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چکیده

بر جهــای خرقــان دو یــادگار ارزشــمند از دورهی ســلجوقیان اســت .اصالــت معمــاری،
نقاشــیهای دیــواری ،وجــود کتیبههــای تاریخــی و طر حهــای بدیــع آجــرکاری از
خصوصیاتــی اســت کــه بر جهــای خرقــان را بهعنــوان یــک شــاخص معمــاری آرامگاهــی
عصــر ســلجوقی نمایــان ســاخته اســت .طر حهــای بینظیــر و متعــدد آجــرکاری و معمــاری
بــا صالبــت بر جهــا کــه آنهــا را بهصــورت شــاخصی از دوران ســلجوقی درآورده از ســویی
و شــکلگیری ایــن بر جهــا در ناحی ـهی دور افتــاده و نبــودن القــاب بــرای بانیــان آنهــا از
ســویی دیگــر ،بــه صــورت مســألهی ابهــام برانگیــز درآمــده اســت .ایــن ابهامــات ا گــر چــه از
نظــر محققــان داخلــی و غربــی دور نمانــده امــا تاکنــون هیــچ راهبــرد و فرضی ـهی مناســبی
جهــت پاســخ بــه آن ارائــه نشــده اســت .در واقــع ابهامــات موجــود ،نتیجــهی طبیعــی
فرضی ـهی محققــان غربــی اســت کــه بانیــان بنــا را افــرادی ُتــرک تبــار و از ســران نظامــی
منطقــه و وابســته بــه حکومــت دانســتهاند وبــا پیشفــرض حمایــت از تولیــد آثــار هنــری
توســط افــرادی وابســته بــه حکومــت؛ پاســخی بــرای نبــودن القــاب در کنــار نــام بانیــان
بر جهــا ارائــه نکردهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه طبــق مســتندات تاریخــی و متــون موجــود
از دورهی ســلجوقی شــخصی ماننــد خواجــه نظامالملــک از ازدیــاد اعطــاء القــاب دیوانــی در
دوران خــود زبــان بــه گالیــه گشــوده اســت .در ایــن مقالــه ســاختارهای اجتماعــی حاکمبــر
دوران ســلجوقی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر موضــوع شــکلگیری
آثــار هنــری مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه ســاختارهای حاکمبــر دورهی ســلجوقی
ً
و شــکلگیری طبقــات جدیــد اجتماعــی کــه عمدتــا بهواســطهی گســترش روابــط تجــاری
صــورت گرفتــه ،بانیــان بر جهــا را از طبق ـهی متوســط روبــه رشــد جامعــه معرفــی میکنــد
کــه توانایــی و تمکــن مالــی حمایــت از ســاخت چنیــن بنایــی را داشــتهاند و بــا توجــه بــه
عــدم وابســتگی بــه حکومــت و دربــار نیــازی بــه داشــتن القــاب دیوانــی بــرای آنهــا متصــور
نبــوده اســت.
کلیدواژگان :سلجوقیان ،القاب ،ساختار اجتماعی ،معماری ،طبقات اجتماعی .

141

142

شماره  ،18دوره هشتم ،پایـیز 1397

مقدمه

از مهمتریــن ابهامــات درمــورد بر جهــای خرقــان ،عــدم وجــود القــاب و تعاریــف و
تمجیدهــای معمــول در مقابــل نــام صاحبــان آرامگاههــا اســت .ایــن نکتــه مســأله غامضــی
اســت؛ چــرا کــه قابلتوجیــه نیســت ،ســرکردگانی ُترکنــژاد بــرای بزرگداشــت نــام و یــاد خــود
دســت بــه ســاختن چنیــن بناهایــی بــا شــکوهُ ،پــر هزینــه و ُپــرکاری بزننــد امــا نــام خــود را
بــه ســادگی و بــدون هیــچ لقــب و تمجیــدی در زیــر نــام معمــار بنــا بیاورنــد .ایــن نکتــه،
ا گــر چــه از نظــر محققــان بــه دور نمانــده امــا تــا کنــون نســبت بــه رفــع ابهــام در ایــن مــورد
هیــچ فرضیـهای ارائــه نشــده اســت .اشــترن در ایــن بــاره گفتــه اســت« :بــا اطمینــان خاطــر
میتــوان گفــت کــه ایــن فــرض نمیتوانــد دلیــل قطعــی بــرای عــدم وجــود عنوانهــا بهشــمار
آیــد ،بههــر حــال ایــن موضــوع بهصــورت مبهمــی باقیمانــده اســت» (اســتروناخ:1349 ،
 )74ایــن مقالــه در جهــت بــر طــرف کــردن ابهــام مذکــور ،تدویــن شــده اســت و نگارنــده
مترصــد آن اســت تــا بــا ارائـهی رهیافتــی از شــرایط اجتماعــی دورهی ســلجوقی َنهتنهــا بــه
موضــوع چرایــی نبــودن القــاب اشــاره کنــد ،بلکــه در مــورد فرضیـهی شــکلگیری بر جهــا در
ناحی ـهی خرقــان نیــز نظــرات تکمیلــی ارائــه دهــد.

روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــهروش تفســیری-تاریخی و بــا اســتناد بــه منابــع کتابخانــهای و
پژوهشهــای میدانــی صــورت گرفتــه اســت .اطالعــات ایــن پژوهــش کــه بــا تکیهبــر
پژوهشهــای میدانــی و گــردآوری مســتندات تاریخــی جمــعآوری شــده بــا طــرز تفکــر
اســتنتاجی مــورد تفســیر قــرار گرفتــه و فرضیـهی جدیــد را در زمینـهیمــورد پژوهــش ارائــه
داده اســت.

پرسش و فرضیات تحقیق

پرســش اصلــی تحقیــق ،چرایــی نبــودن القــاب بــرای بانیــان بر جهــای خرقــان؛ و پرســش
فرعــی ،چرایــی شــکلگیری بر جهــای بــا شــکوه در ناحی ـهی دور افتــادهی خرقــان اســت
کــه در ایــن مقالــه بهواســطه برخــی پژوهشهــای میدانــی و کتابخانــهای و تمرکــز بــر
تحلیــل و اســتدالل بــه آن پرداختــه شــده اســت.
تغییــر در ســاختارهای اجتماعــی و ظهــور طبقــات جدیــد اجتماعــی کــه اغلــب از تجــار
بودنــد و توانایــی و تمکــن ســفارش ســاخت آثــار هنــری و بناهــای یادمانــی بــا شــکوه را
داشــتند ،بهعنــوان ســفارشدهندگان ســاخت بر جهــای خرقــان ایفــای نقــش کردهانــد.
ایــن طبقـهی جدیــد بــا توجــه بــه درصــد انــدک وابســتگی بــه حکومــت و ســرکردگان نظامــی
ً
(و احتمــاال بومــی بــودن در محــل) نیــازی بــه داشــتن القــاب دیوانــی نداشــته و از ایــن روی
نــام آنهــا بــدون قیــد شــدن القــاب در ذیــل نــام ســازندهی بنــا ذکــر شــده اســت.

پیشینهی تحقیق

بر جهــای خرقــان بــرای نخســتینبار در ســال 1964م .توســط مهــدوی ،میلــر ،رادرو
اســتالی كشــف و توســط دیویــد اســتروناخ و كایلــر یانــگ در ســال  1966م .در مقال ـهای بــا

ساختارهای اجتماعی ،مهمترین عامل شکلگیری...

143

عنــوان« :ســه آرامــگاه برجــی از دوران ســلجوقی» معرفــی شــدند؛ پــس از آن ،ورجاونــد در
كتــاب ســرزمین قزویــن معرفــی دیگــری از ایــن بنــا ارائــه کــرده اســت .از ایــن پــس در ا کثــر
منابعــی كــه بــه معرفــی معمــاری اســامی و دورهــی ســلجوقی پرداختهانــد؛ نــام آنهــا دیــده
میشــود .شــراره شــهریاری در ســال  1377هـــ.ش .در پایاننام ـهی كارشناسیارشــد خــود
بــه معرفــی آجركاریهــای ایــن دو مقبــره پرداختــه اســت (شــهریاری .)1377 ،نگارنــده
در پایاننامــهی خــود (افشــار ،)68 :1383 ،بــه بررســی شــکلگیری بر جهــای خرقــان
براســاس قرارگیــری آن در مســیر یــک راه ارتباطــی پرداختــه اســت .قابــل ذکــر اســت؛ در
هیچیــک از منابــع مذکــور پاســخی بــرای پرســش اصلــی ایــن تحقیــق ارائــه نشــده اســت.

