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مطالعۀ فلزکاری سلجوقی با تکیه بر رویکرر ویکووریرا
ی .الکساندر
سعید زاویه ،1آزا ه مرا ی

2

 .1دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت ،94/12/15 :تاریخ پذیرش نهایی)95/5/23 :

چکیده
ویکتوریا دی .الکساندر ،جامعه شناس معاصر ،در نقد و تکمیل دو رویکرد بازتاب و شکلدهی که به تأثیر و تأثر جامعهه و هنهر
میپردازد« ،الماس فرهنگی تعدیلشدۀ» خود را ارائه میکند و به نقش کلیدی توزیعکنندگان جامعۀ هنری تأکیهد مهیورزد.
یکی از هنرهای شاخص ایرانی فلزکاری است که در دورۀ سلجوقی فراز و رفعت بینظیری در تاریخ هنری ایران رقم مهیزنهد.
نوآوری ،پیوند و تکامل از خصوصیات هنر این دوره است که جا دارد در جهت دریافت سیر تحول و تکاملی جامعه و هنر ایران
بررسی شود .این پژوهش ،به شیوۀ تاریخیتوصیفی و تحلیلی ،در بخش تولید ،نظام صنفی جامعه و جایگاه فلزکاران به وجهه
شکلدهی جوامع هنری رهنمون میشود .مصرفکنندگان و مخاطبان نیز طبقۀ متوسط جامعه ،سالطین و درباریهان معرفهی
شدهاند که بر پایۀ نوع تقاضا بر جامعۀ هنری سلجوقی نفوذ کردهاند .در ادامه و براساس نقش مهم توزیعکننهدگان و اامیهان
هنری ،چگونگی شکل گیری و ارتباط این جوامع و سبک سلجوقی بررسی و به دلیل نداشتن منابع کافی ،جامعۀ آماری شامل
بیست اثر فلزی از دورۀ سلجوقی و ساسانی انتخاب شد .در ادامه ،با ارائۀ نمودارهایی ،فلزات ،تکنیکهای ساخت و تزیین آثهار
مقایسه شده و درنهایت ،نظام توزیع سلجوقی پاسخ ساختار اسالمی جامعه را یافته است.

واژگان کلیدی
الماس فرهنگی تعدیلشده ،سلجوقیان ،فلزکاری سلجوقی ،ویکتوریا دی .الکساندر.

 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09183135974 :نمابر.E-mail: azadeh_moradi88@yahoo.com ،021-66725685 :
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مقدمه ____________________________________________________
رویکرد «بازتاب» و «شکلدهی» از رویکردهایی اسهت کهه
در طول تاریخ کانون توجه بسیاری از جامعهشناسان بهوده
است .ویکتوریا دی .الکساندر ،جامعهشناس معاصر نیز ایهن
دو رویکرد را بررسی کهرده و در نقهد و تکمیهل آن المهاس
فرهنگی خود را ارائه میکند .رویکرد «بازتاب» بر این ایهده
استوار است که هنر همواره چیهزی دربهارۀ جامعهه بهه مها
میگوید (الکسهاندر )54 :1393 ،و رویکهرد «شهکلدههی»
دربرگیرندۀ طیه گسهتردهای از نظریهههاسهت کهه وجهه
مشترک آنها این عقیده یا استعارۀ اصلی است که هنر بهر
جامعه تأثیر میگذارد (الکساندر .)84 :1393 ،الکساندر این
رابطههۀ سههادهانگارانههه میههان جامعههه و هنههر را رد کههرده،
گزینههای تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و از آن مهمتهر،
توزیعکنندگان و میانجیان جامعۀ هنهری را در ایهن رابطهه
دخیل میکند و شهکل جدیهد رویکهرد خهود را بها عنهوان
استعارهای «الماس فرهنگی تعدیلشده» بیان میکند.
یکههی از دورههههای پرشههکوه تههاریخی ایههران بهها ورود
سلجوقیان به این سرزمین آغاز میشود .تحهوتت ،رشهد و
شکوفایی ایران اسهالمی نهه تنهها در زمینههههای سیاسهی،
اجتماعی و اقتصادی بسهط و گسهترش مهییابهد ،بلکهه در
زمینههههای هنهری ،فرهنگهی و علمهی نیهز کمهال و قههوام
بیبدیلی نشان میدهد .تشکیل اکومتی قدرتمند در ایران

و اتحهاد و ههمبسههتگی دیهن و دولههت در ایهن دوره ،نقطهۀ
عطفی است که برای اولین بار ،بعد از اسالم در ایران شکل
میگیرد .جالب اینکه برخی منتقدان و مستشرقان ،از عصر
سههلجوقی بهههعنههوان اوج خالقیههت جهههان اسههالم و بهها نههام
«رنسانس اسالمی» 1یاد کردهانهد .فلزکهاران در ایهن دوره،
جلوههای بینظیری در عرصۀ هنر این سرزمین آفریدهانهد.
بر این اساس و برای مطالعهۀ تهأثیر متقابهل هنهر و جامعهۀ
ایرانی ،با تکیه بر الماس فرهنگی ویکتوریا الکساندر ،در این
پژوهش ،چگونگی روند شهکلگیهری و رونه فلزکهاری در
جامعۀ سلجوقیان و چگونگی تولید و مصرف آثهار فلهزی در
جامعۀ آن عصر ،کنکهاش شهده اسهت تها نههتنهها پاسهخی
شایسته در جهت درک و دریافت هنهر و جامعهۀ سهلجوقی
بیابیم ،بلکه در روند مطالعات جامعههشناسهی هنهر ایهران،
پاسخی درخور در راسهتای رشهد و اعهتالی هنهر و جامعهۀ
معاصر این سرزمین جستوجو کنیم.
این تحقی به روش تاریخی و توصیفیتحلیلی اسهت و
با توجه به اینکه مشاهده و بررسی آزمایشگاهی آثار مقهدور
نیست و منابع دستاول کمی در این زمینه موجهود اسهت؛
جمعآوری اطالعات با مراجعه به منابع کتابخانه ای ،موزهها
و منابع اینترنتی انجام شده است.

پیشینۀ تحقیق
با توجه به تازگی و نوپایی مطالعات اجتماعی هنر در غهرب
و همینطور بررسی هنر ایران از منظر رویکردها و نظریهات
جامعهشناسان هنر ،پژوهشی در رابطه با رویکهرد بازتهاب و
شکلدهی و الماس فرهنگی ویکتوریا الکساندر انجام نشهده
اسههت؛ امهها در اههوزۀ هنههر ،مقههاتت و پایههاننامههههههایی بهها
موضوعاتی در رابطه با هنهر فلزکهاری عصهر سهلجوقی و در
اوزۀ جامعهشناسهی مقهاتت و پایهاننامههههایی مشهاهده
میشود که بهصورت موردی بخشهایی از جامعهه و دولهت
سلجوقی را بررسی و دربارۀ آن تحقی کردهاند.
Islamic metalwork from the Iranian WORlD
 8th - 18 the centuries. MelikianChirvani,Assadullah Souren (1982). London:
H M S O.

-

 در این کتاب ،فرم و نقش و کتیبههای آثار فلزی قهرنهشههتم تهها هجههدهم مههیالدی ایههران را کههه در مههوزۀ
ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری مهیشهود ،مهیتهوان
بهخوبی مشاهده و بررسهی کهرد .ایهن کتهاب یکهی از

بهترین منابع تحقیقی درزمینۀ فلزکاری اسالمی ایران
است.
 سرگی آقاجانوف در مقالهای که لقمان بایمتاف درسال  1383ترجمه کرده اسهت« ،شههر ،تجهارت و
پیشهوری در عصر سلجوقیان» را بررسی می کند و
صنعتگران و تجار این عصر را در جامعهۀ سهلجوقی
معرفی میکند.
 بههاقر آیههتاهللزاده شهیرازی در مقالههۀ سههال  1362بههه«بررسی هنر فلزکاری در دوران سلجوقی» پرداختهه و
سعی کرده است جنبههای مختل هنر فلزکاری ایهن
دوره را مطالعه کند؛ اما متأسهفانه ایهن تحقیه بهرای
معرفی فلزکاری این عصر ،کاستیهای فراوانی دارد.
 فرزانههه طههاهرینی ها ،در پههژوهش سههال  1393بههه«بررسی جایگاه و کاربرد خط کوفی در آثهار فلهزی
دورۀ سلجوقی ایران» پرداختهه و بها معرفهی انهواع
خط کوفی روی این آثار ،مضمون این کتیبهههها را
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کلمات دعایی عام مانند برکه ،یمن ،سرور ،سهعاده،
الدوله و سالمه بر میشمرد و خاطرنشان میکند از
این محدوده فراتر نمیروند.
 نیکوتس لویک در مقالهای کهه اامهد قاسهمی درسال  1383ترجمهه کهرده اسهت ،بهه «سهکهههای
سلجوقی» پرداخته و شرای بر یکی از جالبتهرین
افزودهها به مجموعۀ ایرانی موزۀ بریتانیها نوشهته و
این آثار را معرفی کرده است.
با این تفاصیل ،نیاز به پژوهش جامعتری در ایهن اهوزه و
معرفی هنهر فلزکهاری و جامعهۀ هنهری سهلجوقی بها منهابع و
مطالعات گستردهتر ،بارز و آشکار است که امیدوارم ایهن مقالهه
و رویکرد الکساندر ،بخشی از این کاستیها را جبران کند.

