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ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ،وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داراي درﺟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://www.sid.ir
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ) (ISCﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22717
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي اﻟﺮﯾﺦ ) (Ulrichﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www. Ulrich's international periodicals directory
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي آﮐﺎدﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudies

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫ ﺸ ﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮﯾﻪاي ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

 .1ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺸﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ اﺗﻤﺎم داوري ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠّﮥ دﯾﮕﺮيﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
 ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖ داوران ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  20ﺻﻔﺤﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رﺷﺘﮥﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،راﯾﺎﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻤﺎرة ﻫﻤﺮاه و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﮥ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺿﻤﯿﻤﻪ
ﺷﻮد.
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﻠّﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ادﺑﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آن آزاد اﺳﺖ. ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ https://jhss.ut.ac.irاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﻨﮥ »ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ«
در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ(.
 ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره در ﺑﺎﻻ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره)ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ( در زﯾﺮ آورده ﺷﻮد.

 .2اﺟﺰاي ﻣﻘﺎﻟﻪ

 -ﻋﻨﻮان :ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎم ﮐﻠّﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

 -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﺎﻣﻞِ ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻋﻠﻤﯽ ،رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎرة ﻫﻤﺮاه )اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﺠﺰا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد(.

 -ﭼﮑﯿﺪه :ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﺪف ،روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﺗﻌﺪاد واژهﻫﺎي ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  250 -200واژه ﺑﺎﺷﺪ(.

 -واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ واژة ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﻣﺘﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ واژهﻫﺎﺳﺖ.

 -ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ،ﺳﻮاﺑﻖ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﯿﻄﮥ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،روش ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

 -ﭘﯿﮑﺮة اﺻﻠﯽ :ﻋﺒﺎرت از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ،ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي

ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ...اﺳﺖ.

 ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوري ﭘﺲ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽآﯾﺪ. -ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﻠّﻪ.

 -ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭼﮑﯿﺪة ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ

اﺟﺰا در ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ )اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

 .3ﺷﯿﻮة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻦ

 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﺎﻏﺬ  ،A4ﺑﺎ ﻗﻠﻢ )ﻓﻮﻧﺖ( »ب ﻧﺎزﻧﯿﻦ  ،(B Nazanin) «13ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦﺧﻄﻮط ﯾﮏ و در ﻣﺤﯿﻂ واژهﭘﺮداز  (word 2010) 2010ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و از راﺳﺖ و ﭼﭗ ،ﻫﺮﮐﺪام  4/5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭼﮑﯿﺪه ،واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ارﺟﺎﻋﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ،ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ درون ﭘﺮاﻧﺘﺰﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازة  11ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺖ زﯾﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮ ،ﺟﺪا از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ از ﻫﺮﻃﺮف و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازة  11ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﺗﻠﻔﻆ اﺳﺎﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ و ﻧﺎمﻫﺎي دﺷﻮار ،در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ و داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰذﮐﺮ ﺷﻮد.
 ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ  1ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﺑﺨﺶِ اﺻﻠﯽو زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺳﻔﯿﺪ از ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺪا و ﺳﯿﺎه )ﺑﻮﻟﺪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 زﯾﺮﺑﺨﺶﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﺎل .4-1-3 :ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﯾﺮ ﺑﺨﺸﯽ ازﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
 ﺷﻤﺎرة ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﺑﺎﺷﺪ و از اﻓﺮاط در دادن ﭘﯽﻧﻮﺷﺖاﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرة ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ از اﺑﺰار  refrencesاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎرة ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰار  superscriptﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﮑﺲ
ﺑﻪ ﺗﻮان  2در ﺑﺮﮔﮥ  homeﻧﺮماﻓﺰار ورد وﺟﻮد دارد ،ﻋﺪد ﺗﺎﯾﭗﺷﺪه را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻮﺷﮥ
ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرة ارﺟﺎع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار رﻓﺮﻧﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
 درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺼﺎرات ﻧﺎآﺷﻨﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ذﮐﺮﺷﻮد.
 ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﻮد.

 .4ﺷﯿﻮة ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

 .1-4ارﺟﺎع داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺮوف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﺛﺮ :ﺟﻠﺪ/ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت .ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ »ج«ﺑﺮاي ﺟﻠﺪ و »ص« ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﺎل) :اﺑﻮﺷﺎﻣﻪ.(294-293/4 :1418 ،
 درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﭼﺎپﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﺆﻟّﻒ در ﯾﮏ ﺳﺎل ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖاﺑﺘﺪا در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ »اﻟﻒ«» ،ب« و ...در ﮐﻨﺎر ﺳﺎل ﭼﺎپ ،آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﺳﺎل ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »اﻟﻒ«» ،ب« ﯾﺎ ...ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﻮد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )زرﯾﻦﮐﻮب 1368 ،اﻟﻒ(26 :
 ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ) :ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﺳﻨﺪ :ﺑﺮگ( ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﯽ آن ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ،داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰﻗﺮارﮔﯿﺮد.
 .2-4ارﺟﺎع ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺎﺑﻊ(
 .1-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﯾﺎ ﻧﺎم اﺷﻬﺮ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﺎ ﻣﺼﺤﺢ،ﺟﻠﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ،ﻧﺎم ﻧﺸﺮ )ﺑﺪون ذﮐﺮ واژة »اﻧﺘﺸﺎرات«( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ.
 ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﮐﺞ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺳﯿﺎهﮐﺮدن )ﺑﻮﻟﺪ( ﯾﺎ ﻗﺮاردادن آن در ﮔﯿﻮﻣﻪﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

 .2-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻣﺼﺤﺢ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ و ﺑﺪون ذﮐﺮ واژة ﻣﺠﻠّﻪ(،
دوره ﯾﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ،ﺷﻤﺎره ،ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺣﺮف »ص«( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﺛﺮ.

 .3-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﻄﻊ دﻓﺎع ﺷﺪه ،ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ،ﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ ،ﺳﺎل دﻓﺎع.
ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪة ﻣﺤ ّ
 ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮي ﮐﺞ )اﯾﺮاﻧﯿﮏ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮔﯿﻮﻣﻪﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .4-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄّﯽ و اﺳﻨﺎد

 ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ :ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﯾﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻄّﯽ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﮑﺴﯽ ،ﺷﻤﺎرةﻧﺴﺨﻪ ،ﻣﺤﻞّ ﻧﮕﻬﺪاري.
 ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري. در ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرة ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي و دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻧﺎم آرﺷﯿﻮ و ﺑﺮايﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب ،ذﮐﺮ ﺷﻤﺎرة ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺤﻞّ ﻧﮕﻬﺪاري ﺿﺮوري اﺳﺖ.

 .5-2-4ارﺟﺎع ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻧﺎم ﻣﺆﻟّﻒ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ اﺛﺮ )داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺑﮕﺎه،ﺗﺎرﯾﺦ درج ﻣﻄﻠﺐ در وﺑﮕﺎه.

 .5ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ درﺑﺎرة ارﺟﺎﻋﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ

 ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻫﺮﮔﺎه از ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﭼﺎپ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎپ اﻧﺘﻘﺎدي ،اوﻟﯽ و ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ. درﺑﺎرة آﺛﺎر ﻣﻔﻘﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮب ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ دادهاﻧﺪ ،ارﺟﺎعداده ﺷﻮد.
 ﻫﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد. از ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﯾﺎ ﻗﺮادادن ﺧﻂ ﺗﯿﺮه در آﻏﺎز ﻣﺪﺧﻞﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد. -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺳﺎسِ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺆﻟّﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ؛ ازاﯾﻦرو ،اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﺑﺪان ارﺟﺎع داده ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد.
 ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮد. در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي و ...در ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﻨﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﺳﻄﺮ دوم ﻧﯿﻢﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

 .6ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري

ﻫـ.ق :ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي
ﻫـ.ش :ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ
م :ﻣﯿﻼدي
ق.م :ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ش :ﺷﻤﺎره
د :دوره
ﻫﻤﺎن :ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺪ و ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ

ﻓﻮ :وﻓﺎت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
زﯾﻨﺐ ﺧﺴﺮوی و ﺑﻬﺮوز اﻓﺨﻤﯽ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(
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ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ
ﻧﯿﻤﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻬﯽ و ﺻﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
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ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦ ﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ
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ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﮑﺮان در ﻧﻘﺸﮥ دورۀ ﺻﻔﻮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اورﭘﺎﯾﯿﺎن
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Physical activity is the motif of most archaeological evidence in ancient
Mesopotamia, but the origins, functions, and values of physical activity are
not well known in the whole of ancient Mesopotamian culture. The basic
questions of research are that in what process of the people living in ancient
Mesopotamia, various types of physical activity have emerged? And what
functions and values have they had in the structure of society? Data of
research has been collected to do desk study from archaeological, historical,
and mythological sources and have been studied by the qualitative method of
descriptive-analytical. Based on a holistic view of the culture, the purpose of
this paper is to examine various types of physical activity in the structure of
the Mesopotamian society from the Initial Urbanization to the end of the
New Babylonian period. This study reveals that each of the ritual, martial
and entertainment activities have protected the Mesopotamian man against
all kinds of injuries, including mental-physical, and has brought him life and
security. Physical activity is associated with power and religion, and the
majority of them are projected into the world of the gods and the meaning of
ritual physical activity is based on mythology. Myths, as the beliefs of
ancient peoples, legitimized the king's martial and entertainment activities
and emphasized important physical activities in the process of
Mesopotamian human life, and reflected the common values of society
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Abstract

 /٢ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن
زﯾﻨﺐ ﺧﺴﺮوی
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،اﯾﺮان.

ﺑﻬﺮوز اﻓﺨﻤﯽ

١

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۹۹/۰۹/۲۴ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ / ۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﺑـﺪﻧﯽ ﻧﻘـﺶﻣﺎﯾـﮥ اﮐﺜـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑـﻪ درﺳــﺘﯽ
ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪن و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﮐﻠﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در ﭼـﻪ روﻧـﺪی از زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﯿﻦ-
اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ؟ و ﭼـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ؟ دادهﻫـﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮی ﮔﺮدآوریﺷﺪه و ﺑـﺎ روش ﮐﯿﻔـﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽـﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻧـﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ-
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﮐﻪ از دورۀ آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورۀ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧـﺪ،
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ آﯾﯿﻨـﯽ ،رزﻣـﯽ و ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ ،اﻧﺴـﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع آﺳﯿﺐﻫﺎ اﻋﻢ از رواﻧﯽ -ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮده و زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿـﺖ را ﺑـﺮاﯾﺶ
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺠﯿﻦﺷﺪه و اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن
ﺧﺪاﯾﺎن ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽﺷﺪه و ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﺳـﺘﻮار ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .اﺳـﺎﻃﯿﺮ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی رزﻣﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داده و ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی
ﺑﺪﻧﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،آﯾﯿﻨﯽ ،رزﻣﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ.
.۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ،ﻧﻘـﺶﻣﺎﯾـﮥ اﺻــﻠﯽ ﺑـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳــﺘﺎنﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻤـﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺎ ﻗـﺪﻣﺖ ﺳـﻪ ﻫـﺰار ﺳـﺎل پ.م ،ﭘﯿﺸــﯿﻨﮥ
دﯾﺮﯾﻨـﻪﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن داﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟـﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻌـﺎﺑــﺪ دوﻟـﺖ -
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿـﻦاﻟـﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ارﺗـﺒﺎط داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ) .(Sjöberg,1985:8اﮔﺮﭼـﻪ از ﺗـﻤـﺪن ﺑﯿﻦ-
اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﺗﻨـﺪﯾﺲﻫـﺎ،
ﻣﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﺎری ،اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﺗﻤﺪن ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ
را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(Crowther,2007:15در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ،ﺣﺮﮐـﺎت
 .۱راﯾﺎﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:

bafkhami@uma.ac.ir
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ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘـﺮورش و ﺷﮑﻮﻓﺎﺷـﺪن اﻧـﻮاع اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽ اﻧﺴـﺎن در
ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ از واژۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ورزشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و ﻣـﺮز
ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﺮای آﯾـﯿﻦ ﯾـﺎ ﺟﻨـﮓ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮔﺎه از ﻋﻨﻮان ورزش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ.
از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪارﺷﺪن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺗﻤﺪن ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ اﻧﮕـﺎره-
ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ،ﻧـﺰاع و ﺟﻨـﮓ ،ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗـﺪرت
ﻓﺮدی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Ellison,1978:148ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در دوران
ﻣﻌﺎﺻــﺮ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ورزش ﺷــﺪهاﻧــﺪ ،ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺎل در ﺗﻤــﺪن ﺑــﯿﻦاﻟﻨﻬــﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳــﺘﺎن روﻧــﺪ و
ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌـﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ
اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ،
ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮﯾـﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در ﭼـﻪ روﻧـﺪی از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ؟ و در ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎ و
ارزشﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﻮل در ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ و روﻧـﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﮕـﺮش ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﮥ ﻣﯿـﺮاث ﻣﻌﻨـﻮی ،ﺗـﺎ ﺣـﺪودی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﺎدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻦﺷﻨﺎﺳﯽ آﺛـﺎر ﺗﻤـﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑـﻪ ورزش
در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﮐﺘﺎب »ورزش در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن« ﻧﻮﺷﺘﮥ »ﮐﺮوﺛﺮ« اﺳﺖ ﮐـﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ و ﻣﯿـﺰان ﺳـﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤـﯽﺷـﺪه
و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻫﻤﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در روﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﮐـﻪ در دوره-
ّ
ﻫﺎی آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺳﻮﻣﺮ ،اﮐﺪ ،ﻧﻮزاﯾﯽ ﺳﻮﻣﺮیـاﮐﺪی ،ﺑﺎﺑﻞ ﻗـﺪﯾﻢ ،آﺷـﻮرﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﯿﺎﻧـﻪ و
ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ .دادهﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺑـﺰار ﻓـﯿﺶﺑـﺮداری و ﺑـﺎ روش

 /٤ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و اﺳـﺎﻃﯿﺮی ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﭙﺲ
ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﮐـﻞﻧﮕـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ روش ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽـﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
.۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ آﯾﯿﻨﯽ
.۱-۲ورزش دو
در زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑـﺰار ﺳـﻮاری ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮد و ﭘﯿـﺎدهروی و دوﯾـﺪن در اﺑﻌـﺎد
ﻣﺘﻌﺪد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋهای
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﻮﻟﮕﯽ )۲۰۹۴-۲۰۴۷پ.م( از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن ﺳﻠﺴـﻠﮥ ﺳـﻮم اور و در
ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ اﯾﺸـﻤﻪداﮔـﺎن از ﺷـﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑـﻞ ﻗـﺪﯾﻢ )۱۷۳۶-۱۷۷۶پ.م( ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ ﺑـﻪ
دوﯾﺪن اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮودۀ ﺷﻮﻟﮕﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :او از ﺷـﻬﺮ ﻧﯿﭙـﻮر ﺗـﺎ اور
را دوﺑﺎر در ﯾﮏ روز ﻣﯽدود .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺪود  ۳۲۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دوﯾـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در
ﺟﺸﻦ ﺷﻬﺮ اور ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﻧﯿﭙـﻮر ﺑـﻮد ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﺳـﺮودﻫﺎ از
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺳﺮﻋﺖ او ﺗﺠـﻠﯿﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻏـﺰال ﺑـﻮد ) .(Crowther,2007:17ﺷـﻮﻟــﮕﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ از ﻗﺪرت ﮐﻤﺮ و ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و اﺳﺐ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ .(Liverani,2013::167) «.ﺳﺮﯾﻊ دوﯾﺪن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮد .ﺳـﺮﯾﻊ دوﯾـﺪن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾـﺎن،
ﭼـﺎﻟﺶ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎی ﻣﺤــﺪود زﻧـﺪﮔﯽ را ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽداد ) .(Bale,2002:11در دورۀ ﺳــﻮﻣﺮ،
دوﯾـــﺪن ﺑـــﻪ ﯾـــﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ آﯾﯿﻨـــﯽ در ارﺗﺒـــﺎط ﺑـــﺎ ﺟﺸـــﻨﻮارهﻫـــﺎی ﻣﻌﺒـــﺪ ﺗﺒـــﺪﯾﻞ ﺷـــﺪ
)ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن .(۸۳:۱۳۹۴،در دوران ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻮم اور و ﺑﺎﺑﻞ ﻗـﺪﯾﻢ ،ﻓﻘـﻂ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت دو و ﮐﺸـﺘﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ) .(Bogucki,2008:1050در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره در
ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎﻟﯽ از دوره ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻨـﯿﻦ آﻣـﺪه» :اﯾﺸـﻤﻪداﮔـﺎن ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوای ﺷـﻤﺎل
دﺟﻠﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن دوﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﭙﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ وﺣﺸـﯽ
ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﻧﺒﺮد وارد ﻣﯽﺷﻮد ،او دوﻧـﺪۀ ﺧﺴـﺘﮕﯽﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ« ) .(Frayne,1990:37ﺷـﺎﻫﺎن
دوران ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻮم اور و ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑـﺎ ﺳـﺮﯾﻊ دوﯾـﺪن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ زﻣـﺎن و ﻣــﮑﺎن را از ﻣﯿـﺎن
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟـﻮدی ﻓـﺮا اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺪﻧﯽ آنﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﯿﺰﭘﺎ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ آنﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺣﻤﺎﺳـﯽ ﺷـﺎهــﭘﻬﻠﻮاﻧـﺎن ذﮐـﺮﺷـﺪه در اﻟـﻮاح
ﺳﻮﻣﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻤﺮﮐﺎر ،ﻟﻮﮔﺎلﺑﻨﺪ و ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ )ﮐﺮاﻣﺮ (۱۸۷:۱۳۸۵،را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﻟﯿﺎﻗـﺖ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺎهـﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧـﻮد ﻓﺮاﻓﮑﻨـﯽ ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ .از دورهﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ
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ﺳﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ دو ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ اراﺑـﻪﻫـﺎی ﮐﺎرآﻣـﺪ و ﺑﻌـﺪﻫﺎ
آﻣﺪن اﺳﺐ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻪ ورزش دو در دورۀ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻮم اور و ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﯾﻢ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

.۲-۲ورزش ﮐﺸﺘﯽ
ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﺮﻫﺎ از دورۀ آﻏـﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸــﯿﻨﯽ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن دورۀ ﺑﺎﺑـﻞ ﻧـﻮ ،ﻧﺒـﺮد ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻦ
ُ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻋﺠﯿـﺐاﻟﺨﻠﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ورزش ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ
) .(Garrison,1990:90ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و رﻓﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ) (Ellison,1978:148و ﻧـﺰاع و
درﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑـﻪ
ﺗﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ دو ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﯽﮐـﺮدهاﻧـﺪ ،ﻧﻤـﺎدی از
ﺷــﺠﺎﻋﺖ اﻧﺴــﺎن در ﭼــﺎﻟﺶ ﺑــﺎ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻃﺒﯿﻌــﯽ ،اﻧﺴــﺎﻧﯽ و رواﻧــﯽ ﺷـﺪ .ﺷــﻮاﻫﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ورزش ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﻧﺠﺎم ورزش ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾـﺖ اﯾـﻦ ورزش
را از ﻫﺰارۀ ﺳﻮم پ.م ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴـﻤﮥ ﻣﺴـﯽ دو
ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ دو ﻇﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻌـﺎدل ﺑـﺮ ﺳـﺮ آنﻫـﺎ
ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ دو ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ ﮐﻤﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻣﻌﺒـﺪ ﺷـﺎرا در ﺗـﻞ ﻋﻘـﺮب
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ دوره ﺳﻮﻣﺮ ،ﻫﺰارۀ ﺳﻮم پ.م ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .از دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺘﯽ
از اﯾﻦ دوران دو ﭘﻼک وﻗﻔﯽ از ﺳﻨﮓآﻫﮏ ﯾﮑـﯽ از ﺧﻔﺎﺟـﻪ و دﯾﮕـﺮی از دﯾﺎﻟـﻪ ﮐـﻪ در ﻣـﻮزه
ﺑﻐﺪاد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،اﺳـﺖ ) .(Sjöberg,1985:7در ﭘـﻼک وﻗﻔـﯽ ﺧﻔﺎﺟـﻪ ﺳـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ از
ورزش ﮐﺸــﺘﯽ ﻧﻘــﺶﺷــﺪه ﮐــﻪ ﺷــﺮوع ،ﻣﯿﺎﻧــﻪ و ﭘــﺎﯾﯿﻦ اﯾــﻦ ورزش را ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽدﻫــﺪ
)رﯾﺎﺿﯽ .(۲۵۳:۱۳۸۷،ﮐﺸﺘﯽ ﺗﮑﺮار اﺟﺮای آﯾﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﮥ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدوک ﺑﺮ ﺗﯿﺎﻣﺖ اﺳـﺖ

 /٦ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎرور ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺟﺸﻨﻮارۀ زﻧﺪهﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﺟﺮای
ﮐﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺼـﻮل را ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽﮐـﺮد ) .(James,1958:54آﯾـﯿﻦ ﺳـﺎز-
وﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸـﻤﮑـﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﻞ ﻣﯽﻧﻤـﻮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ را اﺳـﺘﻘﺮار ﻣـﯽداد .آﯾـﯿﻦ در
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻫﺮ آﯾﯿﻨﯽ اﺟـﺮا  ١ﯾﮑـﯽ از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن آﯾﯿﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ اﺛﺮ ﻣـﺎدی
ﻧﺪارد؛ ّاﻣﺎ آﯾﯿﻦﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺠﺰﯾـﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎدی
ﺑﺮای درک ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ).(Ristvet,2014:25

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮان از ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺎرا در ﺗﻞ
ﻋﻘﺮب،دوره ﺳﻮﻣﺮ )ﻣﺠﯿﺪزاده:۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ(۶۵

ﭘﻼک وﻗﻔﯽ از دﯾﺎﻟﻪ ،دوره ﺳﻮﻣﺮ
)ﻣﺠﯿﺪزاده:۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ(۱۷۰

ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روان اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻤﺎﺳـﮥ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ادﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ورزش ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﺎ رﺳـﯿﺪه ،ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎری از دورۀ ﺳﻮﻣﺮ و اﮐـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﻄﻮره
ﻣﻨﻘﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑـﻪ ﻗـﺮن  ۱۳پ.م ﺑـﺎزﻣﯽﮔﺮدد & (Levinson
) .Christensen,1999:266ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ ﺷـﺎه اوروک اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﻮم او آدﻣـﯽ و دو
ﺳﻮماش ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺮدم از ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺗﺎ از ﺳﺘﻢ او رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﺎن رﻗﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﮑﯿﺪو را ﺑﺮای ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﻣـﯽآﻓﺮﯾﻨﻨـﺪ .اﻧﮑﯿـﺪو
اﻧﺴﺎن وﺣﺶﻧﻤﺎ اﺳﺖ ،ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ و اﻧﮑﯿـﺪو در ﻣﺤﻮﻃـﮥ ﻣﻌﺒـﺪ اﯾﺸـﺘﺮ در اوروک ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﮐﺸـﺘﯽ آنﻫـﺎ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن اداﻣـﻪ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ
اﻧﮑﯿﺪو را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﻣـﯽﻧﮕﺮﻧـﺪ و اﻧﮑﯿـﺪو
او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮور ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾـﻦ ﻧﺒـﺮد ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻦ اﻧﮑﯿـﺪو و ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﯾﻮ ﺧﻮﻣﺒﺎﺑﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺪر ﻣﯽراﻧﺪ،
ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﮑﯿﺪو و ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﺎ دو ﻧﺮﮔﺎو ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﯿـﺮوزیﻫـﺎﯾﺶ ،ﺳـﻮار ﺑـﺮ اراﺑـﻪ ،ﭘﯿﺮوزﻣــﻨﺪاﻧﻪ از ﻣــﯿﺎن ﺷــﻬﺮ اوروک
1.Performance
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ﻣـﯽﮔـﺬرد ) .(McIntosh,2005:296-297ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﺳـﮥ
ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﺎ اﻧﮑﯿﺪو ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐاﻟﺨﻠﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ روﯾـﺪادﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳـﮥ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ،ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﺻـﻔﺎت اﺧﻼﻗـﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﺳـﻨﮕﺪﻟﯽ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﻌـﺪ از ﮐــﺸﺘﯽ ﺑـﺎ اﻧﮑﯿـﺪو ﻓـﺮو
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و دو ﭘﻬﻠﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ )ﮐﺮاﻣـﺮ .(۶۲-۶۳ :۱۳۸۵ ،ﮐﺸـﺘﯽ ﻧﯿـﺮوی
ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ و ﻣﻌﻨــﻮی ﮔــﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان رﻫﺒــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ را ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ & (levinson
) .Christensen,1999:266در ﺣﻤﺎﺳﮥ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ اﻧﮑﯿﺪو ﻧﻤـﺎدی از ﻧﻔـﺲﺳـﺮﮐﺶ اﺳـﺖ .اﻧﮑﯿـﺪو
ﺿﺪ ۲ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪۀ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳـﺎﯾﻪ اﺳـﺖ ) .(Nosrat,2012:59در واﻗـﻊ اﻧﮑﯿـﺪو ﻧﻔـﺲ
ﺳﺮﮐﺶ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ درآﻣـﺪه و ﮐﺸـﺘﯽ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑـﺎ اﻧﮑﯿـﺪو
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ رامﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ اﺳﺖ .روان ﺳـﺮﮐﺶ ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑـﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه
روان او راﻧﺪهﺷﺪه و آﻧﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ در وﺟﻮد ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣـﺪه
ﮐﻪ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ّ
ﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را ارﺟﺢ داﻧﺴﺖ و اﻋﺘﺒﺎرش ﻧﺰد ﻣﺮدم را از دﺳﺖ
داد .در ﻧﺒﺮد آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻏﺮﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺸـﺘﯽ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ
ﻣــﯽﺷــﻮد ،ﺳــﺎﯾﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت اژدﻫــﺎ ،ﻏــﻮلﻫــﺎ و ﺟــﺎﻧﻮران ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿــﺰ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣــﯽﺷــﻮﻧﺪ
)ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ.(۱۴۴-۱۴۶ :۱۳۹۵،

