیهد  ک دخیل می
    کند. بیان می« شده لیتعدالماس فرهنگی » یا استعاره

 تههاریخی ایههران بهها ورود پرشههکوه هههای  دوره یکههی از 
 تحهوتت، رشهد و  د. شو سلجوقیان به این سرزمین آغاز می

ههای سیاسهی،    در زمینهه  تنهها  نهه شکوفایی ایران اسهالمی  
در بلکهه   ،یابهد  اجتماعی و اقتصادی بسهط و گسهترش مهی   

ههای هنهری، فرهنگهی و علمهی نیهز کمهال و قههوام        زمینهه 
تشکیل اکومتی قدرتمند در ایران دهد.  نشان می یلیبد یب

 ۀنقطههبسههتگی دیهن و دولههت در ایهن دوره،    و اتحهاد و ههم  
ر، بعد از اسالم در ایران شکل رای اولین باب که عطفی است

، از عصر نامستشرقو ن امنتقدگیرد. جالب اینکه برخی  می
 نههامبهها اوج خالقیههت جهههان اسههالم و  عنههوان بهههسههلجوقی 

 ،رهانهد. فلزکهاران در ایهن دو    کرده ادی 1«یاسالمرنسانس »
انهد.   هنر این سرزمین آفریده ۀعرصدر  نظیری بیهای  جلوه

 ۀجامعه تهأثیر متقابهل هنهر و     ۀمطالعه س و برای بر این اسا
در این الماس فرهنگی ویکتوریا الکساندر،  بر  هیتکایرانی، با 

و رونه  فلزکهاری در    گیهری  شهکل پژوهش، چگونگی روند 
سلجوقیان و چگونگی تولید و مصرف آثهار فلهزی در    ۀجامع
پاسهخی   تنهها  نهه اسهت تها    شهده کنکهاش   ،آن عصر ۀجامع

سهلجوقی   ۀجامعه رک و دریافت هنهر و  در جهت د شایسته
هنهر ایهران،    شناسهی  جامعهه مطالعات  روند دربلکه  ،بیابیم

 ۀجامعه و رشهد و اعهتالی هنهر     راسهتای پاسخی درخور در 
 .کنیمجو و معاصر این سرزمین جست

 و اسهت  تحلیلی و توصیفیبه روش تاریخی این تحقی  
قهدور  می آزمایشگاهی آثار و بررستوجه به اینکه مشاهده  با
؛ اول کمی در این زمینه موجهود اسهت   دستیست و منابع ن

ها  ی، موزها منابع کتابخانهآوری اطالعات با مراجعه به  جمع
 و منابع اینترنتی انجام شده است.

 

 

 تحقیق ۀپیشین
ت اجتماعی هنر در غهرب  با توجه به تازگی و نوپایی مطالعا

و نظریهات   بررسی هنر ایران از منظر رویکردها طور همینو 
رویکهرد بازتهاب و    هنر، پژوهشی در رابطه با شناسان جامعه
دهی و الماس فرهنگی ویکتوریا الکساندر انجام نشهده   شکل
هههایی بهها  نامههه هنههر، مقههاتت و پایههان ۀاههوزر امهها د؛ اسههت

ر سهلجوقی و در  موضوعاتی در رابطه با هنهر فلزکهاری عصه   
مشهاهده  ههایی   نامهه  شناسهی مقهاتت و پایهان    جامعه ۀاوز
یی از جامعهه و دولهت   ها بخشموردی  صورت به که شود می

 .اند کردهتحقی  دربارۀ آن و  بررسیسلجوقی را 
- Islamic metalwork from the Iranian WORlD 

8th - 18 the centuries. Melikian - 
Chirvani,Assadullah Souren (1982). London: 
H M S O. 

ی آثار فلزی قهرن  ها هکتیبفرم و نقش و  ،در این کتاب -
 ۀدر مههوز کههه تهها هجههدهم مههیالدی ایههران را مهشههت

تهوان   ، مهی شهود  مهی لندن نگهداری  آلبرتویکتوریا و 
ایهن کتهاب یکهی از     .دکهر بررسهی  مشاهده و  خوبی به

فلزکاری اسالمی ایران درزمینۀ بهترین منابع تحقیقی 
 است.

اف در  که لقمان بایمتای  در مقاله آقاجانوفسرگی  -
شههر، تجهارت و   »اسهت،  کرده  ترجمه 1383سال 
و  کند می بررسیرا « انیسلجوقر وری در عص پیشه

سهلجوقی   ۀجامعه صنعتگران و تجار این عصر را در 
 .  ندک میمعرفی 

 بههه 1362سههال مقالههۀ در  یرازیشههزاده  اهلل بههاقر آیههت -
و  پرداختهه « یسلجوقبررسی هنر فلزکاری در دوران »

  هنر فلزکاری ایهن  مختلهای  جنبهاست سعی کرده 
رای اما متأسهفانه ایهن تحقیه  به    کند؛ دوره را مطالعه 

 های فراوانی دارد. کاستی ،معرفی فلزکاری این عصر

بههه  1393، در پههژوهش سههال ایههن فرزانههه طههاهری -
فلهزی   آثهار  خط کوفی در و کاربردبررسی جایگاه »
پرداختهه و بها معرفهی انهواع     « رانیاسلجوقی  ۀدور

را  هها  کتیبهه آثار، مضمون این خط کوفی روی این 
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رور، سهعاده،  کلمات دعایی عام مانند برکه، یمن، س

از  کند میشمرد و خاطرنشان  می الدوله و سالمه بر
 د.نرو این محدوده فراتر نمی

ای کهه اامهد قاسهمی در     لهدر مقا کیلونیکوتس  -
ی اهه  کهسه »بهه   اسهت،  ترجمهه کهرده   1383سال 
تهرین   لباز جا پرداخته و شرای بر یکی« یسلجوق
و بریتانیها نوشهته    ۀموزایرانی  ۀمجموعبه  ها هافزود

 است. کردهاین آثار را معرفی 

تری در ایهن اهوزه و    نیاز به پژوهش جامع ،ا این تفاصیلب
لجوقی بها منهابع و   سه  هنهری جامعهۀ  و معرفی هنهر فلزکهاری   

که امیدوارم ایهن مقالهه   ، بارز و آشکار است تر مطالعات گسترده
 .کندها را جبران  بخشی از این کاستی ،رد الکساندرو رویک

 هری و المرا     و شکل رویکر  بازتاب

 الکساندر .فرهنگی ویکووریا  ی
 شناسهی  جامعهاستاد  ،1959متولد  ،الکساندرویکتوریا دی. 

نظریههاتش در بههاب  کههه انگلسههتان اسههت هههاروارد دانشههگاه
کهرده   ابنه  بکهر هوارد  اتینظر ۀپایبر  هنر را ،شناسی جامعه

 کهرد یرو ،پهژوهش وی  ۀاست. یکی از موضوعات مورد عالقه 
هنرهاسهت. رویکهرد    شناسهی  جامعهدر  یده شکل و بازتاب

بازتاب بر این ایده اسهتوار اسهت کهه هنهر همهواره چیهزی       
 (54: 1393 الکسههاندر،) .گویههد مههیجامعههه بههه مهها  ۀدربههار

از  ای هطیهه  گسههترد  ۀدربرگیرنههد دهههی رویکههرد شههکل 
 ۀها این عقیده یها اسهتعار   ه وجه مشترک آنست کها یهنظر
 الکسهاندر، ) گهذارد  لی است که هنر بر جامعه تهأثیر مهی  اص

ونهدی   «یفرهنگه الماس » لیتکمالکساندر با  .(84: 1393
 کشد ( این دو رویکرد را به نقد می1986-1994) زوولدیگر

المهاس  » ،تیه درنها و کنهد  مهی ههای آن را بیهان    و کاستی
 .دهد خود را پیشنهاد می( 1)تصویر  «ۀشد تعدیلفرهنگی 

 
 شده تعدیلفرهنگی  الما  .1 ریتصو

 (11۴: 1۳۹۳ )الکساندر، :مأخذ

و  استبر نظام توزیع در جامعه  ، تأکیددر تعری  جدید
دلیهل آن را   .دههد  ای در الماس جدید بدان می جایگاه ویژه
 ش،ا هستی ارتباطی سبببه هنر  که دهد توضیح میچنین 
نقهش   .برسهد  کننهدگان  مصهرف هنرمنهد بهه دسهت    باید از 

و کنند  میایفا جامعه  کنندگان توزیعاساسی را در این روند 
 دنه دار تهأثیر مسهتقیم و ایهاتی    ،ینهد افرچگهونگی ایهن    بر
   .(113-114: 1393 الکساندر،)

کننهدگان هنهر   این رویکرد، نخست بخش تولید ۀیپا بر
 یم.کن را بررسی می سلجوقی ۀدور