معرفی

دو بــرج آرامگاهــی خرقــان در كنــار قبرســتان روســتای حصــار ولــی عصــر؟جع؟ قــرار
گرفتهانــد .ایــن روســتا در  33كیلومتــری غــرب شــهر آبگــرم (حدفاصــل راه اصلــی قزویــن-
همــدان) قــرار دارد (تصویــر .)1
1

تصویــر  .1نمــای بر جهــای خرقــان (آرامــگاه
نخســت ،بــرج غربــی و دیگــری بــرج شــرقی)،
(نگارنــده.)1380 ،

بــرج شــرقی در ســال  460هـ.ق .بــا پــان هش ـتضلعی ســاخته شــد (یوســف زمانــی،
 .)۲۳۲ :۱۳۹۶ارتفــاع بــرج  ،12/45قطــر خارجــی  9/85و قطــر داخلــی آن  6/75اســت.
در کنــار هــر ضلــع یــک نیمســتون تعبیــه شــده کــه شــش نیمســتون آن  95ســانتیمتر
قطــر دارنــد و قطــر دو ســتون دیگــر بهدلیــل راه پل ـهای کــه درون آنهــا تعبیــه شــده 140
ســانتیمتر اســت .پوشــش بــرج شــرقی از نخســتین نمونههــای گنبــد دو پــوش بــا انحنــای
بیضــوی اســت (اســتروناخ .)202-145 :1349 ،تــا پیــش از زلزلـهی ســال  1381هـــ.ش .از
پوشــش خارجــی هــر دو گنبــد جــز دورهی کوتاهــی از ســاقهی آنهــا (حــدود دو متــر) چیــزی
ً
باقینمانــده بــود ،امــا گنبدهــای داخلــی کامــا ســالم بودهانــد (تصویــر  .2)2هــر ضلــع بنــا بــا
تزیینــات گوناگــون و متفاوتــی تزییــن شــده كــه در نــوع خــود بینظیرانــد .تزیینــات اضــاع
هش ـتگانه از زیــر ســاقهی گنبــد آغــاز میشــوند ،ایــن اضــاع بهجــز ضلــع یكــم كــه ورودی

144

شماره  ،18دوره هشتم ،پایـیز 1397

جهــای خرقــان پــس از زلزلــه (ســمت
تصویــر  .2بر 
چــپ :بــرج شــرقی؛ و ســمت راســت؛ بــرج غربــی)،
(نگارنــده.)1381 ،

بنــا اســت ،تنهــا در شــیوهی تزییــن اختــاف دارنــد و حالــت و فــرم كلــی آنهــا یكســان اســت.
داخــل بنــا نیــز هشــتضلعی اســت .مهمتریــن جلــوهی تزیینــی داخــل بنــا نقاشــیهای
موجــود در آن اســت؛ ایــن نقاشـیها یكــی از منحصرتریــن و بینظیرتریــن نقــوش دیــواری
موجــود از دورهی ســلجوقی اســت (تصویــر .3.)3

تصویــر  .3نقاش ـیهای داخــل بــرج شــرقی خرقــان
(نگارنــده.)1381 ،

بــرج غربــی در ســال  486هـ.ق .بــا  26ســال فاصلــه پــس از بــرج شــرقی ســاخته شــده
و  29متــر بــا آن فاصلــه دارد .ارتفــاع نیمســتونها در بــرج غربــی كمــی زیادتــر از بــرج
شــرقی اســت (ورجاونــد .)335 :1349 ،قطــر هفــت ســتون  95ســانتیمتر و قطــر ســتون
ســوم بهدلیــل قــرار گرفتــن راهپلــهی درون آن  133ســانتیمتر اســت .طبــق محاســبات
اســتروناخ ،معمــار بــرج دوم بــا حفــظ تناســبات حــدود  55ســانتیمتر بــه ارتفــاع بــرج
افــزوده اســت .ارتفــاع بنــا  12/95متــر ،قطــر داخلــی  7/10و قطــر خارجــی آن حــدود  10متــر
اســت .تزیینــات آجــری بدیعــی در نمــای بــرج غربــی ب ـهکار رفتــه اســت .نقش ـهی داخــل
بنــا هش ـتضلعی اســت (تصویــر  .)4تمامــی دیوارهــای داخلــی بــرج بــا آجرچینــی ســاده
پوشــانده شــده و محرابــی در آن تعبیــه شــده اســت.
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در هــر دو بــرج ،کتیبههــای آجــری تعبیــه شــده اســت .اهمیــت خطــوط موجــود بــر روی
ایــن بر جهــا بهدرســتی احســاس شــده و نظــر محققیــن را بهخــود جلــب کــرده اســت .در
زمینـهی خطــوط قرآنــی (تصاویــر  9و  )10و تاریــخ ســاخت بنــا اختــاف نظــری وجــود نــدارد،
امــا نــام ســازندهی بنــا در هیچیــک از قرائتهــای پیشــین بهدرســتی صــورت نگرفتــه اســت.
 قرائت اشترن :عمل محمد بن مکی الزنجانی القبه (استروناخ)350 :1348 ، قرائت ورجاوند :عمل محمد بن مکر الزنجانی القبه (ورجاوند)342 :1374 ،نگارنــده ،لغتــی را كــه بــه صــورت «مكــی» یــا «مكــر» خوانــده شــده را بهصــورت «فخــر»
قرائــت کــرده اســت (تصاویــر  5و« )6عمــل محمــد بــن فخــر الزنجانــی القبــه» (افشــار،
 .)48 :1390در بــاالی حرفــی کــه «م» خوانــده شــده نقطــهای وجــود دارد و در نتیجــه
ایــن حــرف «م» نیســت و تنهــا تلفــظ مناســب آن حــرف «ف» اســت .حــرف دوم كــه بــه
صــورت «ك» خوانــده شــده نیــز ا گــر ایــن حــرف را بــا حــرف «ك» كــه در انتهــای ســطر ســوم
در واژهی تكیــن بــهكار رفتــه ،مقایســه شــود؛ تفاوتهایــی میــان آن دو دیــده میشــود،
یعنــی در لغتــی كــه بهصــورت «مكــر» خوانــده شــده حــرف «ك» یــك زایــده اضافــی دارد و
آن چیــزی نیســت ،مگــر نقطـهای كــه بــر بــاالی حــرف «خ» قــرار گرفتــه اســت .البتــه قابــل
ذكــر اســت كــه لغــت مكــر یــا مكــی از نظــر محتوایــی نیــز دارای بــار معنایــی خاصــی نیســت،
امــا لغــت «فخــر» همانگونــه كــه مطــرح شــد هــم از نظــر شــیوهی نــگارش و هــم از نظــر بــار
ً
معنایــی كامــا بــا ایــن متــن تناســب دارد.
کمتــر بنایــی از دوران اســامی دیــده شــده کــه علــت اصلــی بهوجــود آمــدن آن تــا ایــن
انــدازه پوشــیده باشــد .اشــترن 4کــه بــه مطالع ـهی کتیبههــای موجــود بــرروی بر جهــای
خرقــان پرداختــه ،در ایــن مــورد بیــان کــرده اســت« :معلــوم نیســت چــرا دو نفــر تــرک نــژاد در
ایــن مــدت کوتــاه توانســتهاند؛ رییــس قبیلـهای از بــزرگان ارتــش یــا از دارنــدگان هــر دو مقام
ً
شــوند و عاقبــت در آنجــا مدفــون گردنــد .احتمــاال امــکان دارد از شــباهت نواحــی مجــاور
زنجان-ســلطانیه کــه در دورهی ایلخانیــان بــه ســبب وجــود چرا گاههــای عالــی بهعنــوان
زمینهــای اردوگاه مــورد توجــه حکمرانــان مغــول شــده بــود؛ کمــک بگریــم و بپذیریــم کــه
خرقــان در دورهی ســلجوقی جــزو قلمــرو چرا گاههــای قبایــل تــرک بهشــمار میآمــده و
رؤســای آنهــا ،آنجــا را بهعنــوان آرامــگاه خــود انتخــاب کردهانــد و احتمــال نم ـیرود کــه
ً
خرقــان تصادفــا در دورهی ســلجوقی بهعنــوان دومیــن اردوگاه ارتــش بهدســت ســلطانی
افتــاده باشــد» (اســتروناخ.)354 :1348 ،
هیلنبرانــد نیــز چنیــن نظــری دارد« :تأثیــر رســوم اقــوام ترکنــژاد ...در روزگاری کمــی
دیرتــر تجلــی مییابــد ،هماننــد مقابــر واق ـعدر خرقــان مربــوط بــه ســالهای  1067و 1093
م .در ایــن مــورد حتــی یــک دهکــده هــم نزدیــک قبرهــا وجــود نــدارد .گزینــش محــل کــه
آنهــا را در دشــتی همــوار تنهــا رهــا ســاخته بهخوبــی مــورد توجــه بــودن فــات خرقــان
را بهعنــوان ســرزمین چــرا گاه صحــرا نشــینان نمــودار میســازد» (هیلنبرانــد:1366 ،
 .)27ایــن دو نظــر ،حکایــت از آن دارنــد کــه ابنیــهی مذکــور بهعنــوان آرامــگاه و بــرای
بزرگداشــت نــام و یــاد دو تــن از ســرکردگان تــرک نــژاد و صاحبــان چرا گاههــای آن ناحیــه
ســاخته شــدهاند.
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جهــای
تصویــر  .4پــان بــاز طراحــی شــده بر 