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ )ﮐﺮاﻣﺮ(۱۳۸۵:۶۳،

ﻣﻬﺮ از دورۀ ﺳﻮﻣﺮ ﻧﺒﺮد ﮔﯿﻠﮕﻤﺶ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
)ﻣﺠﯿﺪزاده :۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ(۲۲۰

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤـﺎل آﺳـﯿﺐدﯾـﺪﮔﯽ ﺟـﺪی در آن زﯾـﺎد
اﺳﺖ ) ،(Levinson & Christensen,1999:459ﻫﺮ دو ﺣﺮﯾﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﺗـﻦ و روانﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻦ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر رواﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ
در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﯿﺪوی وﺣﺸـﯽ اﻧﺴـﺎنﻧﻤـﺎ در واﻗـﻊ ﺗـﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﻣـﯽاﻧـﺪازد ﯾﻌﻨـﯽ
ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐﻔـﺎرهدادن ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﮔـﯿﻠﮕﻤﺶ اﺳـﺖ .از اﯾـﻦ رو ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﮔﯿـﻠﮕﻤﺶ ﺑـﻪ ﺗــﻌﺎدل و ﺳــﺎزﮔﺎری ﻣـﯽرﺳــﺪ ،و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﭼـﺎﻟﺶ در ﮔﯿﻠـﮕــﻤﺶ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷـﻮد )،(Jarvie & Maguire,2002:10

 /٨ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

او ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﮐﺸــﺘﯽ ﺑـﺎ اﻧﮑﯿــﺪو او را ﮐﻤــﮏ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺗﺸــﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Dalley,1998:50
ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در اﺷﻌﺎر ﺷﻮﻟﮕﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐـﻪ
ﺷﻮﻟﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ اورﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﻮﻟﮕﯽ ﺑﺮای آﻧﮑـﻪ ﻗـﺪرت و ﺷـﺠﺎﻋﺘﺶ را ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﭼﻬﺮهای از ﯾﮏ اﺑﺮﻗﻬﺮﻣﺎن را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮش اراﺋـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ .او ﺑـﺎ
رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺶ در ﮐﺸﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﻬﻮر ﻣـﯽﮔـﺮدد ،اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎتّ ،
اوﻟـﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ورزش ﺑـﯿﻦ-
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ) .(Crowther, 2007:16-18اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺷﻮﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﻬـﺮه-
ﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرت ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ،ورزش ﮐﺸﺘﯽ در ﺗﻤﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﯾﯿﻨﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ روان ﺳـﺮﮐﺶ
را در ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﮥ ﮐﺸﺘﯽ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
.۳-۲ورزش ﻣﺸﺖزﻧﯽ

ورزش ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻼﮐﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از ﺧـﺎک رس ﻧﻘـﺶﺷـﺪه ﮐـﻪ از ﻣﻘﺒـﺮه ﺳـﯿﻨﮑﺎرا در
ﻻرﺳﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،دو ﻣﺮد ﺟﻮان در ﺣﺎل ورزش ﻣﺸﺖزﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
) .(Sjöberg, 1985:9اﯾــﻦ ﺗﻨﻬــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﺎﺳــﺘﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ از ﻣﺸــﺖزﻧــﯽ اﺳــﺖ و در ﻫــﯿﭻ ﻣﻨﺒــﻊ
ﻧﻮﺷﺘﺎری از آن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ دو ﻣﺸﺖزن )(Sjöberg,1985:9

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺸـﻨﻮارۀ ﻣﻌﺒـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ
ﺧﺸﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ ﻣﯽداد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ورزﺷﮑﺎر ﻣﺸﺖزﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﮑﺎن ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﻮب ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ در اﺳـﺎﻃﯿﺮ ﺑـﯿﻦ ﺧـﺪاﯾﺎن روی داد و ﻣﺸـﺖزﻧـﯽ،
ﻧﺒــﺮد ﻣــﺮدوک و ﺗﯿﺎﻣــﺖ را ﺑــﻪ ﯾــﺎد ﻣــﯽآورد ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﯿﺎﻣــﺖ ﺟﻬــﺎن ﺧﻠــﻖ ﺷــﺪ
)اﻟﯿﺎده.(۳۴:۱۳۸۴،

.۴-۲ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن

اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﻤـﺎن در از ﻣـﯿﺎن ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣﺎن رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺗــﻤﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ آﯾﯿﻨﯽ و ﺳـﭙﺲ زرﻣـﯽ ﺑﯿــﺎﺑﺪ .ﭘـﯿﺸــﯿﻨﮥ اﺳـﺘــﻔﺎده از ﮐﻤـﺎن در ﺗﻤـﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ دورۀ ﻧﻮﺳـﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻟﮑﻮﻟﯿﺘﯿـﮏ ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدد ) .(Charvát,2003:118اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﮐﻤﺎن را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد دو ﻋﻨـﺼﺮ ﻣﺴــﺎﻓﺖ دور و ﺳــﺮﻋﺖ ﮐـﻪ از زﻣﯿــﻨﮥ ﻣﮑـﺎن و زﻣـﺎن ﻧــﺸﺄت
ً
ﻣــﯽﮔﯿﺮﻧــﺪ ﺑــﺮاﯾﺶ ﮐــﺎﻣﻼ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪﺷــﺪه و ﻗﺎﺑــﻞ ﻓﻬــﻢ ﺑــﻮد )ﺷــﻨﮑﻞ .(۲۰۷:۱۳۶۸،ﺑــﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دور ﺑﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ .در
دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣـﻮرد ﻫﺠـﻮم ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﮔـﺮوهﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺪفزدن ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻧـﺪار
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣـﯽﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻗﻬﺮﻣـﺎن از ﺗﻤﺮﮐـﺰ ذﻫﻨـﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮدار ﺑـﻮد؛ زﯾـﺮا در
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ذﻫﻦ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن اﺗﺤﺎد ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿـﺮ اﺳـﺖ )ﻫﻤﺎﻧﺠـﺎ( .اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎن در ﺑﻘـﺎ و زﻧـﺪﮔﯽ ﮔـﺮوهﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺬر ﮔـﺮوهﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﭘـﺮ اﻫﻤﯿﺘـﯽ در آﻏـﺎز رﺷـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺷـﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻼح اﻧﺪک دﻗﯿﻖ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻫـﺎی
ﻋﺘﯿﻖ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ )واخ .(۴۵:۱۳۸۰،ﺷـﮑﺎر
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻠـﻪﻫـﺎ و اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ و
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿـﺪی ) .(Ellison,1978:158ﮐﻤـﺎن ﺑـﺎ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﻓﺖ دورﺗـﺮ ﺗﺴـﻠﻂ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﻣﺴـﺎﻓﺖ

 /١٠ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

زﯾﺎدی را ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑﮕﯿـﺮد.
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺎﻧـﺪار ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺮای ﺗﺴـﺨﯿﺮ
ﻫﺪف واﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﭘـﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ اﺗﺤـﺎد آنﻫـﺎ ،در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﮑﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد.

ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن از دورۀ اوروک )ﻣﺠﯿﺪزاده:۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ (۳۸

ﭼﻨﺪﺗﻦ از ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺧﻮﯾﺸﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ ارﺗﺒـﺎط ﺗﯿـﺮ و
ﮐﻤﺎن ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮓ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن از ﻋﺮﺻﮥ زﻣﯿﻨـﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﻧﻔـﻮذ ﯾﺎﻓـﺖ و وﺟـﻮد ﺧـﻮد را ﻫﻤﭽـﻮن ﺧـﺪا ﻓﺮااﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭘﻨﺪاﺷـﺖ .ﻧﯿﻨﻮرﺗـﺎ،
اﯾﺸﺘﺮ و آﺷـﻮر ﺗﯿـﺮ و ﮐﻤـﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺗﯿـﺮ و ﮐﻤـﺎن ﻧﻤـﺎدی ﺑـﺮای دﻟﯿـﺮی ﺗﺴـﺨﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑـﻮد
)ﻫﺎل.(۱۷۶:۱۳۸۳،

.۳ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ رزﻣﯽ
 .۱-۳ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﯿﺰه

ﻧﯿﺰه اﺑﺰاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳـﺖ اﻧﺴـﺎن را در ﻧﺒـﺮد ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽداد و در دوران
ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن از ﻓﺎﺻﻠﻪای دورﺗﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ
ﻧﯿﺰهدار را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﯿﺰه در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﯿﺰه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎدی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﺑـﺎره در اﺳـﺎﻃﯿﺮ آﻣـﺪه ،ﻣـﺮدوک ﺑﻌـﺪ از
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﯿﺎﻣﺖ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ اﯾﺰدان ﻧﺸﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰۀ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﺎﻋـﺖ را در ﮐﻨـﺎر ﺧـﻮد
داﺷﺖ ) .(Kuiper, 2010:164ﻧﯿﺰه در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای ﺷﮑﺎر و ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘـﯿﺶ از
روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺷﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای دورۀ اوروک ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻧﯿـﺰه
ً
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ زﻧـﺪاﻧﯽ اﺳﯿﺮﺷـﺪه اﯾﺴـﺘﺎده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮥ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺷـﻮرش ﺑﺎﺷـﺪ ) .(Poo, 2012:52اﯾـﻦ
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ﺻﺤﻨﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺰه در رواﺑﻂ ﺑـﺎ ﮔـﺮوهﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ).(McIntosh, 2008:70

ﻣﻬﺮی از دوره اروک ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن اﻓﺮاد از ﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ
)(Oates ,1993:412

رﻗﺎﺑﺖ دوﻟﺖـﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ در اواﺧﺮ دورۀ ﺳﻮﻣﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﺑـﺎ ﻧﯿـﺰه را
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﺳﻨﮓﯾﺎدﻣﺎن ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺑـﺰار ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮﻣﺮیﻫـﺎ ﻧﯿـﺰه اﺳـﺖ ) .(Pinches, 1912:340در اﯾـﻦ
َﱠ
ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ـﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺮوزی ِااﻧﺘﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﮔﺎش اﺳﺖــ در ﺳـﻤﺖ ﺑـﺎﻻی آن ﺳـﺮﺑﺎزان
ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺳـﻮار ﺑـﺮ اراﺑـﮥ ﺟﻨﮕـﯽ ﻓﻘـﻂ ﻧﯿـﺰه
دارﻧﺪ و ﺷﺎه ﻧﯿﺰه را در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) .(Winter, 2010:12در ﺻـﺤﻨﮥ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺒﺮد ﻧﺎراﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻮﺑﯽﻫﺎ ،ﺳـﺮﺑﺎزان در ﺣـﺎل ﺣﻤـﻞ ﻧﯿـﺰه و ﭘـﺮﭼﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ اﺛـﺮ ﺑﯿـﺎن
ﺧﻮدآﮔﺎه از اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﮐﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ) .(Poo, 2012:53ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ
و ﻧﺎراﻣﺴﯿﻦ اﮐﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻻﮔﺎش و ﻧﺎراﻣﺴـﯿﻦ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن
ﻧﯿﺮوی ﺑﺪﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﻨﮓ ﯾﺎدﻣﺎن ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ )ﻣﺠﯿﺪزاده :۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۸۷

 /١٢ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

در دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺷﻮر ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺷـﺎﻫﺎن و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ اﺑـﺰار و اﺳـﻠﺤﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ،ﺑﺎ ﻧﻤﻮد ﺟﺪﯾﺪی در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﺑـﺎ اﺧﺘـﺮاع
اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﺻﺎﺣﺐ اراﺑﻪ در ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺟﻨـﮓ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اراﺑـﻪ و ﺑـﺮآوردن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺪف ،ﻧﯿﺰه را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷـﻮر ﺑـﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت و ﺷﻮﮐﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮ ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﻫـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷـﻮری در ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻟﺸـﮑﺮﮐﺸـﯽ ،ﺑـﺎ اراﺑـﻪ و ﻧﯿـﺰه ﺑـﻪ ﺷــﮑﺎر ﺷـﯿﺮ و ﻏـﺰال
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ) .(Kuiper, 2010:148ﻧﻤـﻮد ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕــﺮ ﻧﺒــﺮد ﺑـﺎ ﻧﯿــﺰه در دورۀ ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ آﺷــﻮر،
ﻧﯿﺰهداران ﺳـﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ .از ﻫـﺰارۀ دوم اﺳـﺐ وارد ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﺷـﺪ ،و ﻣـﺮدم اﯾـﻦ
ً
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺳـﻮارﮐﺎری را آﻣﻮﺧﺘﻨـﺪ ) .(Pinches, 1912:354ﻧﯿـﺰه اﺑـﺰاری
ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪن در ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ اراﺑـﻪ و آﻣـﺪن اﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺑـﯿﻦ-
اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه )ﻣﻨﺒﻊ:ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
.۲-۳ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزی

اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺪن ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪن و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻣﺒﺎرزۀ رو در رو و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ و
ﺳـﭙﺲ زﻣﯿﻨـﻪای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨـﮓ ﮐــﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎ را ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد ،ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺪﯾﺪارﺷــﺪن
ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزی در دورۀ آﺷﻮر ﻧﻮ ﺷﺪ .ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺸـﯿﺮﺑﺎزی از ﻣﺘـﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻮﺷـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘـﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻤﺪن ﺑـﯿﻦاﻟﻨــﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺷــﻮد.اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﺮﮐـﺎت ﻣﻨﻌﻄـﻒ و ﺗـﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ،ﺣﺮﮐـﺎت
ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ) (Shilling, 1993:150و ارﺗﻘﺎی ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻓﺮاد در ﻧﺒﺮد ﺗﻦ
ﺑﻪ ﺗﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫـﻦ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸـﯽ و ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﮔﺴـﺘﺮدۀ
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ﺟﻨﮕﯽ در دورۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺷﻮر ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﺧﻨﺠﺮﻫـﺎ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﺷﻤﺸـﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﻫـﺰارۀ اول پ.م ﻧـﺎدر ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ آﺷـﻮرﯾﺎن
آﻫﻦ را در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺰه ،ﺗﺒـﺮ و
ﺧﻨﺠﺮﻫﺎی دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ) .(McIntosh, 2008:190اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﺟﻨﮓ و ﻧﺒﺮد ﺗﻦ
ً
ﺑــﻪ ﺗــﻦ از ﻗــﺮن ﻧﻬــﻢ پ.م ﮐﺎﻣـــﻼ در ﺑــﯿﻦاﻟﻨـــﻬﺮﯾﻦ رواج ﯾﺎﻓــﺖ ،آﺷﻮرﻧﺼــﯿﺮﭘﺎل دوم در
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽاش ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﮐـﺮد ) .(Liverani, 2013:472ﺷﻤﺸـﯿﺮ در
ﺷﮑﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯿﭙﺎل در ﻧﯿﻨﻮا ،ﺷـﺎه ﺑـﺎ ﺷﻤﺸـﯿﺮ ﺷـﯿﺮ را
ﻣﯽﮐﺸﺪ ) .(McIntosh, 2008:247ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و
اﻓﺮاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻼح ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺸـﯿﺮﺑﺎز ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣﺒـﺎرزه
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ و ﺑﺮاﺑﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه او را از ﻣﻬﺎرﺗﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓـﺮدی
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎده آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻠﻤﺎﻧﺼﺮ در ﺣﺎل ﮐﺸـﺘﻦ ﮔـﺮﯾﻔﯿﻦ،
ﮐﺸــﻒﺷــﺪه از ﻧﻤــﺮود )ﮐــﺎﻟﺢ( ﺑــﻪ
ﺳــــــــﺒﮏ ﺷــــــــﻤﺎل ﺳــــــــﻮرﯾﻪ
)(Winter,2010:Fig3

ﻧﻤﺎﯾﮥ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮزﻧﯽ در ارﺗﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺷﻮر )ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

.۳-۳ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رواج ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺟﻨﮓ در ﺗﻤﺪن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐﻤـﺎن در از ﻣﯿـﺎن-
ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣـﺎن داﺷـﺖ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐﻤـﺎن ﮐـﺎرﮐﺮد زرﻣـﯽ ﻧﯿـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ّﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﮕﺎل ﯾﺎﯾﺪن ﻣﻮرخ ﺟﻨـﮓ» ،اﺧﺘـﺮاع
ً
ﮐﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ ﺑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ،در زﻣﺎن ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﺸﻒ ﺑﺎروت ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .(Yadin,1963:6) «.از اواﺧﺮ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺟﻨﮓ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﮐﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﺸﺮده از ﭼﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺘﻀـﺎد

 /١٤ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ارﺗﺠﺎع ﮐﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد و  ۱۷۵ﻣﺘﺮ ﺑﺮد ﺗﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﺎن ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه
اﺳﺖ ) .(McIntosh, 2008:188در ﻫﺰارۀ دوم پ.م ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺐ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ
اراﺑـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺳـﮑﻮی ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﻣﺘﺤـﺮک ﺑـﺎ دوﭼـﺮخ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪﻧﺪ (Bertman,
) .2003:266در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آﺷﻮر ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﮐﻤﺎﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از روی اﺳﺐ ﯾﺎ اراﺑﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ) .(Hunt, 2010:72ﺑﺮ دروازۀ ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺷﻠﻤﺎﻧﺰر
ﺳﻮم ﮐﻪ از ﺑﺎﻻوات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ او ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺻـﻔﻮف ﻣـﻨﻈﻢ
ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم ﮐﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Weippert et al, 2003:113

دﺳﺘﮥ ﮐﻤﺎﻧﺪار در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺷﻠﻤﺎﻧﺼﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ )ﻣﺠﯿﺪزاده :۱۳۸۰،ﺗﺼﻮﯾﺮ(۴۷۶

ﻧﻤﺎﯾﮥ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن )ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

.۳-۳ﺳﻮارﮐﺎری
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ﺳﻮارﮐﺎری ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮل و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ دورۀ آﺷﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨـﮓ ﺷـﺪ .ﺑـﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺐ اﻫﻠﯽ ﺷﺪه در اﺳﺘﭗﻫﺎی اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﺴﻠﮥ اورﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ
ً
وارد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ پ.م اﺳﺐﺳﻮاری در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪهﺑـﻮد (McIntosh,
) .2008:125از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﯾﻦ و رﮐﺎب ﺑﺮای ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﺮای آنﻫﺎ
دﺷﻮار ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮارﻧﻈﺎم ﺗﺎ ﻫﺰارۀ ّاول پ.م ﮐﻪ آﺷﻮرﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼح ﺷﺪﻧﺪ،
در ﺟﻨﮓ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺟﺰﯾـﯽ داﺷـﺖ ) .(Bertman, 2003:266آﺷـﻮرﯾﺎن ﺑـﺮای ﺳـﻮارﮐﺎری
اﺳـﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اورارﺗﻮ و ﻣـﺎﻧﺎ را ﺗﺮﺟﯿــﺢ ﻣـﯽدادﻧـﺪ .در اﺑﺘـﺪا ﺳـﻮارﮐــﺎری دﺷـﻮار ﺑـﻮد و
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﺮ اﻻغ ﺑﺮ ﮐﻔﻞ اﺳﺐ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺮن ﻫﯿﺠـﺪﻫﻢ پ.م
زﯾﻤﺮیﻟﯿﻢ از ﻣﺎری ﺑﺮای آﻣﺎدهﺷﺪن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اراﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻻغ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی اﺳﺐ در ﺷﺄن او ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑـﺮ
وﺳﻂ اﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻣﻬﺎر اﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨـﮓ را دﺷـﻮار ﻣـﯽﮐـﺮد .در
اواﯾﻞ ﻫﺰارۀ ّاول پ.م ﺳﻮارﮐﺎران دوﺗﺎﯾﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳـﺐ
ً
را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮد .اﮐﺜﺮا از ﺳﻮارﮐﺎران ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﭘﯿﺎم و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ پ.م در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺳـﻮارﮐﺎران ﺟـﺎی اراﺑـﻪرانﻫـﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و از اراﺑـﻪ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎر و ﻣﻮﮐـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ McIntosh, 2008:194-
) .(195آﺷﻮرﻧﺼﯿﺮﭘﺎل دوم ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘﯿـﺎده ﻧﻈـﺎم و اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺟﻨﮕـﯽ از
ﻧﯿﺮوی ﺳﻮارهﻧﻈﺎم ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ) .(Kuiper, 2010:90ﺳـﻮارهﻧﻈـﺎم اﻣﮑـﺎن ﺣﺮﮐـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺎﻓﺮت در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐـﺮد و ﻫﺰﯾﻨـﮥ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑـﺮای ﻧﮕﻬـﺪاری
ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ) .(Wallenfels & Sasson, 2000:46ﺗﯿﮕﻼت ﭘﯿﻠﺴﺮ ﺳﻮم اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ارﺗـﺶ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪای ارﺗﺶ او ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻮارﮐﺎر ﻣـﺎﻫﺮ داﺷـﺖ ).(McIntosh, 2008:100
از زﻣﺎن ﺳﺎرﮔﻦ دوم ) ۷۰۵-۷۲۱پ.م( ،ورود ﺳﮑﺎﻫﺎ و ﺳﯿﻤﺮیﻫﺎ ﺑـﻪ ﻗﻔﻘـﺎز ـﻗﻠﻤـﺮو ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ
اورارﺗﻮﻫﺎـ ﮐﻪ در اﺳﺐﺳﻮاری و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﻣـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ
ﮐﺎرﺑﺮد اراﺑﻪراﻧــﯽ در ﺟﻨــﮓ و ﻣﺮاﺳــﻢ ﺑـﻮد ) .(Parpola, 2005:7از آﻧــﺠﺎ ﮐـﻪ در ﺟـﻐـﺮاﻓـﯿــﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﺳﺐ ﭘﺮورش داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺰارۀ اول پ.م از ﮐﺎراﯾﯽ اﺳـﺐ
در زﻧـﺪﮔﯽ و ﺟﻨـﮓ آﮔــﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﻋــﺪم ﻣﻬـﺎرت آنﻫــﺎ در ﻓﻨـﻮن اﺑﺰارﺳــﺎزی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ
ﺳﻮارﮐﺎری ﺗﺎ ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ پ.م و آﻣـﺪن ﺳـﮑﺎﻫﺎی ﺳـﻮارﮐﺎر ﻃـﻮل ﮐﺸـﯿﺪ ﺗـﺎ در ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ
ﺳﻮارﮐﺎری رواج ﯾﺎﻓﺖ.