رویکر بازتاب و شکل هری و المرا
فرهنگی ویکووریا ی .الکساندر
ویکتوریا دی .الکساندر ،متولد  ،1959استاد جامعهشناسهی
دانشههگاه هههاروارد انگلسههتان اسههت کههه نظریههاتش در بههاب
جامعهشناسی ،هنر را بر پایۀ نظریات هوارد بکهر بنها کهرده
است .یکی از موضوعات مورد عالقهۀ پهژوهش وی ،رویکهرد
بازتاب و شکلدهی در جامعهشناسهی هنرهاسهت .رویکهرد
بازتاب بر این ایده اسهتوار اسهت کهه هنهر همهواره چیهزی
دربههارۀ جامعههه بههه مهها مههیگویههد( .الکسههاندر)54 :1393 ،
رویکههرد شههکلدهههی دربرگیرنههدۀ طیهه گسههتردهای از
نظریههاست که وجه مشترک آنها این عقیده یها اسهتعارۀ
اصلی است که هنر بر جامعه تهأثیر مهیگهذارد (الکسهاندر،
 .)84 :1393الکساندر با تکمیل «الماس فرهنگهی» ونهدی
گریزوولد ( )1986-1994این دو رویکرد را به نقد میکشد
و کاستیههای آن را بیهان مهیکنهد و درنهایهت« ،المهاس
فرهنگی تعدیلشدۀ» (تصویر  )1خود را پیشنهاد میدهد.

تصویر  .1الما

فرهنگی تعدیلشده

مأخذ( :الکساندر)11۴ :1۳۹۳ ،

در تعری جدید ،تأکید بر نظام توزیع در جامعه است و
جایگاه ویژهای در الماس جدید بدان میدههد .دلیهل آن را
چنین توضیح میدهد که هنر به سبب هستی ارتباطیاش،
باید از هنرمنهد بهه دسهت مصهرفکننهدگان برسهد .نقهش
اساسی را در این روند توزیعکنندگان جامعه ایفا میکنند و
بر چگهونگی ایهن فراینهد ،تهأثیر مسهتقیم و ایهاتی دارنهد
(الکساندر.)113-114 :1393 ،
بر پایۀ این رویکرد ،نخست بخش تولیدکننهدگان هنهر
دورۀ سلجوقی را بررسی میکنیم.

الما

فرهنگی :تولید هنر

رویکردهای تولید ،عوامل واقع در سمت چپ الماس فرهنگهی
را بررسی میکند که به خله  ،تولیهد و توزیهع هنهر و از ایهن
طری  ،فرهنگ مربوط میشوند .الکساندر در نظهام تولیهد آثهار
هنری به جوامهع هنهری بیشهتر قائهل اسهت تها ناب هۀ هنهری
(الکساندر .)112 :1384 ،وی بر پایۀ تفکر بکر ،هنرمندان را بهه
چهار گروه ارفهایهای تمامعیار ،تکروها ،هنرمندان مردمهی
و هنرمندان سادهکار تقسیم میکنهد و معتقهد اسهت هرچنهد
افراد بسیاری در فرایند آفرینش هنری دخیلانهد ،ولهی شهمار
اندکی از آنان اعتبار هنرمندبودن را یافتههانهد (رامهین:1387 ،
 .)328قضاوت راجع به جامعۀ هنری سهلجوقی از طریه آثهار
بهههدسههتآمههده ااصههل مههیشههود کههه اطالعههات کمههی از
تولیدکنندگان آن باقی مانده است .در آثار کتیبهدار ،بیشهتر بها
دو گروه اول (ارفهایهای تمامعیار و تکروهها) و بها شهناخت
بازار و منابع توزیع و عرضه ،با گروهههای هنرمنهدان مردمهی و
سادهکار آن عهد آشنا میشویم.
تشههکیالت صههنفی جامعههه کههه یکههی از ویژگههیهههای
چشمگیر جامعۀ اسالمی ایران تا ایام اخیهر اسهت ،یکهی از
خصوصیات دورۀ سلجوقی هم بهه شهمار مهیرود .بهازار بهه
چندین سوق تقسیم میشد که هریک از آنها بهه یکهی از
اصناف تعل داشت و برای خود دارای رهبرانهی بهود .بهازار
مانند ایام بعد ،در موقع اعتراض علیه بهیعهدالتیهها بسهته
میشد (لمبتون.)82-87 :1391 ،
بهطور کلی میتوان گفت اصهناف ایرانهی از گهروهههای
فتوت شکل گرفته بودند .در فتوتنامه ،کتاب عیاری ،آمهده
است هر کار صنعتی مفهومی نمادین داشت و «اسهتاد» یها
استاد صنعتگر ،نه تنها وظیفه داشت فنون علمی آن صنعت
را انتقال دهد ،بلکه باید اهمیت معنوی و رواانی آن را نیز
متذکر میشد (ایروین .)195 :1389 ،در منابع ذکهر شهده
است بسیاری از پیران و شیوخ صوفی خراسان و ماوراءالنهر
از اسلحهسازان ،آهنگران ،بافندگان ،قصابان و سراجان بوده
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و بخش زیادی از مریدان آنهها نیهز از طبقهات پیشههوری
بودهاند (آقاجانوف .)53 :1383 ،با ایهن تفاصهیل مهیتهوان
گفت صنعتگران و هنرمنهدان ایهن جامعهه ،نههتنهها از روح
ااکم بر جامعه متأثر بودهاند ،بلکه نسبتبهه جامعهه بیهدار
بوده و بر آن تأثیر نیز میگذاشتند.
در آن ایام ،استادکاران ،یعنی ارفهایههای تمهامعیهار و
تکروهای هر پیشه ،از نسهلی بهه نسهل دیگهر ،در مراکهزی
معین گرد هم میآمدنهد و درنتیجهه ،شههرهایی بهه داشهتن
تولیدات یا دستساختههای خهاخ خهود شههرت داشهتند
(فریههه .)176 :1374 ،بیشههتر آنههها در مراکههز شهههری کههار
میکردند؛ جایی که اامیان هنر بهآسانی در دسترس بودنهد
و می توانسهتند کارگهاه ثابهت یها سهیار داشهته باشهند (وارد،
 .)22 :1384درضههمن ،صههنعتگران و هنرمنههدان آثارشههان را
خهههود بهههه فهههروش مهههیرسهههاندند و در ایهههن دوره ،جهههزء
مالیاتدهندگان محسوب میشدند (آقاجانوف.)52 :1383 ،
نویسندگان عرب ،ایرانی یا تهرک در قهرون وسهطی بهه
زندگی فلزکاران ،سفالگران و عاجکهاران بهزر عالقههمنهد
نبوده و نپرداختهاند (ایروین )346 :1389 ،و سند مکتهوبی
در این زمینه به دست نیامده است .بر این اساس مهیتهوان
گفت خود آثار ،موث ترین منهابع اطالعهاتی پدیدآورنهدگان
آنها محسوب میشود.
فلزکاری در سرزمینهای اسالمی تا مدتها مهمترین هنر
و وسیلۀ انتقال بدیعترین و پیچیدهترین طرحهای تزیینی بهود
که بعدها بر اشکال و نگارههای دیگر هنرها نظیر سفالگری نیهز
تأثیر میگذارد .در آن ایام ،منزلهت صهنعتی خهاخ بهه ارزش
مواد اولیۀ آن صنعت وابسته بود .بنابراین ،فلزکهاران از جایگهاه
واتیی در سلسلهمراتب صنعتگران برخوردار بودند .کتیبهههای
این آثار ،با نام چند هنرمند در کنار سفارشدهنهده ،بههخهوبی
شاهد این مدعاست (ایهروین .)204 :1389 ،چنانچهه بهر روی
دلو فلهزی سهال  ،1163/542سهاخت ههرات ،شهاهد امضهای
ریختهگر و مرصعکار ،جداگانه بر روی اثر هستیم (اتینگههاوزن
و همکاران.)510 :1378 ،
در این عهد ،سبک فلزکاری ویژۀ ایران اسهالمی ،بهرای
اولین بار به چشم میخورد (اشپولر .)21 :1369 ،تولیهدات
و محصههوتت هنههریای کههه در ایههن دورۀ تههاریخی عرضههه
مههیشهود ،در فراینههد شههکلگیههری و شههکلپههذیری نهههایی
الگوهای کالسیک هنر اسالمی در ایران و در سرزمینهایی
که کمابیش تحتتهأثیر مسهتقیم آن قهرار دارنهد ،اهمیهت
اساسی دارد .عالوه بر این ،سالجقه اصول هنر ایرانی را نیهز
بدین طری گسترش میدهند؛ بهطوری که ایهن اصهول در