 گی: تولید هنرالما  فرهن
رویکردهای تولید، عوامل واقع در سمت چپ الماس فرهنگهی  

از ایهن  و که به خله ، تولیهد و توزیهع هنهر     کند  بررسی میرا 
ر الکساندر در نظهام تولیهد آثها   . دشون مربوط میفرهنگ  ،طری 
 هنهری  ۀل اسهت تها ناب ه   بیشهتر قائه   یهنهر جوامهع   بههنری 

، هنرمندان را بهه  بکر تفکرپایۀ وی بر  .(112: 1384، الکساندر)
روها، هنرمندان مردمهی   عیار، تک تمامهای  ای چهار گروه ارفه
کنهد و معتقهد اسهت هرچنهد      کار تقسیم می و هنرمندان ساده

ولهی شهمار    ،انهد  آفرینش هنری دخیلفرایند در بسیاری افراد 
: 1387 رامهین، ) انهد  اندکی از آنان اعتبار هنرمندبودن را یافتهه 

هنری سهلجوقی از طریه  آثهار    جامعۀ ت راجع به قضاو. (328
اطالعههات کمههی از  کههه شههود مههیآمههده ااصههل  دسههت بههه

ا دار، بیشهتر به   است. در آثار کتیبه مانده  باقین تولیدکنندگان آ
روهها( و بها شهناخت     عیار و تک های تمام ای دو گروه اول )ارفه

و ی هنرمنهدان مردمهی   هها  هبازار و منابع توزیع و عرضه، با گرو
 شویم. کار آن عهد آشنا می ساده

هههای  ز ویژگههیتشههکیالت صههنفی جامعههه کههه یکههی ا 
یکهی از   ،اسالمی ایران تا ایام اخیهر اسهت   ۀچشمگیر جامع

رود. بهازار بهه    مهی  بهه شهمار  سلجوقی هم  ۀوصیات دورخص
بهه یکهی از    ها آنک از یهر که شد میچندین سوق تقسیم 
بهازار  . انهی بهود  و برای خود دارای رهبر اصناف تعل  داشت

بسهته   هها  عهدالتی  بهی ض علیه در موقع اعترا ،مانند ایام بعد
 .(82-87: 1391 لمبتون،) دش می

ی هها  هتوان گفت اصهناف ایرانهی از گهرو    می کلی طور به
آمهده   ،کتاب عیاری ،نامه فتوتفتوت شکل گرفته بودند. در 

یها  « اسهتاد » وتی مفهومی نمادین داشت است هر کار صنع
وظیفه داشت فنون علمی آن صنعت  تنها نه ،عتگراستاد صن

را انتقال دهد، بلکه باید اهمیت معنوی و رواانی آن را نیز 
ه در منابع ذکهر شهد   .(195: 1389 ایروین،) شد میمتذکر 

النهر ءشیوخ صوفی خراسان و ماورااست بسیاری از پیران و 
وده ازان، آهنگران، بافندگان، قصابان و سراجان بس   از اسلحه
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ی ور پیشهه نیهز از طبقهات    هها  آنو بخش زیادی از مریدان 

تهوان   با ایهن تفاصهیل مهی    .(53: 1383 ف،وآقاجان) اند هبود
از روح  تنهها  نهه  ،صنعتگران و هنرمنهدان ایهن جامعهه    گفت

بیهدار  بهه جامعهه    نسبت، بلکه اند هااکم بر جامعه متأثر بود
 گذاشتند. بوده و بر آن تأثیر نیز می

عیهار و   ههای تمهام   ای ارفهیعنی  ،استادکاران ،مدر آن ایا
در مراکهزی   ،سهل دیگهر  از نسهلی بهه ن   ،هر پیشه یروها تک
شههرهایی بهه داشهتن     ،درنتیجهه آمدنهد و   می گرد هممعین 

 ههای خهاخ خهود شههرت داشهتند      ساخت تولیدات یا دست
کههار  در مراکههز شهههری ههها آنبیشههتر  .(176: 1374 ریههه،ف)
آسانی در دسترس بودنهد   یان هنر بهجایی که اام کردند؛ می
 وارد،) توانسهتند کارگهاه ثابهت یها سهیار داشهته باشهند        میو 

منههدان آثارشههان را صههنعتگران و هنر ،ضههمندر .(22: 1384
جهههزء  ،سهههاندند و در ایهههن دورهر خهههود بهههه فهههروش مهههی

 .(52: 1383 ف،وآقاجان) ندشد میدهندگان محسوب  مالیات
در قهرون وسهطی بهه    ایرانی یا تهرک  عرب،  نویسندگان

منهد   عالقهه بهزر    کهاران  عاج و گرانزندگی فلزکاران، سفال
( و سند مکتهوبی  346: 1389 ایروین،) اند هنبوده و نپرداخت

تهوان   مهی بر این اساس  است. در این زمینه به دست نیامده
ترین منهابع اطالعهاتی پدیدآورنهدگان     موث  ،خود آثارگفت 
 شود.  محسوب می ها آن

ین هنر تر مهمها  های اسالمی تا مدت ر سرزمیناری دفلزک
های تزیینی بهود   ترین طرح ترین و پیچیده تقال بدیعان ۀو وسیل
رها نظیر سفالگری نیهز  ی دیگر هنها هبعدها بر اشکال و نگار که

خهاخ بهه ارزش    ی. در آن ایام، منزلهت صهنعت  گذارد تأثیر می
جایگهاه   از نارافلزکه  ،بنابراین .بودوابسته آن صنعت  ۀمواد اولی
ی هها  کتیبه. رخوردار بودندمراتب صنعتگران ب سلسلهواتیی در 
 خهوبی  بهه ، هدهنهد  در کنار سفارش با نام چند هنرمنداین آثار، 

چنانچهه بهر روی    .(204: 1389 ،ایهروین ) شاهد این مدعاست
، شهاهد امضهای   ، سهاخت ههرات  542/1163 سهال فلهزی  دلو 
اتینگههاوزن  ) هستیم اثر روی بر، جداگانه کار گر و مرصع ریخته

 .(510: 1378 ،و همکاران
ایران اسهالمی، بهرای    ۀسبک فلزکاری ویژ ،این عهددر 
تولیهدات   .(21: 1369 ،اشپولر) خورد به چشم میاولین بار 

تههاریخی عرضههه  ۀدورای کههه در ایههن  و محصههوتت هنههری
پههذیری نهههایی  و شههکل گیههری شههکلینههد اد، در فروشهه مههی

 هایی هنر اسالمی در ایران و در سرزمینالگوهای کالسیک 
نهد، اهمیهت   ارتهأثیر مسهتقیم آن قهرار د    تحتکمابیش  که

اصول هنر ایرانی را نیهز   هسالجق ،. عالوه بر ایناساسی دارد
ایهن اصهول در    که  طوری به ؛دهند طری  گسترش میبدین 

مال های شام، آسیای ص یر و اتی در مصهر و شه   سرزمین
   .(456: 1393 ،فروزانی) شود افریقا نیز دیده می

 الما  فرهنگی: مصرف هنر
 کننهدگان  مصهرف طرف راست الماس فرهنگی با تمرکز بهر  

هنهر  چگونه افراد  که ردفرهنگ، به این نکته توجه داهنر و 
کلیهد   ،مخاطب ،. بر این اساسکنند میو دریافت را مصرف 

 ۀانگارانه  سهاده رویکرد از  ،درک هنر است. این بخش الماس
کاربسهت هنهر بهه    و معتقهد اسهت    کهرده د دهی انتقا لشک

 آن بستگی دارد. کنندگان مصرفمخاطب و 
متوسط جامعه بها اصهول     ۀطبق ،از قرن چهارم هجری
فلزی توجه خاصی نشهان داده و   یامنیت و آرامش، به اشیا

پیرایهه در   سهاده و بهی   صهورت  بهه فلهزی را   یظروف و اشیا
بزرگهان و امیهران،    ولهی  کردنهد؛  مهی زندگی روزانه مصهرف  

اسهتفاده  فلهزی نفیسهی   اشیای و درباریان از  یژه شاهان و به
شهاهکارهای   صهورت  بهه امهروزه   هها  آنکردند که بیشتر  می

ههداری   ههای خصوصهی نگها    هها و مجموعهه   هنری در مهوزه 
 .(166: 1368 ااسانی،) شوند می

، زرگههران و  سههلجوقی  روزگههاراامیههان متمههول در  
و  گرفتنهد  ل خهود بهه خهدمت مهی    ر منهاز کاران را د مرصع

رهای تقلبهی در  را به سبب برخی کا موردنیازمعموتً فلزات 
کهار مطمهئن باشهند.     ۀدادند تا از نتیجه  اختیارشان قرار می

 بهارۀ در کهه  سهاخت  مچنین این موضوع اامی را قادر میه
 وارد،) دههد  ارائهه تزیینات دستورات مفصهلی بهه صهنعتگر    