 /١٦ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم آﺷﻮری در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎخ ﺗﯿﮕﻼتﭘﯿﻠﺴﺮ ﺳﻮم (Winter,
)2010:Fig34

.۴-۳اراﺑﻪراﻧﯽ

دﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮاخ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺳـﯿﻠﻪای ﺳـﺮﯾﻊ،
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اراﺑﻪﻫﺎ در دورۀ ﺳﻮﻣﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .اراﺑـﻪﻫـﺎی ﺳـﻮﻣﺮی
آﻫﺴﺘﻪ و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺑﺎ اﯾـﻦ اراﺑـﻪﻫـﺎ از ﺧﻄـﻮط دﺷـﻤﻦ ﺑﮕﺬرﻧـﺪ از ﻧﯿـﺰهﻫـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ (Hunt,
اﯾﮕﻞ ﯾﺎدﯾﻦ » :اﺧﺘـﺮاع و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اراﺑـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ در ﻫﻨـﺮ ﺟﻨـﮓ در
) .2008:46ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ِ
ﻫﺰارۀ ﺳﻮم پ.م را داﺷﺖ «.اراﺑﻪﻫﺎی ﺳﻮﻣﺮی ﺑﺎ اﻻغ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺎﻣﻞ ﯾـﮏ راﻧﻨـﺪه
و ﯾﮏ ﻧﯿﺰهدار ﺑﻮدﻧﺪ ) .(Yadin,1963:132در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻨﮕﯽ اراﺑﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻨﮓﻫﺎی اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻧﺰ )ﺣﺪود ۱۲۰۰-۱۵۵۰پ.م( ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫـﺎ
ﻫﯿﺘﯽﻫﺎ و ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از اراﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ).(Moorey, 1986:169
اراﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻄﻮط دﻓﺎﻋﯽ دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣـﯽزدﻧـﺪ و در دل دﺷـﻤﻨﺎن ﺗـﺮس اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در دورۀ ﺳﻮﻣﺮ ،اراﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ در ﻧﺒﺮد اآﻧﺘﻮم ﺑﺎ دوﻟﺖـﺷﻬﺮ ّ
اوﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺮوزی
ِ
او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ) .(Hunt, 2008:47از اﯾﻦ اراﺑﻪﻫﺎ ﺑـﺮای ﻋﻘـﺐﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﯾـﺎ ﺗﻌﻘﯿـﺐ دﺷـﻤﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،وﺟﻮد اراﺑﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨـﮓ دوﺳـﺖ و دﺷـﻤﻦ را ﺗﺤـﺖﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽداد
) .(McIntosh, 2008:187ﺑﺮ روی ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ از ﻗﺒﺮﺳـﺘﺎن ﺷـﺎﻫﺎن اور ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ »اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
اور« اراﺑﻪﻫﺎ ﭼـﻬﺎرﭼﺮخ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾــﺶ درآﻣــﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ از روی اﺟﺴـﺎد دﺷــﻤﻨﺎن ﻋﺒـﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(Weippert et al, 2003:12اﺳﺘﻔﺎده از اراﺑـﻪ در ﻧﺒﺮدﻫـﺎی ﻫـﺰارۀ دوم پ.م ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻼحﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺟﻨـﮓ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜــﺎل
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ و راﺣﺖ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﻨﺘـﺮلﺗـﺮ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﮑﻮی اراﺑـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ
) .(Orlin, 2007:83ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺪن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اراﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺟﻨـﮓ ﻣﺤـﺪود ﻧﺸـﺪ و
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺷﺮاف ﮐﻪ اراﺑﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺿـﯽ ﯾـﺎ
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ﮐﺎرﻣﻨﺪ درﺑﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ) (Wallenfels & Sasson,2000:46و ﻃﺒـﻖ آﻧﭽـﻪ در اﻟـﻮاح ﺑـﺎﺑﻠﯽ
آﻣﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ،ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﯿﻦ اراﺑـﻪ ،اﺳـﺐ و اﺳـﻠﺤﻪ ﺑـﺮای ﺳـﭙﺎﻫﯿﺎن
ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﯽﯾﺮا .(۲۸۱:۱۳۸۶،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و اﺷﺮاف ﺻﺎﺣﺐ اراﺑﻪ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﺣﺘـﺮام و اﻃﺎﻋـﺖ ﻣـﺮدم را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ ،ﺟﻬﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣـﯿﻦ روی داد ﺳـﺎﻣﺎن دادﻧـﺪ )ﻋـﺎﻟﻢ.(۱۰۵:۱۳۹۱،
در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ،ﻧﯿﻦﮔﯿﺮﺳﻮ ﺧﺪای ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺧـﺪای ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﺮ اراﺑـﻪ آﺑـﯽ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ) . (Wallenfels & Sasson, 2000:97اوﺗﻮ ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﺷـﺐ
را ﺷﮑﺴــﺖ ﻣــﯽداد و ﺑــﺎ اراﺑــﻪ آﺳــﻤﺎنﻫــﺎ را در ﻣــﯽﻧﻮردﯾــﺪ و ﻧــﻮر و زﻧــﺪﮔﯽ را اﻋﻄــﺎ ﻣــﯽﮐــﺮد
) .(Kuiper,2010:185اوﺗﻮ ﯾﺎ ﺷﻤﺶ ﺧﺪای ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﻮد و ﺑـﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽﻫـﺎ را ﻣﺠـﺎزات ﻣـﯽﮐـﺮد
) .(Bertman,2003:126اﯾﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻬﮥ ﺟﻨـﮓ ﺳـﻮار ﺑـﺮ اراﺑـﻪ اﺳـﺖ )ﻫـﺎل .(۱۸۰:۱۳۸۳،اﯾـﻦ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻪ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری ﺷﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ؛ ﺷـﺎه ﺟﻨﮕـﺎور ،ﺷـﺎه زﻧـﺪﮔﯽﺑﺨـﺶ و ﺷـﺎه
ﻋﺎدل .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎه و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن او ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺑﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ دﺷـﻤﻨﺎن را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و اﻣﻨﯿـﺖ را ﺑـﺮای ﻣــﺮدم ﻓﺮاﻫــﻢ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و ﭼـﻮن ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم
ّ
زﻧﺪﮔﯽﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐـﻪ آﻧـﺎن دﺷـﻤﻨﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﺰای ﻋﻤـﻞﺷـﺎن ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪﻧﺪ،
ﻧﻤﺎدی از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪﻧﺪ )ﺳﻠﯿﻢ.(۱۸۸:۱۳۹۰،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﮕﯽ آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻮریﻫﺎ و ﻣﯿﺘـﺎﻧﯽﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻧﻈـﺎﻣﯽ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ وﯾـﮋه
اﺳـﺘﻔﺎدۀ ﺑـﯿﺶ از ﭘــﯿﺶ از اراﺑـﻪﻫــﺎی ﺟﻨﮕـﯽ در ﻃﺒــﻘﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ،روﺣﺎﻧﯿــﻮن و اﺷــﺮاف
زﻣﯿﻦدار اﺛﺮ داﺷﺖ ) . (Kuiper, 2010: 85اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺑـﻪ از دورۀ آﺷـﻮر ﻧﻘـﺶ اراﺑـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺮ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﯿﻨﻮرﺗﺎ ﺗﻮﮐﻮﻟﺘﯽ آﺷﻮر )ﺣﺪود  ۱۱۳۳پ.م( اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
درﺑﺎرۀ اراﺑﻪﻫﺎی آﺷﻮری ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎخ آﺷﻮرﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ّاول ) ۸۵۹-۸۸۳پ.م( ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
) .(Dezső,2012:56اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ آﺷﻮری در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ پ.م ﭼﻬﺎر ﻧﻔـﺮ را ﺣﻤـﻞ ﻣـﯽﮐـﺮد،
ﯾﮏ اراﺑﻪران ،دو ﮐﻤﺎﻧﺪار و ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﻮارﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗـﺮ و
ﺑـﺎ ﻣـﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺟـﺎی اراﺑــﻪﻫـﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ) . (McIntosh,2005:194در ﻧﻘــﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﮐـﺎخ
ﺷــﻤﺎلﻏﺮﺑــﯽ آﺷﻮرﻧﺼــﯿﺮﭘﺎل دوم در ﻧﻤــﺮود ،اراﺑــﻪﻫــﺎی ﺟﻨﮕــﯽ آﺷــﻮری ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺷــﺪهاﻧــﺪ و
ﮐﻤﺎﻧﺪاران در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اراﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺟﺎﻟـﺐ در
اﯾﻦ اراﺑﻪﻫـﺎ دﯾﺮﮐـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻی آن ﻧﻤـﺎد ﺧـﺪای آﺷـﻮر ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (Kuiper,
) .2010:28در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪای آﺷﻮر ،ﺧﺪای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی آﺷـﻮرﯾﺎن ﺑـﺮ

 /١٨ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

اراﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.آﺷـﻮرﯾﺎن اراﺑـﻪ را ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ در اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺧـﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ.
ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﺮ اراﺑﻪ ،ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ،ﻗـﺪرت و ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن
اﺳﺎﻃﯿﺮی را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽداد ﮐﻪ آنﻫـﺎ را ﺗﻮاﻧـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻋﻤـﻞ و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣـﯽﮐـﺮد
)اﻃﻬﺮﯾــﺎن ﻣﺮﯾــﺎن .(۱۰۵:۱۳۷۸،اراﺑــﻪ در ﻧﻘــﺶﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﻫــﺎی آﺷــﻮری ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﭘﯿــﺮوزی
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ).(Weippert et al, 2003:71

ﺻﺤﻨﮥ ﺟﻨﮓ از ﮐﺎخ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ آﺷﻮرﻧﺼﯿﺮ ﭘﺎل دوم )(Winter,2003:58

.۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و اﻣﻮر روزﻣﺮه
.۱-۴ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و اراﺑﻪراﻧﯽ

ﮔﺮﭼﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن در آﻏﺎز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺒﮥ آﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ ّاﻣﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و آﯾﯿﻦ و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﻓﺮاد
ﻧﺨﺒﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽﺑﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ و آﺷﻮریﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺗـﺎب ﺗﯿـﺮ از
روی اﺳــﺐ ﯾــﺎ اراﺑــﻪ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽﺷــﺪ ) .(Nardo, 2009:270در دورۀ ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ آﺷــﻮر ،ﺗﺮﮐﯿــﺐ
ﮐﻤﺎﻧﺪاری ﺑﺎ اراﺑﻪراﻧﯽ ﺑﻪ ورزش و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔـﺮح ﺗﺒـﺪل ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﮔﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ).(Kuiper, 2010:232
آرﺗﻮر ﮐﻮﺗﺮل ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ) ۶۲۷-۶۶۸پ.م( از ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻨﻮا را ﺣﺮﮐـﺖ ورزﺷـﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺮی ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺷﯿﺮی را ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ،دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﯽ دﯾﮕـﺮ در ﺣـﺎل آزادﮐـﺮدن
ﯾﮏ ﺷـﯿﺮ اﺳـﯿﺮﺷـﺪه از ﻗﻔـﺲ اﺳـﺖ ) .(Nardo, 2009:270در اﯾـﻦ ﻧﻘـﺶﺑﺮﺟــﺴﺘﻪ ﻫـﺮ ﻋﻨﺼـﺮ
ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻗﺪرت و ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ) .(Wallenfels & Sasson, 2000:46ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی از
ﻣﺴﺎﻓﺖ دور و از روی اراﺑﻪ اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ (Pinches,
) .1912:294آﺷﻮرﻧﺼﯿﺮﭘﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ورزﺷـﯽ ﺧـﻮد را ﮐـﻪ ﺗﻌﻘﯿـﺐ دﺷـﻤﻦ و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت
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اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد آﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ ) .(Ibid:205ﺷـﮑﺎر ﺑـﺎ اراﺑـﻪ ،ورزش ﻃﺒﻘـﮥ اﺷـﺮاف
ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ .اراﺑﻪراﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻔـﺮﯾﺢ ﺑﺎﻋـﺚ
اﻋﺘﺪال رواﻧﯽ در اﺷﺮاف ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ورزش ،ﺗﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ
را از روی اراﺑــﻪ ﭘﺮﺗــﺎب ﻣــﯽﮐﺮدﻧــﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ورزﺷــﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤــﯽ در دورۀ آﺷــﻮر ﻫــﻢراﺳــﺘﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻫﺪاف ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷـﺪ و ﺷـﮑﺎر ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ورزش و ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ
ﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮری ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻧﺒﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﮥ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اراﺑﻪراﻧﯽ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
.۲-۴ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷـﮑﻞدﻫـﯽ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Bale, 2002:11در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،وﺟﻮد دو رود ﭘـﺮآب
دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑـﻮد .ﺑـﻪ
وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو رود ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺑـﺮای ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت ﺑـﯿﻦﻧﺎﺣﯿـﻪای
ﺑﻮدﻧﺪ .وﺟﻮد درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺪ و ﺻﻨﻮﺑﺮ در ﺟﻨﻮب ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺖ ﻗـﺎﯾﻖ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ) .(McIntosh, 2008:122ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ از ﻫﺰارۀ ﭼﻬـﺎرم
راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ دوره ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻗـﺎﯾﻖ ﺳـﻔﺎﻟﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه و ﻧﻤﻮﻧـﻪای دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻗﯿـﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻗﺎﯾﻖ از ﮔﻮرﺳﺘﺎن اور ﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه و ﻗﺎﯾﻖ ﭘﺎروزﻧﯽ ﺑﻮد و ﻫﻔـﺖ ﻧﯿﻤﮑـﺖ ﺑـﺮای ﭘـﺎرو زدن در آن ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﺪهﺑـﻮد (Bertman,
).2003:252
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دو ﻣﻬﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ از دوره اوروک )(Algaze,2009:42

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن ﺧـﺪاﯾﺎن ﻫـﻢ
َ
راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .ا َد َپ ،ﭘﺴﺮ ِاآ ﺧﺪای آب ﻗﺎﯾﻘﯽ دارد ﮐﻪ در درﯾﺎی آزاد ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ
َ
ﻏﺬا ﺑﺮای ﺳﻔﺮه ﺧﺪا را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ) .(Liverani, 2004:4ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ا َد َپ ﺧـﺪﻣﺘﮑﺎر ِاآ اﺳـﺖ.
در ﺳــﻮﻣﺮ ﻫــﻢ ﺧــﺪﻣﺘﮑﺎران ﻗــﺎﯾﻖﻫــﺎ را ﺑــﺮای ﺗﻔــﺮﯾﺢ اﺷــﺮاف و ﺣﻤــﻞ ﮐــﺎﻻ ﻣــﯽراﻧﺪﻧــﺪ
) .(Hunt,2008:83اﯾﺰد ﺳﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﯾـﻖراﻧﯽ ارﺗـﺒﺎط داﺷﺖ .ﻣـﺎه ﮐـﻪ ﻃـﯽ زﻣـﺎن ﭘـﺮ و ﺧــﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زورق در ﻣﯽآﻣﺪ ﮐـﻪ در ﮔﺴـﺘﺮه ﺑـﯽﮐـﺮان آﺳـﻤﺎن ﺷـﻨﺎور اﺳـﺖ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺮدم ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧـﺎن و ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮان ﺑـﻪ اﯾـﺰد ﺳـﯿﻦ )ﻣـﺎه( اﻋﺘﻘـﺎد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻼل ﻣﺎه ﺑﺮ آبﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ) . (Bertman, 2003:123ﻗـﺎﯾﻖ و ﻗـﺎﯾﻖراﻧـﯽ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن از ﭘﺪﯾﺪهﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻫﻤﭽـﻮن آب ،ﻣـﺎﻫﯽ و ﻣـﺎه
داﺷﺖ و و ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺷـﻬﺮکﻫـﺎی ﮐﻨـﺎر رود دﺟﻠـﻪ و
ﻓﺮات ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﺗﻤـﺪن ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎﯾﻖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﮑـﺎن
ﺳﮑﻨﺎی اﯾﺰد ﺳﯿﻦ ﺷﺪ.
در دورۀ آﺷــﻮر ﻗــﺎﯾﻖراﻧــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی ﺟﺴــﻤﺎﻧﯽ در ﺧــﺪﻣﺖ اﻫــﺪاف
اﻣﭙﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ آﺷﻮر ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎخ ﺳـﺎرﮔﻦ در ﺧـﻮرسآﺑـﺎد ،ﺳـﺮﺑﺎزان در
ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ از ﻗﺎﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ) .(Frankfort, 1933:92ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑـﺎ دو رود دﺟﻠـﻪ و ﻓـﺮات اﯾﺠـﺎد
ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻟـﯿﻞ ﮐـﺎراﯾﯽ و ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﻇــﺎﻫﺮی آن ﺑـﺎ ﻣـﺎه ،اﯾـﺰد ﺳــﯿﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آب و
ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در دوره آﺷﻮر ﺑﺮای ﻧﺒﺮد و ﺟﻨﮓ ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

ﺳﺮﺑﺎزان آﺷﻮری در ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
)(Frankfort,1933:92
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اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻮار از راه درﯾﺎ ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از
ﮐﺎخ ﺳﺎرﮔﻮن دوم در ﺧﻮرسآﺑﺎد
)(McIntosh,2005:2

.۳-۴ﺷﻨﺎ

اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﯾﻖ در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آب و ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺎﻫﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﺷﻨﺎ را آﻣﻮﺧﺖ و ﻧﻤﻮدی ﺗﺎزه از ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد را
در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺷـﻨﺎ ،اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻣـﯽداد ﺗـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﯽ در آب
ﻏﻮﻃﻪور ﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ از دﻧﯿﺎی زﯾـﺮ آب ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎ و آرزوﻫـﺎﯾﺶ را ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮری ﮐـﻪ از ﺧـﺪاﯾﺎن ﻣـﯽﺳـﺎﺧﺖ،
ّ
ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮﻣﺮ ﺧﺪای ِاآ ﮐﻪ ﺧﺪای آب ﺗﺎزه ﺑـﻮد ،ﺷـﮑﻞ
ﻣﺎﻫﯽ را داﺷﺖ )ﻫﺎل .(۱۰۰:۱۳۸۳،اﯾﺰد اﻧﮑـﯽ ﯾـﺎ ِاآ در اﺳـﺎﻃﯿﺮ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ ﺣﻀـﻮری ﻓﺮاﮔﯿـﺮ
ً
داﺷﺖ .ﻣﻌﺒﺪ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮاری ﻫﺸﺖ ارﯾﺪو اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺪای ِاآ ﯾﺎ اﻧﮑﯽ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺖ؛ زﯾـﺮا
در ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن ﭘﺸــﺖ ﺳــﮑﻮی ﻧﯿــﺎﯾﺶ ﺻــﻠﯿﺒﯽ ﺷــﮑﻞ در داﺧــﻞ ﻇﺮﻓــﯽ ﻣﻌــﺮوف ﺑــﻪ »ﻇــﺮف
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی« ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺸـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻣﻠـﮏﺷـﻬﻤﯿﺮزادی.(۱۱۹:۱۳۹۰،
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑـﺎ آب و ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤـﺮک در آب ﻣﻌﻨـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ را داﺷـﺖ ،ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﯾـﺰد دورۀ آﻏـﺎز ﺷـﻬﺮﻧـﺸــﯿﻨﯽ و ﺳــﻮﻣﺮ ﮐـﻪ ﻃـﻠﯿــﻌﮥ ﺗﻤــﺪن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎ ﮐـﺮدن در ژرفﺗـﺮﯾﻦ اﻋــﻤﺎق رود ،ﺑـﺮای اﻧـــﺴﺎن
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺖ و اﺳﺮار زﯾـﺎدی از ﻫﺴـﺘﯽ
را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮑﯽ در آب ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد ﺷــﻨﺎ ﮐـﺮدن ،ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﺷــﺪی از ﻓﺮﻫــﻨﮓ و آﮔـﺎﻫﯽ اﻧــﺴﺎن ﺑـﯿﻦ-
اﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨﯽ آﻣﺪه :ﺧﺪای ِاآ ﯾﺎ اﻧﮑﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﯽـﻣﺮد
ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺎﻫﯽﮔﻮن ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.

 /٢٢ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽـﻣﺮد ﮐﻪ آﭘﮑﺎﻟﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺎور ﺷـﺎه
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )ﻃﺎﻫﺮی.(۲۳۲:۱۳۹۶،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻮش آﺷﻮریﻫﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻫﻨـﺮی ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه
اﺳــﺖ ،ﺷــﻨﺎ در آب اﺳــﺖ ) .(Nardo, 2009:249در ﻧﻘــﺶ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﮐــﺎخ ﺷــﻤﺎلﻏﺮﺑــﯽ آﺷــﻮر
ﻧﺎﺻـﯿﺮﭘﺎل دوم در ﻧﻤــﺮود ،ﺳــﭙﺎه آﺷــﻮر ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﮐﺸــﯿﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮ ﺑــﺮج و
ﺑﺎروداری ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗـﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ
وارد ﺑﺮج ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻨﺎی ﮐﺮال اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑـﺰ
ﺑﺎد ﮐﺮده ﺳﻮارﻧﺪ ) .(Weippert et al, 2003:12ﺑﺮﺧﯽ از آﺷﻮریﻫﺎ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻤـﺎت ﺷـﻬﺮی در
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دزدﮐﯽ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ،درﺻﺪد ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(Hunt, 2008:75
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.۵ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ آﯾﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺪن ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎیﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ اﻧﺴـﺎن در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﻪ اﺟـﺮا درﻣـﯽ-
آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ اﺳﻄﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺄتﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﯿﻂ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﯿﻦ-
اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ﮐـﻪ در ﺟﺸـﻨﻮارهﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ از دوره آﻏﺎز ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ :ورزش دو ،ﮐﺸﺘﯽ ،ﻣﺸﺖزﻧﯽ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑـﺎ
ﮐﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑـﺪﻧﯽ اﻧﺴـﺎن ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﭼـﺎﻟﺶ ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎ،
ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻧﺴﺎنﻫـﺎی ﻣﻌـﺎرض و ﻧﻔـﺲ ﺳـﺮﮐﺶ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪاﯾﺎن اﺳـﺎﻃﯿﺮی ﻧﯿـﺰ
ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﺟﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿـﺖ ﺑـﺮای ورزﺷـﮑﺎر
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ رزﻣﯽ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دوﻟﺖـﺷﻬﺮﻫﺎ در اواﺧـﺮ
دورۀ ﺳﻮﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺖ .در واﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ رزﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﯿﻨﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ-
ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ و ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣـﻮارد
ﻧﺒﺮد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ،اراﺑﻪراﻧﯽ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن اﺳﺖ .اوﻟـﯿﻦ ارﺗـﺶ ﻣـﻨﻈﻢ و ﺳـﺎزﻣﺎن-
َﱠ
ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻧﯿﺰهداران ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺟﻨﮕـﯽ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ِااﻧﺘـﻮم ﭘﺎدﺷـﺎه ﻻﮔـﺎش ﺗﻌﻠـﻖ
داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ رزﻣﯽ ﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻻزم ﺷﻤﺸـﯿﺮﺑﺎزی ﻧﯿـﺰ در دورۀ آﺷـﻮر ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪ .ﮐـﺎراﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ در ﻧﺒﺮد ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی از روی اراﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫـﺎی دورۀ آﺷـﻮر ﺑـﺎ
ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی اﺟﺮا ﻣـﯽﺷـﺪ .آﺷـﻮرﯾﺎن از اﺳـﺐ ﻧﯿـﺰ در ارﺗـﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺳـﻮارﮐﺎری
ﻣﯿــﺰان ﺗﺤــﺮک و ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﺑــﻪ ﺳــﭙﺎه آﺷــﻮر داد .ﻫﻤــﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی رزﻣــﯽ ﺑــﻪ ﺟــﺰ
ﺷﻤﺸﯿﺮﺑﺎزی و ﺳﻮارﮐﺎری ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ﻋﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم واﻗـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺮ ﺣﻘﺎﻧﯿـﺖ
اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧـﺪاﯾﺎن ﻧﯿـﺰ ﻓﺮاﻓﮑﻨـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﺎﻫﺎن و
ﺳﭙﺎهﺷﺎن ،ﻣﺠﺮﯾﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ ،اﻟﺒﺘـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺑﻪراﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ اراﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ را
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻی ﺷﻐﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اراﺑـﻪراﻧـﯽ و ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎن،
ّ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﻫﯿﺠـﺎن و
ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺎن و اﻓﺮاد ﻧﺨﺒﻪ آﺷﻮری ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫـﻢ

 /٢٤ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮری ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رزﻣﯽ را در ﻗﺎﻟـﺐ
ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﭘﯿﮑـﺮهﺑﻨـﺪی ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻗـﺎﯾﻖراﻧـﯽ و ﺷـﻨﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی روزﻣـﺮه و
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﯾـﻦ ﻇﺮﻓﯿـﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ در اﻣـﻮر
رزﻣﯽ ﻫﻢ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﯾﻖراﻧﯽ و ﺷﻨﺎ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ ﻣـﺮدم را از ﺟﻬـﺎن
زﯾﺴﺘﮥﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﮑﺎریﻫﺎی داﺷـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .اﮐﺜـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ در ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮدﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﯿﺎده ،ﻣﯿﺮﭼﺎ ،اﺳﻄﻮرۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺮﮐﺎراﺗﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﻬﻮری.۱۳۸۴ ،
اﻃﻬﺮﯾﺎن ﻣﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺑﻘﻌﻪ.۱۳۷۸ ،
ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن ،ﺳﺎرااﯾﻠﺰ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ دﯾﻦﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻮاد ﻓﯿﺮوزی ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۹۴ ،
رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ورزﺷﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻤﯿﺘﮥ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان،
.۱۳۸۷
ﺳﻠﯿﻢ ،ﻣﺤﺴﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﺟﺎﻣﯽ.۱۳۹۰ ،
ﺷﻨﮑﻞ ،اﻟﻤﺎر» ،ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻧﺎﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮی« .ﭼﯿﺴﺘﺎ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺷـﯿﻮا ﮐﺎوﯾـﺎﻧﯽ ،ﺷـﻤﺎرۀ -۲۱۴ ،۶۲
.۱۳۶۸ ،۲۰۶
ﺷﯽﯾﺮا ،ادوارد ،اﻟﻮاح ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۶ ،
ﻃﺎﻫﺮی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮﻫﺎ :در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ
ﺷﻮرآﻓﺮﯾﻦ.۱۳۹۶ ،
ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۹۱ ،
ﮐﺮاﻣﺮ ،ﺳﻤﯿﻮﺋﻞﻧﻮآ ،اﻟﻮاح ﺳﻮﻣﺮی ،ﺗﺮﺟﻤﮥ داوود رﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۵ ،
ﻣﺸـﺎﯾﺨﯽ ،ﻣﻨﺼـﻮره« ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر داﺳــﺘﺎن ﺿـﺤﺎک ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ روﯾﮑـﺮد رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ« ،ادﺑﯿــﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺳﺎل ،۱۰ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۵ ،۱۵۷-۱۳۷ ،۴۰
ﻣﻠﮏﺷﻬﻤﯿﺮزادی ،ﺻﺎدق ،ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ در دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺒﺤﺎنﻧﻮر.۱۳۹۰ ،
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Abstract
According to historical sources, Azargoshnesb fire temple was one of the three
important Sassanid fire temples. The location of this fire temple is mentioned in
Pahlavi Ganzak sources, which the Arabs called Shiz, and its fire temple was lit until
the fourth century AH. According to historical sources and archaeological research,
Shiz is the current Takht-e Soleiman. Takht-e Soleiman is completely forgotten for
two centuries after the fifth century AH. so that in the historical sources there is no
mention of this place, but in the reign of Ilkhanate, this place was considered again
and a hunting palace was built in it. In this period, Takht-e Soleiman, is referred to
as Storliq, Surluq, or Soghorluq and most of the historical developments of Takht-e
Soliman in the Islamic period are related to this time. After the Ilkhanate period,
during the early Safavid kings, this place was used as a royal hunting ground and in
the same period, this place is known as the Takht-e Soleiman. With the change of
the Safavid capital and the departure of Takht-e Soleiman from the centers of
government, this place was marginalized and forgotten forever in the political
history of Iran.
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 /٢٨ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن
)ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(
١
ﻣﻬﺪی ﺑﯿﮓﻣﺤﻤﺪﭘﻮر
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،اﯾﺮان.