سرزمینهای شام ،آسیای ص یر و اتی در مصهر و شهمال
افریقا نیز دیده میشود (فروزانی.)456 :1393 ،

الما

فرهنگی :مصرف هنر

طرف راست الماس فرهنگی با تمرکز بهر مصهرفکننهدگان
هنر و فرهنگ ،به این نکته توجه دارد که افراد چگونه هنهر
را مصرف و دریافت میکنند .بر این اساس ،مخاطب ،کلیهد
درک هنر است .این بخش الماس ،از رویکرد سهادهانگارانهۀ
شکلدهی انتقاد کهرده و معتقهد اسهت کاربسهت هنهر بهه
مخاطب و مصرفکنندگان آن بستگی دارد.
از قرن چهارم هجری ،طبقۀ متوسط جامعه بها اصهول
امنیت و آرامش ،به اشیای فلزی توجه خاصی نشهان داده و
ظروف و اشیای فلهزی را بههصهورت سهاده و بهیپیرایهه در
زندگی روزانه مصهرف مهیکردنهد؛ ولهی بزرگهان و امیهران،
بهویژه شاهان و درباریان از اشیای فلهزی نفیسهی اسهتفاده
میکردند که بیشتر آنهها امهروزه بههصهورت شهاهکارهای
هنری در مهوزههها و مجموعههههای خصوصهی نگهاههداری
میشوند (ااسانی.)166 :1368 ،
اامیههان متمههول در روزگههار سههلجوقی ،زرگههران و
مرصعکاران را در منهازل خهود بهه خهدمت مهیگرفتنهد و
معموتً فلزات موردنیاز را به سبب برخی کارهای تقلبهی در
اختیارشان قرار میدادند تا از نتیجهۀ کهار مطمهئن باشهند.
همچنین این موضوع اامی را قادر میسهاخت کهه دربهارۀ
تزیینات دستورات مفصهلی بهه صهنعتگر ارائهه دههد (وارد،
 .)22-25 :1384بدینترتیب ،اگرچه تحریم تمثهالسهازی
ناشی از بیم تجدید بتپرسهتی بهر روی آثهار هنهری تهأثیر
گذاشته بود ،اما هنرمندان به این منع در ظروف دربهاری و
اشرافی سفارششده چندان توجه نمهیکردنهد و از میهرا
فلزی ساسانیان در تزیینات و صهور ممنوعهه بههرهبهرداری
میکردند .نمهایش صهحنهههای شهکار شهاهانه ،مجهالس و
بزمهای درباری از نمونههای تصویری است که جسورانه بر
روی آثار فلزی دورۀ سلجوقی اکاکی و ترصیع شده اسهت.
الگ گرابار به انواع برداشتهای نادرست از مضامین سهنتی
ساسههانیان در خل ه تزیینههات بههر ظههروف فلههزی در دوران
اسالمی اشاره کرده و معتقد است اینگونه تصهاویر درواقهع
تکههایی از عیش اشرافی با درآمیخهتن عناصهری از منهابع
مختل ه را نشههان مههیدهنههد و مشههخص مههیسههازند کههه
سهازندگان آنهها بهه طههرحههای آرایشهی بهیش از معنههای
پیکرنگاری عالقه میورزیدند (گرابار.)309 :1379 ،
تفاوت دیگری که در ساخت آثهار ایهن دوره ااصهل شهده
است ،اندازه و کاربری آنهاست و به نظر میرسد بها توجهه بهه
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ساختار قبیلهای و فرهنگ سلجوقیان ،باید به نقهش چادرههای
درباری در شکل زنهدگی آنهها توجهه کهرد .چنانچهه روبهرت
ایروین بر این باور است که بسیاری از پربهاترین آثار باقیمانهده
از خاورمیانۀ قدیم ممکن است برای اسهتفاده در فضهای بهاز و
چادرها طراای شده باشند (ایروین.)169 :1389 ،

هنر ر جامعه
در الماس فرهنگی الکساندر ،جامعه همچنان نقطهۀ اتکهای
رویکرد و شهناخت هنهر در ارتبهاط بها جامعهۀ کلیهد فههم
رویکرد بازتهاب و شهکلدههی اسهت تها نقهش واسهطههها،
توزیعکنندگان و میانجیان هنر را در این زمینهه بههخهوبی
آشکار کند.
ورود ترکهای سلجوقی آغازگر دوران جدیهدی در تهاریخ
ایران است .آنان که از قبایل ترکمان بهه شهمار مهیرفتنهد ،در
سال  1037/ 429در ایران به قدرت رسهیدند (کونهل:1376 ،
 )48و توانستند تا سال  1059/451سراسر ایهران و عهراق ،تها
مرزهای سوریه و امپراتوری بیزانس در آناتولی را فهتح کننهد و
امپراتوری خویش را به وجود آورند .سهاختار ایهن اکومهت را
میتوان به سه بخش قبیلهای ،اسالمی و ایرانهی تقسهیم کهرد.
سازماندهی سلجوقیان بهه شهیوۀ عشهایری [قبیلههای] بهود و
بربرهایی ویرانگر به ایران نیامدنهد ،بلکهه از مهدتهها قبهل بهه
اسالم گرویده و با تمدن اسالمی و زندگی شهری آشنا بودند و
تا ادود زیادی با آن همهدلی داشهتند (مورگهان-45 :1373 ،
 .)37در نخستین رهبران سلجوقی ،بقایهای اعتقهادات شهمنی
مشاهده میشود .آنان خواب ،طالعبینی و پیشگویی را محتهرم
میداشهتند (سهتارزاده .)20 :1384 ،در برخهی از سهالطین و
مالزمین سلجوقی افهت و تبهاهی و عیهب مهیگسهاری وجهود
داشههت .شههکار و تیرانههدازی از تفریحههات اصههلی سههلجوقیان و
مالزمین نظامی آنها بود .از تفریحات دیگر آنان مهیتهوان بهه
شطرنج اشاره کرد (لمبتون .)257-256 :1386 ،در آثار فلهزی
این عصر ،شاهد بازتاب بسیاری از این عالی و عناصهر محهیط
پیرامونی در فرم و تزیین فلزات هستیم .اشکال جانوری ماننهد
گربهسانان و پرندگان و برخی اشکال بناها و فرمهای معمهاری
از آن جمله است.
در وجه اسالمی اکومت سلجوقیان باید گفت آنهان در
وهلۀ اول و بیش از هر چیهز ،خهود را فرمانروایهان اسهالمی
این سرزمین میدانستند و لقب سهلطان (واههای عربهی بهه
معنای قدرت) را برگزیهده بودنهد (مورگهان )34 :1374 ،و
توانستند مرکز ثقل قلمرو اسالمی را از سرزمینهای عربهی
به آناتولی و ایران انتقال دهند .سهالطین نخسهتین شهدیداً
سنی مذهب بودند و جزو فرقۀ انفی محسهوب مهیشهدند