سهازی   اگرچه تحریم تمثهال  ،ترتیب بدین .(25-22: 1384
یر تهأث پرسهتی بهر روی آثهار هنهری      ناشی از بیم تجدید بت

این منع در ظروف دربهاری و   به گذاشته بود، اما هنرمندان
دنهد و از میهرا    کر نمهی  توجهشده چندان  سفارشاشرافی 

بهرداری   فلزی ساسانیان در تزیینات و صهور ممنوعهه بههره   
اهانه، مجهالس و  ههای شهکار شه    . نمهایش صهحنه  کردند می
جسورانه بر  که های تصویری است های درباری از نمونه بزم

 سلجوقی اکاکی و ترصیع شده اسهت.  ۀروی آثار فلزی دور
های نادرست از مضامین سهنتی   به انواع برداشت گرابارالگ 

ساسههانیان در خلهه  تزیینههات بههر ظههروف فلههزی در دوران  
 درواقهع صهاویر  گونه ت یناو معتقد است کرده اسالمی اشاره 

یخهتن عناصهری از منهابع    درآمهایی از عیش اشرافی با  تکه
 کههه سههازند دهنههد و مشههخص مههی مختلهه  را نشههان مههی

ههای آرایشهی بهیش از معنههای     بهه طههرح  هها  آنسهازندگان  
 .(309: 1379 گرابار،) ورزیدند پیکرنگاری عالقه می

ااصهل شهده    دیگری که در ساخت آثهار ایهن دوره   تفاوت
رسد بها توجهه بهه     به نظر می و هاست آنو کاربری  زهاست، اندا
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 رویکرد ویکتوریا دی. الکساندر بر هیتکۀ فلزکاری سلجوقی با مطالع

 
نقهش چادرههای   به و فرهنگ سلجوقیان، باید  ای قبیلهساختار 

. چنانچهه روبهرت   کهرد  توجهه  هها  آندرباری در شکل زنهدگی  
 مانهده  باقیبسیاری از پربهاترین آثار  که ایروین بر این باور است

ی بهاز و  قدیم ممکن است برای اسهتفاده در فضها   ۀاز خاورمیان
 .(169: 1389 ایروین،) باشند شده طراایچادرها 

 هنر  ر جامعه
اتکهای   ۀعه همچنان نقطه در الماس فرهنگی الکساندر، جام

لیهد فههم   ک ۀجامعه و شهناخت هنهر در ارتبهاط بها      رویکرد
، هها  طهدههی اسهت تها نقهش واسه      رویکرد بازتهاب و شهکل  

 وبیخه  بهه و میانجیان هنر را در این زمینهه   کنندگان توزیع
 .کندآشکار 

گر دوران جدیهدی در تهاریخ   های سلجوقی آغاز ورود ترک
در  ،رفتنهد  مهی  بهه شهمار  از قبایل ترکمان  که ست. آنانایران ا
: 1376 کونهل، ) ایران به قدرت رسهیدند  در 1037/ 429سال 
سراسر ایهران و عهراق، تها     451/1059 سال( و توانستند تا 48

و کننهد  در آناتولی را فهتح  مرزهای سوریه و امپراتوری بیزانس 
سهاختار ایهن اکومهت را    امپراتوری خویش را به وجود آورند. 

. کهرد ، اسالمی و ایرانهی تقسهیم   ای قبیلهتوان به سه بخش  می
 وبهود   [ای قبیلهه ] یریعشها  ۀدهی سلجوقیان بهه شهیو   سازمان

هها قبهل بهه     ر به ایران نیامدنهد، بلکهه از مهدت   بربرهایی ویرانگ
و  ن اسالمی و زندگی شهری آشنا بودندبا تمد و اسالم گرویده

-45: 1373 مورگهان، ) ادود زیادی با آن همهدلی داشهتند   تا
در نخستین رهبران سلجوقی، بقایهای اعتقهادات شهمنی     .(37

بینی و پیشگویی را محتهرم   طالع، آنان خواب. شود میمشاهده 
در برخهی از سهالطین و    .(20: 1384 سهتارزاده، ) داشهتند  می
وجهود   گسهاری  لجوقی افهت و تبهاهی و عیهب مهی    ین سمالزم

داشههت. شههکار و تیرانههدازی از تفریحههات اصههلی سههلجوقیان و 
ن بهه  تهوا  بود. از تفریحات دیگر آنان مهی  ها آنمالزمین نظامی 
در آثار فلهزی   .(257-256: 1386 لمبتون،) کردشطرنج اشاره 
 شاهد بازتاب بسیاری از این عالی  و عناصهر محهیط   ،این عصر
هستیم. اشکال جانوری ماننهد  در فرم و تزیین فلزات  یپیرامون
های معمهاری   ندگان و برخی اشکال بناها و فرمسانان و پر گربه

 .استاز آن جمله 
در باید گفت آنهان  سلجوقیان در وجه اسالمی اکومت 

اول و بیش از هر چیهز، خهود را فرمانروایهان اسهالمی      ۀوهل
ای عربهی بهه    سهلطان )واهه دانستند و لقب  ین میاین سرزم

و  (34: 1374 مورگهان، ) معنای قدرت( را برگزیهده بودنهد  
های عربهی   ز ثقل قلمرو اسالمی را از سرزمینتوانستند مرک

به آناتولی و ایران انتقال دهند. سهالطین نخسهتین شهدیداً    
 ندشهد  مهی انفی محسهوب   ۀفرقسنی مذهب بودند و جزو 

سنتی مبنهی بهر    ۀنظری ،در آن زمان .(56: 1391 لمبتون،)
، دوباره شود میاینکه ثبات از راه افظ دین و عدالت تأمین 

آن  ۀفکهر برجسهت   ، روشنزمینه. در این پذیرفته شده است
. (38: 1373 )مورگهان، نقش اساسی داشهت  ن، غزالی، دورا
 ۀنامهه اسههتیسمشههابهی ههم از دیههدگاه سیاسهی در    ۀنظریه 
ایزد تعالی در هر »: گوید میابراز گشته است. او  الملک نظام

د و او را بهه  عصری و روزگاری یکی از میهان خله  برگزینه   
ستوده آراسته گرداند و مصالح جههان  هنرهای پادشاهانه و 
  .(5: 1384 ،الملک نظام)« بندد و آرام بندگان را بدو باز
 درگهاه مرکزی سلجوقیان به دو بخش  تشکیالت اداری

بهارز   ای گونه بهاستپ شد. سنت  ن تقسیم میدربار و دیوایا 
 ساتری دیواناعضای  یافت و ایرانیان نیز در درگاه تجلی می
، الملههک نظههامدادنههد. در دوران صههدارت   را تشههکیل مههی 

سهاختار ایرانهی    که وب دیوانی ایرانی بنیان نهاده شدچارچ
بهه  الملهک   نظام که نامه سیاستدر . اکومت را تشکیل داد
نیهز بهه ایهن نکتهه تأکیهد       گارش درآوردفرمان ملکشاه به ن

تهأثیر   تحهت سهلجوقی صهرفاً    نظام اکومهت  که شده است
ی اداری ایران قبهل  ها ، بلکه از سنت هالگوهای اسالمی نبود

. ایهن میهرا  ساسهانی را    اسهت   از اسالم نیز تأثیر پذیرفتهه 
سیاسی  ۀاندیشهای مختل  زبان، فرهنگ،  توان در قالب می

 ؛(34-51: 1373 مورگان،) کردیا تشکیالت اداری مشاهده 
ایهران  هنر فلزکاری این دوره و عصر اسالمی  ۀرابطچنانچه 

توان تاریخ ساخت بعضی از اشهیا   نمینیز به ادی است که 
 .(167: 1355 زمانی،)کرد را با اطمینان مشخص 

نظام سیاسی و اقتصادی جامعهه بهر تمهامی ابعهاد جامعهه      
آن عصهر را نیهز   هنهر   ،و بدین طریه  است  داشتهتأثیر وافری 
تهوان   امپراتوری سلجوقی را مهی . از این منظر، سازد میمتحول 

ستقیم و غیرمستقیم سلطان تقسهیم  به مناط  تحت کنترل م
های مختله  سهلجوقی تها     . مناطقی که نزدیک به پایتختکرد

مسهتقیم  ادارۀ حهت  بهود، ت  (اصهفهان  وآن زمان )نیشهابور، ری  
اصفهان و مهرو، از مراکهز    نیشابور، ،ضمندر .سلطان قرار داشت

ی سهلجوقیان نیهز محسهوب    ور پیشهه بزر  و مههم تجهاری و   
بخهش اعظهم ایهن امپراتهوری      .(51: 1383 ف،وآقاجان) شد می
 کهه  یی قرار داشهت ها هغیرمستقیم و در دست خانواد صورت به

کهه   کردنهد  از ورود سلجوقیان بر آن اکومت مهی پیش برخی 
و از خودمختهاری   شهد  مهی ره قبایل اش ال و اداوسیلۀ  به برخی
 خصهوخ  بهبرخوردار بود. این قبیل مناط  چشمگیری داخلی 