خرقــان ،بــر اســاس طــرح کتــاب ســرزمین قزویــن

(نگارنــده.)1396 ،

تصویــر  .5تصویــر و طــرح واژهی «فخــر» (نــام
صاحــب بنــا)( ،نگارنــده.)1396 ،
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تصویر  .6کتیبهی برج شرقی (نگارنده.)1394 ،

جهــای خرقــان پــس از مرمــت اولیــه
تصویــر  .7بر 
(نگارنــده.)1383 ،

ّ
آنچــه کــه مســلم اســت ،مســألهی شــکلگیری بر جهــا براســاس قرارگیــری آنهــا بــر ســر
راه ارتباطــی بــوده اســت (افشــار .)68 :1383 ،شــواهد تاریخــی (متــون) و باستانشناســی
(ابنیــه) بهوجــود راه ارتباطــی بیــن همــدان و زنجــان داللــت میکنــد کــه از نزدیکــی ایــن
ناحیــه عبــور میکنــد« .مســافت راه از همــدان تــا آذربایجــان :اول از همــدان تــا فارســیجین
ده فرســنگ و از فارســیجین تــا اوذ ،هشــت فرســنگ و از اوذ تــا قزویــن دو روز و در میانــه
قزویــن تــا همــدان هیــچ شــهر نیســت و از قزویــن تــا ابهــر دوازده فرســنگ و از ابهــر تــا زنجــان
پانــزده فرســنگ و ایــن راه بــه وقــت خــوف و خیــاط میســپردند ،امــا چــون راه ایمــن باشــد
از همــدان میرونــد بــه ســهرورد و از آنجــا بــه زنجــان و مســافت آن ســی فرســنگ زیــادت
اســت» (اصطخــری« .)202 :1347 ،راههــای متعــددی آمــد و رفــت را بــا ســهولت بیــن
همــدان و نواحــی بــاز تهــران و نواحــی قزویــن و زنجــان كــه در طــرف مشــرق واقعشــده،
تأمیــن میكنــد؛ چنانچــه از جنــوب بهطــرف شــمال شــرقی حركــت كنیــم ،راههــا عبارتنــد از:
اراك بــه قــم ،راه اراك بــه ســاوه ،راه همــدان بــه ســاوه ،راه همــدان بــه ابهــر و تاكســتان ،راه
همــدان  -خرقــان  -زنجــان» (پیرنیــا و افســر .)29 :1370 ،تحقیقاتــی كــه در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه ،حاکــی از وجــود كاروانســرایی از دوران صفــوی در روســتای منصــور ،مابیــن
راه آوج و روســتای حصــار ولــی عصــر؟جع؟ اســت كــه اكنــون بقایــای آن بــا تغییــر كاربــری
بهعنــوان حســینیه اســتفاده میشــود.
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بــا توجــه بــه مســائل مطــرح شــده میتــوان یكــی از عوامــل اصلــی شــکلگیری بر جهــا در
ایــن ناحیــه را در وجــود ایــن راه دانســت؛ البتــه ایــن نکتــه بــه معنــی نفــی دیگــر ضروریــات
بهوجــود آمــدن یــک اثــر تاریخــی نیســت .یعنــی اگرچــه ایــن راه ،یکــی از عوامــل اصلــی
بهوجــود آمــدن بر جهــا اســت ،امــا تنهــا دلیــل آن نیســت .همانگونــه کــه در ابتــدا بیــان شــد،
مســألهی نبــودن القــاب بــرای حامیــان ســاخت بنــا اگرچــه از نظــر محققــان دور نمانــده ،امــا
تــا کنــون هیچگونــه پاســخ و یــا فرضی ـهای در ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت .بــرای درک
اهمیــت موضــوع نبــودن القــاب در مقابــل نــام بانیــان بر جهــای خرقــان و ورود بــه ایــن
مبحــث ،بایــد در ابتــدا بــه اهمیــت «لقــب» در جایــگاه اجتماعــی افــراد اشــاره مختصری شــود
و ســپس نقــش و جایــگاه القــاب را در دو رهی ســلجوقی مــورد بررســی قــرار داد.