ﮐﺮﯾﻢ ﺣﺎﺟﯽزاده ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ،اردﺑﯿﻞ ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۳ /۲۳ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ /۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ آﺗﺸﮑﺪه ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ
آﺗﺸﮑﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﻨﺰک ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻋﺮاب آن را ﺷﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و اﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﺰ
ﻫﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻗﺮن ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎخ ﺷﮑﺎری در آن اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﺳﺘﻮرﻟﯿﻖ ،ﺳﻮرﻟﻮق و ﯾﺎ ﺳﻐﻮرﻟﻮق ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ از دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،در زﻣﺎن ﺷﺎﻫﺎن اواﯾﻞ ﺻﻔﻮی ،از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه و در ﻫﻤﯿﻦ دوره ،اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن و دور ﺷﺪن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﺻﻔﻮی ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﮐﻪ
در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدش ،در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آﺗﺸﮑﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﯾﺎران و ﺟﻨﮕﺎوران ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﻦ .(۱۱۹:۱۳۷۸،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪه داﯾﺮ ﺑﻮده
)اﺑﻮدﻟﻒ ،(۴:۱۳۴۲،وﻟﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﻠﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در
دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎخ ﺷﮑﺎر ،اﺣﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺻﻄﻼح
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی ذﮐﺮ
 .١راﯾﺎﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل:
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ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و
ً
ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه
اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺮ ﻫﻨﺮی راوﻟﯿﺴﻨﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۳۸م از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﺪن ﮐﺮد و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﮐﺒﺎﺗﺎن) (Ecbatanaدوﻣﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وی ،آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺎمﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﺜﻞ؛ ﻓﺮاﺗﺎ) (Phraataﮐﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ روﻣﯽ ) ۸۳ -۳۰پ.م( در ﺳﺎل  ۳۶پ.م ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﭘﺎرﺗﯿﺎن آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﯾﺎ ورا ))Vera؛ دژی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺑﻮ از آن ﻧﺎمﺑﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻨﺰﮐﺎ
) ،(Ganzacaﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس اول ) ۶۱۰-۴۱م( ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﯿﺰاﻧﺲ در ﺳﺎل
 ۶۲۴ﯾﺎ  ۶۲۸م ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺰ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ؛ ﯾﺎ ﺳﻘﻮرﻟﻮق
)ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﮐﺎﺧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ) .(Rawlinson,1841a:3&1841b:68ﺑﻌﺪ از
راوﻟﯿﻨﺴﻮن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﮔﻨﺰاﮐﺎ را ﺑﺎ ﻟﯿﻼن ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
) .(Minorsky,1964:86 & Hoffmann,1880:250-53ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ
راوﻟﯿﻨﺴﻮن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﻦ120۱۳۷۸:،؛
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
)ﺟﮑﺴﻦ۱۵۰:۱۳۵۷،؛
Ruska,1934:385؛  .(Pope,Crane,Wilber,1937:96در ﺳﺎل  ۱۹۶۴م ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد؛ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس اول
آﺗﺸﮑﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺰاﮐﺎ وﯾﺮان ﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎرﻣﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﯿﺰ و ﺳﻘﻮرﻟﻮق و ﻧﻪ
ﻓﺮاﺗﺎ ،ورا ﯾﺎ ﮔﻨﺰک ) .(Minorsky,1964:85اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻃﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺄت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۷۱م ﮐﻼوس ﺷﯿﭙﻤﻦ ،ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎوشﻫﺎی ﻫﯿﺄت
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
) .(Schippmann,1971:309-57وﻟﯽ او در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﻘﻮرﻟﻮق
اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮای او ﻓﻘﻂ آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ
ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،ﺑﺮرﺳﯽ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در

 /٣٠ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﺷﯿﺰ ﻫﻤﺎن
ﺳﻘﻮرﻟﻮق و ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻫﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا و از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺪام
دوره ﯾﺎ دورهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﯿﺰ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺳﻘﻮرﻟﻮق اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در دورۀ ﺣﮑﺎم اواﯾﻞ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ دوران ﺷﺎﻫﺎن اواﯾﻞ ﺻﻔﻮی
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿـﺶرو ،از ﻧـﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﺑﻨﯿـﺎدی ﺑﻮده و ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک
ﺑــﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ادوار
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،در دورۀ اﺳﻼﻣﯽﺷﺪه ،اراﺋﻪ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ ،ﺗﺤﻮﻻت
ً
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در دوران اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ زﻣﺎن و ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .۲ﺷﯿﺰ/ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
اﻣﺮوزه ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎوشﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﯿﻤﻪ
دوم ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﻣﻘﺮ آﺗﺸﮑﺪه ﻣﻬﻢ
آذرﮔﺸﻨﺴﺐ) (āzargošnasbﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Naumann,1967:75اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از آﺗﺸﮑﺪه و آﺗﺸﺪان ۲۵ ،ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن؛ ﻣﻮﺑﺪ آذرﮔﺸﻨﺴﭗ (mgūpad
) Adurgušnaspو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد از اﺛﺮ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ رﺋﯿﺲ
آذرﮔﺸﻨﺴﭗ) ،(farmādār Adurgušnaspﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ )ﮔﻮﺑﻞ .(۱۵۴:۱۳۸۴،اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ﺣﺪود ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی ﺗﺎرﯾﺦﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺎوشﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ،از دورۀ ﭘﯿﺮوز ) ۴۵۷/۵۹-۸۴م( ﺗﺎ دورۀ ﺧﺴﺮو دوم ) ۵۹۱-۶۲۸م( ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪهاﻧﺪ ) .(Naumann,1976:26ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ﭘﻬﻠﻮی ،ﮐﯿﺨﺴﺮو ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﮑﺪه
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﭽﺴﺖ) (čēčastرا ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ) .(Wihhiams,1990:82ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ
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اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻨﺪﻫﺶ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺨﺴﺮو ،ﺑﺘﮑﺪه درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﭽﺴﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد،
اﯾﻦ آﺗﺶ در ﯾﺎل اﺳﺐ او ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ.
او در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه اﺳﻨﻮﻧﺪ) ، (asnavandﻣﺤﺮاب آﺗﺶ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ آﺗﺶ روی ﯾﺎل اﺳﺐ او درﺳﺖﺷﺪه ،ﮔﺸﻨﺴﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ) .(Boyce,1985:475درﯾﺎﭼﻪ
ﭼﯿﭽﺴﺖ ،در اوﺳﺘﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺎﭼﺎﺳﺘﺎ) (čaēčastaآﻣﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Boyce,1985:475ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﺎم ﺷﯿﺰ از ﭼﯿﭽﺴﺖ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ) .(Minorsky,1944:106-08 & Hoffmann,1880:251ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻌﺪ
اﺳﻼم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﺑﺎن ﺣﺮف چ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ج
ﯾﺎ ش در ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﺰ را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؛ﭼﯿﭽﺴﺖ‹
ﺟﯿﺴﺖ‹ ﺟﯿﺲ)اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ‹(۵۰،۷۹:۱۳۸۴،ﺷﯿﺰ و ﯾﺎ ﭼﯿﭽﺴﺖ‹ ﺟﯿﺠﺴﺖ‹ ﺟﯿﺞ‹ ﺷﯿﺰ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ از دورهﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ و در واﻗﻊ از دوران اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ ،در ﺷﯿﺰ ،ﺷﻬﺮی ﺑﯿﻦ زﻧﺠﺎن و
ﻣﺮاﻏﻪ ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ ۱۲۰:۱۳۷۱،و ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(468-69:1373،اﺑﻮدﻟﻒ ،در
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،در ﻣﻮرد ﺷﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :دﯾﻮار اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،درﯾﺎﭼﻪای را اﺣﺎﻃﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻂ آن ﺑﻪ ﺗﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ...از اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻬﺮ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﻪ آﺳﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽرﯾﺰد و ﺳﭙﺲ از زﯾﺮ دﯾﻮار ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود) «.اﺑﻮدﻟﻒ .(۴۰:۱۳۵۴،اﺣﻤﺪ ﻃﻮﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ،در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؛ »ﺷﯿﺰ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﻏﻪ و
زﻧﺠﺎن ،در ﻣﯿﺎﻧﮑﻮهﻫﺎ ﻧﻬﺎده و آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺪن زر و ﺳﺮب و زرﻧﯿﺦ و ﺟﯿﻮه و ﺟﻤﺴﺖ ﺑﻮد...ﺑﺤﺮ
ﺷﯿﺰ ،ﺑﺤﺮه اﯾﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏ ،وﻟﯿﮑﻦ ﻗﻌﺮ و ﻗﺮار وی ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ درﯾﺎ
آبﺳﯿﺎه اﺳﺖ و در آب ﺳﭙﯿﺪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ آب اﯾﻦ درﯾﺎ در ﮔﻞ ﮐﻨﺪ و در ﺧﺎک ﻧﻬﺪ ﺳﻨﮓ
ﮔﺮدد« )ﻃﻮﺳﯽ (۲۴۱:۱۳۸۲،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺰ ،ﻣﺤﻞ
و درﯾﺎﭼﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮐﺎوشﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ؛ ﺷﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 .۳ﺷﯿﺰ در ﻧﯿﻤﻪ اول دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﻟﺒﻼذری)ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی(؛ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ اردﺑﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺮاب ،ﻣﺮدم ﺷﯿﺰ و
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ

 /٣٢ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ )ﺣﺬﯾﻘﻪ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﺮاب( ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻧﮕﯿﺮد و آﺗﺸﮑﺪهای وﯾﺮان
ﻧﺴﺎزد و ﺧﺎﺻﻪ اﻫﻞ ﺷﯿﺰ را از رﻗﺺ و ﭘﺎیﮐﻮﺑﯽ در روزﻫﺎی ﻋﯿﺪ و اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎزﻧﺪارد
)اﻟﺒﻼذری .(۸۴:۱۳۶۴،در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،در ﻃﻮل دوران ﻋﺒﺎﺳﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮدﻟﻒ از
ﺷﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد ،آﺗﺶ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﺑﻮدﻟﻒ .(۴۰:۱۳۵۴،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﯿﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﻫﻮف ۱۰:۱۳۶۸،و  Naumann,1977:80و  Kleiss,1964:50-56و  Huff,1979:153و .(Huff,1978:194

 .۴ﺳﻘﻮرﻟﻮق در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
ﻣﻨﮕﻮﻗﺎآن ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﺎن ﻣﻐﻮل ،ﭘﺲ از ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ ،درﺻﺪد
ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ،ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﻮد ،ﻫﻼﮐﻮ را ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮﮐﻮب اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﻣﻄﯿﻊ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻐﺪاد ﮐﺮد )اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .(۱۶۱:۱۳۸۸،ﻣﻐﻮﻻن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﻨﯽﻋﺒﺎس ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ )اﻗﺒﺎل
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .(۱۷۱:۱۳۸۸،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﻼع اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و اﻧﻘﺮاض
ً
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن را رﺳﻤﺎ در اﯾﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد )ﺑﯿﺎﻧﯽ.(۱۶۶:۱۳۸۹،
اﯾﻠﺨﺎن ﻣﻐﻮل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ
را آﻏﺎز ﮐﺮد )اﺷﭙﻮﻟﺮ .(۵۹:۱۳۶۵،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف
ﻣﻐﻮﻻن در ﻓﺘﺢ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻓﺘﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و
ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ و اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده)اﻗﺒﺎل
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ۱۹۱:۱۳۸۸،و ﺑﯿﺎﻧﯽ (۱۶۵:۱۳۸۹،وﻟﯽ وﺟﻮد ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و ﻫﻮای ﺧﻨﮏ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻮد ،در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺑﯿﺎﻧﯽ .(۱۶۵:۱۳۸۹،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ،دﺷﺖﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و آبوﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﺟﻠﮕﻪ ﻣﻐﺎن در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ،
ﭼﺮاﮔﺎه اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮچﻧﺸﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺧﯿﻤﻪ و ﺑﺎرﮔﺎﻫﺸﺎن را از اردوﮔﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ)ﻗﺸﻼق( ،ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ)ﯾﯿﻼق( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻣﻐﻮل ،از ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻋﺎدی ﺗﺎ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ اردو زدن و اﯾﺠﺎد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
اﺷﺮافزادﮔﺎن ،ﺑﺎ روش زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
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ﮐﺎخﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اردوﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻮد ) .(Huff,2012:95اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻐﺎﺗﻮ )زرﯾﻨﻪرود( ﺑﻮد .رود ﺟﻐﺎﺗﻮ ،در
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﺮاﻏﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب ،ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎﺧﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن در اردوی آﻻﺗﺎغ ،در ﺷﻤﺎل درﯾﺎﭼﻪ وان و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﻮی و ﻣﺮاﻏﻪ ،ﮐﺎخﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اردوی
اﺻﻠﯽ ،ﯾﮏ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن
در ﺳﺎل  ۶۶۳ﻫﺠﺮی ،آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﭘﺴﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ،در ﺟﻐﺎﺗﻮ )زرﯾﻨﻪرود( ،ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۴۲:۱۳۳۸،در ﺳﺎل  ۷۴۰ﻫﺠﺮی ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺧﻮد ،در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺘﻮرﯾﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ» :در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺠﺮود ،ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ آن را ﺳﺘﻮرﯾﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ روی
ﻧﻮک ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﯿﺨﺴﺮو ﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎخ ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ،ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻣﯽرﯾﺰد و ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻤﻖ
آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .دو ﺟﺮﯾﺎن آب از اﯾﻦ ﺣﻮض ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺪرت
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﯾﮏ آﺳﯿﺎب را دارﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻄﺢ آب
داﺧﻞ ﺣﻮض اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آب در ﻫﯿﭻ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎخ
ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﻣﻐﻮل ،ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﺪه و در اﻃﺮاف آن ،ﻣﺮاﺗﻊ ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﺣﻘﻮق
دوﻟﺘﯽ آن دو ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۶۴:۱۳۶۲،ﺳﺘﻮرﯾﻖ اﺷﺎرهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ،
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻤﺎن ﺳﻘﻮرﻟﻮق اﺷﺎرهﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺠﺰﯾﺔ اﻻﻣﺼﺎر و
ﺗﺰﺟﯿﺔ اﻻﻋﺼﺎر وﺻﺎف)ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی( اﺳﺖ .ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺎرود و اﻧﺠﺮود اﺷﺎرهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺠﺎس و ﺳﻬﺮورد در ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )(Minorsky,1964:100؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺠﺮود ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺮز اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،زﻧﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز
اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ،ﺳﺘﻮرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ
و ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و وﺻﺎف را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﻧﺴﺖ .ﻧﺎم
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺳﺎروق را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪای از ﺳﺘﻮرﯾﻖ ﯾﺎ

 /٣٤ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﺳﻘﻮرﻟﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد رﯾﺸﻪ ﻟﻐﻮی ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ؛ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ آن را ﺳﺘﻮرﯾﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ (۶۴:۱۳۶۲،وﻟﯽ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ و
ﺑﻮﯾﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ از ﺑﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و وﺻﺎف ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻮﻗﻮر ﻣﻐﻮﻟﯽ و ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﻟﻮق ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(Minorsky,1944:101ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﯾﻞ ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮشﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ
آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻮﻗﻮر در ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮشﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ) .(Boyle.1972:79در
واﻗﻊ ﻣﻮشﺧﺮﻣﺎ ،ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن اﺳﺖ ) (Jagchid & Hyer,1979:15و ﺧﺰ
آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ) (Jagchid & Hyer,1979:37وﻟﯽ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ) .(Jagchid & Hyer,1979:40ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﻮﻗﻮر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اواﺧﺮ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ،در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﮐﯽ -ﻋﺮﺑﯽ دﯾﻮان ﻟﻐﺎت اﻟﺘﺮک ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﻐﺮی آﻣﺪه
اﺳﺖ .او ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻄﻼح ﺳﻐﺮﻟﻎ ﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮه ﭘﺮ از ﻣﻮشﺧﺮﻣﺎ
آورده اﺳﺖ )ﮐﺎﺷﻐﺮی .(۲۸۴:۱۳۸۳،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﻣﺜﻞ ﻗﻨﻐﻮر اﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻤﻨﺰار ﻗﻬﻮهای؛
ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ اﻣﺮوزی( ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﯾﮏ ﺷﺎه ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻮده ،ﻧﺎم ﺗﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﮑﻞ ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ و درﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻖ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ
دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ؛ ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق و ﺳﻮرﻟﻮق ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮﻗﻮر
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﮐﺎخ واﻗﻊ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ،در دورۀ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
و ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻧﻈﺮ
او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻪ وﺻﺎف ،ﺑﻪوﺿﻮح اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺘﻪ
)ﻫﻤﺪاﻧﯽ (۷۴۳:۱۳۳۸،و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ را در آﻻﺗﺎق و ﺳﯿﺎه ﮐﻮه و زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﺟﻐﺎﺗﻮ و آران،
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۴۶:۱۳۳۸،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻘﻮرﻟﻮق اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻤﺎن از روی ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ،آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ارﻏﻮان ﺧﺎن و ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ﮐﻪ دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎخﻫﺎﯾﯽ در آﻻﺗﺎق ،اروﻣﯿﻪ ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ،ﺳﻮﺟﺎس ،ﺧﻮﺟﺎن )اوﺟﺎن( ،زﻧﺠﺎن و ﮐﺎخ
ﻣﻨﺼﻮرﯾﻪ در آران را ﺑﺴﺎزﻧﺪ) ...ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۱۱۰۵-۱۱۰۴ :۱۳۸۸،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﯾﻠﺨﺎن اﺷﺎرهﺷﺪه ،ﮐﺎﺧﯽ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،ﺧﯿﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ،
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ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﻏﻮن ﺧﺎن،
ﭘﺴﺮش ﻏﺎزان ﺧﺎن و ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺎره رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق در ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﺪ ﻏﺎزان
ﺧﺎن )اﯾﻠﺨﺎن ﻫﻔﺘﻢ( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در  ۲۰رﺑﯿﻊاﻻول  ۶۷۰ﻫﺠﺮی در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪ ،در ﺳﺎل  ۶۷۳ﻫﺠﺮی ،وﻗﺘﯽ ﻏﺎزان ،ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺪرش ارﻏﻮن ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ،آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،در ﻗﻨﻐﻮر اﻟﻨﮓ رﻓﺖ .آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارﻏﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ او را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .از
آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،ارﻏﻮن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ.
ارﻏﻮن ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ .وﺳﺎﯾﻞ ﻏﺎزان را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻠﻮﻏﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪا و ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ارﻏﻮن ﺑﻪ ﻏﺎزان،
ده ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر از ﻗﺒﯿﻠﻪ آﻧﮕﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ .آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻏﺎزان ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ اردو ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ
اردو ﺑﻪ او اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اردو از آن اوﺳﺖ و او رﺋﯿﺲ آﻧﺠﺎﺳﺖ« )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
ً
 .(۸۴۵-۸۴۴ :۱۳۸۸ﺷﺎﻫﺰاده ﻏﺎزان ﻣﻌﻤﻮﻻ در اردوی ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن
ارﺷﺪ ،دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﺑﻮد .آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻣﻐﻮﻟﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﺑﻠﻮﻏﺎن
ﺧﺎﺗﻮن ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ارﻏﻮن ﺧﺎن ازدواج ﮐﺮد .رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،در ﻏﯿﺎب
ارﻏﻮن ،ﺣﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﯾﺐ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۴۰ :۱۳۸۸ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ،ﮐﺎخ
ً
ﺳﻘﻮرﻟﻮق ،ﺑﻪ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و اردوی ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ داﺋﻤﺎ
در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮده ،در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن در  ۶۸۰ﻫﺠﺮی،
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ او در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ارﻏﻮن ،ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن و ﻏﺎزان ،ارﺗﺒﺎط
ً
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت
آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،اﺣﻤﺪ ﺗﮑﻮدار ،ﺑﺮادر آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺻﯿﺖ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگﺗﺮش
ارﻏﻮن را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻠﺨﺎن ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار اﺣﻤﺪ در آﻻﺗﺎق ،ارﻏﻮن ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺗﻌﺪادی از اﻣﯿﺮان ،ﺷﺮو ع ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد

 /٣٦ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

)آﯾﺘﯽ .(۷۱:۱۳۴۶،ﺳﭙﺲ از ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۷۸۸ ،۱۳۸۸ ،در زﻣﺴﺘﺎن
ً
 ۶۸۱ﻫﺠﺮی ،ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن و ﻏﺎزان ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺘﻨﺪ و ارﻏﻮن ﺑﻌﺪا از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ارﻏﻮن ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن
ازدواج ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ارﻏﻮن زﯾﺎدﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﮐﺎﻟﭙﻮش )در ﺷﻤﺎل ﺟﺎﺟﺮم( ﺑﻪ ﻗﻨﻐﻮر اﻟﻨﮓ)ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ اﻣﺮوزی( ،ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .در
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  ۶۸۳ﻫﺠﺮی ،ﻣﻨﺰل ﺑﻮﻗﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﯿﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ارﻏﻮن
ﺑﻮد را ﻏﺎرت ﮐﺮد ) .(Howarth,1888:296ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اردوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اردو
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Boyle,1968:367ﺑﻮﻗﺎ ،ﺑﻮرا را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮه اوﻧﺎس
ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اردوی او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و او را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﺑﻖ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﯿﺎه ﮐﻮه
)ﻫﻤﺪاﻧﯽ (۷۹۸ :۱۳۸۸ ،و ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺻﺎف ،در ﺳﻘﻮرﻟﻮق )آﯾﺘﯽ (۷۱:۱۳۴۶،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در
اول ﺟﻤﺎدیاﻻول  ۶۸۳ﻫﺠﺮی ،اﺣﻤﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﯽ ﺷﻮر ،ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻮزآﻏﺎش ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮش ،اﻋﺪام ﺷﺪ .ارﻏﻮن ،ﻫﻤﺎن روز ﺑﻌﺪ از اﻋﺪام ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ .او ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﺼﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺧﻮد ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻮﻗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
وزﯾﺮ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۰۸ :۱۳۸۸ ،در  ۳ﺻﻔﺮ  ۶۸۵ﻫﺠﺮی ،ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ
در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻮر ،ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺗﺎﺑﻮت او ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﺠﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ارﻏﻮن ﺧﺎن در
ً
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد و در  ۱۲رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺎ ﻣﺎه
ﺷﻌﺒﺎن در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اردوﮔﺎه ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺧﻮد در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،ارﻏﻮن ﺧﺰاﻧﻪ او را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺟﻮاﻫﺮات و
ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﺑﻪ او داده ﺑﻮد؛ زﯾﺮا آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ارﻏﻮن ﺧﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای او را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺧﯿﻤﻪ و اردو ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﻬﺮوﻣﻮمﺷﺪه و ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻏﺎزان ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۴۸ :۱۳۸۸ ،اﮔﺮﭼﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ
ً
اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن در ﮐﺠﺎ ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق
ﺑﻮده و اﻗﺎﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ارﻏﻮن در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ،در اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ۹رﺑﯿﻊاﻻول  ۶۸۹ﻫﺠﺮی ،ارﻏﻮن ﺑﺎ
ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮد و اردوی ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
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 .(۸۲۱ :۱۳۸۸در رﺑﯿﻊاﻻول  ۶۹۰ﻫﺠﺮی ،ارﻏﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و در ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﺎﻏﭽﻪ در آران ،ﻓﻮت ﮐﺮد .دو روز ﺑﻌﺪ ،ﺗﺎﺑﻮت او ﺑﺮای ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﺠﺎس )۸۵
ً
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ زﻧﺠﺎن( ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۲۵-۸۲۴ :۱۳۸۸ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺟﺪﯾﺪ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ،ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ رﻗﯿﺐ ،ﻏﺎزان ﭘﺴﺮ ارﻏﻮن ،ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ﺑﺮادر ارﻏﻮن و ﺑﺎﯾﺪو
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ارﻏﻮن ،ﺑﺮای ﺗﺎجوﺗﺨﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻏﺎزان از
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ارﻏﻮن ،ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ در رام و ﺑﺎﯾﺪو در
ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ،ﻧﺒﺮدی درﮔﺮﻓﺖ .ﻏﺎزان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻤﻨﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻃﺮﻓﺪاران
ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻮان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺗﻌﺪادی از اﻣﯿﺮان ،ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﻪ آﻻﺗﺎق رﻓﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺮان
ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎﯾﺪو ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۲۶ :۱۳۸۸ ،ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻣﯿﺮان و ﺑﺎﻧﻮان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و در  ۲۲رﺟﺐ
 ۶۹۰ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﻻﺗﺎق ،در ﺷﻌﺒﺎن  ۶۹۱ﻫﺠﺮی در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﺒﺎغ ،ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ازدواج ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۳۴ :۱۳۸۸ ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ازدواج ،اﺟﺒﺎری ﺑﻮد و ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ،ﻏﺎزان را از دﯾﺪن ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
 .(۸۴۸ :۱۳۸۸ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ،ﭼﯿﻨﮓ ﭘﻮﻻد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ ﺑﻌﺪ از
ﺣﺪود  ۴ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ،در  ۸ﺟﻤﺎدیاﻻول  ۶۹۴ﻫﺠﺮی ،ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﻦ از اﻣﯿﺮاﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪو ) ۶۹۴ﻫﺠﺮی( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪن ،ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ازدواج ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۴۸ :۱۳۸۸ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن
ﻏﺎزان و ﺑﺎﯾﺪو در ﻗﻮرﺑﺎن ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻫﺮ دو ﺳﭙﺎه اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اردوﻫﺎی ارﻏﻮن ،ﺷﺎﻣﻞ
اردوﻫﺎی ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،اروک ﺧﺎﺗﻮن و ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺮﺑﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻏﺎزان داده ﺷﻮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
 .(۸۴۹ :۱۳۸۸ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪو ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن،
ﻏﺎزان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از راه ﺳﯿﺎه ﮐﻮه ،ﺳﻔﯿﺪرود و ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﺎوﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۹۶ :۱۳۸۸ ،ﺑﺎﯾﺪو او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺖ و در  ۱۹رﺟﺐ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺰرگ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﺳﯿﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۹۵ :۱۳۸۸ ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻏﺎزان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ
ﺷﻌﺒﺎن ،ﺑﻪ دره ﻻر ﻧﺰدﯾﮏ دﻣﺎوﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،اﺳﻼم آورد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۰۳ :۱۳۸۸ ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ

 /٣٨ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

زﻧﺠﺎﻧﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪو ﺧﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺪری از او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻏﺎزان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺼﺎﺑﺶ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ،ﻫﺸﺖ رود را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮ او ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق
رﻓﺖ .او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺑﺮادرش در ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﻮﺷﺖ و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻏﺎزان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ از ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﮔﯿﻼن رﻓﺖ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۰۳-۹۰۴ :۱۳۸۸ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻮده ﮐﻪ ﻏﺎزان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻧﺰد ﺑﺎﯾﺪو ﻓﺮﺳﺘﺎد
و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن را از ﺳﻘﻮرﻟﻮق راﻫﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺼﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،رد ﺷﺪ .ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﻣﺸﺎوره داد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
را ﻧﺰد ﻏﺎزان ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮف او )ﺑﻠﻮﻏﺎن( ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ او
داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎزان ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ او و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﯿﺮان آﻣﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻏﺎزان ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
ً
 .(۹۰۵-۹۰۴ :۱۳۸۸ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪو را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪو در ﻧﺨﺠﻮان
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و در  ۲۳ذیاﻟﻘﻌﺪه  ۶۹۴ﻫﺠﺮی ،در ﻫﻤﺎنﺟﺎ
اﻋﺪام ﺷﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۰۸-۹۰۷ :۱۳۸۸ ،در ﻫﻤﺎن روز ﻏﺎزان از اوﺟﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺳﯿﺪ .اﻣﯿﺮان و
ﻣﻘﺎﻣﺎت او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﺗﻮنﻫﺎ ﻫﻢ در  ۲ذیاﻟﺤﺠﻪ از
ً
ﺳﻘﻮرﻟﻮق آﻣﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۱۷-۹۰۹ :۱۳۸۸ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﻦ ﻏﺎزان ﺑﻪ اﺳﻼم واﻗﻌﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آران ،در  ۶ذیاﻟﺤﺠﻪ او ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻏﺎن
ﺧﺎﺗﻮن ازدواج ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ.(۹۱۰ :۱۳۸۸ ،
ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﺧﺎﺗﻮن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺮوﺗﺸﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ارﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺟﻮان داده ﺑﻮد .ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻮﻧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮﺟﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻗﺮار
ً
دارد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۳۷ :۱۳۸۸ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻠﻔﻆ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از ﻓﻮﺟﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(Honda,1978:296-97ارﻏﻮن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن را ﺑﻌﺪ از
ً
ﻣﺮﮔﺶ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ ارﻏﻮن ،ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن ،در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ارﻏﻮن ﻧﯿﺰ ،در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻗﺮار داﺷﺖ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۶۳-۹۶۲ :۱۳۸۸ ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ً
اﻣﯿﺮان ،اﻏﻠﺐ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺳﺎل  ۶۸۳ﻫﺠﺮی ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

 ،دورة  ،13ﺷﻤﺎرة  -2ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،26ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 39/ 1400

ﻗﻮرﯾﻠﺘﺎی)ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻐﻮﻟﯽ( ،ارﻏﻮن و اﻣﯿﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق رﻓﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ارﻏﻮن ﭼﻨﺪ روز
ﺑﻌﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
 .(۸۱۱ :۱۳۸۸در ﺳﺎل  ۶۸۵ﻫﺠﺮی ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻣﯿﺮان و وزﯾﺮان ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۱۴-۸۱۳ :۱۳۸۸ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در
ﺳﺎل  ۶۸۹ﻫﺠﺮی ،در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﯿﺨﺎﺗﻮ و ﺑﺎﯾﺪو ،اﻣﯿﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎﯾﺪو
ً
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۸۲۶ :۱۳۸۸ ،آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﻧﺠﺎ ،از
ً
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
)ﻫﻤﺪاﻧﯽ(۸۱۱ :۱۳۸۸ ،؛ و آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺗﺮاق ﺑﯿﻦراﻫﯽ ،در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۹۳۷ :۱۳۸۸ ،اﯾﻠﺨﺎنﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،در ﻃﻮل
اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۶۸۲ﻫﺠﺮی،
ارﻏﻮن ﺧﺎن ،ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب وزارت ﺑﻮﻗﺎ را ،در ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺻﺎدر ﮐﺮد )ﻫﻤﺪاﻧﯽ(۸۰۸ :۱۳۸۸ ،؛ و ﯾﺎ
در ﺳﺎل  ۶۸۷ﻫﺠﺮی اﻧﺘﺼﺎب ﺳﻌﺪاﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ
)ﻫﻤﺪاﻧﯽ.(۸۱۹ :۱۳۸۸ ،

 .۵ﺳﻘﻮرﻟﻮق در دورۀ ﺟﻼﯾﺮﯾﺎن
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﻣﺮگ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ اﯾﻠﺨﺎن ﻣﻐﻮل ،وﺿﻌﯿﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ،ﺳﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ،
ﺗﯿﻤﻮر در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮی ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ﺷﺪ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران
اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻧﺎم ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻄﺒﯽ
اﻫﺮی ) ۸۶۰ﻫﺠﺮی( در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﺦ اوﯾﺲ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
)اﻫﺮی .(۲۲۸:۱۳۸۹،در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اداﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ) ۸۳۴-۷۶۰ﻫﺠﺮی( از دو ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﮑﻞ ﻏﻠﻂ ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺳﯿﻮرﻟﻮق ) (Melekian-Chervani,145:1991و ﺳﻮرﻟﻮق
ً
)ﺳﻮرﻟﻖ ﯾﺎ ﺳﻮرﻟﻎ ﯾﺎ ﺳﻮرﻟﺦ( .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق ﯾﺎ ﺳﻮرﻟﻮق ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﯿﺎن راﻫﯽ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎده ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ ﻫﻤﺪان ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ در ﺳﺎل 738
ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ،از ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﻓﺖ )ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﺮو .(۲۱۰ :۱۳۵۰،در ﺳﺎل  ۷۸۴ﻫﺠﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺟﻼﯾﺮی ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﻮریﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮرﻟﻮق ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو .(۲۸۲ :۱۳۵۰،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ

 /٤٠ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻗﺪرت ،اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه واﻗﻊ در ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق/
ﺳﻮرﻟﻮق ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﭙﺎه ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ و
اوﯾﺮتﻫﺎ در ﺳﺎل  ۷۳۶ﻫﺠﺮی ،در ﺳﻮرﻟﻮق ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ )اﻫﺮی .(۲۲۳:۱۳۸۹،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺴﻦ ﮐﻮﭼﮏ )ﻫﻤﺪان_ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق_ ﺗﺒﺮﯾﺰ( ،در ﺳﺎل  ۷۳۸ﻫﺠﺮی و ﻣﺴﯿﺮ اﺣﻤﺪ
)ﺑﻐﺪاد_ﺳﻮرﻟﻮق _ﺗﺒﺮﯾﺰ( ،در ﺳﺎل  ۷۸۴ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق /ﺳﻮرﻟﻮق در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻫﻤﺪان و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ
و ﺑﻐﺪاد واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﺮو اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻮرﻟﻮق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺎدل آﻗﺎ در ﺳﺎل ۷۷۶
ﻫﺠﺮی ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو(۲۵۴ :۱۳۵۰،؛ و ﻧﯿﺰ ،اﻣﯿﺮان ﺗﯿﻤﻮری ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﯾﯿﻼق ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ۷۸۴ﻫﺠﺮی ،ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ )ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو.(۲۸۵ :۱۳۵۰ ،
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق /ﺳﻮرﻟﻮق ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدی را ﮐﻪ ﺳﻘﻮرﻟﻮق در
ً
ﻃﻮل دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ،ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻫﻤﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل،
ﯾﮏ ﺣﮑﻤﺮان و ﻣﺄﻣﻮر ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ او ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎدل آﻗﺎ ،از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺮح آن ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﯾﯿﻼق ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﮐﺮد اوﻟﯿﻪ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،در اﯾﻦ دوران ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻮﻗﻮرﻟﻮق ،در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
ﻧﺰاع واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 .۶ﺳﻘﻮرﻟﻮق/ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮی ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺗﺴﻠﻂ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﺗﺮﮐﻤﻦ؛ ﻗﺮهﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ) ۷۸۱-۸۷۲ﻫﺠﺮی( و آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ) ۹۱۳-۷۷۹ﻫﺠﺮی( ،ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻋﺎدل آﻗﺎ ) ۷۸۷ﻫﺠﺮی( ،ﺗﯿﻤﻮر ) ۸۰۷ﻫﺠﺮی( و اﺣﻤﺪ ﺟﻼﯾﺮی )۸۱۲
ﻫﺠﺮی( ،ﺑﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۸۷۱ﻫﺠﺮی ،اوزون ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ
) ۸۵۷-۹۸۵ﻫﺠﺮی( ،ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ) ۸۴۱-۸۷۱ﻫﺠﺮی( ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮهﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ را در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻓﺘﺢ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول ﺻﻔﻮی در ﺳﺎل  ۹۰۶ﻫﺠﺮی ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮﻗﻮرﻟﻮق /ﺳﻮﯾﻮرﻟﻮق /ﺳﻮرﻟﻮق
وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف آن از در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه از زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
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اول ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ) ۸۶۱-۹۴۱/۹۶۳ﻫﺠﺮی( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
ﺳﻮرﻟﻮق ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪ ﻗﻤﯽ
) ۹۵۲ﻫﺠﺮی( ،ﺳﻪ اﺻﻄﻼح وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ:
ﺳﻮرﻟﻎ ،ﺳﺮﻟﻖ و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول در ﻃﻮل دوران
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺷﺶ ﺑﺎر ﺳﻮرﻟﻮق را زﯾﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۰۹ -۱۰ﻫﺠﺮی ،ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول از ﺳﺎوج ﺑﻼغ )در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎووخ ﺑﻼغ در ﺧﻼﺻﻪ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ( از ری و ﺧﺮﻗﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ)ﯾﯿﻼق ﺳﻮرﻟﻮق در ﺣﺒﯿﺐ
اﻟﺴﯿﺮ و ﯾﯿﻼق ﺳﻮرﻟﻮغ در ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺘﻮارﯾﺦ( .در آن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺰد ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎرا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﯾﺰد رﻓﺖ
)ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ۷۹-۴۷۸: ۱۳۶۲ ،و ﻗﻤﯽ .(۸۴-۸۵: ۱۳۵۸ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۱۰-۱۱ﻫﺠﺮی ،ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﯾﯿﻼق ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﮑﺎر ﮔﻮرﺧﺮ
ً
و ﻏﺰال ﺷﺪ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ۴۸۳: ۱۳۶۲،و ﻗﻤﯽ .(۸۴ :۱۳۵۸،ﻣﺠﺪدا در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﯾﻨﺪه )۹۱۱-۱۲
ﻫﺠﺮی( ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ،ﺑﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ)ﮔﺰارشﻫﺎی( ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ و
ﻗﻤﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻧﻮروز  ۹۱۱ﻫﺠﺮی را
در ﻗﺸﻼق ﺧﻮد در ﻃﺎرم ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ(۴۸۴:۱۳۶۲،؛ اﻣﺎ ﻗﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻗﺎن
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺎن )ﯾﮑﯽ از اﻟﻘﺎب ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻀﺮت
ﺳﻠﯿﻤﺎن را دارد( ﻧﻮروز ﺳﺎل ﺧﺮس را در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۷ﻣﺎه ﺷﻮال  ۹۱۱در اردوﮔﺎه
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﺎرم رﻓﺖ« )ﻗﻤﯽ .(۸۷:۱۳۵۸ ،در
اداﻣﻪ اﺷﺎرهﺷﺪه ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ رﺷﺖ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺸﻼق ﻃﺎرم ﺑﺮﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن،
در ﮐﺘﺎب ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ »در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۱۰ﻫﺠﺮی ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺷﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ« )ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۲۴۵:۱۳۱۴،در ﺑﻬﺎر  ۹۱۸ﻫﺠﺮی ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﯿﻼق ﺑﺶ
ﺑﺎرﻣﺎق و ﺳﻮروﻟﻮق رﻓﺖ و در ﻃﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﮑﺎر ﮔﻮزن و ﻗﻮچ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ .(۵۳۰:۱۳۶۲،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ )ﻗﻤﯽ،

 /٤٢ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ً
 .(۱۱۹:۱۳۵۸ﻧﺎم ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻼﺻﻪ اﻟﺘﻮارﯾﺦ آﻣﺪه و در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮرﻟﻮق اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﻗﻤﯽ ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت؛ اردوﮔﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
در ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺳﻮرﻟﻮق ،ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎل
 ۹۵۱ﻫﺠﺮی ،در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺖ
)ﻗﻤﯽ.(۳۱۲:۱۳۵۸،

ﺣﺎل ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﻮرﻟﻮق ﻧﺎم ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ؟ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮان اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد؛ ﺑﺮ اﺳﺎس
ً
ﺳﺒﮏ ﮔﺰارش ﻗﺎﺿﯽ اﺣﻤﺪ ﻗﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وی ،در ﮔﺰارشﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۹۱۱-۱۲ﻫﺠﺮی ،ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﻘﺎب ،ﻟﻘﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
اول اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻟﻘﺐ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده )ﻗﻤﯽ،
 ،(۱۴۰-۱۴۹ :۱۳۸۵واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻠﮑﯿﺎن ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را زﯾﺎرت ﮐﺮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
ً
) (Melekian-Chirvani,1991:146و ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻘﺐ ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول ،دو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ؛ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۲۳ﻫﺠﺮی ،او از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﯾﯿﻼق ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺸﻼق ﻧﺨﺠﻮان رﻓﺖ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ۵۵۴ :۱۳۶۲،و ﻗﻤﯽ .(۱۳۸ :۱۳۵۸،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺳﻮرﻟﻮق ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۲۴ﻫﺠﺮی ،ﺑﻮده ﮐﻪ از ﯾﯿﻼق ﻗﺎر)ﻗﺎز ﻃﺒﻖ
ﮔﺰارش ﻗﻤﯽ( ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻟﻮار رﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن ،ﺑﻪ اردوﮔﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯿﺶ در ﻗﻢ رﻓﺖ )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ۵۵۸ :۱۳۶۲ ،و ﻗﻤﯽ،
 .(۱۳۹ :۱۳۵۸در ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ از ﺳﻮرﻟﻮق ﺑﺎ ﻋﻨﻮان؛ ﻓﻀﺎی روحاﻓﺰای
ﺳﻮرﻟﻮق ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ) ۹۳۰-۹۸۴ﻫﺠﺮی( ،دو ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ از ﺳﻮرﻟﻮق ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۹۴۷ﻫﺠﺮی
اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺗﮑﻪ ﻟﻮ از اروﻣﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
اﺳﺐﺳﻮار ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮر رﺳﯿﺪ و از ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد ،ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﯾﯿﻼق
ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ )ﻗﻤﯽ .(۲۹۳:۱۳۵۸ ،دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۹۵۱ﻫﺠﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ،ﺷﺎه ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ) ۹۳۶-۹۴ ،۹۶۲ -۹۶۳ﻫﺠﺮی( ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﺮان
داﺷﺖ ،ﯾﯿﻼق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﻮرﻟﻮق و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ،ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و درﺑﺎرﯾﺎن
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
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ﺷﮑﺎرﻫﺎ ،ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﺎردار اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ او ﺑﻪ ﻗﺸﻼق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ رﻓﺖ )ﻗﻤﯽ،

 .(۳۱۲:۱۳۵۸اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﺪار ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ و ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ )اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ (۱۰۵۰-۱۳۸۲:۱۰۴۶ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺣﯿﺪر ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮارزم ﻋﺰل ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﻮرﻟﻮق ﺑﻮد )اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ .(۱۰۵۴:۱۳۸۲،ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ در ﺳﺎل
 ۹۶۲ﻫﺠﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق رﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ ذﮐﺮﺷﺪه
اﺳﺖ؛ »در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﻠﻨﺪران ﺑﯿﭽﺎره و اراذﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻗﻠﻨﺪر ﺟﺎ زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺸﯿﺶ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،در ﯾﯿﻼق ﺳﻮرﻟﻮق ﺷﺎه ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او رﺳﯿﺪﻧﺪ«
)اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ .(۱۰۷۵:۱۳۸۲،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺰارشﻫﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻞ
ﺳﻠﻄﺎن ﺳﯿﺎه ﻣﻨﺼﻮر از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺠﺎس و
ﺳﻮرﻟﻮق ﺑﻮد )اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ .(۱۱۱۵:۱۳۸۲،در ﻃﻮل دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ،ﺳﻮرﻟﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﯿﻼق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی ،ﺑﯿﺶ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در
آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﻮرﻟﻮق دادﻧﺪ:
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن .اﺗﻔﺎق ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺳﻠﻄﺎن از ﺳﻮرﻟﻮق
اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ ،ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ در ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و
ﺳﻠﻄﺎن را ،در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺸﻦﻫﺎ و
ﺑﺰمﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ،ﻫﯿﭻ اﺷﺎره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮروﻟﻮق/ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺮکﻫﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۹۵۴ﻫﺠﺮی،
ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۰۰۶ﻫﺠﺮی،
ﺷﺎهﻋﺒﺎس اول ) ۹۹۶-۱۰۳۸ﻫﺠﺮی( ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران
ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،ﺧﯿﻠﯽ دور ﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ،
دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آﻧﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
رو ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﻬﺎده و ﺟﺰوی از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راوﻟﯿﻨﺴﻮن در ﺳﺎل  ۱۸۳۸م از
آﻧﺠﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻧﺎم ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺳﻘﻮرﻟﻮق( ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن

 /٤٤ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻧﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎروق ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ً
اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم آن از ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Minorsky,1944:101
.۷ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﯾﺴﺘﯽ ،از دﯾﺮ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از دوران ﭘﺎرﯾﻨﻪﺳﻨﮕﯽ ﺗﺎ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻬﻠﻮي ﮔﻨﺰك ﯾﺎ ﮔﻨﺠﻪ ،ﺑﻮده ﮐﻪ
اﻋﺮاب آن را ﺷﯿﺰ ﻣﻲﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در ﻣﻮرد
ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎی زﯾﺎدي وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺰ ﻫﻤﺎن
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،در ﺳﺎل  ۶۲۴م ،ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس اﻣﭙﺮاﺗﻮر
ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﭘﺲ از ﺗﺴﺨﯿﺮ »ﮔﻨﺰك« ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ »ﺗﺒﺮﻣﯿﺲ« ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ﺷﯿﺰ« ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺖ و آﺗﺸﮑﺪه آن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ،آذرﮔﺸﻨﺴﺐ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد و
دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﻲ روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اوج ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ
زﻣﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ دورۀ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﯿﺎء ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎخ ﺷﮑﺎر
آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺷﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ و در
ﻣﻨﺎﺑﻊ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺳﻘﻮرﻟﻮق« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﯾﮑﯽ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ آﻻﺗﺎق ﯾﺎ آران ﺑﻮده ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻗﻮرﯾﻠﺘﺎﯾﯽ در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ،ﺳﻘﻮرﻟﻮق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی دو ﺑﻠﻮﻏﺎن ﺧﺎﺗﻮن و ارﻏﻮن ﺑﻮده،
دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن روﻧﻖ و اﻫﻤﯿﺖ
ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ در دورۀ ﺷﺎﻫﺎن اواﯾﻞ ﺻﻔﻮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﯿﻼق و ﺷﮑﺎرﮔﺎه اﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺷﻮد ۱.ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دور ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوران
ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن از روﻧﻖ
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اﻓﺘﺎده و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺼﻠﻲ)ﯾﯿﻼق( ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اواﯾﻞ ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﺎن
اﻓﺸﺎر ﺑﺮاي اداره و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺰارع روﺳﺘﺎﯾﻲ در ﺑﯿﻦ زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،روﺳﺘﺎﯾﻲ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آذری زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻞ ،آن را »ﻧﺼﺮتآﺑﺎد« و ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ روﺳﺘﺎ »ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری روﺳﺘﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮوک و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده دوﺑﺎره ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روﺳﺘﺎي ﻧﺼﺮتآﺑﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

ً
 .۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﻘﺎب ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﺧﺎﻗﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﺮور آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻃﺮاف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ؛ زﻧﺪان ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﯿﺲ...