(لمبتون .)56 :1391 ،در آن زمان ،نظریۀ سنتی مبنهی بهر
اینکه ثبات از راه افظ دین و عدالت تأمین میشود ،دوباره
پذیرفته شده است .در این زمینه ،روشنفکهر برجسهتۀ آن
دوران ،غزالی ،نقش اساسی داشهت (مورگهان.)38 :1373 ،
نظریهۀ مشههابهی ههم از دیههدگاه سیاسهی در سیاسههتنامهۀ
نظامالملک ابراز گشته است .او میگوید« :ایزد تعالی در هر
عصری و روزگاری یکی از میهان خله برگزینهد و او را بهه
هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جههان
و آرام بندگان را بدو باز بندد» (نظامالملک.)5 :1384 ،
تشکیالت اداری مرکزی سلجوقیان به دو بخش درگهاه
یا دربار و دیوان تقسیم میشد .سنت استپ بهگونهای بهارز
در درگاه تجلی مییافت و ایرانیان نیز اعضای دیوانساتری
را تشههکیل مههیدادنههد .در دوران صههدارت نظههامالملههک،
چارچوب دیوانی ایرانی بنیان نهاده شد که سهاختار ایرانهی
اکومت را تشکیل داد .در سیاستنامه که نظامالملهک بهه
فرمان ملکشاه به نگارش درآورد نیهز بهه ایهن نکتهه تأکیهد
شده است که نظام اکومهت سهلجوقی صهرفاً تحهتتهأثیر
الگوهای اسالمی نبوده ،بلکه از سنتهای اداری ایران قبهل
از اسالم نیز تأثیر پذیرفتهه اسهت .ایهن میهرا ساسهانی را
میتوان در قالبهای مختل زبان ،فرهنگ ،اندیشۀ سیاسی
یا تشکیالت اداری مشاهده کرد (مورگان)34-51 :1373 ،؛
چنانچه رابطۀ هنر فلزکاری این دوره و عصر اسالمی ایهران
نیز به ادی است که نمیتوان تاریخ ساخت بعضی از اشهیا
را با اطمینان مشخص کرد (زمانی.)167 :1355 ،
نظام سیاسی و اقتصادی جامعهه بهر تمهامی ابعهاد جامعهه
تأثیر وافری داشته است و بدین طریه  ،هنهر آن عصهر را نیهز
متحول میسازد .از این منظر ،امپراتوری سلجوقی را مهیتهوان
به مناط تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیم سلطان تقسهیم
کرد .مناطقی که نزدیک به پایتختهای مختله سهلجوقی تها
آن زمان (نیشهابور ،ری و اصهفهان) بهود ،تحهت ادارۀ مسهتقیم
سلطان قرار داشت .درضمن ،نیشابور ،اصفهان و مهرو ،از مراکهز
بزر و مههم تجهاری و پیشههوری سهلجوقیان نیهز محسهوب
میشد (آقاجانوف .)51 :1383 ،بخهش اعظهم ایهن امپراتهوری
بهصورت غیرمستقیم و در دست خانوادههایی قرار داشهت کهه
برخی پیش از ورود سلجوقیان بر آن اکومت مهیکردنهد کهه
برخی بهوسیلۀ قبایل اش ال و اداره مهیشهد و از خودمختهاری
داخلی چشمگیری برخوردار بود .این قبیل مناط بهخصهوخ
در گرگان ،آذربایجان ،خوزستان و عهراق قهرار داشهت .پهس از
مر ملکشاه و نظامالملک ،بسیاری از این بخشهها بههعنهوان
وظیفههه یهها اقطههاع بههه امیههران نیرومنههد تههرک واگههذار شههد و
بیشازپیش از کنترل اکومت مرکزی خارج گردید (مورگهان،
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 .)48-49 :1373تأثیر ایجاد قهدرتههای مهوازی بها اکومهت
مرکزی در این دوره ،بر برخی آثار فلزی سلجوقی نیز مشهاهده
میشود .ازجمله قلمدان نقرهنشانی کهه در سهال 1210 /589
برای وزیر اعظم خوارزمشاه در مرو ساخته شده است و چندان
تفاوتی با اشیائی ندارد که برای طبقهۀ بازرگهان و تهاجر تولیهد
شده اسهت (اتینگههاوزن و همکهاران ،)510 :1378 ،اهاکی از
وجود این قدرتها در جامعۀ آن زمان است.
جنگها نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار جامعهه هسهتند
که اتی ازلحاظ تصویری نیز بر آثار هنری و فلزات بازتهاب
2
یافتهاند .از مهمترین این جنگها میتوان به نبرد مالزگرد
اشاره کرد که شکلگیری ترکیه یکی از پیامدهای این نبرد
تاریخی است .اسلحۀ عمدۀ قشون تهرک تیروکمهان ،نیهزه،
نیزه خطی ،شمشیر ،گرز ،سپر و نوعی از برگسهتوان بهود و
در آغاز جنگ از پرچم و طبل ،بوق ،دهل و سهنج اسهتفاده
میکردند (اشپولر.)379 :1369 ،
در این دوره ،در روال متداول سکهزنی ایهران ،ت ییهری
رخ نمود و پس از چند قرن ضرب فراوان مسهکوکات نقهره،
ناگهان در روند آن وقفهای پیش آمد؛ بهطوری که آنچهه از
دورۀ سلجوقی بر جا مانده است ،عمدتاً سکههای طالسهت.
چنانچه تیروکمانی که بهعنوان نشان این سلسله ،در بهاتی
نوشتههای اصلی سهکهههای ط هرل بیهک ،الهبارسهالن و
ملکشاه جلب نظر میکند ،محصول چندین ضرابخانه بهوده
و در دورههای بعدی با تزیینات الحهاقی دیگهر ماننهد تبهر،
شمشیر و عصا (لویک )1383 ،سجیهای متمایز یافته است
(فریههه .)197-198 :1374 ،در برخههی منههابع ،دلیههل ایههن
کمبههود را مسههافرت تههاجران وایکینههگ معرفههی کههرده کههه
رودخانههای بزر روسیه را در مینوردیدنهد و سهکهههای
نقرۀ ممالک اسالمی را در مقابل برده ،خهز و عنبهر معاملهه
کرده و سکهها را از رواج میانداختند (باسور و همکاران،
.)163 :1376
در عصر ملکشاه که از درخشهانتهرین ادوار سهلجوقیان
محسوب میشود ،درآمد ساتنۀ ایران به 215میلیون دینهار
میرسد و بهبود امنیت داخلهی و راههها ،بهه رشهد و رونه
اقتصادی منجر میشود .درزمینۀ تجهارت خهارجی ههم ،بها
چیرگی سلجوقیان بر آناتولی که القۀ واسهط میهان شهرق
اسالمی و غرب مسیحی است ،راههای بازرگانی بینالمللهی
آن سرزمین گشوده شده و به توسعۀ تجارت خارجی ایهران
کمههک شههایانی مههیشههود (فروزانههی)422-424 :1383 ،؛
چنانکه خراسان و مهاوراءالنهر بهه تجهارت گسهتردهای بها
کشورهای شرق دور ،هند ،اروپای شهرقی و آسهیای غربهی
میپرداختند (آقاجانوف .)53 :1383 ،از این رهگذر ،هنهر و