داشهت. پهس از   آذربایجان، خوزستان و عهراق قهرار    در گرگان،
 عنهوان  بهه  هها  بخشبسیاری از این ، الملک نظاممر  ملکشاه و 
و  شههد واگههذار بههه امیههران نیرومنههد تههرک عوظیفههه یهها اقطهها

 ان،مورگه ) گردیدمرکزی خارج  از کنترل اکومت ازپیش بیش
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ههای مهوازی بها اکومهت      تأثیر ایجاد قهدرت  .(49-48: 1373

مرکزی در این دوره، بر برخی آثار فلزی سلجوقی نیز مشهاهده  
 1210/ 589سهال  در  کهه  نشانی جمله قلمدان نقره. ازشود می

چندان و است  شده  ساختهدر مرو  برای وزیر اعظم خوارزمشاه
 بازرگهان و تهاجر تولیهد    ۀبرای طبقه  کهندارد  تفاوتی با اشیائی

اهاکی از   ،(510: 1378 ،همکهاران  نگههاوزن و اتی) اسهت  شده
 .استآن زمان جامعۀ ها در  وجود این قدرت

 هسهتند ها نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار جامعهه   جنگ
تصویری نیز بر آثار هنری و فلزات بازتهاب   ازلحاظاتی  که
 2توان به نبرد مالزگرد ها می ین جنگین اتر مهم. از اند هیافت
ترکیه یکی از پیامدهای این نبرد  گیری شکل که کرداشاره 

 نیهزه،  ،تیروکمهان  قشون تهرک  ۀعمد ۀاسلحتاریخی است. 
 بهود و شمشیر، گرز، سپر و نوعی از برگسهتوان   ،نیزه خطی

 طبل، بوق، دهل و سهنج اسهتفاده  پرچم و  در آغاز جنگ از
   .(379: 1369 اشپولر،) کردند می

، ت ییهری  زنی ایهران  ه، در روال متداول سکهدر این دور
ات نقهره،  و پس از چند قرن ضرب فراوان مسهکوک  نمود  رخ

آنچهه از   که  طوری بهای پیش آمد؛  آن وقفه روند درناگهان 
. ی طالسهت ها سکه، عمدتاً است جا مانده سلجوقی بر ۀدور

سلسله، در بهاتی  نشان این  عنوان به که چنانچه تیروکمانی
و ارسهالن   الهب ههای ط هرل بیهک،     ی اصلی سهکه ها هنوشت
، محصول چندین ضرابخانه بهوده  کند میجلب نظر  ملکشاه
 ی بعدی با تزیینات الحهاقی دیگهر ماننهد تبهر،    ها هو در دور

 ای متمایز یافته است ( سجیه1383 شمشیر و عصا )لویک،
ایههن  دلیههل ،در برخههی منههابع .(197-198: 1374 یههه،فر)

 کههه مسههافرت تههاجران وایکینههگ معرفههی کههردهکمبههود را 
ههای   نوردیدنهد و سهکه   یم درهای بزر  روسیه را  رودخانه
ممالک اسالمی را در مقابل برده، خهز و عنبهر معاملهه    نقرۀ 

، و همکاران باسور ) انداختند ها را از رواج می کرده و سکه
1376 :163). 

سهلجوقیان   وارتهرین اد  از درخشهان  که ر ملکشاهدر عص
دینهار   ونیلیم215ایران به  ۀدرآمد ساتن، شود میمحسوب 

، بهه رشهد و رونه     هها  هبهبود امنیت داخلهی و را د و رس می
تجهارت خهارجی ههم، بها      ۀنیدرزم. دشو می منجر اقتصادی

میهان شهرق    واسهط  ۀالق که چیرگی سلجوقیان بر آناتولی
المللهی   ی بازرگانی بینها هرا ،اسالمی و غرب مسیحی است

تجارت خارجی ایهران   ۀتوسعه و به آن سرزمین گشوده شد
 ؛(422-424: 1383 فروزانههی،) شههود مههیکمههک شههایانی 

ای بها   النهر بهه تجهارت گسهترده   مهاوراء ان و که خراس چنان
ند، اروپای شهرقی و آسهیای غربهی    کشورهای شرق دور، ه

هنهر و   ،از این رهگذر .(53: 1383 ف،وآقاجان) پرداختند می

کههاری ایههران در آن روزگههار متحههول گشههته و از هنههر   فلز
 گشهته اسهت  منهد   و صنایع چینی نیز بهره فلزکاری س دی

 .(76: 1384 اسن،محمد ؛178: 1374 فریه،)
 دادنهد  را دهقانان تشهکیل مهی  سلجوقی  ۀجامعکثریت ا
میهان   ،زراعهت بهود. در آن دوره   ها آنمعاش معیشت و  که

 عمههول بههودم اقشههار مختلهه  مههردم، مالکیههت خصوصههی 
توان گفت دهقانهان ایهران در    و می (146: 1386 لمبتون،)

 مورگهان، ) بردنهد  مهی  سهر شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی به 
بختی مههردم در قلمههرو از عوامههل اصههلی شههور .(17: 1373

مردمهان   که شمرد را بر توان بالیای طبیعی سلجوقیان، می
ه و ههای گسهترد   ری را از بین بهرده و موجهب ویرانهی   بسیا
 .(412: 1393 فروزانی،) های فراگیر شده بود قحطی

به استناد شهواهد مکتهوب، زنهان ظهاهراً نقهش بسهیار       
: 1389 ،ایهروین ) انهد  کوچکی در تولید هنر اسالمی داشهته 

ای  به دلیهل نفهوذ فرهنهگ قبیلهه    زنان این عصر، در  .(197
 یافتندی اضور در انظار عمومی تری برا میدان وسیعترک، 
ههای نیکوکارانهه بهه     فعالیهت  ۀوسیل بهتوانستند  می هاتن نه و

، بلکهه بهه   کننهد شهرت برسند و مسهاجد و مهدارس وقه     
 اشهپولر، ) کردنهد  فزاینده نقشی سیاسی نیز ایفا مهی  شکلی
یکههی از مشهههورترین   ۀگفتههبنهها بههه   .(190-189: 1369

 ۀتهرین ظهرف نقهر    ، پهو،، برجسهته  ایهران  هنرپژوهشگران 
ین اثر عصر سلجوقی، بشهقاب  تر مهم اسالمی و ۀسراسر دور

بهرای   از جانهب ملکهه   کهه  ارسالن است. این ظرف الب ۀنقر
: 1380 پهو،، ) اسهت  شهده  اههدا  بهه او  همسرش ساخته و

اسهن کاشهانی در سهال    ) اش عنوان ملکهه و سهازنده  ، (85
نهام   ،ای عهالی  جری( را در محیط خهود و در کتیبهه  ه 459

تصویر یک جفت غاز  دارد. سلطان را به خط کوفی در مرکز
دار م هرور نیهز در کنهار     ی بهال موزون و طناز و دو بز کهوه 

اسهت.   شده  ترسیمهای اسلیمی آن به شکلی استادانه  طرح
 وضهوح  بهه ش و تهزیین ایهن ظهرف    تأثیر هنر ساسانی در نق

ایههن اثههر باشههکوه و  .(184: 1355 زمههانی،) اسههت آشههکار
فراتهر رفتهه و   خهود   ۀشناسهان  زیبهایی ، از مرزهای دار کتیبه

 عنهوان  بهه نقشی کلیدی در معرفی زنان در عصر سهلجوقی  
؛ کنهد  مهی هنهر و فرهنهگ ایفها     کننهدگان  توزیهع اامیان و 
 شاهکاری هنری نامید. راستی بهتوان آن را  که می چنان

، میانجیهان و  کننهدگان  توزیهع های شهناخت   یکی از راه
 گیری شکلهای  ن هنر جامعه، شناخت بستر و زمینهاامیا

بهه دلیهل    در ایهن تحقیه    کهه  جوامع هنری آن عهد است
تواند کمک شهایانی بهه درک ایهن     کمبود منابع و اسناد می

 .کندبخش الماس فرهنگی الکساندر 
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 ۀسرپرسهت بهالقو  سهلطان را   ،نامه سیاستدر  الملک نظام

تا اامی هنرهها. آنهان   است المنفعه معرفی کرده  کارهای عام
ارس، رباط و سایر مشاهد مهذهبی  از بانیان بزر  مساجد، مد

بودند. در منابع به عالقه و استعداد هنهری برخهی سهالطین    
پایانی  ۀدر دور ،مثال عنوان بهاین سلسله اشاراتی شده است. 