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ ،۱۳۸۴،ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﻪ ﻟﺴﺘﺮﻧﺞ و ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ.
اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ ،۱۳۷۱,ﻣﺴﺎﻟﻚ و ﻣﻤﺎﻟﻚ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﮐﺮﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﻞ.
اﺑﻮدﻟﻒ ،ﻣﺴـﻌﺮ ﺑـﻦ اﻟﻤﻬﻠﻬـﻞ ،۱۳۵۴،ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮدﻟـﻒ در اﯾـﺮان ،ﺑـﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘـﺎت ﻣﯿﻨﻮرﺳـﮑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺳـﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات زوار.
اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻨﺸﯽ ،۱۳۸۲،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢآرای ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ج  ،۳زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
اﺷﭙﻮﻟﺮ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ ،۱۳۶۵،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺮ آﻓﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس ،۱۳۸۸ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻮل از ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دوﻟـﺖ ﺗﯿﻤـﻮری ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
اﻫﺮی ﻧﺠﻢ ،اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻗﻄﺒﯽ ،۱۳۸۹،ﺗﻮارﯾﺦ ﺷﯿﺦ اوﯾﺲ)ﺟﺮﯾﺪه( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸـﺎر ،ﺗﺒﺮﯾـﺰ ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺳﺘﻮده.
آﯾﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ،۱۳۴۶،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
اﻟﺒﻼذري ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻲ ،۱۳۶۴ ،ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ آذر ﺗﺎش آذرﻧﻮش ،ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ،۱۳۸۹،ﻣﻐﻮﻻن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ﺟﮑﺴﻦ ،وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،۱۳۵۷،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﮑﺴﻦ ،اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮي و ﻓﺮﯾـﺪون ﺑـﺪره
اي ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﻲ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ،۱۳۵۰،ذﯾﻞ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ رﺷﯿﺪی ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات اﻧﺠﻤـﻦ آﺛـﺎر
ﻣﻠﯽ.

 /٤٦ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ(

ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ،ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،۱۳۶۲،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﯽ اﺧﺒﺎر اﻓﺮاد اﻟﺒﺸﺮ ،ﺟﻠﺪ ،۴
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﺎم.
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑـﻦ ﺣﻤـﺪ ،۱۳۸۲،ﻋﺠﺎﯾـﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗـﺎت ،ﺑـﻪ اﻫﺘﻤـﺎم ﻣﻨـﻮﭼﻬﺮ ﺳـﺘﻮده ،ﺗﻬـﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ذﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،۱۳۷۳ ،آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﺎت ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﯿـﺮزا
ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ ،۱۳۱۴ ،ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎور.
ﻗﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،۱۳۵۸،ﺧﻼﺻﺖ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﺴﺎن اﺷـﺮاﻗﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﻬﺮان.
ﮐﺎﺷﻐﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ،۱۳۸۳،دﯾﻮان ﻟﻐﺎت اﻟﺘﺮک ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺧﺘﺮ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺳﻦ ،آرﺗﻮر ،۱۳۷۸,اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳـﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ رﺷـﯿﺪ ﯾﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﻬـﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﺻـﺪاي
ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﮔﻮﺑﻞ ،روﺑﺮت ،۱۳۸۴ ،ﮔﻞ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺠﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی.
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ،۱۳۶۲،ﻧﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﺴﺘﺮﻧﺞ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﯿﺎي ﮐﺘﺎب.
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ،۱۳۳۸ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل.
ﻫﻮف ،دﯾﺘﺮﯾﺶ» ،۱۳۶۸ ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن« ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ج  ،۳ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳـﻒ ﮐﯿـﺎﻧﯽ ،ﺗﻬـﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺻﺺ .۱-۳۳
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The spread of Islam from the Arabian Peninsula to the east and west had a great
impact on the region's communications; Thus, the intercultural and multicultural
feature is one of the main features of Islamic art, especially in the Mediterranean
area, where the three continents of Asia including Europe and Africa are
connected by Mediterranean Sea. The Shiite Fatimid Caliphate (297-567 A.H)
that ruled parts of southern Italy, northern Africa, the Levant and parts of Saudi
Arabia for more than two and a half centuries is one of the best examples of
intercultural and multicultural interaction in the history of Islamic art. Although
the geographical feature of the Fatimids provided the basis for the growth of the
multicultural character of their murals, such a profound transformation required
other causes and reasons as well. Descriptive-analytical method for writing and
library study has been used to collect data in this theoretical research.
Contextualism also provides a good framework for analyzing works of art in
their historical context. The outcome of this research clarifies those schools and
techniques of different cultures, sects and races that were present simultaneously
in the Fatimid lands. Instead of indigenous opportunities of Mediterranean
region, the flourishing multicultural art of the Fatimid murals was derived from
political transition, freedom of religion, backing Shia Muslims and economic
growth of the era which provided fertile ground for foreign painters from Iraq,
the Byzantium Empire and the Armenians.

Keywords: Islamic History, Islamic Art, Fatimid Paintings, Multicultural
Art, Contextualism.
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Abstract

 /50ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎي دﯾﻮاري دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ
اﻣﯿﺮﻧﯿﻤﺎ اﻟﻬﯽ

١

داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

ﺻﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن
داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۹۹/۱۲ /۱۹ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ /۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ،ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺒﺎﻃﯽ از راهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و از اﯾﻦ رو ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﯿﻨﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﺎره
آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ) ۵۶۷-۲۹۷ﻫـ .ق( ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻨﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻨﺮ ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮی را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺪف
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری اﯾﻦ دوران اﺳﺖ .روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮد زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻋﻠﻞ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی روﺷﻦ ﺷﻮد زﯾﺮا در روﯾﮑﺮد زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ ،آﺛﺎر
ً
ﻫﻨﺮی اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزش و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ،رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺰاﻧﺲ و ارﻣﻨﯿﺎن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ،
روﻧﻖ.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم از ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎور و ﺑﺎﺧﺘﺮ ،اﺛﺮ ژرﻓﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﮐﺎروانﻫﺎ و ﮐﺸﺘﻲﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن روزﮔﺎر،
ﺑﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﯿﻮهای ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و داﻧﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺒﮏﻫﺎ ،روشﻫﺎ و
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از
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وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ،اروﭘﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ از راه درﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ) ٥٦٧-٢٩٧ﻫـ .ق( دودﻣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺪه و ﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺷﺎم و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )ﻧﻘﺸﻪ  .(۱ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ
ّ
اﻟﻤﻌﺰ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ-۳۴۱) ،
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ در زﻣﺎن
 ۳۶۵ﻫـ .ق( ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ،اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺛﻤﺮه آن دوران ﻫﻨﺮی ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دو درﯾﺎی
ﺳﺮخ و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻨﺮ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﻧﻖ و رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﻧﻘﻮش ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ ﺷﻬﺮت دارد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺪاری را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد از ﻏﺮب در ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق در ﺷﺎم ،از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ و دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﭘﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ) (Hybrid Artﺟﺎن
ﻧﺪروﯾﻦ ﭘﯿﺘﺮز) ، (Jan Nederveen Pieterseﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻨﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ ))Pieterse, 2009: 26؛ ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻮازی ﺳﺒﮏﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
روﻧﻖ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮای رﺷﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ژرﻓﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری آﻣﺎده ﮐﺮد.
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 .۲روش ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮدی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Dale, 1989: 32در ﻧﺘﯿﺠﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﻨﺮ دارد؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
)(۱
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن اﺛﺮ زﮐﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﻪ در  ۱۹۳۷م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺛﺮ او ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ در
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه آﺛﺎر اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی ،ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن درﺑﺎر
از ﻧﻘﺎﺷﺎن را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎور دارد ﺳﺒﮏ
ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻮد )ﺣﺴﻦ.(۱۰۵ – ۹۰ :۲۰۱۴ ،
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن؛ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﭽﺎرد اﺗﯿﻨﮕﻬﺎزن )(Richard Ettinghausen
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎﺷﻲ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن :ﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزي ) (۲ﮐﻪ در  ۱۹۴۲م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .او
در اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ﻣﮑﺘﺐ
ﭘﺎرﺳﯽ -ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺎﻣﺮا ،رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻠﻨﯽ -
ِ
ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ و ﻗﺒﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ،در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ (Ettinghausen, 1942:
).112 - 124
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺎﺷﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ) (۳ﮐﻪ در  ۱۹۵۹م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ ﻫﻨﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ را از دورهﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ در ﺳﯿﺴﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺒﻄﯽ ،ﺣﺒﺸﯽ و ﻫﻠﻨﯽ را در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎور
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻮد )اﻟﺒﺎﺷﺎ.(۱۶۴- ۱۵۹ :۱۹۵۹ ،
أﯾﻤﻦ ﻓﺆاد ﺳﯿﺪ در دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﻣﺼﺮ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ) (۴ﮐﻪ در  ۱۹۹۲م ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛
از دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوران اﻧﻘﻼب ﻫﻨﺮی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻫﻨﺮی ﭘﺎرﺳﯽ و ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،آﺛﺎری ﺧﻠﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻧﻬﺎ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺎ
ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﺣﻤﺎم اﺑﯽ ﺳﻌﻮد در ﻗﺎﻫﺮه ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ در ﺳﯿﺴﻞ ﺑﺎور دارد ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺮﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ
دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ اﺳﺖ )ﺳﯿﺪ.(۶۳۴ – ۶۳۲ :۲۰۰۷ ،
ﻣﯿﻨﮏ ﺑﺮگ ) (Victoria Meinecke-Bergﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
در  ۱۹۹۹م وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ِ
و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن :از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮه :ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺴﻠﻢ) (۵ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮان
آﻧﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در دوران اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﺪ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﺪا از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی اﺷﺮاف و درﺑﺎرﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ(Meinecke-
) .Berg, 1999: 23در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری در دوران
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ﻓﺎﻃﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﯿﻨﻪ-
ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .۴ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻫﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﺷﻬﺮي ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم
ﺗﺨﺘﮕﺎه ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﮐﺎخﻫﺎ و اﻣﺎرتﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﻲ داﺷﺖ و ﻓﻮج ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را از ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری در اﯾﻦ دوران،
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﯿﺮوان در ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻘﺪس
در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد؛ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ آن را دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﺮای
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﮐﺎخﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﯾﺎ ﻣﺮﻣﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﭙﺮدازد .اﻓﺰون ﺑﺮ
اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭼﻮن ﺣﻤﺎمﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﻲ دﯾﻮاري ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن و آﺛﺎر ﻣﻮرﺧﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان؛ ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و
ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ دارد .ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
آوردﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی در دوران ﺧﻼﻓﺖ
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
اﻟ َﻤﻘﺮﯾﺰي ) ۸۴۵-۷۶۴ﻫـ .ق( ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺪه ﭘﺲ از ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در زﻣﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ
ﻣﺼﺮ ) ۹۲۳-۶۴۸ﻫـ .ق( در ﻗﺎﻫﺮه ﻣﻲزﯾﺴﺖ؛ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﭼﻮن
ُ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﺑﻦ ﻃ َﻮﯾﺮ) ۶۱۷-۵۲۵ﻫـ .ق( ،دوﻟﺘﻤﺮد ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯿﻢ.
َ
ﻣﻘﺮﯾﺰي از ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي ﺑﻲﻫﻤﺘﺎي ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮاﻓﻪ در ﻗﺎﻫﺮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﺑﺼﺮه در ﻋﺮاق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد:
ُ
َ
»ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮاﻓﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﯾﻲ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎي آﺑﻲ ،ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ ،اﮐﺮ -ﻧﺎرﻧﺠﻲ و رﻧﮓﻫﺎي دﯾﮕﺮ
آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺟﺎﻫﺎﯾﻲ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺳﻘﻒ ﺑﺎ
رﻧﮓﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﻮس ﻃﺎقﻫﺎي ﺳﻘﻒ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﻲ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺧﺎﻧﺪان
ﺑﺼﺮي ﺑﻨﯽﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد .در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﻲ ﯾﮑﻲ از ﻃﺎقﻫﺎ ﮐﻪ رو ﺑﻪ روي درب ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮارهاي ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺳﯿﺎه ،ﺳﭙﯿﺪ ،ﺳﺒﺰ ،آﺑﻲ و زرد ﺗﺰﺋﯿﻦ و ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﻲ ﮐﺴﻲ زﯾﺮ
ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺎﻧﻲ ﻃﺎق ﻣﻲاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻲﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮاره ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻣﻘﺮﻧﺲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ زﯾﺮ ﯾﮑﻲ از دو ﮔﻮﺷﻪ ﯾﻌﻨﻲ ﺟﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﻗﻮس ﻃﺎق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻲ-
رﺳﯿﺪ ﻣﻲاﯾﺴﺘﺎد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻃﺎق ﻣﻲﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎي دﯾﺪ ﺑﻮده و
ً
ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲاي ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﻠﻲ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎش آن ﯾﻌﻨﻲ
ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮي ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ« )اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی.(۱۲۵ /۴ :۱۴۱۸ ،

ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﯿﻤﺎی دﻗﯿﻘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛
اﻣﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی ﺑﻪ روﺷﻨﻲ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻫﻞ ﺑﺼﺮه ،از ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي دو ﺑﻌﺪي ﻓﻀﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ در آﻣﯿﺰﻧﺪ و آﺛﺎری ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﻤﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺶ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو
رﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻋﺮاق در ﻗﺎﻫﺮه و ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ
آﻧﻬﺎ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص
ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻋﺮاق در ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻓﻦ دارد .ﻣﻘﺮﯾﺰي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﮐﻪ از دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در دﺳﺖ
داﺷﺖ؛ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪاي در ﻗﺎﻫﺮه ﻣﯿﺎن دو ﻧﻘﺎش ﭼﯿﺮهدﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻘﺼﯿﺮ و اﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ
از ﻋﺮاق ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﺎن ﯾﺎزوري ،وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺼﺮ ،ﻧﻘﻞ ﻣﻲﮐﻨﺪ:
»اﻟﻘﺼﯿﺮ دﺳﺘﻤﺰدي ﮔﺰاف ﻃﻠﺐ ﻣﻲﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﮐﺎرش ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻲﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ارزش ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ در ﻫﻨﺮ ﺧﻄﺎﻃﻲ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎم اﺑﻦ
ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم اﺑﻦ ﺑﻮاب (۶).ﻣﻦ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﻲ
ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﺷﻨﺎﯾﻲ ﻓﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮه
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺖ ،آوردهام .ﯾﺎزوري ،اﻟﻘﺼﯿﺮ و اﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ
ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎﯾﻠﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﻲ ﺣﻀﺎر ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ؛ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از دﯾﻮار اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎﯾﻠﻲ را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﻲ ﺣﻀﺎر ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ؛ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ دﯾﻮار اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﯾﺎزوري آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮي رﻗﺼﻨﺪه را در
داﺧﻞ دو ﻃﺎﻗﭽﻪ ،روﺑﺮوی ﻫﻢ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻲ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﺷﺪن از دﯾﻮار
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮي در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ دﯾﻮار .اﻟﻘﺼﯿﺮ در داﺧﻞ ﻃﺎق ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ،دﺧﺘﺮ
رﻗﺼﻨﺪهای را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﭙﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﻘﺎﺷﻲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻲ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻃﺎق
رﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ در داﺧﻞ ﻃﺎق زرد رﻧﮓ ،دﺧﺘﺮ رﻗﺼﻨﺪهای ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻲ در ﺣﺎل ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪن از داﺧﻞ ﻃﺎق اﺳﺖ .ﯾﺎزوري از اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﺮاز
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﮐﺮد و در ﭘﺎداش ،ﺧﻠﻌﺖ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻃﻼ ﺑﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ« )ﻫﻤﺎن ۱۲۵ :و
.(۱۲۶
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ِﻓﺮﺳﮏ
) (Fresqueﮐﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻘﺎﺷﻲ دﯾﻮاري در زﻣﺎن ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻮد؛ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﻨﻲ
ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﺮان رواج ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻄﺢ دﯾﻮار ﺑﺎ ﻻﯾﻪاي
از ﮔﭻ ﯾﺎ ﮔﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﺑﺮ روي آن ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﺪ .ﻇﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻦ ﻓﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻲﺑﻮد ﺗﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﮔﭻ ﺷﻮد و
درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ )وردي .(۱۳۳ :۱۳۸۳ ،در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رﻧﮓﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ؛ زﯾﺮا رﻧﮓﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺟﺎزه
ﻣﻲدادﻧﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺪون ﻫﺮاس از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﯿﻮه ﮐﻪ ﺳﺮخ رﻧﮓ اﺳﺖ و ﻻﺟﻮرد ﮐﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ دارد
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو .(۱۴۵ :۱۳۵۴ ،اﯾﻦ دو رواﯾﺖ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﺧﻄﺎي دﯾﺪ ،اوج ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎش در دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداده و زﻧﺪه
ﺟﻠﻮه دادن ﻧﻘﺎﺷﻲ ،ارزﺷﯽ ﻫﻨﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻄﻮح ﻣﺪوري ﭼﻮن
ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ و ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎي ﮔﻮد ،ﻓﻀﺎي ﺗﺨﺖ و دو ﺑﻌﺪي دﯾﻮار را ﻣﻲﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮﮐﻲ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﺎﯾﻲ ﻣﻲزدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺎی دﯾﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد؛ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺗﯿﻨﮕﻬﺎزن ﻧﯿﺰ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺎرﺳﯽ-
ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻮد ) (Ettinghausen, 1942: 113و اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ
ﺳﺎﻣﺮا در ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺖ )اﻟﺒﺎﺷﺎ .(۱۶۴ :۱۹۵۹ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎری  ۱۹۳۲م در
ﺟﻨﻮب ﻗﺎﻫﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﺣﻤﺎم اﺑﯽ ﺳﻌﻮد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮه-
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯽ دﻻﻟﺖ دارد )ﺣﺴﻦ) (۹۸ ،۹۷ :۲۰۱۴ ،ﺷﮑﻞ .(۱
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق از دﯾﺮﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در دوران اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ .ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎوشﻫﺎي ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﭘﺎرﺳﯽ -ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺎﻣﺮا ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﺳﺒﮏ اﺟﺮا
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻔﻮذ و اﺛﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮا ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ در ﻣﺼﺮ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺮاﻗﯽ در ﻣﺼﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
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زﻧﺎن رﻗﺼﻨﺪه ﮐﻪ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ در ﻣﮑﺘﺐ
ﺳﺎﻣﺮای ﻋﺮاق رواج داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  (۲و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
دﯾﻮاری ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ  .(۳ﺑﺎ رﺷﺪ و روﻧﻖ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺑﺼﺮه ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﻘﺎﺷﯽ از دﺳﺖ داد و ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف زرﯾﻦ ﻓﺎم ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻨﺮي ﺳﺎﻣﺮا را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﯾﮑﻲ
از ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺧﻲ از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺼﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ،ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ زﯾﺮ ﻟﻌﺎﺑﻲ
زرﯾﻦﻓﺎم را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ).(Bloom, 2007: 96

ﺷﮑﻞ  .۱ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺣﻤﺎم اﺑﯽﺳﻌﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ /ﺷﺸﻢ )Melikian-
(Chirvani, 2018: 14

ﺷﮑﻞ  .۲ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮا در ﻋﺮاق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﯿﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﺸﺘﻢ /دوم ﺗﺎ دﻫﻢ /ﭼﻬﺎرم
)(Ettinghausen, 1942: 114

ﺷﮑﻞ  .۳ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎی ﻧﻤﺎز
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ در ﮐﺎخ ﻧﺮﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺳﺪه دوازدﻫﻢ /ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ )(Ibid

ﮔﺎه ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺛﻤﺮه
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ﻫﻨﺮی ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ در ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ؛ درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺣﺎﮐﻢ ) (۷ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ) (۸را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪّ .
ﻣﺪﺗﻲ ﺧﺮاب ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن ﻗﯿﺼﺮ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ و ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻋﻤﺎرت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﺎﯾﻲ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار آدﻣﻲ را در آن
اﺟﺎزت
ِ
ِ
ّ
ّ
ﺟﺎي ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ از ُرﺧﺎم رﻧﮕﯿﻦ و ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﺗﺼﻮﯾﺮ؛ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را از اﻧﺪرون ﺑﻪ
ﻣﺼﻮر ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر زر ﻃﻼ ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺻﻮرت ﻋﯿﺴﻲَ ،ﻋ َﻠﯿﻪ ﱠ
دﯾﺒﺎي روﻣﻲ آراﺳﺘﻪ و ّ
اﻟﺴﻼم
ِ
ِ
را ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮي ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق
و ﯾﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪان اوَ ،ﻋ َﻠﯿﻬ ُﻢ ﱠ
اﻟﺴﻼم ،ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ
روﻏﻦ َﺳﻨﺪروس )ُ (۹ﻣ َﺪ ﱠﻫﻦ ) (۱۰ﮐﺮده ﺑﻪ
ِ
ِ
ِ
َ ّ
اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻲ آﺑﮕﯿﻨﻬﺎي) (۱۱رﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﺻﻮرتﻫﺎ ﻧﻬﺎده ،ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻔﺎف ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ
ﺣﺠﺎب ﺻﻮرت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و آن را ﺟﻬﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ؛ و ﻫﺮ روزه آن
ِ
ّ
آﺑﮕﯿﻨﻪﻫﺎ را ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﺷﺮح
ﺻﻔﺖ ﺑﻬﺸﺖ و
آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ و در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
ِ
ﺻﻮرت
وﺻﻒ ِﺑ ِﻬﺸﺘﯿﺎن و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ؛ و ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از آن
دوزخ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ :ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از آن
ِ
ِ
دوزﺧﯿﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻧﺪ؛ و آن ﺟﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﺎ ِﻗﺴﯿﺴﺎن) (۱۲و راﻫﺒﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو.(۶۳ ،۶۲ :۱۳۵۴ ،

ﻫﻨﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻫﻨﺮی در دﻧﯿﺎی آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوران اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ-
ﻫﺎی ﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻮد )ﺳﯿﺪ.(۷۳۲ :۲۰۰۷ ،
آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری آﻧﻬﺎ ﺗﺎ دﯾﺮﻫﺎ و
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دور دﺳﺘﯽ ﭼﻮن اﺗﯿﻮﭘﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ آﻧﭽﻪ
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو درﺑﺎره ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻘﺪس ﮔﻔﺘﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن را در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺌﺎ ﻣﻮﻧﯽ )(Nea Moni
در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﯿﻮس ) (Chiosدر ﯾﻮﻧﺎن )ﺷﮑﻞ  (۴ﺟﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در
ﺳﺒﮏ ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده از
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﻼﯾﯽ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﺰاﻧﺲ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﻬﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ.