جهــای خرقــان پــس از مرمــت
تصویــر  .8بر 
(عــکاس :ابراهیــم صادقــی.)1394 ،

اهمیت اجتماعی القاب و بررسی جایگاه آن در دورهی سلجوقی

ی از منابــع مهــم تـــحقیق جهــت بـــررسی سلســلهمراتب اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعه،
یکـ 
تأمــل و تتب ـ ع در نامهــا ،عنوانهــا و لقبهــای افــراد آن جامعــه اســت (امیــن)6 :1385 ،؛
زیــرا اختــاف ســطحهای اجـــتماعی و فرهنگــی اعضــای جامعــه بــه انــواع و اقســام مختلــف
در کاربــر د نــام ،نشــان ،لقــب و عنــوان افــراد جامعــه دخیــل و مؤثــر بوده اســت (همــان.)16 :
ت رفتــاری و مطالعــات اجتماعــی نشــان میدهــد کـــه طـــبقات مختلــف جامعــه،
«مالحظــا 
اعضــای طبقــه خــود و طبقــات دیگــر را چــه در محــاوره و چــه در کتابــت بــه انــواع ممتــاز
ب میکننــد» (راشــدمحصل،
ب اســت ،خطــا 
ی مخاطـ 
کــه منعکسکننــدهی طبقــه اجتماعـ 
.)3 :1386
از ایــن مطلــب ،دو نکتــه احــراز میشــود؛ یــک ،آنکــه بهطــور قطــع و یقیــن ،اختــاف
طبقاتــی حاکمبــر جامعــه در نــوع مخاطــب قــرار دادن افــراد آن جامعــه مؤثــر اســت .دیگــر،
آنکــه همیــن ویژگــی «لقــب» کــه بیانگــر اختــاف ســطح و طبقــات جامعــه اســت؛ خــود یکــی
از مهمتریــن ابزارهــای شناختشناســی اجتماعــی و تاریخــی در اختیــار محققــان اســت
و بررســی و تتبــع در ایــن زمینــه بــه روشــن شــدن ابعــاد تاریــک زندگــی اجتماعــی طبقــات
مختلــف جامعــه کمــک شــایانی میکنــد؛ بهویــژه طبقاتــی کــه کمتــر موردتوجــه تاریخنــگاران
بــوده و درک و شــناخت باستانشــناختی از آنهــا نیــز بــه دشــواری امکانپذیــر اســت.
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بهطــور کلــی القــاب در دو گــروه قابــل بررســی اســت؛ القــاب دیوانــی و القــاب غیررســمی.
کاربــرد القــاب غیررســمی ،ریشـهای بــه درازای تاریــخ دارد و برخــاف القــاب دیوانــی کــه در
دورهی پهلــوی اول منســوخ و از اعتبــار ســاقط شــد ،همچنــان در زندگــی روزمــرهی مــردم
جــاری و ســاری اســت .ایــن القــاب همانگونــه کــه از نــام آن پیداســت ،رســمیت و مرجعیــت
از ســوی شــخص و یــا گروهــی خــاص ندارنــد ،بلكــه از احساســات و یــا عواطــف عمومــی
جامعــه ریشــه میگیرنــد .درواقــع ایــن القــاب بهصــورت خودجــوش امــا بــا ســازوکاری
مشــخص از ســوی جامعــه بــرای متمایــز کــردن افــراد در درون خــود اعطــاء میشــد و در
خطــاب کــردن و یــا عــدم خطــاب آن فــرد بــا آن لقــب ،هیچگونــه اجبــار و تقیــدی رســمی
وجــود نــدارد؛ هــر چنــد عمــوم جامعــه بــه ضوابــط فرهنگــی خــود کــه بــه مثابــه قانونــی
نانوشــته اســت ،بســیار پایبنــد و مقیدانــد.
ً
«غالبــا لقــب بخشــی انگیــزه عاطفــی دارد ،چنانكــه ســتایش مــا نســبت بــه بــزرگان و
گزینــش لقبهــا و عنوانهــای ستایشــی بــا تعبیرهــای ادبــی مبالغهآمیــز بــرای آنهــا هرگــز
ً
جنبــه الــزام و اجبــار نــدارد بلكــه در حقیقــت برخاســته از احساســی خــاص یــا احیانــا غــرض
مشــخصی اســت .ایــن احســاس بیــش از هــر چیــز بــه انگیــزه پاســداری ،اقنــاع نفــس،
رضایــت خاطــر یــا جلــب منفعــت ابــراز میشــود و بهعنــوان پــاداش بزرگواریهــا و خصلتهــای
انســانی افــراد یــا اندیشــههای نــاب یــا نظــرات ابتــكاری آنهــا رواج مییابــد» (راشــد
محصــل.)3 :1386 ،
قابــل ذكــر اســت؛ چــه در میــان القــاب دیوانــی و چــه در میانــی القــاب غیررســمی ،هــر
لقــب از شــأن و منزلــت ویــژه و جایــگاه خاصــی برخــوردار بــود و صاحبــان القــاب ،همرتبــه و
همســطح نبودنــد« .القــاب متفــاوت اســت؛ یــا بــه حســب معنــا ،یــا بــه حســب عذوبــت الفــاظ،
یــا بــه حســب فخامــت ،یــا بــه حســب كثــرت و قلــت اســتعمال» (نخجوانــی.)340 :1344 ،
القــاب دیوانــی در ایــران پــس از اســام از دورهی آلبویــه رواج یافــت .خانــدان بویــه
بــا افزایــش قــدرت و نفوذشــان بــر خلیفــه و تحــت فشــار قــرار دادن وی ،توانســتند القابــی
ماننــد :ركــن الدولــه ،عضدالدولــه و معزالدولــه را دریافــت كننــد .رونــد دریافــت القــاب از
ســوی خلیفــه تــا پایــان حاكمیــت سیاســی حكومــت عباســی ادامــه داشــت و ارائـهی القــاب،
یكــی از راههــای كســب درآمــد خلیفــه محســوب میشــد« .القابــی كــه خلیفــه میبخشــید،
ارزش داشــت و بــرای گرفتــن آن هدایــای هنگفــت تقدیــم میشــد و ایــن پیشــكشها
ممــر درآمــد خلیفــه در قــرن چهــارم بــود» (متــز .)164 :1362 ،موضــوع اهــداء پیشــکش
بــرای دریافــت لقــب کــه کــم و بیــش تــا دوران قاجاریــه رواج داشــته ،حاکــی از اهمیــت و
جایــگاه «لقــب» در میــان مــردم جامعــه اســت .هنگامــی کــه عــدهای از افــراد جامعــه بــرای
بهدســت آوردن آن حاضــر بــه پرداخــت پیشــکشهای گرانبهــا میشــوند ،یعنــی کارکــرد
ً
اجتماعــی فراوانــی بــرای آنهــا داشــته و احتمــاال بیــش از جنب ـهی مالــی وجــه اجتماعــی
مضاعفــی را بــرای صاحــب لقــب متصــور بودهانــد .همچنیــن بایــد دانســت ،عــدم ذکــر ایــن
القــاب و عناویــن در جلــوی نــام صاحــب آن ،هت ـک حرم ـت و بیاحترامــی تلق ـی میشــده
اســت؛ «روزی پادشــاهی بـ ه پــای منبــر واعظــی حقگــوی آمـــد .واعــظ در اثـــنای نـــصیحت
ب ســاخت .پادشــا ه از آن صــورت اســتخفاف
و مـــوعظت او را بـ ـهنام اصلــی خـــود مـــخاط 
دریافــت و غضــب بــر او مســتولی شــد» (صـــفی.)298 :1367 ،

ساختارهای اجتماعی ،مهمترین عامل شکلگیری...

مــوارد ذکــر شــده حاکــی از جایــگاه «لقــب» در میــان اقشــار مختلــف جامعــه بــوده و
گویــای نقــش مهــم ایــن عنصــر اجتماعــی اســت .حــال ا گــر در دورهی ســلجوقی نســبت
بــه ایــن عنصــر اجتماعی(لقــب) بیتفــاوت بــوده باشــند ،عــدم وجــود القــاب در مقابــل نــام
صاحبــان بر جهــای خرقــان قابلتوجیــه اســت ،امــا همانگونــه کــه اشــاره شــد از دورهی
آلبویــه رونــد دریافــت القــاب دیوانــی از خلیفــه ،شــکلگرفته و در دورهی ســلجوقی نیــز
مصــداق داشــته اســت.
َ
درواقــع متــون بازمانــده از دورهی ســلجوقی نهتنهــا مؤیــد ایــن مفهــوم هســتند ،بلکــه
اشــاره بــه ازدیــاد اعطــای القــاب دیوانــی در آن دوران دارنــد؛ «دیگــر القــاب بســیار شــده
ت و هرچــه بســیار شــده اســت ،قــدرش بــرود و خطــرش نمانــد .و همیشــه پادشــاهان
اس ـ 
و خلف ـا در معنــی القــاب تنــگ مخاطبــه بودهانــد کــه از ناموسهــای مملکــت یکــی نــگاه
ی هـــرکس اســت ،چــون لقــب مــرد بــازاری و دهقــان همــان
داشــتن لقــب و مرتبــت وانـــدازه 
چ فرقــی نبــود میــان وضیــع و شــریف و
باشــد کــه لقــب عمیــدی و معروفــی همــان ،هیــ 
محــل معــروف و مجهــول هــر دو یکــی باش ـ د و چــون لقــب امامــی یــا عالمــی یـــا قـــاضیی
«معینالدیــن» بــود و لقــب شــاگرد ترک ـی یــا کدخــدای ترکــی ک ـ ه از علــم و شــریعت هیــچ
خبــر نــدارد و باشــد کــه نیــز نبشــتن و خوانــدن هیــچ ندانــد ،او را هــم لقــب «معینالدیـــن»
بــود ،پــس چـــه فــرق بــود میــان عالــم و جـــاهل و قـــاضیان و شــاگردان تــرکان در َم َرتبــت
ب هــر دو یکــی باشــد و ایــن روا نبــود .همچنیــن لقــب امــرای تــرکان ،حســامالدوله،
لقــ 
ســیفالدوله ،یمینالدولــه ،شــمسالدوله و ماننــد ایــن بــوده اســت و لقــب خواجــگان،
عینالدولــه عمیــدان ،متصرفــان عـــمیدالدوله ،ظـــهیرالملک ،قوامالملــک ،نظامالملــک و
ن بــر خویشــتن مینهنــد
ب خواجــگا 
ماننــد ایــن و ا کنــون تمیــز برخاســته اســت و تــرکان لق ـ 
و خواجــگان لقــب تــرکان و همیشــه لقــب عزیــز بــوده اســت ...غــرض از لقــب ،آن اســت کــه
تــا مـــرد را بـــدان لقــب بشناســند» (نظامالملــک.)229 :1348 ،
بــا وجــود چنیــن منبعــی کــه نشــانگر اهمیــت و ازدیــاد وجــود القــاب دیوانــی در دورهی
ســلجوقی اســت؛ عــدم ذکــر لقــب بــرای بانیــان ســؤال برانگیــز و ابهــامآور اســت .دور از ذهــن
اســت کــه دو فــرد عــادی از طبقــات پاییــن جامعــه کــه صاحــب هیــچ لقبــی َ(نــه دیوانــی و
َنــه حتــی غیررســمی) نیســتند؛ توانایــی و تمکــن مالــی تأمیــن هزینــه ایــن دو بــرج فاخــر
و ُپــر تزییــن را کــه از برخــی لحــاظ ســرآمد معمــاری دورهی ســلجوقی هســتند ،داشــته
باشــند .همچنیــن دور از ذهــن اســت ،بانیــان ایــن دو بنــا از روی تواضــع و فروتنــی از ذکــر
القــاب خــود در کتیبــه بنــا پرهیــز کــرده باشــند .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه وجــود ســوابق
کتیبهنــگاری تاریخــی بــر روی ابنیــه همزمــان بــا بر جهــای خرقــان و حتــی پیــش و بعــد از
آنهــا قابــل بررســی اســت.