سهوم( محفهل دانشهمندان و    ) ط رلدودمان سلجوقی دربار 
، مؤله  کتهاب   یراوندمحمد بن سلیمان  وبوده دوستان هنر
ه سهلطان  ، تهذهیب قرآنهی را که   سهرور ال یهه آ والصدور  هراا

 سهتارزاده، ) داشته اسهت  عهده بر ط رل به خط خود نوشته،
ی سالطین و شاهزادگان ها یهمیان جهیز ( یا در164: 1384

 است شده  اشارهزرین و سیمین  آتت زینتسلجوقی به انواع 
 ،افسار، رکاب و زین اسهب مطهال و مرصهع    ها آندر میان  که
گرایهی و   ههای تجمهل   نشانه ظاهراً که 3ودش میدیده  کرات به

نظام امهایتی هنهری خاصهی    و از  اند هثروت در آن عهد بود
 کنند.   اکایت نمی

سهلیقه   ذوق ومالک عمومی در بازار، عرضۀ برای فروش و 
دعههایی، آرزوی  هههای نگههاره خههطچنانچههه در  ؛اسههتدم مههر

و تصهاویر  خوشبختی و موفقیهت بهرای یهک مالهک ناشهناس      
و  صهور فلکهی   و متداول شهده اسهت  روی آثار فلزی  بینی طالع

شود.  دیده می وفور به ها آنالبروج بر روی  هدوازده صورت منطق
ای  شناسهی از اهمیهت ویهژه    نجهوم و سهتاره   ،در عصر سلجوقی

بها   جری قمریه 467برخوردار است؛ چنانچه ملکشاه در سال 
تور همچنین دس .ندک ای تأسیس می  ای فراوان رصدخانه هزینه

اصالح تقویم فارسی در ایهن ایهام   برای ایجاد تقویم جاللی نیز 
   .(443: 1393 فروزانی،) شود داده می

ای در ایهن دوره   همچنین برخی نقوش جانوران افسهانه 
د. بعضههی از ایههن اشههکال همههراه سههایر  شههو مشههاهده مههی

ههای   اسهت. آینهه   یافته  راههای هنری چین به ایران  سبک
برجسههتۀ نقههش  کههه ایههن آثههار اسههتای از  برنههزی نمونههه

بهه چشهم    هها  آندر میهان  و ابوالههول  وبهر  گیهاهی    شهاخ 
 .(214: 1377 محمداسن،) خورد می

 وعامهل مهؤثر    عنهوان  بهه نیهز  گروهی خهاخ   ،در این دوره
اشهیا و ظهروف بها     و شهکل و تزیینهات   شد  شناختهبازار  یاصل

بهتر عرضهه و توزیهع    تا آثار شد میها سازگار  سلیقه و ذوق آن
خریهد  عهامالن  برای شناخت این  .(26-28: 1384 وارد،) شود

منهد   نظهام جامعهۀ  هنهری در  اشهیای  توزیهع   بازار و چگهونگی 
اکومهت الزامهی    سلجوقی، شناخت ناظران و سیستم اجرایهی 

ههای اصهناف و هنرهها،     هها و محهدودیت   است تا به کمک منع
 جوامع هنری آن عهد را بهتر بشناسیم.

ر اسناد سلجوقی بارهها و بارهها سهلطان را بها چوپهانی      د
مراقبت از رعایا از سوی خدا به او سپرده  که اند کردهمقایسه 

ای  لطان تا ادی به قاضی و تا اندازهس ۀشده است. این وظیف
 د.شه  واگذار مهی  ،شد میامیده ن رئیس که هم به مأمور محلی
ودن، آزادگهی  ب مسلمانتوان به  میهای قاضی  در میان ویژگی

. محتسب کهه تحهت   اشاره کردبودن در اصول فقه  برجستهو 
هماننهد او عضهوی از اعضهای     ،نظارت کلی قاضی قرار داشت

و سهلطان بهه نحهو دیگهری      شهد  میمذهبی محسوب جامعۀ 
-88: 1391 ،لمبتهون ) دکر وسط او با رعایا رابطه برقرار میت
وگیری از نظارت بر بازارها و جله  ،محتسب ۀعمد ۀوظیف .(78

 اف بودجمله نظارت بر اصنان و ازور پیشهنادرستی بازاریان و 
)کنتهرل   اسهبه  یراهنماهای  کتابچه .(88: 1389 ایروین،)

کههاری محههدودۀ ی محتسههبان در راهنمههایبههرای بههازار( نیههز 
هها شهامل اطالعهات     ایهن کتهاب   شد. شان تألی  می گسترده

ال، در قهرن  . برای مثه استهنرها و صنایع دربارۀ ارزشمندی 
ای برای  اسبه ۀکتابچعبدون، بی به نام ابن محتس ،دوازدهم
مقرراتهی بهرای    کهه  محلی در سهویل طرااهی کهرد    ۀفاداست

شهراب از  ساختن جهام   میزان مصالح ساختمانی و ممنوعیتِ
: 1389 ایهروین، ) گران در آن ذکهر شهده اسهت    سوی شیشه

125-123). 
ههای   ههره تهوان م  سهلجوقی مهی   ۀدر جامع ،یبترت بدین

مجریان، نهاظران   ترین مهممذهبی و دینی را نقاط عط  و 
که علما و  اامیان هنر جامعه فرض کرد. چنان طور همینو 

اسهالمی   ۀجامعه بزرگان آن زمهان در جههت افهظ ارکهان     
. غزالی اند کردهمنکرات بازار هم ااکامی منتشر  درخصوخ

بسهیار جهالبی درخصهوخ     ۀقطع سعادت یایمیک کتابدر 
نگرشهی بهر زنهدگی مهردم آن زمهان       که منکرات دارد این
ایههن  کههه بیههع بههربط و چنههگ و ربههاب باطههل بههود» :اسههت
هایی که  صورت و ها ارام است: همچون معدوم بود منفعت

از گل کرده باشند تها کودکهان بهدان بهازی کننهد: هرچهه       
صورت جانور دارد، بیع آن باطل بود و بهای آن ارام بود و 

 «ما صهورت درخهت و نبهات روا بهود...    شکستن آن واجب؛ ا
تهوان   در برخی آثهار ههم مهی    .(330-331: 1380 )غزالی،

؛ ماننهد  کردا مشاهده بازتاب فضای فکری ااکم بر جامعه ر
و  شهود  مهی نگههداری   تهاه یارمۀ موزای که در  بشقاب فلزی
در مقابهل   و ان اسهت نگاری خاصی از آن دور دارای شمایل
کهه  دههد   نشان میسماعیلی را اقتل دو نفر  ار  شهر مرو،

 همکهاران،  وکهاتلی  ) انهد  کهرده قصهد  به سلطان سنجر سوء
های دعایی بهه   طوتنی شامل جملههای  بهیکت .(39: 1392

توانهد   نیهز مهی   یانزبان عربی در هنرههای دسهتی سهلجوق   
 آن دوره باشد. ۀتأییدی بر شعارهای موجود در جامع

ریهان و  مج ههای  توان ممانعهت  این شواهد می بر اساس
از عوامل سلجوقی را  ۀر جامعفضا و ساختار مذهبی ااکم ب
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دانست. یکی از  های هنری جدید در این عصر صورتبرخی 

 کهاری  ظروف برنجی خهاتم  ۀعرضساخت و  ،دیداین صور ج
پاسهخ بهه    تنها نهنما کاربردن برنج تابناک طال بهشده است. 
شهتریان  در برابهر خواسهت م  هها   ها و محرومیت این ممانعت
در جههت ارضهای روح   سهخی درخهور   بلکه پا ،متمول است
. هنرمند ایرانی در طول تهاریخ اسهت  جوگر و جستمبدع و 
ای دوسویه بین فرم و  هنرمند رابطه ،نظیر بییند ادر این فر
منهع و  ۀ دهند نشان تنها نهای که  سازد؛ رابطه میایده برقرار 
و مرزههای   بلکه تصویرگر آزادگی و هنر اسهت  ،الزام نیست

 دهد.   نهایت را فراسوی مخاطب قرار می بی
ههای فلزکهاری و    سهبک  کهه  ههایی  یکی دیگر از شهیوه 

جهوی  و جست ،های آن را در سراسر اسالم منتشر کرد روش
 .(25: 1384 وارد،) بههوداههامی توسههط صههنعتگران سههیار  

خههارجی از جهههات سیاسههی،   ناپههذیر مقاومههتفشههارهای 
اسهتادکاران و هنرمنهدان    اقتصادی و فرهنگهی نیهز گهگهاه   
کرد. همچنهین بها توجهه بهه      صنایع را وادار به مهاجرت می

توان به مسافرت برخی فلزکهاران بهه    امضای بعضی آثار می
شهرهای مختل  و ساخت و تولید اثر در دیهار جدیهد پهی    

 ههای یهازدهم و دوازدههم    در قرن .(176: 1374 فریه،) برد
ههای میهان    جنهگ شهدت گرفتهار    بهه سوریه و فلسطین  که

فاطمیان، سلجوقیان و جنگجویان صلیبی بود، شمار زیادی 
 ایهروین، ) نسبتاً امن بود که از صنعتگران به مصر گریختند