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

 ،دورة  ،13ﺷﻤﺎرة  -2ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،26ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 59/ 1400

ﺷﮑﻞ  .۴ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺌﺎ ﻣﻮﻧﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﯿﻮس در ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه ﯾﺎزدﻫﻢ /ﭘﻨﺠﻢ
http://www.kathryngauci.com/wpcontent/uploads/2015/08/Mosaics_in_Nea_Moni_of_Chios.jpg

ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻟﺤﺎﮐﻢ ،ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫﻨﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ در اﯾﻦ دوره اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ )ﺣﺴﻦ(۹۳ :۲۰۱۴ ،؛ از ﺳﻮﯾﻲ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻗﺒﻄﻲ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺴﯿﺤﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﺷﻤﺎری از ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ و
دﯾﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﯿﺤﻲ ارﻣﻨﻲ و ﻗﺒﻄﻲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ  .(۶ ،۵از
ﺟﻤﻠﻪ در دﯾﺮ ﺳﭙﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻫﺎج ﻣﺼﺮ؛ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﻲ از ﻣﺴﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ
ِ
ﭼﭗ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت آن ،ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺒﻄﻲ ،ﻧﺎم ﻧﻘﺎﺷﺎن و زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم آن ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي  ۱۱۲۴م ۵۱۷/ﻫـ .ق ﺗﺎ  ۱۱۲۵م ۵۱۸/ﻫـ .ق را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي َﺳﺮﮔﯿﺲ ) (Sargisو
ﺧﺎﭼﺎﻃﻮر ) (Xacatowrدﯾﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﯿﮕﻮراﺗﯿﻮ اﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎﯾﻲ از ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﮐﺮه و ﯾﺤﯿﻲ ﺗﻌﻤﯿﺪدﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﻲﺷﻮد (Buschhausen, 1999:
) .558 & 559اراﻣﻨﻪ ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ داﻣﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ .دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﻗﺒﻄﯽ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺴﯿﺤﻲ از آن دوران ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه؛ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ

 /60ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎي دﯾﻮاري دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﻗﺒﻄﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ را آﺷﮑﺎر ﻣﻲﺳﺎزد )ﺑﻠﻮم و دﯾﮕﺮان .(۸۹ :۱۳۸۹ ،وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻬﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺒﻄﯿﺎن ،ﻓﻀﺎی ﺗﺨﺖ و اﯾﺴﺘﺎی آن اﺳﺖ ) (Ettinghausen, 1942: 123ﮐﻪ
ﻓﺮم ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و رﻧﮓﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﺨﺖ و ﺑﺪون ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری دﯾﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻫﺎج در ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺛﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن ،ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داد.

ﺷﮑﻞ  .۵ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﭙﯿﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻫﺎج ﻣﺼﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ /ﺷﺸﻢ
)https://egyptology.yale.edu/expeditions/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-
(project-south-ymap-south/white-monastery

ﺷﮑﻞ  .۴ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺌﺎ ﻣﻮﻧﯽ در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﯿﻮس در ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه ﯾﺎزدﻫﻢ /ﭘﻨﺠﻢ
http://www.kathryngauci.com/wpcontent/uploads/2015/08/Mosaics_in_Nea_Moni_of_Chios.jpg

 .۵ﻋﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
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اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﻘﺎم و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی ،ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺴﺨﯿﺮﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ
ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻨﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ در
 ۳۵۸ﻫـ .ق ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ از آن ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ
و ادﻋﺎي ﭘﯿﺸﻮاﯾﻲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو آﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﮕﺎه اداري ،دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻري و
ﻗﻀﺎﯾﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ )واﮐﺮ ،(۴۵ :۱۳۸۳ ،ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ را ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﻫﻨﺮي ﺑﻮد؛ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮرﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎي ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ /
ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ در ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻫﺮه ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ﺳﺰاﯾﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ داﺷﺖ )اﯾﺮوﯾﻦ .(۱۹۷ :۱۳۸۹ ،در
دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎري از رﺟﺎل
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوﻟﺘﻲ از ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ )واﮐﺮ .(۷۵ :۱۳۸۳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺛﺒﺎت و
اﻣﻨﯿﺖ ،ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺨﺒﮕﺎن ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .۶ﻋﻠﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺼﺮ را
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺳﺪه ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺴﻲ را ﺑﻪ زور ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ) (Daftary,1999: 33و راه ﻣﺪارا در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻮﻫﺮ ،ﺳﺮدار
ﻓﺎﻃﻤﯽ ،در اﻣﺎنﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ آن دﯾﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و
ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪ )واﮐﺮ (۴۵-۴۴ :۱۳۸۳،و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ در زﻣﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮ) ۴۲۷-۴۱۲ﻫـ .ق( ،ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزي
ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻲ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎي ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻘﺪس ،ﻓﻀﺎي ﺑﺎزﺗﺮي ﺑﺮاي
اﻫﻞ ِذ ﱠﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ )ﻣﻐﯿﻨﻪ .(۱۲۰-۱۲۱ :۱۳۴۶،در دوران ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻪ
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دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﻬﻤﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﻲ ،ﺣﻨﻔﻲ ،ﺷﺎﻓﻌﻲ و ﺣﻨﺒﻠﻲ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﻌﯿﺎن دوازدهاﻣﺎﻣﯽ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻐﻞﻫﺎي ﭘﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻲ در دوﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ )واﮐﺮ .(۱۲ :۱۳۸۳ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﻲ از اﻣﺮاي ﻣﺴﯿﺤﻲ
ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺮام ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﻲ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ از ﺳﻮی اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﺪﯾﻦاﻟﻠﻪ ) ۵۴۴-۵۲۶ﻫـ.
ق( ،ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻟﻘﺐ ﺳﯿﻒ اﻻﺳﻼم را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮد .در دوران او ﺳﯿﻠﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮان ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ )واﮐﺮ (۱۰۳ :۱۳۸۳ ،ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻪوران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎﻫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی ﺧﻮﯾﺶ را در
ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ دادﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دوران ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﯿﺤﻲ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﻣﻬﺎرت دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻘﺎﺷﻲ دﯾﻮاری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻫﺮه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ آراﯾﺶ و ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ اﺷﯿﺎء ﮔﺮانﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻲاﺛﺮ ﻧﺒﻮد؛ اﻣﺎ ﮐﻮچ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﺮاق و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﯾﻲ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
ﻧﻤﻲآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺪان ﺟﺎ
ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻮار اﻣﺎم ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ و آزادي در ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮيﺷﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ).(Bloom, 2007: 51
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺼﺮی در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۳۶۵ﻫـ .ق ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﻌﻨﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﺪهاي از ﺳﻔﺎﻟﮕﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﺑﺼﺮه ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف زرﯾﻦﻓﺎم ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻮﭘﺎي ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﻣﺼﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺼﺮه از
دﯾﺮﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﻲ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت زده ﺑﻮدﻧﺪ )(Bloom, 2007: 96؛ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﻲ زود ﺳﺒﮏ ﻋﺒﺎﺳﻲ را رﻫﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺳﺒﮏ ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﯾﺴﺘﺎی ﺳﺎﻣﺮا ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎ از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺼﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﯽ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ) (Caiger, 1985: 49و ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺮح ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺸﺎن داده
ﺷﺪ؛ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﺼﺮه را در ﻣﺼﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 .۷ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ دارد؛ رﻓﺎه و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و رﻓﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از رﻓﺎه ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎ دﯾﺪم از
ﻣﺮدم ﻋﺠﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﻣﺎل اﯾﺸﺎن را َﺣ ّﺪ و َﺣﺼﺮ
آن ﻣﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻨﻢ ِ
ِ
َ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺮد و آن آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻦ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ دﯾﺪم ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺪﯾﺪم« )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.(۹۶ ،۹۵ :۱۳۵۴ ،
اﯾﻦ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯿﻨﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ اﻣﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﺟﻨﮓﻫﺎي ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﺧﻮارج ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ
ﻏﺎرت اﻣﻮال و آﺗﺶ زدن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺰارع ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻧﯿﺰ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ِ
و ﻫﺮ ﮐﻤﮑﻲ ﮐﻪ از ﺑﻐﺪاد ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻲ
دژﻫﺎ و ﺑﺎروﻫﺎ ﻣﻲﮐﺮدﻧﺪ )ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ .(۸۷ :۱۳۸۲،در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﻏﻠﺒﯿﺎن ) -۱۸۴ﻫـ .ق (۲۹۶
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺮاج ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺎزهای را وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺟﺰ ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪ و
آﺷﻮب و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﻏﻠﺒﯿﺎن و روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﯿﻌﻲ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻬﺪي ،از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎي آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺘﺶ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ اوﺿﺎع را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد
)ﻫﻤﺎن.(۹۲- ۹۰ :
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻮد و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي روﻧﻖ ﻫﻨﺮي ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ؛
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻮد .در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،ﻗﺎﻫﺮه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و
ﺟﻮشﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرراه ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .زﯾﺮا در ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ آن دوران ،ﻗﺎﻫﺮه ﮔﺬرﮔﺎه
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎدر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺪن در
ُ
ﺟﻨﻮب ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺒﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪر َﻣﻨﮕﺎﻟﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽداد و ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮي از راهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﺳﯿﻼن ،اﻧﺪوﻧﺰي و ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺸﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه درﯾﺎﯾﻲ دﯾﮕﺮي ،ﻗﺎﻫﺮه را از درﯾﺎي
ﺳﺮخ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد ) .(Udovitch, 1999: 682اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت
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ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮده و ﻃﻼ در ﺳﻮدان و راهﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮاي آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد ) .(Contadini, 1998: 6ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری
اﯾﻦ دوران ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺎق و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪي ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﯾﺸﺎن
از ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﺮق دور ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوتﻫﺎی ﮐﻼن
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﻻر ﮐﺎخﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن
ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
 .۸اﻓﻮل ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن دوﻣﯿﻦ ﺳﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ،ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ،ﺟﻨﮓ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻲ
و ﻗﺤﻄﻲ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ ،وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن
ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ زوال ﻧﻬﺎد و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺼﺮ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ و ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در  ۴۴۴ﻫـ .ق ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ در ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ ) (Cappella Palatinaدر ﮐﺎخ ﻧﺮﻣﺎنﻫﺎ ) (۱۳واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﭼﻮن ارﻧﺴﺖ ﮐﻮﻧﻞ ) (Ernst Kühnelﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺒﺎﻫﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﻗﺎﻫﺮه و ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در اﯾﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ،ﮐﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﭘﯿﺸﻪوراﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻫﺮه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﻮﻧﻞ،
 (۸۱ :۱۳۷۶و ﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﺳﯿﺴﯿﻞ را در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ
دﯾﻮاری ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﺣﻤﺎم اﺑﯽ ﺳﻌﻮد در ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎﻫﺮه ﻣﯽداﻧﺪ )ﺳﯿﺪ .(۶۳۴ :۲۰۰۷ ،اﯾﻦ
ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر راﺟﺮ دوم در  ۵۳۴ﻫـ .ق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ اﺳﺖ از ﻣﻌﻤﺎري ﺑﯿﺰاﻧﺲ
و اﺳﻼﻣﻲ .ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎي ﺳﻘﻒ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﻲ اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺳﻘﻒ ،ﺷﮑﻠﻲ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪي داده اﺳﺖ .در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﻲ وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ  (۷ﮐﻪ
ﯾﺎدآور ﺷﯿﻮه ﻧﻘﺎﺷﻲ در ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎي ﺣﻤﺎم اﺑﯽﺳﻌﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﻫﺮه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  (۱و
ﺳﺒﮏ ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻮع آراﯾﺶ و ﻟﺒﺎس ﻓﯿﮕﻮرﻫﺎ ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﺘﺮ
ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ (۸؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺼﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ
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ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی دوران
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﮐﻢﮐﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را از دﺳﺖ داد.

ﺷﮑﻞ  .۷ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ در ﮐﺎخ ﻧﺮﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ /ﺷﺸﻢ،
ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ)(Ettinghausen, 1962: 48

ﺷﮑﻞ  .۸ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻻﺗﯿﻨﺎ در ﮐﺎخ ﻧﺮﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺪه دوازدﻫﻢ /ﺷﺸﻢ،
ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ)(Ettinghausen, 1942: 117

 .۹ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋهاش در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ اروﭘﺎ را از راه درﯾﺎ و آﺳﯿﺎ و
آﻓﺮﯾﻘﺎ را از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد؛ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
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ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در ﻣﺼﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖ-
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺴﺎﻣﺢ دﯾﻨﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺷﯿﻌﯿﺎن و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در دوران ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن راه رﺷﺪ ﻫﻨﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﯾﻮاری ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺪه
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻗﻮت
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در ﭘﺎﯾﺎن ،اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .١ﮐﻨﻮز اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﯿﻦ
2. Painting in the Fatimid period: a reconstruction
 .٣اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﯽ
 .٤اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﻪ ﻓﯽ ﻣﺼﺮ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ
5. Fatimid painting: On tradition and style. The workshop of Muslim
 .٦اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ و اﺑﻦ ﺑﻮاب ﻫﺮ دو از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﻨﺮ ﺧﻄﺎﻃﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .٧اﻟﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﻣﺮاﻟﻠﻪ ) ۴۱۱-۳۸۶ﻫـ .ق(_ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ
 .٨ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻘﺪس ﯾﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن و دﻓﻦ
ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮوﺟﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
] .٩روﻏﻦ[ ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ ،ﺻﻤﻐﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎه رﺑﺎ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.(۶۳ :۱۳۵۴ ،
 .١٠ﭼﺮب ﺷﺪه)ﻫﻤﺎن(
 .١١ﺷﯿﺸﻪ
 .١٢ﮐﺸﯿﺶ .ﻣﻬﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻧﻬﺎ .رﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﻘﻒ و ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎس.
13. Palazzo dei Normanni

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﯾﺮوﯾﻦ ،روﺑﺮت ،ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ روﯾﺎ آزادﻓﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻮره ﻣﻬﺮ.۱۳۸۹ ،
اﻟﺒﺎﺷﺎ ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﯽ ،اﻟﻘﺎﻫﺮه ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻨﻬﻀﻪ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ.۱۹۵۹ ،
ﺑﻠﻮم ،ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن و دﯾﮕﺮان ،ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﮐﺮم ﻗﯿﻄﺎﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.۱۳۸۹ ،
ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ» ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن در اﻓﺮﯾﻘﯿﻪ و ﻣﻐﺮب« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳﻼم ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۲ ،۱۰۷-۸۵ ،۱۳
ﺣﺴﻦ ،زﮐﯽ ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﻨﻮز اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﯿﻦ ،اﻟﻘﺎﻫﺮه ،ﻫﻨﺪاوی.۲۰۱۴ ،
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.۲۰۰۷ ، اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﮑﺘﺎب، اﻟﻘﺎﻫﺮه، ﺗﻔﺴﺮ ﺟﺪﯾﺪ: اﻟﺪوﻟﻪ اﻟﻔﺎﻃﻤﯿﺔ ﻓﯽ، أﯾﻤﻦ ﻓﺆاد،ﺳﯿﺪ
.۱۳۷۶ ، ﻣﻮﻟﻲ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﯾﻌﻘﻮب آژﻧﺪ،(۵)  ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان- ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ، ارﻧﺴﺖ،ﮐﻮﻧﻞ
ّ
ّ  ﺗﺮﺟﻤﮥ، اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و دوﻟﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ّ ،ﻣﻐﻨﯿﻪ
، ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﻣﺤﻤﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻬﻲ
ِ
.۱۳۴۶ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪ آزادي
.١٤١٨ ، داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻤﻮاﻋﻆ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺬﮐﺮ اﻟﺨﻄﻂ واﻵﺛﺎر، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي
ّ  ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو.ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو
.۱۳۵۴ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان،ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﻲ
، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪرهاي، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن: ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﯾﮑﻲ از اﻣﭙﺮاﺗﻮريﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ، ُﭘﻞ،واﮐﺮ
.۱۳۸۳ ، ﻓﺮزان روز،ﺗﻬﺮان
، ﺳﺎل دوم، ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن،«»ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن و ﻫﻨﺮﻫﺎي زﯾﺒﺎ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ،وردي
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Astronomical thought, tradition and content have a long and rich history in
Iranian science, culture and arts. This sentiment has greatly impacted various
eras, aspects and communities and Persian history is replete with specific
examples of this phenomenon. This concept became more prevalent and
common with the invasion of the Mongols and the rule of the Ilkhanid
dynasty in the 13th century (AD). Its impact was indeed all-encompassing,
affecting all aspects of society. A significant quantity of artworks belonging
to the Ilkhanate era, especially star-pattern tiles with astronomical
decorations remains to this day. The philosophy underpinning this design
was that art is the essence of society and that artists are inspired by the
thoughts, traditions, and common beliefs that predominate society. Multiple
religious shrines (Imamzadeh) of the Ilkhanate period are adorned with these
tiles. Using decorative animal tiles in religious structures in Iranian-Islamic
structures art lacks precedent and on the other hand, it has been a point of
contention and criticism. So revealing this firm relationship is the main goal
of this study. In line with this objective, the animal-pattern decorations of
seven-star tiles from Ilkhanate era have been assessed and analyzed. and
they correspond with the paintings of astronomical pamphlets of Abdul
Rahman Sufi Razi, entitled “Sovar-al Kavakeb”. the history of utilizing these
designs has also been discussed. Correspondingly, this research seeks to
answer the question of the relationship between the animal-pattern
decorations of star-pattern Ilkhanate tile designs were with the astronomyinfluenced thoughts and traditions prevalent in that era. The research method
utilized for this paper is descriptive-analytical and the data/information is
collected via the library method. The findings of this study indicate that the
animal-pattern decorations of star-pattern Ilkhanate tile designs were not just
decorative in function, but also contained symbolic astronomical meanings
and had obvious/visible influences from “Sovar-al Kavakeb” Sufi paintings.

Keywords: Star Tile, Decorative Motifs, Astronomy-Influenced Thinking,
Constellations, the Ilkhanates.
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Abstract

 /70ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ
ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻬﺪاﻧﯽ

١

٢

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

ﺳﯿﺪاﺑﻮﺗﺮاب اﺣﻤﺪﭘﻨﺎه

ﭼﮑﯿﺪه

اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﮔﺮاﻓﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۱ /۳۰ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ /۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای دﯾﺮﯾﻦ در ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﯾﺮان دارد .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺟﻮاﻧﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﺎ
آﻣﺪن ﻣﻐﻮﻻن و ﺷﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن از روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺟﻮﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺳﻨﺖ و ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ در
ً
اﺟﺘﻤﺎع ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهای از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش
ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ را در دورۀ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ آراﺳﺘﻪاﻧﺪ .ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ-
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻞ اﯾﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف ،ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ رازی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ راﯾﺞ در آن
ﻋﺼﺮ وﺟﻮد دارد؟ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
ﮔﺮدآوریﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
ً
ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎوی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آﺷﮑﺎری از
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺻﻮﻓﯽ دارﻧﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ،ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ ،اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ  -اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اوج
ﺗﺰﺋﯿﻦ را در آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﻨﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﻨﺎﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﮐﺎﺷﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ در
ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ ،ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽﺷﺎن در ﻣﻌﻤﺎری ،از اواﺧﺮ
 .1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي ﮐﻮﮐﺒﯽ و ﭼﻠﯿﭙﺎي
ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ« و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دوم در ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس اﺳﺖ.
behdani59@gmail.com
 .2راﯾﺎﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل:
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ً
دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺗﺮﻗﯽ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۶۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫـ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن
و ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن،
اﻣﺎﻣﺰاده ﯾﺤﯿﯽ وراﻣﯿﻦ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻢ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن آوه ،آراﻣﮕﺎه
ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﮐﺎخ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن در ﺗﺨﺖﺳﻠﯿﻤﺎن و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ اوج ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻨﺮی
و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮد .ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺳﺘﺎرهای ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﮔﻮش ،روﺑﺎه ،ﺳﮓ ،ﺷﯿﺮ،
ﻋﻘﺎب و  ...و ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دو ﻓﯿﮕﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ و ﯾﮏ ﻓﯿﮕﻮر زن ﻧﺸﺴﺘﻪ
و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ راﯾﺞ ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﻞ اﯾﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد» .ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﻮاع ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ در ﻫﻨﺮ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی دوران اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺎ دورۀ ﺻﻔﻮی و ﺗﻄﺒﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺻﻮﻓﯽ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮه ،ﺷﻤﺎرۀ  .(۱۳۹۶ ،۴۱از ﻣﻌﺪود ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﺘﺎب FOLLOWING THE STARS:IMAGES OF THE ZODIAC IN
 ISLAMIC ARTاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ) Stefano Carboni (۱۹۹۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﻘﺶ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج را در ﺑﯿﺴﺖ ﺷﯽء ﻣﻮزه ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮ ع اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد؛ ﻟﺬا در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ راﯾﺞ در آن ﻋﺼﺮ وﺟﻮد دارد؟
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
ﮔﺮدآوریﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲دﯾﻦ و ﺑﺎور ﻣﻐﻮﻻن
ﻣﻐﻮﻻن اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺮو آﯾﯿﻦ ﺷﻤﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﯾﯿﻦ ﺷﻤﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻢ
اﯾﺰدان ﻣﺘﻌﺪد .درﻣﺠﻤﻮع آﯾﯿﻦ ﺷﻤﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺎدوﮔﺮی و ﺧﺮاﻓﺎت داﺷﺖ.
»ﺧﺮاﻓﺎت و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﭼﺸﻢزﺧﻢﻫﺎ و اﯾﻤﻦ
ﻣﺎﻧﺪن از ﺑﻼﯾﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﭼﻮن رﻋﺪوﺑﺮق ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ،ﻗﺤﻄﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﯿﺮه در
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ﻣﯿﺎن ﻣﻐﻮﻻن رواج داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«
)ﺑﯿﺎﻧﯽ (۱ :۱۳۸۹ ،ﻣﻐﻮﻻن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻤﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
آدابورﺳﻮم ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﺎدر ﻣﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺎه
را ﺳﺎﻻر ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎدوﮔﺮ و ﭘﯿﺸﮕﻮ را داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺳﻌﺪ و
ﻧﺤﺲ اوﻗﺎت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اردو ،زﻣﺎن ﺟﻠﻮس ﺧﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و  ...را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﻨﺠﻤﺎن و
»ﺟﺎدوﮔﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﻋﻠﻢ
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه آنﻫﺎ ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺎن را ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺰد ﭼﯿﻨﯿﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺖ« )ﺑﯿﺎﻧﯽ .(۱۹-۲۰ :۱۳۸۹ ،ﺧﺎن ﺑﺰرگ
ﻗﻮﺑﯿﻼی ﻗﺎآن در ﭼﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﻨﺠﻢ و ﭘﯿﺸﮕﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺧﺘﺎﺋﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﻣﯽداد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ ﻫﺮﺳﺎل را ﺗﻌﯿﯿﻦ و
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮج ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؛ و دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺮﮐﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ [...] .ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ درﺳﺖﺗﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎدان اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺣﺘﺮام را داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ.(۱۲۰-۱۲۱ :۱۳۶۳ ،
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻐﻮﻻن در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم از ﺧﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز رﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﮐﺮدارﺷﺎن آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮات اوﻟﯿﻪ ﻣﻐﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد» .ﻣﻐﻮﻻن در ﺗﻤﺎم ادوار ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد در اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻊ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺧﺎﻧﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﻮرﯾﻠﺘﺎی و ﯾﺎ آﻏﺎز ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﺎن را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )اﺷﭙﻮﻟﺮ،
 .(۱۹۷ :۱۳۷۶ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﺘﺎره ﮔﻮﯾﯽ
اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮاوان داﺷﺖ و در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻤﺎن درﺑﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد .او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﮕﻮﻗﺎآن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ،ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ را
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد آورد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎره
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﻃﻼع داد ﮐﻪ وﺿﻊ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻮداﺋﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ وی داﺷﺘﻨﺪ،
ﻫﻼﮐﻮ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪ و دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ وی را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد» .ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی را ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ
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ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻼﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻼﮐﻮ ،آﺑﺎﻗﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﺘﺎره ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره روﯾﺪادﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،از دودﻟﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﮑﯿﻪ زد«
)ورﺟﺎوﻧﺪ» .(۱۲۸ :۱۳۸۴ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻨﺠﻤﺎن و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻣﻐﻮل ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و در
اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۶۶۳او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ« )آﯾﺘﯽ .(۳۱ :۱۳۴۶،ﻏﺎزان ﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم
دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ﮔﻮﯾﯽ داﺷﺖ و ﻣﯽآورﻧﺪ در آراﻣﮕﺎه وی در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺗﻠﯽ از ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺠﻮم و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آراﻣﮕﺎه وی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﻮده و دارای »ﺑﺮج
ً
ﮔﻨﺒﺪ داری دوازده ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج و ﻇﺎﻫﺮا
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻟﻌﺎبدار ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﮐﺸﻮر
اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﻮد« )ﻓﺮﯾﻪ .(۹۴ :۱۳۷۴،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻏﺎزان ﺧﺎن ،اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﺟﻠﻮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﻮرت ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ) .(Blake,2016,74در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف
ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح ﺟﻠﻮس اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﻣﯽآﯾﺪ» :ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ« )آﯾﺘﯽ .(۲۷۵ :۱۳۴۶ ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻐﻮﻻن و ﻧﯿﺰ ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ﻣﺮدم و رویآوردن آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎوراﯾﯽ،
ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ و ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺳﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از اﺗﻔﺎق روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اﺧﺘﺮان
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺘﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺮ وﺻﺎف ﻣﯽآورد» :در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﺎه رﺟﺐ
ﺳﺎل  ۶۹۸از روی ﺣﺴﺎب ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﺮﯾﺦ و زﺣﻞ ﺑﻮد و اﯾﻦ ِﻗﺮان را آﺛﺎر ﻧﺤﺲ ﻓﺮاوان
اﺳﺖ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎران ﻧﺒﺎرﯾﺪ و آب ﺟﯿﺤﻮن و دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و ﻧﯿﻞ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻠﻖ
در ﺳﺨﺘﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ« )آﯾﺘﯽ .(۲۱۵ :۱۳۴۶ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم را رد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان رﯾﺎﺿﯽ
ﻧﺠﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺠﻮم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﯿﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم در اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺒﻮد و ﻣﻨﺠﻢ ﻫﻤﺘﺎی ﮐﺎﻓﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻊﻫﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﻧﯿﺎز روﺣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ،ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ« )ﺑﯿﺎﻧﯽ،
.(۵۵۷-۸ :۱۳۸۹