مقایسهی کتیبه تاریخی بر جهای خرقان با برخی از کتیبههای آرامگاههای
همزمان

ســابقهی نــگارش کتیبههــای تاریخــی بــر روی ابنیــه و قیــد نــام ســفارشدهندگان و
صاحبــان بنــا بــا ذکــر القــاب ُپــر طمطــراق بــرای آنها بــه پیش از دورهی ســلجوقی میرســد.
یکــی از مهمتریــن ایــن بناهــا ،بنــای آرامــگاه «قابوسبــن وشــمگیر» در گنبــد کاوس اســت.
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در متــن کتیبـهی تاریخــی موجــود بــر روی ایــن بنــا چنیــن آمــده اســت« :بســم اهلل الرحمــن
الرحیــم .هــذا القصــر العالــی المیــر شــمس المعالــی االمیــر بــن االمیــر قابــوس بــن وشــمگیر»...
(کیانــی .)45 :1385 ،قابــل ذکــر اســت وجــود کتیبههــای تاریخــی بــا ذکــر القــاب بــرای
صاحبــان بنــا بهوفــور در ابنیــهی بعــد از دورهی ســلجوقی نیــز مشــاهده شــده اســت .در
نتیجــه ،قبــل و بعــد از دورهی ســلجوقی وجــود القــاب بــرای بانیــان بنــا در کتیبههــای
تاریخــی محــرز شــده اســت .حــال ا گــر در دورهی ســلجوقی بــرای ایــن موضــوع شــاهد مثالــی
یافــت نشــود ،میتــوان نبــودن القــاب در بر جهــای خرقــان را ندیــده انگاشــت؛ امــا بایــد
گفــت کــه در ایــن دوره نیــز بناهــای متعــددی وجــود دارنــد کــه بــر روی آنهــا شــواهدی از
ایندســت بهچشــم میخــورد .بهعنــوان مثــال:
 کتیب ـهی زیــر قرنیــز خارجــی گنبــد عالــی ،ابرقــو ( 448هـ.ق« :).بســم اهلل الرحمــنالرحیــم هــذه التربــه المیــر االجــل الســید الســعید الماضــی عمیــد الدیــن شــمس الدولــه ابــن
علــی هزارســپ بــن ســیف الدولــه الحســن نصــر بــن الحســن بــن الفیــروزان نــوراهلل قرهمــا و
غفــر لهمــا»....؛ و کتیب ـهی بــاالی مدخــل« :و بوالــده الســیده الجلیلــه نــاز  ...رحمــه اهلل
علیهمــا» (عقابــی.)544 :1376 ،
 کتیبـهی ســردرد گنبــد ســرخ مراغــه  542هـ.ق « :.امــر ببنــاء هــذه القبــه المیــر الرئیسالعالــم فخــر الدیــن عمــاد االســام قــوام آذربایجــان ابوالعــز عبــد العزیــز بــن محمــود بــن ســعد
یدیــم اهلل عــا»؛ و کتیب ـهی ضلــع غربــی« :عمــل العبــد المذنــب الراجــی الــی عفــو اهلل بنــی
بکــر محمــد بــن نبــدان البنــاء بــن المحســن معمــار» (گــدار.)294 :1367 ،
 کتیبـهی جانــب شــرقی بقعـهی دوازده امــام یــزد 429 ،هـ.ق« :.ممــا امــر ببنــا هــذهالقبــه المبارکــه ...ابوالنجــم و االسفهســار الجلیــل ...ابویعقــوب بــدر و اســحق ابناینــال
مولینــا ...منیــن ابتغــاء مرضــاه اهلل( »...افشــار.)314 :1354 ،
 کتیبـهی بــرج چهلدختــران دامغــان 446 ،هـ.ق« :.بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .امــرببنــا هــذه القبــه االمیــر الجلیــل ابوشــجاع اســفار بکــی ...پیــر ...اصفهــان رضــی اهلل عنــه و
ً
ذنوبــه مســقعدا لنومــه تربــه لــه و لوالــده غفــر اهلل لهــم و الفــه بنبینــا محمــد صلــی ا علیــه»...
(عقابــی. )379 :1376 ،
گفتنیســت ،در نمونههــای ذکــر شــده هــم از القــاب دیوانــی و رســمی یــاد شــده اســت
(فخــر الدیــن عمــاد االســام)؛ و هــم از القــاب غیررســمی ،ماننــد کتیبـهی ضلــع غربــی گنبــد
ســرخ مراغــه (العبــد المذنــب الراجــی الــی عفــو اهلل) و کتیب ـهی بــاالی مدخــل گنبــد عالــی
ابرقــو (الســیده الجلیلــه) .البتــه ایــن نکتــه را نیــز نبایــد فرامــوش کرد کــه برخــی از کتیبههای
تاریخــی ابنیـهی ایــن دوره ،آســیب فــراوان دیــده و قابــل خوانــدن نیســتند؛ ماننــد کتیبـهی
تاریخــی گنبــد کبــود مراغــه؛ و همچنیــن در برخــی از بناهــای آرامگاهــی فاخــر ایــن دوره
کتیبـهی تاریخــی وجــود نــدارد و تنهــا دارای کتیبههــای قرآنــی هســتند؛ ماننــد گنبــد علویان
همــدان .درهرحــال ،چنیــن اســتنباط میشــود کــه در هیچیــک از بناهــای آرامگاهــی دورهی
ســلجوقی بهویــژه بناهــای فاخــر ایــن دوره کــه دارای کتیبـهی تاریخــی بــا مضمــون معرفــی
صاحــب بنــا هســتند ،عــدم وجــود القــاب مشــاهده نشــده اســت .نگارنــده راه حــل درک و
فهــم ایــن موضــوع را در شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر دورهی ســلجوقی جســتجو میکننــد؛ لذا
بایــد تحلیــل درســت و روشــنی از شــرایط اجتماعــی آن دوره بهدســت آورد.
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شــرایط اجتماعــی و ســاختارهای حاکمبــر آن ،یکــی از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر
جوامــع و دســتاودهای آن اســت؛ درواقــع «هــر آنچــه انجــام میدهیم در درون ســاختارهای
اجتماعــی صــورت میگیــرد و بنابرایــن از آنهــا تأثیــر میپذیــرد» (رامیــن.)133 :1387 ،
نقــش و کارکــرد ســاختارهای اجتماعــی از دیدگاههــای مختلفــی قابــل بررســی و مطالعــه
اســت ،امــا آنچــه در ایــن مقالــه مــورد توجــه اســت؛ بررســی نقــش و تأثیــر ســاختارهای
اجتماعــی در تولیــد آثــار هنــری اســت.
«مفاهیــم ســاختار اجتماعــی و هنــر ،رابطــهی تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد .درواقــع
مکانســیم تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری هنــر و آثــار هنــری از ســاختارهای اجتماعــی نشــأت
میگیــرد .آثــار هنــری در شــرایط زمانــی و مکانــی تولیــد میشــوند و ایــن دو تحتتأثیــر
ســاختارهای اجتماعــی هســتند .در نتیجــ ه میزانــی از تأثیــرات ایــن ســاختارها در آثــار
هنــری خلــق شــده ،قابــل مشــاهده اســت» (نیلغــاز .)42 :1390 ،درواقــع ســازندگان و
ســفارشدهندگان آثــار هنــری تحتتأثیــر مســتقیم شــرایط زمانــی و مکانــی هســتند.
بهعنــوان مثــال ،بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی و اجتماعــی دورهی هخامنشــی و
انباشــت ثــروت فروانــی کــه در اختیــار پادشــاه بــود ،غالــب آثــار هنــری تولیــد شــدهی آن
ً
دوره از جنــس فلــزات گرانبهــا هســتند .شــرایط نســبتا مشــابهی نیــز در دورهی ساســانی
حاکــم بــوده اســت و تولیــد آثــار فلــزی دربــاری بهوفــور مشــاهده شــده اســت ،امــا در دوران
بعــد از اســام هــم بهدالیــل اجتماعــی و هــم برخــی تعالیــم مذهبــی ،کاربــرد اســتفاده از
فلــزات گرانبهــا در تولیــد آثــار هنــری کاهــش محســوس داشــته اســت و بهویــژه در دورهی
ســلجوقی اســتفاده از کاش ـیهای زرینفــام بــرای طبقــات متوســط جامعــه بهجــای اشــیاء
زریــن و ســیمین دربــاری بهوفــور افزایــش داشــته اســت« .رشــد روزافــزون ایــن لعــاب
(ســفال زرینفــام) در ســدههای میانـهی اســامی را نیــز میتــوان نتیجـهی توجــه طبقــات
متوســط روبــه رشــد -کــه در ایــن زمــان وضــع اقتصــادی بهتــری داشــتند -بــه اشــیاء