ههای بسهیاری از    شاهد نمونهه  ،بر این اساس .(197: 1389
ههای بعهد    هنر فلزکاری این عصر در دیار دیگهر و در زمهان  

در اروپا نیز تقلید  ای از این فلزکاری هستیم؛ چنانچه نمونه
شده است و جالب اینکه تلفیقی از هنر سلجوقی و گوتیهک  

 .(145: 1368 ااسانی،) گذارد غرب را به نمایش می
ههای   پیوند میان آثار هنری و جوامع آن، یکی از ویژگی

پیونههدهای بسههیاری بههین هنههر ایههن عصههر اسههت. چنانچههه 
روشن  و شود میآرایی دیده  های روی فلز و هنر کتاب طرح

 انهد  های روی فلز الهام گرفتهه  است سفالگران اغلب از طرح
تشهابه   ۀهایی که دربار یکی از نظریه .(20: 1390 )ویلسون،

ظههروف سههفالی و فلههزی سههلجوقی وجههود دارد، ااتمههال   
گیهری از ظهروف فلهزی بهرای سهاخت ظهروف قهالبی         قالب

تکنیکهی بهه    ازلحاظبرخی آثار سفالی  چراکهسفالی است؛ 
سهازی   تهری دارنهد و بهدل    یکنزدی شباهت بیشتر و فلزکار

تههر صههورت  ارزان ۀبههه کارمههاد تههر گههرانکارمههادۀ عمومههاً از 
 موضهوع ایهن   .(99: 1387 برانهد،   ههیلن ) پذیرفته است می
تواند نشان از تهأثیر ثهروت یها هنرپهروری اشهرافیان بهر        می

 هنرمندان و صنعتگران آن ایام باشد.

ه به ارتباط و نزدیکی بین پژوهشگران هنر ایران با توج
طرح، نقش و فرم در میان آثار مختل  هنری سلجوقی، بهه  

گیری سبک و سیاق مشترک و معینی در ایهن زمهان    شکل
منزلهت، رشهد و نضهج     نظرگهرفتن بها در  کهه  اند اشاره کرده

عوامهل   تهرین  مههم تهوان آن را از   فلزکاری در این عصر، می
ن عهامال از  ،ترتیهب  بهدین و « یسهلجوق سبک » یریگ شکل

شهمرد. از   دهی بر جوامهع هنهری آن عصهر بهر     اصلی شکل
توان بهه کهاربرد وسهیع تصهویر و      های این سبک می ویژگی

تافته با  درهمپیکره و پرمایگی در غنای تزیین، خل  اشکال 
بهههه  کهههه پیچیهههدگی بیشهههتر و تهههراکم و کشهههش زیهههاد

در اکاکی روی فلهز و تها    ویژه بهچندآوایی  های گردهمایی
سهازی و پرمهایگی    ر نساجی انجامیهده، غنهی  دی هم دادو
ها و تالش هنرمنهدان بهرای اصهول تهأثیرات و      رنگ ۀدامن

 کههردکههی مههواد اشههاره  از امکانههات فیزی نمودهههایی فراتههر
 .(50: 1376 اتینگهاوزن،)

ی را وسههایل خههانگی ماننههد اکثههر آثههار فلههزی سههلجوق
هها و   هها، سهینی   هها، ابریه    ها، انهواع جعبهه   آیینهروشنایی، 
ها  دهد. ابزار علمی و نگارش مانند دوات ها تشکیل می کاسه
 – Melikian) شهود  ها نیز در میان آثهار دیهده مهی    و هاون

Chirvani،135:1982-23). 
مراکز ساخت و تولید آثار فلزی، با توجه به گردهمهایی  

روهها( در شههرهای    عیار و تهک  هنرمندان تماماستادکاران )
 ازجملهریخ ضبط شده است. مجزا در تا صورت بهمشخص، 
برای مسهگری   5یشهر شرقو  4کندیب ،پنجم هجری ۀدر سد

هفتم هجهری ههرات بهرای     ۀکاری و در سد و بلخ برای نقره
 و انهد  هی تزیینی بهر مفهرو و بهرنج شههرت داشهت     نقره نشان

ههای   بر روی اسطرتب« اصفهانی»یری مکرر نسبت کارگ به
 ،ششمسدۀ در  که سازد یامضادار، تقریباً این امر را مسلم م

 سهازی ایهران بهوده اسهت     اسهطرتب  ۀاین شهر مرکز عمهد 
آثهار   ۀبسیاری از اطالعهات مها دربهار    .(176: 1374 فریه،)

های سوم و ششم هجری آثاری است که در  ایرانی بین قرن
 محمداسن،) اند خراسان، همدان، ری و سمرقند پیدا شده

 فلزکاری سلجوقیاز میان جوامع متعدد هنر  .(214: 1377
توان بهه   است، می مانده باقی ها آناز درخور توجهی آثار  که

بهر ، در اکهم نشهان     . نقش گل هفهت کردخراسان اشاره 
 شهده  اهک تجاری فلزکاران این ناایه، بر روی ایهن اشهیا   

 .(143: 1383 دیماند،) است
فلزات و تحوتت فلزکاری این عصر، برای شناخت بهتر 

های ساخت و تهزیین آثهار نمودارههایی بها      کاررفته، شیوه به
ههای سهلجوقی و ساسهانی     آماری محهدودی از دوره  ۀجامع

 جوامهع ت ییهرات فلزکهاری    ،است تا بدین طری   تهیه شده



  89 

 رویکرد ویکتوریا دی. الکساندر بر هیتکۀ فلزکاری سلجوقی با مطالع

 
تهر مقایسهه و بیهان     ایران را مستدل قبل از اسالماسالمی و 

اثهر متنهوع و مشههور از     دهآماری شامل  ۀکنیم. این جامع
 ن دوران است.فلزکاری هریک از ای
ترتیهب   بهه  ،سهلجوقی  ۀآثهار دور  شده در فلزات استفاده

 ،کثرت کاربری، نقره، مفرو، برنج و مس است. در ایهن دوره 
ساسهانی فلزاتهی    ۀدر دورشود.  آلیاه مس رایج و متداول می
ترتیب فراوانی نقره، طال و آهن  به ،که کاربرد بیشتری دارند

جای فلهز طهال    همس ب اسالمی مفرو، برنج و ۀاست. در دور
برنج هم درخشهندگی   نشسته است و کاربرد بیشتری دارد.

فلز طال را داشته و ههم ایشهان را از ارتکهاب بهه گنهاه بهاز       
درضمن، دانشهمندان و مهندسهان بیشهتر ابهزار و      .دارد می

سهاختند. نامهدارترین ایهن ابهزار      ادوات خود را از برنج مهی 
انوردان و مهندسهان  شناسان، دریه  اسطرتب است که ستاره

 (.18: 1384وول ، ) کردند از آن استفاده می
 یسلجوق ۀآماری  ور ۀآثار فلزی جامع .1جدول 

     
(175،1374)فریه، . دیگ450513m 5 قیابر. 451339m 4 ینیس. 450492m 3 نهیآ. 448956m 2 قیابر .1  

 
    

 451486m قیابر .444529m 10 هاون. Taragan,2005:38)) 9 دوات .21956B 8 ینیس. 451003m 7بخورسوز  .6

 

 یساسان ۀآماری  ور ۀآثار فلزی جامع .2جدول 

     
 m  #327368 ریشمش .325650m 15 بشقاب .325865m 14 قیابر .327497m 13 بشقاب .324394m 12 کاسه .11

     
 m  #322973 بشقاب .324024m 20 تونیر .lacma 19 175034 کاسه .325508m 18 آوند .326006m 17 کاسه .16

 ها کنارشان آمده است. آثار در موزه ۀاست و شمارآنجلس  لس ۀموز سایتاز  lacmaویکتوریا و آلبرت لندن و موزۀ   vamبوستون و  Bمتروپولیتن و  ۀنشان موز m ،در جداول*

 

 یساسانسلجوقی و  ۀ ور شدۀ فلزات اسوفا ه .1نمو ار 
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 یساسانسلجوقی و  ۀهای ساخت و تزیین فلزکاری  ور تکنیک. 2نمو ار 

 
 یساسانسلجوقی و  ۀنقوش تزیینی فلزکاری  ور .۳نمو ار 

ترتیب  سلجوقی به ۀهای ساخت و تزیین در دور تکنیک
قلهم )بها آمهار     سیاه و اکاکیو  گری ریخته زنی، فراوانی قلم

کهههاری و  هبرجسهههت] کههاری،  برابههر(، کهههوفتگری، چکهههش 
ههای   بهه شهیوه   نسهبت  و با آمار برابر([ اسهت ) یکار مشبک

 کثهرت ترتیهب   ساسانی، بهه  ۀساخت و تزیین آثار فلزی دور
 و کهاری  بها آمهار برابهر(، چکهش    ) یزنه قلهم  و کاری برجسته
قلهم تعهدد و    گهری و سهیاه   ، ریختهه  با آمار برابر() یطالکار

ار فلهزی  در تزیین آثه  که جدیدی ۀتنوع بیشتری دارد. شیو
 یگررسهد، کهوفت   اوج دقت و کمال خود مهی  به 6/12 ۀسد
ارزش فلزات  که (215: 1377 محمداسن،) ترصیع( است)
نظیهری بهه آثهار بخشهیده      و شکل بی افزایش دادهبها را  کم
 است.