فلزکههاری ایههران در آن روزگههار متحههول گشههته و از هنههر
فلزکاری س دی و صنایع چینی نیز بهرهمنهد گشهته اسهت
(فریه178 :1374 ،؛ محمداسن.)76 :1384 ،
اکثریت جامعۀ سلجوقی را دهقانان تشهکیل مهیدادنهد
که معیشت و معاش آنها زراعهت بهود .در آن دوره ،میهان
اقشههار مختلهه مههردم ،مالکیههت خصوصههی معمههول بههود
(لمبتون )146 :1386 ،و میتوان گفت دهقانهان ایهران در
شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی به سهر مهیبردنهد (مورگهان،
 .)17 :1373از عوامههل اصههلی شههوربختی مههردم در قلمههرو
سلجوقیان ،میتوان بالیای طبیعی را بر شمرد که مردمهان
بسیاری را از بین بهرده و موجهب ویرانهیههای گسهترده و
قحطیهای فراگیر شده بود (فروزانی.)412 :1393 ،
به استناد شهواهد مکتهوب ،زنهان ظهاهراً نقهش بسهیار
کوچکی در تولید هنر اسالمی داشهتهانهد (ایهروین:1389 ،
 .)197در این عصر ،زنان به دلیهل نفهوذ فرهنهگ قبیلههای
ترک ،میدان وسیعتری برای اضور در انظار عمومی یافتند
و نهتنها میتوانستند بهوسیلۀ فعالیهتههای نیکوکارانهه بهه
شهرت برسند و مسهاجد و مهدارس وقه کننهد ،بلکهه بهه
شکلی فزاینده نقشی سیاسی نیز ایفا مهیکردنهد (اشهپولر،
 .)189-190 :1369بنهها بههه گفتههۀ یکههی از مشهههورترین
پژوهشگران هنر ایهران ،پهو ،،برجسهتهتهرین ظهرف نقهرۀ
سراسر دورۀ اسالمی و مهمترین اثر عصر سلجوقی ،بشهقاب
نقرۀ البارسالن است .این ظرف کهه از جانهب ملکهه بهرای
همسرش ساخته و بهه او اههدا شهده اسهت (پهو:1380 ،،
 ،)85عنوان ملکهه و سهازندهاش (اسهن کاشهانی در سهال
 459هجری) را در محیط خهود و در کتیبههای عهالی ،نهام
سلطان را به خط کوفی در مرکز دارد .تصویر یک جفت غاز
موزون و طناز و دو بز کهوهی بهالدار م هرور نیهز در کنهار
طرحهای اسلیمی آن به شکلی استادانه ترسیم شده اسهت.
تأثیر هنر ساسانی در نقش و تهزیین ایهن ظهرف بههوضهوح
آشههکار اسههت (زمههانی .)184 :1355 ،ایههن اثههر باشههکوه و
کتیبهدار ،از مرزهای زیبهاییشناسهانۀ خهود فراتهر رفتهه و
نقشی کلیدی در معرفی زنان در عصر سهلجوقی بههعنهوان
اامیان و توزیهعکننهدگان هنهر و فرهنهگ ایفها مهیکنهد؛
چنانکه میتوان آن را بهراستی شاهکاری هنری نامید.
یکی از راههای شهناخت توزیهعکننهدگان ،میانجیهان و
اامیان هنر جامعه ،شناخت بستر و زمینههای شکلگیری
جوامع هنری آن عهد است کهه در ایهن تحقیه بهه دلیهل
کمبود منابع و اسناد میتواند کمک شهایانی بهه درک ایهن
بخش الماس فرهنگی الکساندر کند.
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نظامالملک در سیاستنامه ،سهلطان را سرپرسهت بهالقوۀ
کارهای عامالمنفعه معرفی کرده است تا اامی هنرهها .آنهان
از بانیان بزر مساجد ،مدارس ،رباط و سایر مشاهد مهذهبی
بودند .در منابع به عالقه و استعداد هنهری برخهی سهالطین
این سلسله اشاراتی شده است .بهعنوان مثال ،در دورۀ پایانی
دودمان سلجوقی دربار ط رل (سهوم) محفهل دانشهمندان و
هنردوستان بوده و محمد بن سلیمان راوندی ،مؤله کتهاب
رااه الصدور و آیهه السهرور ،تهذهیب قرآنهی را کهه سهلطان
ط رل به خط خود نوشته ،بر عهده داشته اسهت (سهتارزاده،
 )164 :1384یا در میان جهیزیههای سالطین و شاهزادگان
سلجوقی به انواع زینتآتت زرین و سیمین اشاره شده است
که در میان آنها افسار ،رکاب و زین اسهب مطهال و مرصهع،
بهکرات دیده میشود 3که ظاهراً نشانهههای تجمهلگرایهی و
ثروت در آن عهد بودهاند و از نظام امهایتی هنهری خاصهی
اکایت نمیکنند.
برای فروش و عرضۀ عمومی در بازار ،مالک ذوق و سهلیقه
مههردم اسههت؛ چنانچههه در خههطنگههارههههای دعههایی ،آرزوی
خوشبختی و موفقیهت بهرای یهک مالهک ناشهناس و تصهاویر
طالعبینی روی آثار فلزی متداول شهده اسهت و صهور فلکهی و
دوازده صورت منطقهالبروج بر روی آنها بهوفور دیده میشود.
در عصر سلجوقی ،نجهوم و سهتارهشناسهی از اهمیهت ویهژهای
برخوردار است؛ چنانچه ملکشاه در سال  467هجری قمری بها
هزینهای فراوان رصدخانهای تأسیس میکند .همچنین دستور
ایجاد تقویم جاللی نیز برای اصالح تقویم فارسی در ایهن ایهام
داده میشود (فروزانی.)443 :1393 ،
همچنین برخی نقوش جانوران افسهانهای در ایهن دوره
مشههاهده مههیشههود .بعضههی از ایههن اشههکال همههراه سههایر
سبکهای هنری چین به ایران راه یافته اسهت .آینههههای
برنههزی نمونهههای از ایههن آثههار اسههت کههه نقههش برجسههتۀ
شهاخوبهر گیهاهی و ابوالههول در میهان آنهها بهه چشهم
میخورد (محمداسن.)214 :1377 ،
در این دوره ،گروهی خهاخ نیهز بههعنهوان عامهل مهؤثر و
اصلی بازار شناخته شد و شهکل و تزیینهات اشهیا و ظهروف بها
سلیقه و ذوق آنها سازگار میشد تا آثار بهتر عرضهه و توزیهع
شود (وارد .)26-28 :1384 ،برای شناخت این عهامالن خریهد
بازار و چگهونگی توزیهع اشهیای هنهری در جامعهۀ نظهاممنهد
سلجوقی ،شناخت ناظران و سیستم اجرایهی اکومهت الزامهی
است تا به کمک منعهها و محهدودیتههای اصهناف و هنرهها،
جوامع هنری آن عهد را بهتر بشناسیم.
در اسناد سلجوقی بارهها و بارهها سهلطان را بها چوپهانی
مقایسه کردهاند که مراقبت از رعایا از سوی خدا به او سپرده

شده است .این وظیفۀ سلطان تا ادی به قاضی و تا اندازهای
هم به مأمور محلی که رئیس نامیده میشد ،واگذار مهیشهد.
در میان ویژگیهای قاضی میتوان به مسلمانبودن ،آزادگهی
و برجستهبودن در اصول فقه اشاره کرد .محتسب کهه تحهت
نظارت کلی قاضی قرار داشت ،هماننهد او عضهوی از اعضهای
جامعۀ مذهبی محسوب میشهد و سهلطان بهه نحهو دیگهری
توسط او با رعایا رابطه برقرار میکرد (لمبتهون-88 :1391 ،
 .)78وظیفۀ عمدۀ محتسب ،نظارت بر بازارها و جلهوگیری از
نادرستی بازاریان و پیشهوران و ازجمله نظارت بر اصناف بود
(ایروین .)88 :1389 ،کتابچههای راهنمای اسهبه (کنتهرل
بههازار) نیههز بههرای راهنمههایی محتسههبان در محههدودۀ کههاری
گستردهشان تألی میشد .ایهن کتهابهها شهامل اطالعهات
ارزشمندی دربارۀ هنرها و صنایع است .برای مثهال ،در قهرن
دوازدهم ،محتسبی به نام ابن عبدون ،کتابچۀ اسبهای برای
استفادۀ محلی در سهویل طرااهی کهرد کهه مقرراتهی بهرای
میزان مصالح ساختمانی و ممنوعیتِ ساختن جهام شهراب از
سوی شیشهگران در آن ذکهر شهده اسهت (ایهروین:1389 ،
.)123-125
بدینترتیب ،در جامعۀ سهلجوقی مهیتهوان مههرهههای
مذهبی و دینی را نقاط عط و مهمترین مجریان ،نهاظران
و همینطور اامیان هنر جامعه فرض کرد .چنانکه علما و
بزرگان آن زمهان در جههت افهظ ارکهان جامعهۀ اسهالمی
درخصوخ منکرات بازار هم ااکامی منتشر کردهاند .غزالی
در کتاب کیمیای سعادت قطعۀ بسهیار جهالبی درخصهوخ
این منکرات دارد که نگرشهی بهر زنهدگی مهردم آن زمهان
اسههت« :بیههع بههربط و چنههگ و ربههاب باطههل بههود کههه ایههن
منفعتها ارام است :همچون معدوم بود و صورتهایی که
از گل کرده باشند تها کودکهان بهدان بهازی کننهد :هرچهه
صورت جانور دارد ،بیع آن باطل بود و بهای آن ارام بود و
شکستن آن واجب؛ اما صهورت درخهت و نبهات روا بهود»...
(غزالی .)330-331 :1380 ،در برخی آثهار ههم مهیتهوان
بازتاب فضای فکری ااکم بر جامعه را مشاهده کرد؛ ماننهد
بشقاب فلزیای که در موزۀ ارمیتهاه نگههداری مهیشهود و
دارای شمایلنگاری خاصی از آن دوران اسهت و در مقابهل
ار شهر مرو ،قتل دو نفر اسماعیلی را نشان میدههد کهه
به سلطان سنجر سوءقصهد کهردهانهد (کهاتلی و همکهاران،
 .)39 :1392کتیبههای طوتنی شامل جملههای دعایی بهه
زبان عربی در هنرههای دسهتی سهلجوقیان نیهز مهیتوانهد
تأییدی بر شعارهای موجود در جامعۀ آن دوره باشد.
بر اساس این شواهد میتوان ممانعهتههای مجریهان و
فضا و ساختار مذهبی ااکم بر جامعۀ سلجوقی را از عوامل
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برخی صورتهای هنری جدید در این عصر دانست .یکی از
این صور جدید ،ساخت و عرضۀ ظروف برنجی خهاتمکهاری
شده است .بهکاربردن برنج تابناک طالنما نهتنها پاسهخ بهه
این ممانعتها و محرومیتهها در برابهر خواسهت مشهتریان
متمول است ،بلکه پاسهخی درخهور در جههت ارضهای روح
مبدع و جستوجوگر هنرمند ایرانی در طول تهاریخ اسهت.
در این فرایند بینظیر ،هنرمند رابطهای دوسویه بین فرم و
ایده برقرار میسازد؛ رابطهای که نهتنها نشاندهندۀ منهع و
الزام نیست ،بلکه تصویرگر آزادگی و هنر اسهت و مرزههای
بینهایت را فراسوی مخاطب قرار میدهد.
یکی دیگر از شهیوهههایی کهه سهبکههای فلزکهاری و
روشهای آن را در سراسر اسالم منتشر کرد ،جستوجهوی
اههامی توسههط صههنعتگران سههیار بههود (وارد.)25 :1384 ،
فشههارهای مقاومههتناپههذیر خههارجی از جهههات سیاسههی،
اقتصادی و فرهنگهی نیهز گهگهاه اسهتادکاران و هنرمنهدان
صنایع را وادار به مهاجرت میکرد .همچنهین بها توجهه بهه
امضای بعضی آثار میتوان به مسافرت برخی فلزکهاران بهه
شهرهای مختل و ساخت و تولید اثر در دیهار جدیهد پهی
برد (فریه .)176 :1374 ،در قرنههای یهازدهم و دوازدههم
که سوریه و فلسطین بههشهدت گرفتهار جنهگههای میهان
فاطمیان ،سلجوقیان و جنگجویان صلیبی بود ،شمار زیادی
از صنعتگران به مصر گریختند که نسبتاً امن بود (ایهروین،
 .)197 :1389بر این اساس ،شاهد نمونههههای بسهیاری از
هنر فلزکاری این عصر در دیار دیگهر و در زمهانههای بعهد
هستیم؛ چنانچه نمونهای از این فلزکاری در اروپا نیز تقلید
شده است و جالب اینکه تلفیقی از هنر سلجوقی و گوتیهک
غرب را به نمایش میگذارد (ااسانی.)145 :1368 ،
پیوند میان آثار هنری و جوامع آن ،یکی از ویژگیههای
هنههر ایههن عصههر اسههت .چنانچههه پیونههدهای بسههیاری بههین
طرحهای روی فلز و هنر کتابآرایی دیده میشود و روشن
است سفالگران اغلب از طرحهای روی فلز الهام گرفتههانهد
(ویلسون .)20 :1390 ،یکی از نظریههایی که دربارۀ تشهابه
ظههروف سههفالی و فلههزی سههلجوقی وجههود دارد ،ااتمههال
قالب گیهری از ظهروف فلهزی بهرای سهاخت ظهروف قهالبی
سفالی است؛ چراکه برخی آثار سفالی ازلحاظ تکنیکهی بهه
فلزکاری شباهت بیشتر و نزدیکتهری دارنهد و بهدلسهازی
عموم هاً از کارمههادۀ گههرانتههر بههه کارمههادۀ ارزانتههر صههورت
میپذیرفته است (ههیلن برانهد .)99 :1387 ،ایهن موضهوع
میتواند نشان از تهأثیر ثهروت یها هنرپهروری اشهرافیان بهر
هنرمندان و صنعتگران آن ایام باشد.