تصویــر  .9بخشــی از کتیب ـهی قرآنــی بــرج غربــی
(عــکاس :ابراهیــم صادقــی.)1394 ،
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تجملــی ،پنداشــت .بیگمــان ،عالقــه و وابســتگی بــه اینگونــه ظــروف بــا شــباهت ایــن
لعــاب بــه فلــزات گرانبهــا و پیوســتگی نمادیــن بــا طبق ـهی اشــراف و ثروتمنــدان مرتبــط
بــود» (. )Clinton, 1991: 24
گفتنیســت ،طبقــات اجتماعــی بهعنــوان یکــی از حامیــان اصلــی تولیــد آثــار هنــری
«بــر چیزهــای گوناگونــی تأثیــر میگذارنــد ،از جملــهاینکــه چــه کســانی هنرمنــد شــوند و
چگونــه هنرمنــد شــوند» (نیلغــاز)177 :139 ،؛ بهعنــوان مثــال ،در جامعــهی طبقاتــی
عصــر ساســانی ،نقــش اجتماعــی هــر فــرد از بــدو تولــد مشــخص بــوده اســت ،یعنــی فرزنــد
ً
یــک کشــاورز هی ـچگاه در تولیــد آثــار هنــری نقشــی ایفــا نکــرده و اصــوال توانایــی ای ـنکار را
نداشــته اســت .همچنیــن صنعتگــران و هنرمنــدان اصــول و فنــون خــود را ســینه بــه ســینه
از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میکردنــد و ایــن عامــل خــود موجــب محدویــت ســبکی و
تنــوع و نــوآوری کمتــر میــان تولیــدات هنــری میشــده اســت.
از ســویی دیگــر ،حامیــان تولیــد آثــار هنــری نیــز بــر فرآینــد تولیــد مؤثــر بودهانــد؛ ایــن
ً
حامیــان در ادوار مختلــف ضرورتــا یکســان نبــوده و قشــرها و طبقــات مختلفــی از جامعــه
را دربــر میگرفتنــد؛ بهعنــوان مثــال ،در «انگلســتان ایــن نقــش در قرنهــای چهاردهــم
و پانزدهــم بــه پادشــاه و کلیســا ،در قــرن شــانزدهم بــه گــروه وســیعتری از اشــراف و در
دورههــای بعــد بــه حامیــان سیاســی تعلــق داشــته اســت» (همــان .)182 :گفتنیســت ،در
ایــران نیــز ایــن حامیــان متغییــر بودهانــد کــه در جــای خــود بــه آن پرداختــه میشــود.
مطالــب ارائــه شــده گویــای اهمیــت و نقــش ســاختارهای اجتماعــی در فرآینــد تولیــد
آثــار هنــری اســت .طبیعیســت کــه بر جهــای خرقــان نیــز بهعنــوان مســألهی مــورد توجــه
ایــن مقالــه ،از ســاختارهای اجتماعــی دوران خــود بیتأثیــر نبــوده باشــند .بهنظــر میرســد،
بــا درک ایــن مســأله کــه چــه کســانی حامیــان تولیــد بر جهــا بودنــد ،پاســخ مناســبی بــرای
چرایــی نبــود القــاب ســازندگان یافتــه خواهــد شــد؛ لــذا بایــد شــرایط اجتماعــی حاکمبــر
دورهی ســلجوقی مــورد بررســی قــرار گیــرد .البتــه قابــل ذکــر اســت ،تغیــرات اجتماعــی
ً
ً
معمــوال براســاس فرآیندهــای زمانــی بهوقــوع میپیوندنــد؛ یعنــی ،اصــوال هــر تغییــری
بــرای شــکوفا شــدن و نمایــان شــدن مســتلزم مقدمــات و زمینههایــی اســت کــه بایــد در
ً
گذشــته شــرایط آن بهوجــود آمــده ،رشــد کــرده و نهایتــا در زمانــی خــاص منجــر بهوقــوع آن
شــده باشــد .ضمــن آنکــه بــرای تغیــرات اجتماعــی عوامــل متعــددی بایــد دستبهدســت
هــم بدهنــد تــا موجــب شــکلگیری تغییــرات شــوند.

ساختارهای اجتماعی دورهی سلجوقی و نقش آن در ساخت بر جها

بررســی اوضــاع اجتماعــی ایــران بعــد از اســام و ســدههای نخســتین ،حاکــی از آن اســت کــه
الگــوی طبقهبنــدی جامعــه پــس از فروپاشــی دولــت ساســانی از میــان رفــت و بهتدریــج و
بــا تشــکیل سلســلههای مســتقل ایرانــی بــه فراموشــی ســپرده شــد .دورهی تاریخــی ســقوط
ساســانیان تــا روی کار آمــدن ســلجوقیان از مهمتریــن ادوار تاریخــی ایــران اســت کــه بــا
خــود ،تغییــرات مختلفــی را بهخصــوص در ســاختارها بهبــار آورد .پذیــرش دینــی کــه
بههمــراه خــود قواعــد بســیاری دربــارهی زندگــی روزمــره ،چــه در قالــب حیــات فــردی ،و
چــه در شــکل مناســبات اجتماعــی ،عرضــه میکــرد؛ موجــب شــد کــه مــردم بــا بســیاری از
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شهــای از
تصویــر  .10بــرج شــرقی خرقــان ،بخ 
کتیب ـهی قرآنــی و آســیبدیدگیهای بنــا (عــکاس:
ابراهیــم صادقــی.)1394 ،