 یفراوانترتیب  بهسلجوقی  ۀری دورنقوش تزیینی فلزکا
وانی، با آمار برابر(، نقش ای) بهیکتنقوش گیاهی، هندسی، 

بیهانگر ایهن مطلهب     و ای و نقش انسانی اسهت  نقش افسانه
است که با سنت اسالمی و کثرت نقوش گیاهی، هندسی و 

هنرمنهدان   ،یکله  طور بهکتیبه در این عصر سازگاری دارد. 
دند پسهن  این عصر وجود فضای خالی در تزییناتشان را نمی

 های کوچک و و طرح و به پوشاندن تمام سطح اثر پرداخته
ول در دوره ساسهانی  ی نقهوش منفهرد معمه   جا بهمتراکم را 

در این آثهار، نقهوش گیهاهی و تزیینهات      .اند جایگزین کرده
از » .انهد  آمیختهه هندسی را تها اهد بسهیار زیهادی بها ههم       

بهر  مهو و    ،ارهای گیاهی در آن روزگه  ارزشمندترین نقش
 .(280: 1389 )ایروین،« گیاه بر  کنگری است

اضور نقوش  ،نمودار« اسالمقبل از  سنن» ۀنیگزبرای 
 کهه  ای در نظر گرفته شهده اسهت   انسانی، ایوانی و افسانه

ترتیهب   بهساسانی  ۀ. نقوش تزیینی دوردارد درصد 90آمار 
بها آمهار   ) یاهیه گنقهوش انسهانی و    کثرت نقوش هندسهی، 

ای اسهت. در ایهن آثهار     برابر(، نقش ایوانی و نقش افسهانه 
غیرایرانی، برخی  برای گزینه سننای مالاظه نشد و  هکتیب

درآوردن اشهکال    نمهایش   بهه هها، مخصوصهاً در    تأثیرپذیری
 درصهد  30 آمارم ها مانند رُ نسانی، از سایر فرهنگممنوعه ا
 .شدمالاظه 

سهلجوقی بهه اوج اهمیهت و    دورۀ تزیینات هندسهی در  
نزدیههک میههان هندسههه،  رابطههۀ  رسههد؛ شههکوه خههود مههی 

مانند کیت کریچلو پژوهشگران  شناسی و نمادگرایی هانیک
الطبیعههی و مههذهبی در مفهههوم  را بههه تعبیههر معههانی مابعههد

ههدایت   ی فرضهی هها  و شهبکه  شهده  ارائههای  هندسی طرح
 .(21: 1390 ویلسون،) کرده است

در تصههویرکردن نقههوش جههانوری، فلزکههاران در بیشههتر 
. البتهه فهرم   انهد  هموارد، از محیط پیرامون خود الههام گرفته  

این ایوانات و پرندگان )شیر، ببهر، آههو، خرگهوش،    بیشتر 
ای که از منقهارش شهاخ    طاووس، مرغابی، اسب، باز و پرنده

وههوایی   ساسانی بیرون آمهده اسهت( اهال   شیوۀ گیاهی به 
که در ترسهیم   (2882: 1387، و اکرمن پو،) ساسانی دارد
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 های بلندتر از معمهول و  هایی با گوش خرگوشبرخی مانند 
ههایی   نهوآوری  (13: 1375 پور، )لک ات چهارپاردی  ایوان
خروس، طاووس،  بعضی از جانوران نیز مانندشود.  دیده می

یمنهی   عناصر نمادین یها خهوش   عنوان بهعقاب، شیر و گراز 
 برخی نقهوش  .(145: 1390 ویلسون،) اند بوده توجهکانون 

وارداتی از چین را ههم بهدون توجهه بهه      ای جانوران افسانه
   .اند برده کار  بهها در آثارشان  معنای آن

هنرمندان ایرانی از قرن ششهم هجهری بهه اسهتفاده از     
بیشهتر   نهد. ا هنقوش توضیحی دارای تصویر آدمی روی آورد

، بها  دار عمامهه  قهد  کوتاههای  این نقوش روایی هستند و آدم
 سهر  دورۀ هاله  دهند و در برخی با شالی به کمر را نشان می

هنهر مسهیحی، اشهاره بهر قداسهت       ماننهد  که اند نقش شده
 ،بیشهتر ایهن نقهوش    .(307: 1389 ،نیروی)ا شخص ندارند

 ،ههها آندر برخههی از و  کنههد مههی زنههدگی دربههاری را تصههویر
تصهویر   ازجملهه . شهود  مهی هایی با گذشته مشهاهده   تفاوت

 سهت ا اهالی  است و این در شاهی که در اال نواختن عود
 پرداختند کار میخنیاگران بدین  ،های پیشین در صحنه که
اسههتفاده از نقههش  .(87: 1388 ،همکههارانایههدرآبادیان و )

 نمهود   رخدر آثار فلزی ایهن دوره   زین 6واقدرخت  یا افسانه
هها دیهده    زیینات انسانی و ایهوانی در کتیبهه  به شکل ت که
   .(8: 1388 آهند،) شود می

 یقرآنه ههای   های این دوره، ادعیه و آیهه  مضمون کتیبه

و برکت و یمن برای صاابان اثر( است. اکثر  متضمن خیر)
 امضاسهت  یبظروف فلزی قرون پنجم و ششم هجری ایران 

هها نهه تهاریخ دارنهد و نهه عنهاوین و نهام         کتیبه متأسفانهو 
ایههن . کننههد مالکههان و صههنعتگران یهها شهههرها را ذکههر مههی

 ۀشان، از جنب های هنری و تزیینی ، گذشته از جنبهها کتیبه
. امضههای ی نیههز اههائز اهمیههت بسههیارند مههذهبی و تههاریخ
نویسان  و خوش نویسان رقم ،کاران تزیین ،استادکاران فلزکار

جهز ایهن اشهیا دیهده      بهه روی فلز در کمتر مدارک تاریخی 
بنابراین از دیدگاه بررسهی و پهژوهش هنهر دارای     .شوند می

-2887: 1387 ،و اکرمن پو،) ارزش بسیار زیادی هستند
2882). 

ی افهول سیاسهی غالبهاً بها     هها  هاینکهه دور دیگر  ۀو نکت
 بهارۀ در و ی عظمت و شکوه فرهنگهی مطابقهت دارد  ها هدور

 عنهوان  بهه چهه  هنر سلجوقی نیز قسمت عمده و شهاخص آن 
شناسیم، تنها پس از فروپاشهی سیاسهی    هنر این دوران می

قهرن دوازدههم، تولیهد شهده      ۀنیمه این اکومت، در ادود 
شههده،  کههاری ی معههرقثههار فلههزاسههت. ایههن هنرههها شههامل آ

( 351: 1389 ایهروین، ) هاست های مینایی و کاشی سفالینه
ر تکهاملی هنرهها در جامعهه و    و نشان از رونهد رشهد و سهی   

متأسفانه با فروپاشهی و اضهمحالل، ایهن     که هاست اکومت
خهویش را بهه انحطهاط و     روند و شهوند در بسهتر و مهأمن   

 کشاند. نابودی می

  ____________________________________________________  جهینو
 

بها تکیهه بهر     هش، هنر و اجتماع سهلجوقی در سیر این پژو
بهها دهههی ویکتوریهها دی. الکسههاندر  رویکهرد بازتههاب و شههکل 

ا به  و شهد  بررسهی ، وی ۀشهد  تعدیل الماس فرهنگی زوایای
و  دهنهههدگان ارتبهههاطتأکیههد وی بهههر نقههش   توجههه بهههه  

یند تولید و مصرف هنر افرهنر و اجتماع در  کنندگان توزیع
جهو  و جستسلجوقی با  ۀامعهنر و جتأثیر و تأثر فرهنگ، و 
صهورت  در آن عصهر   دهنهده  دریافت این عناصهر ارتبهاط  و 

کنندگان هنهر در آن   گرفت و نقش کلیدی اامیان و توزیع
 عصر تاریخی مستدل و مستند گشت.