پژوهشگران هنر ایران با توجه به ارتباط و نزدیکی بین
طرح ،نقش و فرم در میان آثار مختل هنری سلجوقی ،بهه
شکلگیری سبک و سیاق مشترک و معینی در ایهن زمهان
اشاره کردهاند کهه بها درنظرگهرفتن منزلهت ،رشهد و نضهج
فلزکاری در این عصر ،میتهوان آن را از مههمتهرین عوامهل
شکلگیری «سبک سهلجوقی» و بهدینترتیهب ،از عهامالن
اصلی شکلدهی بر جوامهع هنهری آن عصهر بهر شهمرد .از
ویژگیهای این سبک میتوان بهه کهاربرد وسهیع تصهویر و
پیکره و پرمایگی در غنای تزیین ،خل اشکال درهمتافته با
پیچیهههدگی بیشهههتر و تهههراکم و کشهههش زیهههاد کهههه بهههه
گردهماییهای چندآوایی بهویژه در اکاکی روی فلهز و تها
ادودی هم در نساجی انجامیهده ،غنهیسهازی و پرمهایگی
دامنۀ رنگها و تالش هنرمنهدان بهرای اصهول تهأثیرات و
نمودهههایی فراتههر از امکانههات فیزیکههی مههواد اشههاره کههرد
(اتینگهاوزن.)50 :1376 ،
اکثههر آثههار فلههزی سههلجوقی را وسههایل خههانگی ماننههد
روشنایی ،آیینهها ،انهواع جعبهههها ،ابریه هها ،سهینیهها و
کاسهها تشکیل میدهد .ابزار علمی و نگارش مانند دواتها
و هاونها نیز در میان آثهار دیهده مهیشهود ( – Melikian
.)135:1982-23،Chirvani
مراکز ساخت و تولید آثار فلزی ،با توجه به گردهمهایی
استادکاران (هنرمندان تمامعیار و تهکروهها) در شههرهای
مشخص ،به صورت مجزا در تاریخ ضبط شده است .ازجمله
در سدۀ پنجم هجری ،بیکند 4و شهر شرقی 5برای مسهگری
و بلخ برای نقرهکاری و در سدۀ هفتم هجهری ههرات بهرای
نقره نشانی تزیینی بهر مفهرو و بهرنج شههرت داشهتهانهد و
بهکارگیری مکرر نسبت «اصفهانی» بر روی اسطرتبههای
امضادار ،تقریباً این امر را مسلم میسازد که در سدۀ ششم،
این شهر مرکز عمهدۀ اسهطرتبسهازی ایهران بهوده اسهت
(فریه .)176 :1374 ،بسیاری از اطالعهات مها دربهارۀ آثهار
ایرانی بین قرنهای سوم و ششم هجری آثاری است که در
خراسان ،همدان ،ری و سمرقند پیدا شدهاند (محمداسن،
 .)214 :1377از میان جوامع متعدد هنر فلزکاری سلجوقی
که آثار درخور توجهی از آنها باقیمانده است ،میتوان بهه
خراسان اشاره کرد .نقش گل هفهتبهر  ،در اکهم نشهان
تجاری فلزکاران این ناایه ،بر روی ایهن اشهیا اهک شهده
است (دیماند.)143 :1383 ،
برای شناخت بهتر و تحوتت فلزکاری این عصر ،فلزات
بهکاررفته ،شیوههای ساخت و تهزیین آثهار نمودارههایی بها
جامعۀ آماری محهدودی از دورهههای سهلجوقی و ساسهانی
تهیه شده است تا بدین طری  ،ت ییهرات فلزکهاری جوامهع
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اسالمی و قبل از اسالم ایران را مستدلتهر مقایسهه و بیهان
کنیم .این جامعۀ آماری شامل ده اثهر متنهوع و مشههور از
فلزکاری هریک از این دوران است.
فلزات استفاده شده در آثهار دورۀ سهلجوقی ،بههترتیهب
کثرت کاربری ،نقره ،مفرو ،برنج و مس است .در ایهن دوره،
آلیاه مس رایج و متداول میشود .در دورۀ ساسهانی فلزاتهی
که کاربرد بیشتری دارند ،بهترتیب فراوانی نقره ،طال و آهن

است .در دورۀ اسالمی مفرو ،برنج و مس بهجای فلهز طهال
نشسته است و کاربرد بیشتری دارد .برنج هم درخشهندگی
فلز طال را داشته و ههم ایشهان را از ارتکهاب بهه گنهاه بهاز
میدارد .درضمن ،دانشهمندان و مهندسهان بیشهتر ابهزار و
ادوات خود را از برنج مهیسهاختند .نامهدارترین ایهن ابهزار
اسطرتب است که ستارهشناسان ،دریهانوردان و مهندسهان
از آن استفاده میکردند (وول .)18 :1384 ،

جدول  .1آثار فلزی جامعۀ آماری ورۀ سلجوقی

 .1ابریق m448956

 .2آینه m450492

 .3سینی m451339

 .4ابریق m450513

 .5دیگ (فریه)175،1374،

 .6بخورسوز m451003

 .7سینی B21956

 .8دوات ))Taragan,2005:38

 .9هاون m444529

 .10ابریق m451486

جدول  .2آثار فلزی جامعۀ آماری ورۀ ساسانی

 .11کاسه m324394

 .12بشقاب m327497

 .13ابریق m325865

 .14بشقاب m325650

 .15شمشیر m #327368

 .20بشقاب m #322973
 .19ریتون m324024
 .18کاسه lacma175034
 .17آوند m325508
 .16کاسه m326006
*در جداول m ،نشان موزۀ متروپولیتن و  Bبوستون و  vamموزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن و  lacmaاز سایت موزۀ لسآنجلس است و شمارۀ آثار در موزهها کنارشان آمده است.