هنجارهــای وابســته بــه زندگــی باســتان خــود وداع کننــد .در واقــع بــر اثــر شکســت سلســلهی
ساســانی ،جامع ـهی طبقاتــی آنعصــر بــه یکبــاره و بــدون هیــچ مقدم ـهای فــرو ریخــت و
بــا توجــه بــه نبــودن انســجام ملــی و همچنیــن تغییــر در دیــن و آموزههــای آن تــا چنــد
ســدهی بعــد ،الگــوی مشــخصی بــرای جامعــه دیــده نشــد؛ از ســویی دیگــر ،تغیــرات سیاســی
و اجتماعــی ســدههای نخســتین ،موجــب شــد کــه بهتدریــج طبقــات دیگــری در جامعــه
ً
رشــد کننــد کــه درنهایــت بــا روی کار آمــدن سلســلهی نســبتا کارآمــد و بــا ثبــات ســاجقه،
مجــال خودنمایــی و ابــراز وجــود در خــود یافتنــد.
مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار بــر رونــد شــکلگیری طبقــات جدیــد ،رشــد تجــارت و
بازرگانــی بــود؛ «از ویژگیهــای ســدههای چهــارم تــا هفتــم هــ.ق .در ایــران ،گســترش و
اعتــای صنعــت و بازرگانــی در شــهرها بــود» (فشــاهی .)111 :1354 ،تجــار پیــش از اســام
از طبق ـهای بودنــد کــه پایــگاه اجتماعــی باالیــی نداشــتند ،امــا بهتدریــج موفــق بــه ســیر
صعــودی در پایــگاه اجتماعــی خــود شــدند« .بــااینکــه در صــدر اســام تجــار و بازرگانــان
ایرانــی بــه زرنگــی و کاربــری شــهرت داشــتند؛ نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اشــراف کهــن هنــوز
ایــن ســابقهی ذهنــی را داشــتند کــه شــغل تجــارت بــا موقعیــت اجتماعــی نجبــا ســازگار
نیســت ،...امــا در اوایــل قــرن ســوم طبقـهی تجــار موفــق شــدند کــه مواضع حســاس دولتی
را بــه کــف آورنــد» (راونــدی ،)62 :1364 ،و آهســته آهســته موقعیــت خــود را بهعنــوان
یــک طبق ـهی تأثیرگــذار تثبیــت کننــد.5
شــکلگیری طبقـهی تجــار ،موجــب رونــق بــازار سفارشــات کاال و صنایــع هنــری شــد و
ایــن خــود مهمتریــن عامــل تخصصیشــدن امــور و تشــکیل طبقـهی اصنــاف و پیشـهوران
بــود کــه درنهایــت ،ایــن رونــد موجــب توجــه بیشــتر بــه زندگــی شهرنشــینی و رشــد طبقــات
اجتماعــی مختلــف شــده اســت« .در كتــاب الكســب ،بــه تمایل شــدید تجار جدید مســلمان
بــرای تأمیــن زندگــی بهتــر اشــاره شــده اســت» (راونــدی. )59 :1364 ،
پیــرو مطالــب ارائــه شــده و در یــک جمعبنــدی مختصــر ،بایــد گفــت :پــس از فروپاشــی
سیســتم طبقاتــی دورهی ساســانی و تشــکیل حکومــت بــا ثباتــی ماننــد دولــت ســلجوقی،
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امنیــت و رفــاه ،تجــارت و بازرگانــی ،زندگــی شهرنشــینی و تقســیم کار در زندگــی شهرنشــینی
موجــب بــروز طبقــات جدیــدی در جامعــه شــد .شــکلگیری طبقــات جدیــد عالوهبــر رونــق
ســفارش آثــار هنــری تأثیــرات دیگــری نیــز داشــت .درواقــع ایــن طبقــات بهعنــوان حامیــان
تولیــد آثــار هنــری ،انحصــار حکومتــی را از تولیــد آثــار هنــری خــارج کردنــد و ســلیقهی
جدیــدی را بــرای تولیــد آثــار هنــری بههمــراه آوردنــد .خــارج شــدن انحصــار تولیــد آثــار
هنــری از کاخهــا ،حامیــان و خریــداران جدیــد ،چرخ ـهی جدیــدی از تولیــد آثــار هنــری را
ً
رقــم زد .در ایــن چرخــه ،حامیــان آثــار هنــری ،صرفــا منتســب بــه دربــار و حکومــت نبودنــد؛
ً
بلکــه اعیــان جدیــدی بودنــد کــه عمدتــا بــر اثــر رشــد تجــارت و بازرگانــی و تمکــن مالــی کــه
َ
از ق َبــل آن عایــد شــده و تمایــل بــه تجمــل و خودســتایی بهعنــوان حامیــان اصلــی هنــر
مطــرح شــدند .قابــل درک اســت ،ایــن طبق ـهی جدیــد ذوق و ســلیقهی متفاوتــی داشــته
باشــند و در ســفارش آثــار هنــری آنرا مداخلــه دهنــد.
«در جهــان شــرقی ،اســام در سراســر دورهی آلبویــه و ســامانیان ،تــا زمــان شــكفتگی
هنــر در عهــد ســلجوقیان ،نوعــی تمــدن شــهری و بــورژوازی در ایــران پدیــد آمــد و از بركــت
آن ،عــدهای صنعتگــر و هنرمنــد و مقــدار معتنابهــی اشــیاء هنــری در همهجــا پخــش شــد و
از انحصــار كاخ بــزرگان خــارج شــد .درواقــع رشــد شهرنشــینی و پدیــد آمــدن شــهرهای بــزرگ
در مشــرق و گســترش فعالیتهــای بازرگانــی در دورهی حكومــت ســلجوقیان ،بهپیشــرفت
بدایــع هنــری در ایــن دوره ،كمــك فراوانــی كــرد» (فــرای.)192 :1363 ،
پیشتــر اشــاره شــد کــه اشــترن و برخــی دیگــر از محققــان ،الگــوی ســاخت بر جهــا را
براســاس مشــابهت ناحی ـهی خرقــان بــه چمنزارهــای اطــراف شــهر مراغــه ،ماننــد الگــوی
ســاخت گنبــد ســلطانیه ،درنظــر گرفتهانــد کــه موجــب شــده دو نفــر از ســران ترکنــژاد
منطقــه ،آرامگاههایــی را بــرای خــود در ایــن ناحیــه بســازند .گفتنیســت ،ایــن فرضیــه بــر
پایـهی عــدم درک و شــناخت مناســب از شــرایط اجتماعــی دورهی ســلجوقی شــکلگرفته و
لــذا ابهامهــای اساســی را در زمین ـهی نحــوهی شــکلگیری بر جهــا در ایــن ناحیــه فراهــم
آورده اســت کــه مهمتریــن آن ،نبــودن القــاب بــرای بانیــان بنــا اســت .درواقــع عــدم وجــود
القــاب بــرای بنایــان بر جهــا ،در صورتیکــه ســازندگان آنهــا را دو نفــر از ســرکردگان تــرک
ً
تبــار ناحیــه بدانیــم ،بهدرســتی مســألهای ابهــامآور اســت .امــا بهنظــر میرســد ،اساســا
بایــد فرضی ـهی پیشــین را ندیــده انگاشــت .مطالــب ارائــه شــده در مــورد نقــش و اهمیــت
ســاختارهای اجتماعــی و شــکلگیری طبقــات جدیــد کــه تجــار ســرآمد آن بودنــد و حمایــت
آنهــا از تولیــد آثــار هنــری ،لــزوم بازنگــری در نظــرات محققــان غربــی و عــدم شــناخت
مناســب آنهــا از شــرایط اجتماعــی حاکمبــر دورهی ســلجوقی را هویــدا میکنــد.
ً
بــر ایــن اســاس ،در صورتیکــه فــرض را بــر ایــن قــرار دهیــم کــه بانیــان بنــا احتمــاال از
طبقـهی متوســط روبــه رشــد منطقــه بودنــد کــه بــر اثــر فعالیتهــای تجــاری (بهواســطهی
وجــود راه ارتباطــی) ســیر صعــودی در طبقــهی خــود داشــته و توانایــی و تمکــن مالــی
کافــی بــرای بنــای بر جهــا را کســب کردهانــد؛ بســیاری از ابهامــات موجــود در نحــوهی
شــکلگیری بر جهــای خرقــان در ایــن ناحیــه و بهویــژه مســألهی نبــودن القــاب رســمی و
دیوانــی بــرای بانیــان بنــا برطــرف خواهــد شــد.
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بر جهــای خرقــان در دوران صــدارت خواجــه نظامالملــک ،وزیــر مقتــدر آلبارســان و
ملکشــاه ســاخته شــدهاند و درحالیکــه طبــق متــن کتــاب سیاسـتنامه« ،خواجــه» از زیادی
اعطــای القــاب ،زبــان بــه شــکایت گشــوده اســت ،هیــچ نشــانی از لقــب بــرای ســازندگان
ایــن دو بنــای مهــم وجــود نــدارد .نبــودن القــاب در مقابــل نــام ســفارشدهندگان بنــا ،از
ً
آنجــا موضوعــی ابهــامآور و ســؤالبرانگیز شــده کــه غالبــا در ادوار گذشــته حامیــان تولید آثار
هنــری ،دربــاری و یــا افــراد و خاندانهــای منتســب بــه دربــار بودهانــد .در مــورد فرضیـهی
شــکلگیری بر جهــای خرقــان نیــز طبــق نظــر محققــان غربــی ،صاحبــان ایــن دو بنــا بایــد
از افــراد برجســته و ســرکردگان نظامــی و ترکتبــار ناحیــه بــوده باشــند؛ لــذا نبــودن القــاب
بــرای آنهــا قابلتوجیــه نبــوده اســت .امــا بــا درک مناســب از شــرایط اجتماعــی دورهی
ســلجوقی و بــا توجــه بــه تغییــرات سیاســی و اجتماعــی آن دوره ،متوجــه میشــویم کــه
طبقــات جدیــدی در جامعــه ایجــاد شــدهاند کــه از توانایــی مالــی کافــی جهــت ســفارش
ً
آثــار و ابنیــه برخوردارنــد و ضرورتــا انتســابی میــان آنهــا و دربــار وجــود نــدارد .ایــن طبقـهی
جدیــد در برخــی از نقــاط كشــور كــه نســبت بــه شــهرهای بــزرگ و آبــاد منطقــه ،دور افتــاده
تلقــی میشــوند ،ماننــد ناحیـهی خرقــان ،بر جهــای عظیــم و باشــكوهی خلــقكردنــد كــه تــا
بیــش از  70طــرح آجــركاری بــرروی آنهــا ایجــاد شــده اســت؛ لــذا عــدم وجــود القــاب بــرای
حامیــان ســاخت بنــا ،بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه امــری ابهــامآور و ســؤال برانگیــز نیســت.
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 .1در گذشته ،نام آن «حصار ارمنی» و «حصار قوشه امام» بوده است.
 .2متأســفانه پــس از زلزل ـهی تیــر مــاه  1381دشــت رزن ،ســقف بــرج نخســتین بــه كلــی فــرو ریخــت و بدنــهی بر جهــا
شــكافهای عمیقــی برداشــت؛ در حالحاضــر ،ایــن بر جهــا مرمــت شــدهاند.
 .3پــس از زلزلــه بــه علــت فروریختــن گنبــد بــرج شــرقی و در معــرض آفتــاب قــرار گرفتــن ایــن نقــوش ،همچنیــن َتركهایــی كــه
بــر روی اضــاع بــرج ایجــاد شــد؛ صدمــات فراوانــی بــر ایــن نقــوش وارد شــده اســت.
4. S. M. Stern