هنههر  فرهنههگ و پدیدآورنههدگان تولیههد در چگههونگی 
 کهه  توان به نظام صنفی اشهاره کهرد   میسلجوقی،  فلزکاری

د. نشهو  محسوب مهی ری هم بخشی از آن هن تولیدکنندگان
بهر   بیشهتر مبتنهی   که معیارهای مشخصی داردجامعه این 

قههراین و اسههاس و بر جههوانمردی و عرفههان اسههالمی اسههت 
بلکهه   ،بهود از روح اهاکم بهر جامعهه متهأثر      تنها نهشواهد، 
 آن نیز تهأثیر  گیری شکلو بر  بود کل بیدار ۀبه جامع نسبت

نعتگران و هنرمندان از نسهلی  صدر آن ایام، گذاشته است. 
ثابهت یها سهیار بهه      صورت بهبه نسل دیگر، در مراکز معین 

و غالباً آثارشان  بودند های تخصصی خویش مش ول رایشگ
 رساندند. به فروش میخود را 

و  نهد فلزکاران در این میان از جایگاه واتیهی برخهوردار بود  
ی نمانده اسهت.  باق ها آنی آثار، سند مکتوبی از ها کتیبه غیر از
در ایهن ایهام    که فلزکاری و از آن طری  سبک سلجوقیسبک 

هنر اسالمی در ایران و برخهی   گیری شکلیند اایجاد شد، در فر
یافت و با توجه بهه جایگهاه   های دیگر اهمیتی اساسی  رزمینس
مراتب هنری و ارتبهاط جوامهع هنهری     سلسلهی در فلزکار ۀویژ

دهی به ایهن   لز عوامل اصلی شکرا ا این هنرتوان  ، میآن عصر
 شمرد. برآن دوران  ۀارکت در جامع

آن در ن امخاطبه  ۀجامعه چگونگی مصهرف ایهن آثهار و    
متوسهط   ۀطبقه  ،عصر سلجوقی، غیر از سالطین و درباریان

تر  دهسا صورت بهظروف فلزی و  اشیااز  که جامعه نیز بودند
یهام،  کردند. برخی از اامیان فلزکاری در ایهن ا  استفاده می
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و تمهامی مرااهل    ندگرفت هنرمندان را در منازلشان به کار

کهه بهر روی ایهن آثهار      کار را در کنترل خود داشتند؛ چنان
در انواع مضامین سنتی ساسهانیان و اتهی صهور ممنوعهه     

تهأثیر   ،ضهمن دراسهت.   فضای اسالمی اهاکم نقهش بسهته   
سهلجوقیان نیهز در فهرم برخهی      ای قبیلهه زندگی و ساختار 

 .شود میلزی مشاهده ف یاشیا
 ۀبرای بخش اصلی رویکهرد الکسهاندر و هنهر در جامعه    

، اسالمی ای قبیلهسلجوقی، ساختار اکومت در سه قسمت 
آن  هنهری فلزکهاری   ۀی مختله  جامعه  ها بخشو ایرانی با 

 ۀجامعه ههای ضهمنی    بازتهاب ایهن نظهام    و بررسی شد عهد
ههای مختله  مشهاهده شهد.      سلجوقی بر این هنر، به شکل

عالیهه  و اعتقههادات  صههورت بهههبیشههتر  ای قبیلهههختار سهها
ت و سالطین و درباریان به شکوه و تجمالت، شکار، تفریحا

گر است. زنهان نیهز متهأثر از     بینی بر فلزات جلوه اتی طالع
و  نهد یافتتهر   اضهوری پررنهگ   ۀجامعدر  ای قبیلهاین نظام 
 پردازند. سلجوقی به ایفای نقش میهنری  ۀجامعاتی در 
 ۀتههأثیر دور تحههتار ایرانههی نظههام اههاکم بسههیار سههاخت

فلزکهاری نیهز در اشهکال، فنهون و      ۀساسانی است و جامعه 
ههایی نیهز    درخشان الهام گرفته و نوآوری ۀنقوش از آن دور

سیاسهی و   ازلحهاظ سلجوقی  ۀجامع ،ضمندر. اند هدکرارائه 
برد و اکثر مراکز  می ادی در شرایط بسیار خوبی به سراقتص

ی جامعههه، ور پیشهههتجههاری و مهههم بهها مراکههز سیاسههی آن 
. تأثیر مخصوصاً در مناط  شمال شرقی ایران، منطب  است

تجارت داخلی و خارجی گسترده با شهرق و غهرب نیهز بهر     
 .شود میآثار فلزی دیده  بعضی روی

پایگهاه تفکهر و ایهدئولوهی     که ساختار اسالمی اکومت
کنترلی  بسیار مهمی در نظام امایتی وجامعه است، نقش 

وسو  جوامع هنری نیز سمت بهبع، بالط و کند میجامعه ایفا 

را ای آن  هنهر و میانجیهان ارفهه    کنندگان توزیعدهد و  می
آمهاری پهژوهش،    ۀبا توجه به نتهایج جامعه  . ندک میهدایت 
ترتیهب کثهرت کهاربری،     بهه در این آثار  شده استفادهفلزات 

 یساسهان  ۀبهه دور  نسهبت  کهه  نقره، مفرو، برنج و مس است
جهای فلهز    هایران( مفرو، برنج و مس به  قبل از اسالم ۀدور)
ههایی در اسهتفاده دارد، نشسهته و کهاربرد      ممانعت که طال

 بیشتری دارد.
ترتیهب   بهه سلجوقی دورۀ های ساخت و تزیین در  تکنیک
قلهم )بها آمهار     سهیاه  و اکهاکی  و گری ریخته زنی، فراوانی قلم

 یکهار  کاری و مشبک رجستهب کاری، برابر(، کوفتگری، چکش
های ساخت و تزیین آثهار   شیوه بیشتر از و با آمار برابر( است)

جدید این عصر، شیوۀ ساسانی، تعدد و تنوع دارد. دورۀ فلزی 
افهزایش  بهها را   ارزش فلزات کهم  که ترصیع( است) یگرکوفت
بهه   ،درنهایهت بخشهد و   نظیری به آثار می و شکل بی دهد می

 .کند میسالمی کمک شایانی فضای تزیینی هنر ا
سههلجوقی، ۀ دور همچنههین نقههوش تزیینههی فلزکههاری 

بها آمهار   ) بهیکت و هندسی و نقوش گیاهی یفراوانترتیب  به
 و ای و نقش انسانی اسهت  برابر(، نقش ایوانی، نقش افسانه

با سنت اسالمی و کثرت نقوش گیهاهی، هندسهی و کتیبهه    
  در این عصر سازگاری دارد.

تهوان   سلجوقی می ۀل ارتباطی هنر و جامعاز دیگر عوام
به فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از قحطی و بیماری و 

بعضی هنرمنهدان و  موجبات مهاجرت  که جنگ اشاره کرد
سبک شاهد که  چنان ؛کردیدکنندگان این عهد را فراهم تول

ههای دیگهر    سهرزمین  درهنهر فلزکهاری سهلجوقی     ۀو شیو
فریقها  آاتهی مصهر و شهمال     شام، آسیای صه یر و  ازجمله
جوامهع  دههی فلزکهاری در    مبین رویکرد شهکل  که هستیم
 .استآن زمان  هنری

 

 

 هانوشت یپ

کهار بهرده    برای اولین بار، آدام متز، مستشرق سویسی این واهه را بهه  .1
 (.1362متز، ) است

 یشهرق نبهردی بهود میهان امپراتهوری روم      منازکرت(:) مالزگرد. نبرد 2
 سهال  کهه در  ارسهالن  الهب  به فرماندهی سلجوقیو سپاه  ()بیزانس
رخ داد. در این نبرد بیزانسیان  مالزگرددر نزدیکی شهر  .ق،ه 463

 (.114-115: 1393)فروزانی، شکستی قطعی خوردند 
 1087. جهیزیۀ دختر ملکشاه برای ازدواج با خلیفه المقتدی در سال 3

بهار   74بر انواع پارچه، کنیز و جواهرآتت باشهکوه، شهامل    م، عالوه
اسهب زیبها بها     33، و و افسارهای مطهال و سهیمین   ها زنگاستر با 

 (.291: 1386ی مطال و مرصع بود )لمبتون، ها نیز
 بخارا.« کورۀ»کند/ پاکند( شهری تاریخی در  . بیکند: )پیکند/ پای4
 النهر. شرق( شهری در ماوراء). شهر شرقی: 5

 گوینهد  وبامداد بهار و شهامگاه خهزان کنهد     که درختی است موهوم. 6
می و ایوانات دیگر باشد و سهخن  آد صورت بهثمر و بار آن درخت 

 ۀ دهخدا(.نام ل تکند )

 منابع
، هنرههای زیبها  ، «اصهل واق در نقاشهی ایرانهی   »(، 1388) عقوبآهند، ی

  .5-38صص ، 15 ۀشمار

 عصرر   ر یور شره یپ و تجرارت  شهر،(، 1383) یسهرگ ، آقاجانوف
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 .49-55 صص ،81و  80 ۀشمار
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 .50-56، صص 139ۀ شماریعقوب آهند،  ۀ، ترجمفرهنگی
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