نمو ار  .1فلزات اسوفا هشدۀ ورۀ سلجوقی و ساسانی
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نمو ار  .2تکنیکهای ساخت و تزیین فلزکاری ورۀ سلجوقی و ساسانی

نمو ار  .۳نقوش تزیینی فلزکاری ورۀ سلجوقی و ساسانی

تکنیکهای ساخت و تزیین در دورۀ سلجوقی بهترتیب
فراوانی قلمزنی ،ریختهگری و اکاکی و سیاهقلهم (بها آمهار
برابههر) ،کهههوفتگری ،چکهههشکههاری[ ،برجسهههتهکهههاری و
مشبککاری (با آمار برابر)] اسهت و نسهبتبهه شهیوهههای
ساخت و تزیین آثار فلزی دورۀ ساسانی ،بههترتیهب کثهرت
برجستهکاری و قلهمزنهی (بها آمهار برابهر) ،چکهشکهاری و
طالکاری (با آمار برابر)  ،ریختههگهری و سهیاهقلهم تعهدد و
تنوع بیشتری دارد .شیوۀ جدیدی که در تزیین آثهار فلهزی
سدۀ  12/6به اوج دقت و کمال خود مهیرسهد ،کهوفتگری
(ترصیع) است (محمداسن )215 :1377 ،که ارزش فلزات
کمبها را افزایش داده و شکل بینظیهری بهه آثهار بخشهیده
است.
نقوش تزیینی فلزکاری دورۀ سلجوقی بهترتیب فراوانی
نقوش گیاهی ،هندسی ،کتیبه (با آمار برابر) ،نقش ایوانی،
نقش افسانهای و نقش انسانی اسهت و بیهانگر ایهن مطلهب
است که با سنت اسالمی و کثرت نقوش گیاهی ،هندسی و
کتیبه در این عصر سازگاری دارد .بهطور کلهی ،هنرمنهدان
این عصر وجود فضای خالی در تزییناتشان را نمیپسهندند
و به پوشاندن تمام سطح اثر پرداخته و طرحهای کوچک و
متراکم را بهجای نقهوش منفهرد معمهول در دوره ساسهانی
جایگزین کردهاند .در این آثهار ،نقهوش گیهاهی و تزیینهات
هندسی را تها اهد بسهیار زیهادی بها ههم آمیختههانهد« .از

مهو و

ارزشمندترین نقشهای گیاهی در آن روزگهار ،بهر
گیاه بر کنگری است» (ایروین.)280 :1389 ،
برای گزینۀ «سنن قبل از اسالم» نمودار ،اضور نقوش
انسانی ،ایوانی و افسانهای در نظر گرفته شهده اسهت کهه
آمار  90درصد دارد .نقوش تزیینی دورۀ ساسانی بهترتیهب
کثرت نقوش هندسهی ،نقهوش انسهانی و گیهاهی (بها آمهار
برابر) ،نقش ایوانی و نقش افسهانهای اسهت .در ایهن آثهار
کتیبهای مالاظه نشد و برای گزینه سنن غیرایرانی ،برخی
تأثیرپذیریهها ،مخصوصهاً در بهه نمهایش درآوردن اشهکال
ممنوعه انسانی ،از سایر فرهنگها مانند رُم آمار  30درصهد
مالاظه شد.
تزیینات هندسهی در دورۀ سهلجوقی بهه اوج اهمیهت و
شههکوه خههود مههیرسههد؛ رابطههۀ نزدیههک میههان هندسههه،
کیهان شناسی و نمادگرایی پژوهشگران مانند کیت کریچلو
را بههه تعبیههر معههانی مابعههدالطبیعههی و مههذهبی در مفهههوم
هندسی طرحهای ارائهشهده و شهبکهههای فرضهی ههدایت
کرده است (ویلسون.)21 :1390 ،
در تصههویرکردن نقههوش جههانوری ،فلزکههاران در بیشههتر
موارد ،از محیط پیرامون خود الههام گرفتههانهد .البتهه فهرم
بیشتر این ایوانات و پرندگان (شیر ،ببهر ،آههو ،خرگهوش،
طاووس ،مرغابی ،اسب ،باز و پرندهای که از منقهارش شهاخ
گیاهی به شیوۀ ساسانی بیرون آمهده اسهت) اهالوههوایی
ساسانی دارد (پو ،و اکرمن )2882 :1387 ،که در ترسهیم
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برخی مانند خرگوشهایی با گوشهای بلندتر از معمهول و
ردی ایوانات چهارپا (لکپور )13 :1375 ،نهوآوریههایی
دیده میشود .بعضی از جانوران نیز مانند خروس ،طاووس،
عقاب ،شیر و گراز بهعنوان عناصر نمادین یها خهوشیمنهی
کانون توجه بودهاند (ویلسون .)145 :1390 ،برخی نقهوش
جانوران افسانهای وارداتی از چین را ههم بهدون توجهه بهه
معنای آنها در آثارشان به کار بردهاند.
هنرمندان ایرانی از قرن ششهم هجهری بهه اسهتفاده از
نقوش توضیحی دارای تصویر آدمی روی آوردهانهد .بیشهتر
این نقوش روایی هستند و آدمهای کوتاهقهد عمامههدار ،بها
شالی به کمر را نشان میدهند و در برخی با هالهۀ دور سهر
نقش شدهاند که ماننهد هنهر مسهیحی ،اشهاره بهر قداسهت
شخص ندارند (ایروین .)307 :1389 ،بیشهتر ایهن نقهوش،
زنههدگی دربههاری را تصههویر مههیکنههد و در برخههی از آنههها،
تفاوتهایی با گذشته مشهاهده مهیشهود .ازجملهه تصهویر
شاهی که در اال نواختن عود است و این در اهالی اسهت
که در صحنههای پیشین ،خنیاگران بدین کار میپرداختند
(ایههدرآبادیان و همکههاران .)87 :1388 ،اسههتفاده از نقههش
افسانهای درخت واق 6نیز در آثار فلزی ایهن دوره رخ نمهود
که به شکل تزیینات انسانی و ایهوانی در کتیبهههها دیهده
میشود (آهند.)8 :1388 ،
مضمون کتیبههای این دوره ،ادعیه و آیههههای قرآنهی

(متضمن خیر و برکت و یمن برای صاابان اثر) است .اکثر
ظروف فلزی قرون پنجم و ششم هجری ایران بیامضاسهت
و متأسفانه کتیبه هها نهه تهاریخ دارنهد و نهه عنهاوین و نهام
مالکههان و صههنعتگران یهها شهههرها را ذکههر مههیکننههد .ایههن
کتیبهها ،گذشته از جنبههای هنری و تزیینیشان ،از جنبۀ
مههذهبی و تههاریخی نیههز اههائز اهمیههت بسههیارند .امضههای
استادکاران فلزکار ،تزیینکاران ،رقمنویسان و خوشنویسان
روی فلز در کمتر مدارک تاریخی بههجهز ایهن اشهیا دیهده
میشوند .بنابراین از دیدگاه بررسهی و پهژوهش هنهر دارای
ارزش بسیار زیادی هستند (پو ،و اکرمن-2887 :1387 ،
.)2882
و نکتۀ دیگر اینکهه دورهههای افهول سیاسهی غالبهاً بها
دورههای عظمت و شکوه فرهنگهی مطابقهت دارد و دربهارۀ
هنر سلجوقی نیز قسمت عمده و شهاخص آنچهه بههعنهوان
هنر این دوران میشناسیم ،تنها پس از فروپاشهی سیاسهی
این اکومت ،در ادود نیمهۀ قهرن دوازدههم ،تولیهد شهده
اسههت .ایههن هنرههها شههامل آثههار فلههزی معههرقکههاریشههده،
سفالینههای مینایی و کاشیهاست (ایهروین)351 :1389 ،
و نشان از رونهد رشهد و سهیر تکهاملی هنرهها در جامعهه و
اکومتهاست که متأسفانه با فروپاشهی و اضهمحالل ،ایهن
روند و شهوند در بسهتر و مهأمن خهویش را بهه انحطهاط و
نابودی میکشاند.