 .5قابل ذکر است که بحث و بررسی موضوع طبقات اجتماعی در این مقال نمیگنجد و لذا به صورت گذار به آن اشاره میشود.

کتابنامه

 متــز ،آدام ،1362 ،تاریــخ تمــدن اســامی در قــرن چهــارم هجــری .ترجمـهی علیرضــاذكاوتیقزا گوزلــو ،تهــران :امیركبیــر.
 اســتروناخ ،دیویــد« ،1348 ،ســه آرامــگاه برجــی از دوران ســلجوقی» .بررس ـیهایتاریخــی ،شــمارهی  5و  6ســال چهــارم (قســمت اول) ،صــص.۳۹۸-۳۳۵ :
 اســتروناخ ،دیویــد« ،1349 ،ســه آرامــگاه برجــی از دوران ســلجوقی» .بررس ـیهایتاریخــی ،شــمارهی  ،1ســال پنجــم (قســمت دوم) ،صــص.۲۰۲-۱۴۵ :
 اصطخــری ،ابواســحاق ابراهیــم ،1348 ،ممالــك و مســالك .ترجم ـهی محمدبــناســعد بــن عبــداهلل تســتری ،بهكوشــش :ایــرج افشــار ،بنیــاد موقوفــات محمــود افشــار.
 افشار ،ایرج ،1354 ،یادگارهای یزد ،انجمن آثار ملی. افشــار ،حمیــد« ،1388 ،بررســی بر جهــای خرقــان بــا مقایســهی آثــار همزمــان»،پایاننامــهی کارشناسیارشــد دانشــگاه تربیتمــدرس.
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 افشــار ،حمیــد« ،1390 ،نگارههــای نمادیــن بــرج شــرقی خرقــان» ،نســیم قزویــندفتــر ســوم ،بــه کوشــش :محمــد حضرتــی ،حدیــث امــروز ،قزویــن ،ص .48

 امیــن ،سیدحســن« ،1385 ،ایرانشناســی القــاب :بازتــاب طبقاتــی و فرهنگــی درنامگــذاری» .مجلــه حافــظ ،خــرداد ،شــمارهی  ،29ص.7 :
 پیرنیا ،محمدكریم؛ و افسر ،كرامتاهلل ،1370 ،راه و رباط ،سازمان میراثفرهنگی. راشــدمحصل ،محمدرضــا« ،1387 ،پژوهشهــای ادب عرفانــی» ،بررس ـیهایتاریخــی و ســاختاری القــاب ،پاییــز  ،1386شــمارهی  ،3ص.22-1 :
 رامین ،علی ،1387 ،مبانی جامعهشناسی هنر .تهران :نشر نی. راوندی ،مرتضی ،1364 ،تاریخ اجتماعی ایران .جلد  ،5تهران. شــهریاری ،شــراره« ،1377 ،نقــش آجــرکاری در تزییــن مقابــر دورهی ســلجوقی (قرن 5و  )6در ایــران» .پایاننامـهی کارشناسیارشــد باستانشناســی دانشــگاه تهــران.
 صـفی ،فخرالدیـن عـلی ،1367 ،لطایف الطوایف .چاپ گلچین مـعانی. عقابــی ،محمدمهــدی ،1376 ،بناهــای آرامگاهــی .حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــاتاســامی ،تهــران :انتشــارات ســوره مهــر.
 فــرای ،ر .ن ،1363 ،تاریــخ ایــران از اســام تــا ســاجقه .جلــد  ،4ترجم ـهی حســنانوشــه ،تهــران :امیرکبیــر.
 فشــاهی ،محمدرضــا ،1354 ،تحــوالت فکــری و اجتماعــی در جامعــه فئودالــیایــران .گوتنبــرگ.
 کیانــی ،محمدیوســف ،1385 ،تاریــخ هنــر معمــاری ایــران در دوران اســامی .تهران:ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
 گــدار ،آنــدره ،1367 ،آثــار ایــران .ابوالحســن ســروقد مقــدم ،جلــد  ،3بنیــادپژوهشهــای اســامی.
 نخجوانــی ،1344 ،هندوشــاه ،تجــارب الســلف .تصحیــح :عبــاس اقبالآشــتیانی،تهــران :طهــوری.
نظامالملکطـوسی،1348،سیاستنامه.تهران:چاپجـعفرشـعار ،کتابهایجیبی. نیلغــاز ،نســیم« ،1390 ،نقاشــی رئالیســتی معاصــر ایــران و شــرایط ظهــور آن»،جامعهشناســی هنــر و ادبیــات ،ســال ســوم ،شــمارهی اول ،بهــار و تابســتان ،صــص.۷۴-۳۷ :
 ورجاوند ،پرویز ،1374 ،سرزمین قزوین .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. هیلنبرانــد ،رابــرت( ،1366 ،مقابــر) معمــاری ایــران در دوره اســامی .بهکوشــش:محمد یوســف کیانی ،تهران :ســازمان مطالعه و تدوین علوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
 یوسـفزمانی ،مهــرداد؛ نعمتیآبکنــاری ،علــی؛ و خالدیــان ،ســتار« ،۱۳۹۶ ،وا کاویآثــار معمــاری و اقدامــات عمرانــی نخســتین حکمرانــان ســلجوقی بــر اســاس منابــع مکتــوب
از ســال  ۴۲۹تــا  ۴۶۵هـــ.ق ،».مجل ـهی پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،دانشــگاه
بوعلیســینا ،شــمارهی  ،۱۲دورهی هفتــم ،بهــار ،صــص۲۴۴-۲۲۷ :
- Stronach, D. B. & Cuyler Young, T., 1966 “Three seljuq Tomb Towers”. Iran, vol. 4: 1-20
- Clinton, M., 1991. Lustre. London: Batsford. P 24