نویجه ____________________________________________________
در سیر این پژوهش ،هنر و اجتماع سهلجوقی بها تکیهه بهر
رویکهرد بازتههاب و شههکلدهههی ویکتوریهها دی .الکسههاندر بهها
زوایای الماس فرهنگی تعدیل شهدۀ وی ،بررسهی شهد و بها
توجههه بهههه تأکیههد وی بهههر نقههش ارتبهههاطدهنهههدگان و
توزیعکنندگان هنر و اجتماع در فرایند تولید و مصرف هنر
و فرهنگ ،تأثیر و تأثر هنر و جامعۀ سلجوقی با جستوجهو
و دریافت این عناصهر ارتبهاطدهنهده در آن عصهر صهورت
گرفت و نقش کلیدی اامیان و توزیعکنندگان هنهر در آن
عصر تاریخی مستدل و مستند گشت.
در چگههونگی تولیههد فرهنههگ و پدیدآورنههدگان هنههر
فلزکاری سلجوقی ،میتوان به نظام صنفی اشهاره کهرد کهه
تولیدکنندگان هنری هم بخشی از آن محسوب مهیشهوند.
این جامعه معیارهای مشخصی دارد که بیشهتر مبتنهی بهر
جههوانمردی و عرفههان اسههالمی اسههت و براسههاس قههراین و
شواهد ،نهتنها از روح اهاکم بهر جامعهه متهأثر بهود ،بلکهه
نسبتبه جامعۀ کل بیدار بود و بر شکلگیری آن نیز تهأثیر

گذاشته است .در آن ایام ،صنعتگران و هنرمندان از نسهلی
به نسل دیگر ،در مراکز معین بهصورت ثابهت یها سهیار بهه
گرایشهای تخصصی خویش مش ول بودند و غالباً آثارشان
را خود به فروش میرساندند.
فلزکاران در این میان از جایگاه واتیهی برخهوردار بودنهد و
غیر از کتیبههای آثار ،سند مکتوبی از آنها باقی نمانده اسهت.
سبک فلزکاری و از آن طری سبک سلجوقی که در ایهن ایهام
ایجاد شد ،در فرایند شکلگیری هنر اسالمی در ایران و برخهی
سرزمینهای دیگر اهمیتی اساسی یافت و با توجه بهه جایگهاه
ویژۀ فلزکاری در سلسلهمراتب هنری و ارتبهاط جوامهع هنهری
آن عصر ،میتوان این هنر را از عوامل اصلی شکلدهی به ایهن
ارکت در جامعۀ آن دوران بر شمرد.
چگونگی مصهرف ایهن آثهار و جامعهۀ مخاطبهان آن در
عصر سلجوقی ،غیر از سالطین و درباریان ،طبقهۀ متوسهط
جامعه نیز بودند که از اشیا و ظروف فلزی بهصورت سادهتر
استفاده میکردند .برخی از اامیان فلزکاری در ایهن ایهام،
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هنرمندان را در منازلشان به کار گرفتند و تمهامی مرااهل
کار را در کنترل خود داشتند؛ چنانکهه بهر روی ایهن آثهار
انواع مضامین سنتی ساسهانیان و اتهی صهور ممنوعهه در
فضای اسالمی اهاکم نقهش بسهته اسهت .درضهمن ،تهأثیر
زندگی و ساختار قبیلههای سهلجوقیان نیهز در فهرم برخهی
اشیای فلزی مشاهده میشود.
برای بخش اصلی رویکهرد الکسهاندر و هنهر در جامعهۀ
سلجوقی ،ساختار اکومت در سه قسمت قبیلهای ،اسالمی
و ایرانی با بخشهای مختله جامعهۀ هنهری فلزکهاری آن
عهد بررسی شد و بازتهاب ایهن نظهامههای ضهمنی جامعهۀ
سلجوقی بر این هنر ،به شکلههای مختله مشهاهده شهد.
سههاختار قبیلهههای بیشههتر بهههصههورت عالی ه و اعتقههادات
سالطین و درباریان به شکوه و تجمالت ،شکار ،تفریحات و
اتی طالعبینی بر فلزات جلوهگر است .زنهان نیهز متهأثر از
این نظام قبیلهای در جامعۀ اضهوری پررنهگتهر یافتنهد و
اتی در جامعۀ هنری سلجوقی به ایفای نقش میپردازند.
سههاختار ایرانههی نظههام اههاکم بسههیار تحههتتههأثیر دورۀ
ساسانی است و جامعهۀ فلزکهاری نیهز در اشهکال ،فنهون و
نقوش از آن دورۀ درخشان الهام گرفته و نوآوریههایی نیهز
ارائه کردهاند .درضمن ،جامعۀ سلجوقی ازلحهاظ سیاسهی و
اقتصادی در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد و اکثر مراکز
سیاسههی آن بهها مراکههز مهههم تجههاری و پیشهههوری جامعههه،
مخصوصاً در مناط شمال شرقی ایران ،منطب است .تأثیر
تجارت داخلی و خارجی گسترده با شهرق و غهرب نیهز بهر
روی بعضی آثار فلزی دیده میشود.
ساختار اسالمی اکومت که پایگهاه تفکهر و ایهدئولوهی
جامعه است ،نقش بسیار مهمی در نظام امایتی و کنترلی
جامعه ایفا میکند و بالطبع ،به جوامع هنری نیز سمتوسو

میدهد و توزیعکنندگان هنهر و میانجیهان ارفههای آن را
هدایت میکند .با توجه به نتهایج جامعهۀ آمهاری پهژوهش،
فلزات استفاده شده در این آثار بههترتیهب کثهرت کهاربری،
نقره ،مفرو ،برنج و مس است کهه نسهبتبهه دورۀ ساسهانی
(دورۀ قبل از اسالم ایران) مفرو ،برنج و مس بههجهای فلهز
طال که ممانعتههایی در اسهتفاده دارد ،نشسهته و کهاربرد
بیشتری دارد.
تکنیکهای ساخت و تزیین در دورۀ سلجوقی بههترتیهب
فراوانی قلمزنی ،ریختهگری و اکهاکی و سهیاهقلهم (بها آمهار
برابر) ،کوفتگری ،چکشکاری ،برجستهکاری و مشبککهاری
(با آمار برابر) است و بیشتر از شیوههای ساخت و تزیین آثهار
فلزی دورۀ ساسانی ،تعدد و تنوع دارد .شیوۀ جدید این عصر،
کوفتگری (ترصیع) است که ارزش فلزات کهمبهها را افهزایش
میدهد و شکل بینظیری به آثار میبخشهد و درنهایهت ،بهه
فضای تزیینی هنر اسالمی کمک شایانی میکند.
همچنههین نقههوش تزیینههی فلزکههاری دورۀ سههلجوقی،
بهترتیب فراوانی نقوش گیاهی و هندسی و کتیبه (بها آمهار
برابر) ،نقش ایوانی ،نقش افسانهای و نقش انسانی اسهت و
با سنت اسالمی و کثرت نقوش گیهاهی ،هندسهی و کتیبهه
در این عصر سازگاری دارد.
از دیگر عوامل ارتباطی هنر و جامعۀ سلجوقی میتهوان
به فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از قحطی و بیماری و
جنگ اشاره کرد که موجبات مهاجرت بعضی هنرمنهدان و
تولیدکنندگان این عهد را فراهم کرد؛ چنانکه شاهد سبک
و شیوۀ هنهر فلزکهاری سهلجوقی در سهرزمینههای دیگهر
ازجمله شام ،آسیای صه یر و اتهی مصهر و شهمال آفریقها
هستیم که مبین رویکرد شهکلدههی فلزکهاری در جوامهع
هنری آن زمان است.

نوشتها

پی
 .1برای اولین بار ،آدام متز ،مستشرق سویسی این واهه را بههکهار بهرده
است (متز.)1362 ،
 .2نبرد مالزگرد (منازکرت) :نبهردی بهود میهان امپراتهوری روم شهرقی
(بیزانس) و سپاه سلجوقی به فرماندهی الهبارسهالن کهه در سهال
 463ه.ق ،در نزدیکی شهر مالزگرد رخ داد .در این نبرد بیزانسیان
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 .5شهر شرقی( :شرق) شهری در ماوراءالنهر.

 .6درختی است موهوم که بامداد بهار و شهامگاه خهزان کنهد و گوینهد
ثمر و بار آن درخت بهصورت آدمی و ایوانات دیگر باشد و سهخن
کند (ل تنامۀ دهخدا).
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