 .۳ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺠﻮم در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻓﻮل ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮﻻن ،ﻧﺠﻮم و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن در ﺳﺪۀ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن )ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۵۶ﻫـ( ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ً
ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﺳﻼﻃﯿﻦ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم اﻗﺒﺎل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن در ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ﺑﻮد .ﺑﯽﺷﮏ ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ در اﯾﻦ

 /74ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﺳﺪۀ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ اﺳﺖ در ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ در درﺑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ» .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﻬﺮت ﻃﻮﺳﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎارزش درﺑﺎر
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺷﺪ« ) .(Blake, 2016, 66اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻮد ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﺮوف داﺷﺖ و از اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻼﮐﻮ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده
را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺠﻮم و ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮاﻏﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺿﯽ و ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ را دﺳﺘﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻼﮐﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻏﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺎﺋﻮ-ﻣﻮن-ﺟﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در
ﮐﺎر رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺞ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم روﻧﻖ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﻧﺠﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن و
ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻐﻮﻻن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی و ﻋﺰﻟﺖ رویآورﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ازﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ
ﻋﻠﻮم ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اوﺿﺎع در ﭘﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﯿﺶ و آﯾﯿﻦ ﻣﻐﻮﻻن ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دورۀ ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان دورۀ ﺗﺰﻟﺰل روﺣﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮد ،ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﺣﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و رﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت و آﮔﺎﻫﯽ از آﯾﻨﺪه و ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ اﺣﻮاﻻت و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم و ﺗﻔﺄل ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص
ﺣﮑﺎم و زﻣﺎﻣﺪاران وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺤﯿﻂ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ
ﻏﺮق در ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺤﺲ و ﺳﻌﺪ اﯾﺎم و ﺳﺎﻋﺎت داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن ﭘﺮروﻧﻖ
ﺑﻮد و ﻣﺘﺎﻋﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪار داﺷﺖ« )ﻧﺒﺌﯽ.(۳۹۳-۳۹۴ :۱۳۶۱ ،
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ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ در اﯾﻦ دوران روﻧﻖ ﮔﯿﺮد ،ﺗﻘﻮﯾﻢ
دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻮد .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻐﻮﻻن داﺷﺖ در اﯾﺮان راﯾﺞ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ دورۀ دوازدهﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .اﯾﻦ
دوازده ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﻮش ،ﮔﺎو ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﺧﺮﮔﻮش ،ﻧﻬﻨﮓ ،ﻣﺎر ،اﺳﺐ،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﯿﻤﻮن ،ﻣﺮغ ،ﺳﮓ و ﺧﻮک .اﺑﻮﻧﺼﺮﻓﺮاﻫﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی در ﻧﺼﺎب
اﻟﺼﺒﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ آورده اﺳﺖ:
ﻣﻮش و ﺑﻘﺮ و ﭘﻠﻨﮓ و ﺧﺮﮔﻮش ﺷﻤﺎر
آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺐ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب

زﯾﻦ ﭼﺎر ﭼﻮ ﺑﮕﺬری ﻧﻬﻨﮓ آﯾﺪ و ﻣﺎر
ﺣﻤﺪوﻧﻪ و ﻣﺮغ و ﺳﮓ و ﺧﻮک آﺧﺮﮐﺎر
)اﺑﻮﻧﺼﺮﻓﺮاﻫﯽ(۵۸ :۱۳۴۹ ،

ﻫﺮﺳﺎل ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮاﻧﯽ داﺷﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺎﻟﻌﯽ آن ﺣﯿﻮان ﻣﺪﻧﻈﺮ
ً
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ »ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﮓ ﺑﻮد درﻧﺪهﺧﻮﯾﯽ آن
ﺣﯿﻮان ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات ﻣﺮدﻣﺎن آن ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ« )ﻧﺒﺌﯽ.(۳۹۴ :۱۳۶۱ ،
ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را در ﺳﮑﻪﻫﺎی اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﻪ از اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﺧﺮﮔﻮش ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﯽﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اوﺿﺎع ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻮده و ﻃﺎﻟﻊ ﺳﻌﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 .۴ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ
ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ از ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ اﻧﻮاع
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﻮش )ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻘﻮش اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻬﺮه ﻣﻐﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻘﻮش
ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺧﺮﮔﻮش ،ﺷﯿﺮ ،ﮔﺎو ،ﺳﮓ ،ﻗﻮ ،ﻋﻘﺎب ،ﻗﻮچ،
ﺑﺰ ،درﻧﺎ و  ...ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ را
آراﺳﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ و آنﻫﻢ ﮐﺎخ آﺑﺎﻗﺎﺧﺎن را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶازاﯾﻦ دورۀ )اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ( ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻨﺮی راﯾﺞ ﺣﻀﻮر ﻧﻘﻮش
ﺟﺎﻧﺪار را در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻗﺪری
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻣﻐﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
ﮐﻮﮐﺒﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﻮده و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« )اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ (۱۰۶۳ :۱۳۶۳ ،و ﻣﻬﺪی ﺑﻬﺮاﻣﯽ

 /76ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ از ﮐﺎخ ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺰاده آوردهاﻧﺪ ) .(Bahrami,1936: 187ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﻘﻮش ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻧﻘﻮش در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻢ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎرک و ...اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻘﻮش را ﻣﻮﺟﻪ ﮐﺮده و در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮده دارای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .آﻟﯿﻮر واﺗﺴﻮن از ﻧﻘﻮش ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ دارد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻀﻤﻮنﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﻔﺎلﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﺧﻮر ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪاﻧﺪ .واﺗﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺻﻮﻓﯿﺎن ،در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از ﺗﻤﺜﯿﻞ و داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی رازوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورﻧﺪ« )واﺗﺴﻮن (۲۱۵ :۱۳۹۰،ﻟﺬا
آنﻫﺎ از ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮای ﻣﺼﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ واﻗﻌﯿﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ از ﯾﮏﺳﻮ و رواج اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ و
ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ در دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش
دﺧﯿﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ ،ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﻐﻮﻻن و
ﺷﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن در اﯾﺮان راﯾﺞ ﺷﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮای
دورۀ دوازدهﺳﺎﻟﻪ ،دوازده ﺣﯿﻮان ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دورۀ دوازدهﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮش آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮک ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺮﮔﻮش ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﻣﺎر ،اﺳﺐ و ﺳﮓ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻘﻮﯾﻢ دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺪت آن اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮشﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺪﯾﻤﻨﯽ اﯾﺎم در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﯿﻮان ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺎورﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺧﺮاﻓﯽ ذﯾﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رواج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در
ﺑﺎور ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎن ﺧﻮشﯾﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪﯾﻤﻦ ﻟﺬا در ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﯿﻮان ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن ﺣﯿﻮان ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ و رواج ﺗﻘﻮﯾﻢ دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﯽ
ً
دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﻮش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ،رﻧﮓ و
ً
ﺑﻮی اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎر
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه و ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎزﺗﺎب
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺒﺮﻫﻦ و ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ  -ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺠﻮﻣﯽ -ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ زن ﻧﺸﺴﺘﻪ و دو ﻓﯿﮕﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ذاتاﻟﮑﺮﺳﯽ و
۱
ﺟﻮزا ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ.
 -۱-۴ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه
ﻟﻮور ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  OA 6319/11ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۱ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در وﺳﻂ ﮐﺎﺷﯽ آﻣﺪه و در اﻃﺮاف آن ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺣﺎوی رﺑﺎﻋﯿﺎﺗﯽ از ﻣﻬﺴﺘﯽ ﮔﻨﺠﻮی
)درﮔﺬﺷﺖ ۵۷۷ :ﻫـ (.و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﺎ اﻓﻀﻞ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )درﮔﺬﺷﺖ ۶۶۷ :ﻫـ (.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻢ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدد
ﮔﺮ ﺑﺎد ﺑﻪ دوزخ ﺑﺮد از ﮐﻮی ﺗﻮ ﺧﺎک

ﻋﻤﺮ ازﻧﻈﺮ
آﺗﺶ ﻫﻤﻪ

ﺗﻮ ﺟﺎوداﻧﯽ
آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﮔﺮدد
ﮔﺮدد

)ﻣﻬﺴﺘﯽ ﮔﻨﺠﻮی(۲۶ :۱۹۸۵ ،

رو دﯾﺪه ﺑﺪوز ﺗﺎ دﻟﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد
ﮔﺮ ﺗﻮ زﺳﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰی

زان دﯾﺪه ﺟﻬﺎن دﮔﺮت دﯾﺪه ﺷﻮد
اﺣﻮال ﺗﻮ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﻮد
)ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(۷۵۵ :۱۳۶۶ ،

در اداﻣﻪ رﺑﺎﻋﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻓﺮدوﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺨﻮر

ﻫﺮ

ﭼﻪ داری ﻓﺰوﻧﯽ

ﺑﺪه

ﺗﻮ

رﻧﺠﯿﺪهای

ﺑﻬﺮ

دﺷﻤﻦ

ﻣﻨﻪ

در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ و ﺳﺘﯿﻦ و ﺳﺘﻤﺎﺋﻪ ) ۶۶۵ﻫﺠﺮی( ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از
اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺮجﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮج اﺳﺪ )ﺷﯿﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮج ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﺎم ﺑﻪ ﮐﺎم و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »اوج ﺷﺮف و اوج اﻋﺘﻼ و
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ« )ﻧﻔﯿﺴﯽ.(۵۵ :۱۳۲۸،

 /78ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :1ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ روي ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ،داﻣﻐﺎن ،ﺳﺪة ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎرة
2
 ،OA 6319/11ﻣﺄﺧﺬ(www.louvre.fr) :

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر َ
ﮐﺮپ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽآورد :ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺧﺪای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ،در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،رﯾﺸﻪ آن
در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺰل اﺳﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻧﯿﺮو و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽاش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .رﻧﮓ زرد
ﺣﯿﻮان ،وﺣﺸﯿﮕﺮیاش )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ( ،ﯾﺎﻟﺶ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪ( ،ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارﻧﺪ ) .(Krappe, 1945: 148ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽﮔﻮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﯿﺎت و ﻣﻌﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﺰو اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ راﯾﺞ زﻣﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ادﯾﺐ ﺻﺎﺑﺮ )درﮔﺬﺷﺖ ۵۴۶ :ﻫـ (.از ﺷﺎﻋﺮان دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽآورد:
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮج ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻓﻠﮏ

وﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻫﻤﮕﻨﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻧﮕﺎرهای از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ
ﻫـ ،ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ  ،۲۵۸۳ﺑﺮگ  ۱۴پ ،ﻣﺄﺧﺬ ): (www.gallica.bnf.fr3
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻐﻮﻻن ،ﻧﮕﺎرهای از ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻬﻨﺸﺎهﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ،
ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ  ،۱۴۴۳ﺑﺮگ  ،۹۷ﻣﺄﺧﺬ)(www.gallica.bnf.fr 4) :
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ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ؛ رﺳﺎﻟﻪای در ﻧﺠﻮم از اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﺑﻠﺨﯽ )درﮔﺬﺷﺖ ۲۷۲ :ﻫـ (.اﺳﺖ .در
ﻧﮕﺎرهای از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﻋﺮﺑﯽ  ۲۵۸۳ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۲ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دوران اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﺟﻐﺘﺎی
)درﮔﺬﺷﺖ ۶۴۰ :ﻫـ (.ﭘﺴﺮ دوم ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﭘﺪر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻼد ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و
ﺑﻠﺦ و ﻏﺰﻧﯿﻦ و ﮐﺎﺷﻐﺮ و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮده اﺳﺖ« )ﻣﮑﻼ .(۱۱۱ :۱۳۴۴ ،در دورۀ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن »از ﻏﺎزان ﺧﺎن و ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﯾﺮه درﺳﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺮ ﺟﺪاﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﻢداﯾﺮه و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺮ
ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ« )ﮐﺴﺮوی .(۱۰۵ :۲۵۳۶،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﻮﺗﯿﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ درﻓﺶﻫﺎی ﻣﻐﻮﻻن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ )ﻧﻔﯿﺴﯽ .(۶۰ :۱۳۲۸ ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺎرهای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﮕﯿﺰی اﺛﺮ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۲۶ﻫـ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد
اﺑﯿﻮردی ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ
 ۱۴۴۳ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎره ﭘﺮﭼﻤﯽ در دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻐﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن
ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۳از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوره داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن ﺑﺎ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺳﺎﻟﻪ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ
و ﻧﯿﺰ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺻﻮﻓﯽ رازی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺠﻮﻣﯽ آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻧﻘﺎط ﺗﯿﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ً
ﺑﺪن ﺷﯿﺮ در ﮐﺎﺷﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ اﺷﻌﺎر ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ً
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎوی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۲-۴ﺷﯿﺮ

ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ زﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ آراﺳﺘﻪ و ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۴اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹در ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﮐﺎﺷﯽ ﺷﯿﺮ در وﺳﻂ ﮐﺎﺷﯽ آﻣﺪه و ﮔﻞﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺰرگ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ
ﺷﯿﻮه راﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ روی ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ،
ﻣﺄﺧﺬ(christies,2009: lot. 197,5) :

در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪای ﺣﺎوی اﺷﻌﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )درﮔﺬﺷﺖ:
 ۶۳۵ﻫـ (.ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ  -ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺗﮑﺮار ﺷﺪه  -ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در رﻧﮓ ﮔﻞ و ﺑﺎده ﻧﮕﻪ ﻣﯽﮐﺮدم
ﺑﺮ ﯾﺎد ﻟﺒﺖ ﻣﯽزدم و ﻣﯽﺧﻮردم

ﻣﻦ دوش در آرزوی رؤﯾﺖ ﻫﺮدم
ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ و ﺑﺎ رﺑﺎب ﺗﺎ روز ﺳﭙﯿﺪ

)ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺮواﻧﯽ(۶۲۷ :۱۳۷۵،

ﺑﺨﻮر
ﻧﮕﻪدار

ﻫﺮچ

داری
ﺑﺎدا

ﻓﺰوﻧﯽ

ﺑﺪه

ﺟﻬﺎنآﻓﺮﯾﻦ

و

ﺗﻮ

رﻧﺠﯿﺪهای

ﺑﻬﺮ

دﺷﻤﻦ

ﻣﻨﻪ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ

در ﮐﺘﯿﺒﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ در ﮐﺎﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در وﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺷﯿﺮی ﺧﺎﻟﺪار و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه و در اﻃﺮاف آن ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ راﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎن و ﻧﻤﺎد از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺟﺰو ﭘﺮﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻻوری ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ،ﺳﻠﻄﻨﺖ،
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﯿﺮوﺑﺮﮐﺖ ،ﻧﺠﻮم )ﺑﺮج اﺳﺪ( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺠﻮﻣﯽ آن ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺷﯿﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺒﺮد ﺷﯿﺮ ﺑﺎ
ﮔﺎو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮاره ﭘﻠﮑﺎن ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۵ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎرﺗﻨﺮ و اﺗﯿﻨﮕﻬﺎوزن ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﯿﺮ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎری اﺳﺖ» .ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺮوز ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺮ اوج در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﮔﺎو ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در زﯾﺮ اﻓﻖ ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ ﮔﺎوی ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه در زﯾﺮ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﭼﻬﻞ روز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دوﺑﺎره
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۲۱ﻣﺎرس ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺪال ﺑﻬﺎری را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎل را ﻣﮋده دﻫﺪ« )ﻫﺎرﺗﻨﺮ .(۸۶۸ :۱۳۹۶،اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﺮﻫﺎی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آن »ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻄﻮرهای  -ﻧﺠﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﭼﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎن ،اﻋﺘﺪال رﺑﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎل ﻧﻮ« )آ ﮐﺮﻣﻦ(۹۹۱ :۱۳۸۷،
ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﮔﺎو را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﯿﺘﯽ از اﻧﻮری
)درﮔﺬﺷﺖ ۵۸۳ :ﻫـ (.ﺟﺴﺖ.
اﺳﺪ

اﻧﺪر

ﮐﻤﯿﻦ

ﮐﯿﻨ ﮥ

ﺛﻮر

ﮐﺎم

ﺑﮕﺸﺎده

ﺗﺎ

ﺑﯿﺎﺑﺪ

ﮐﺎم

)اﻧﻮری(۲۱۳ :۱۳۶۴،

ﺷﯿﺮ ﯾﺎ اﺳﺪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺮج و ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮج اﺳﺪ )ﺷﯿﺮ(
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺑﺮج اﺳﺪ )ﺷﯿﺮ( ﺟﺎی ﮔﯿﺮد ،زﻣﺎن آﺳﺎﯾﺶ و
آراﻣﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ آن در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،در ﺷﻌﺮ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻓﺮاوان
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﻌﺮی از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽآورد:
اﺳﺪی

ﺑﻮد

ﮐﺮده

ﻃﺎﻟﻊ

ﺗﺨﺖ

ﻃﺎﻟﻌﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺨﺖ
)ﻧﻈﺎﻣﯽ(۱۵۷ :۱۳۹۱ ،

 /82ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺷﯿﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﺷﯿﺮ ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎلﻗﻮی اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن در
ﺑﺮج اﺳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺻﻮرت اﺳﺪ در ﮐﺘﺎب ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺻﻮﻓﯽ رازی
ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﻋﺮﺑﯽ ) ۲۴۸۸ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۶ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ً
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﯾﮏ
ﺣﯿﻮان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :7ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰ روي ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﺟﻌﻔﺮ ،داﻣﻐﺎن ،ﺳﺪة ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎرة OA 3876
7
ﻣﺄﺧﺬ(www.louvre.fr) :

 -۳-۴ﺑﺰ
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ زﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﻟﻮور
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  OA 3876ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۷در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺰی در وﺳﻂ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻃﺮاف ﺑﺰ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺎﺷﯽ دارای ﮐﺘﯿﺒﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎﻋﯽ از ﺑﺎﺑﺎ اﻓﻀﻞ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )درﮔﺬﺷﺖ ۶۱۰ :ﻫـ (.در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ای ﻋﻤﺮ ﻋﺰﯾﺰ داده ﺑﺮ ﺑﺎد از ﺟﻬﻞ
اﺳﺒﺎب دو ﺻﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﮕﺎﻟﯿﺪه ﺑﻪﭘﯿﺶ

وز ﺑﯽﺧﺒﺮی ﮐﺎر اﺟﻞ داﺷﺘﻪ ﺳﻬﻞ
ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ از زﻣﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﻞ
)ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(۷۶۷ :۱۳۶۶ ،

در اداﻣﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ،ﺑﯿﺘﯽ از ﺷﺎﻋﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﯽ ﺗﻮ زﻫﺠﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺗﺮ ﯾﺎﺑﯽ

ﻧﺎﻣﺪ ﮔﻪ آﻧﮏ ﮐﺎرم اﻧﺪر ﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺰ ﯾﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺮﺟﯽ َﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ُﺟﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮج ﻓﻠﮑﯽ َﺟﺪی ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ ﺑﺎ
اوﻟﯿﻦ روز از دیﻣﺎه ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮج
َﺟﺪی دروازه آﺳﻤﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻃﺎﻟﻊ و ﺻﻌﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ )ﮐﻮﭘﺮ .(۱۴۳ :۱۳۸۶ ،وﯾﻠﯽ ﻫﺎرﺗﻨﺮ
) (۱۳۹۶ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻔﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ َﺟﺪی و اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ دارد .او ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻔﺘﻪاش را ﺣﻀﻮر ﺳﺘﺎره و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در ﻻﺑﻪﻻی ﺷﺎخﻫﺎی ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺮ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

 ،دورة  ،13ﺷﻤﺎرة  -2ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،26ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 83/ 1400

ﺗﭙﻪﺣﺼﺎر داﻣﻐﺎن )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۸ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎخﻫﺎی ﺑﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎرﺗﻨﺮ
ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ دارد )ﻫﺎرﺗﻨﺮ .(۹۳۳ :۱۳۹۶ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺰ ﯾﺎ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ
َﺟﺪی در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﻮری در ﺷﻌﺮش ﻣﯽآورد:
ز ﺑﺮج ﺟﺪی ﺑﺘﺎﺑﯿﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﮐﯿﻮان

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﻊ ﻓﺮوزﻧﺪه در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺮ
)اﻧﻮری(۱۱۲ ،۱۳۶۴ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ: 8ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰ روي ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ،ﺗﭙﻪ ﺣﺼﺎر ،داﻣﻐﺎن ،ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ اول پ.م ،ﻣﺄﺧﺬ):ﻫﺎرﺗﻨﺮ(933 :1396 ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ:9ﮐﻮزه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺻﻮرﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮوج،اواﺧﺮ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ، EA1956.58ﻣﺄﺧﺬ:
)(www.Ashmolean.org
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ﮔﺴﺘﺮش اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺷﻌﺮ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
ﮔﻮﯾﺎی ﯾﮏ ﺳﻨﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ رازی )درﮔﺬﺷﺖ ۳۷۶ :ﻫـ( در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎرﻫﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آن ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎﻟﮕﺮ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺻﻮرت َﺟﺪی در ﮐﺘﺎب ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺰی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ
ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ
ً
ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺑﺰ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺰ ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻓﻠﺰی ﻋﺼﺮ
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪوﺿﻮح در ﮐﻨﺎر ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﺠﻮﻣﯽ
آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۹در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴-۴ﻏﺎز و ﻗﻮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻏﺎز ،ﻗﻮ و اردک در ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ زﯾﺮ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ

 /84ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

دﯾﺘﺮوﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  25.29ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺎز در ﺣﺎل ﭘﺮوازی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ(۱۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ :10ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺎز روي ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،ﺳﺪة
ﻣﺄﺧﺬ:
،25.29
ﺷﻤﺎرة
ﻫـ،
ﻫﻔﺘﻢ
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)(www.dia.org
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ﻣﺄﺧﺬ:
،25.29
ﺷﻤﺎرة
ﻫـ،
ﻫﻔﺘﻢ
9
)(www.dia.org

اﻃﺮاف اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﮔﻞﻫﺎی درﺷﺖ و ﺳﺎده ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ در ﮐﺎﺷﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺎز ،ﻗﻮ و اردک ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دﺟﺎﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎن
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دﺟﺎﺟﻪ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ از ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »در ﻋﻬﺪ
ً
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺻﻮرت را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﯾﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻗﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮه
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« )وﻟﺲ .(۱۲۸ :۱۳۹۷ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺷﺮح اﯾﻦ
ﺻﻮرت آن را اردﮐﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮔﺮدن دراز ﮐﺮده و ﻫﺮ دو ﭘﺮ
ﮔﺸﺎده ﺑﺮ ﮐﺮدار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن« )ﺑﯿﺮوﻧﯽ (۹۲ :۱۳۵۱ ،اﻣﺎ ﻃﺒﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺶ آن را ﻏﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽآورد» :در ﺑﯿﺎن ﺻﻮرت ﻃﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﯾﻮﻧﺎن اورﯾﺲ و ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ دﺟﺎﺟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻏﺎز را ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺳﺮ او ﺳﻮی ﻣﻐﺮب ﺑﺎ ﮔﺮدن دراز و دم او ﺳﻮی ﻣﺸﺮق در
ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺮه ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎی ﮔﺸﺎده« )ﻃﺒﺮی .(۶۶ :۳۳۳۳ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ و
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺎز ،ﻗﻮ و اردک ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دﺟﺎﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۱اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯽﺷﮏ آﺑﺸﺨﻮر اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻮده
ً
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻧﮕﺎه زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 -۵-۴ﮔﺎو
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ(۱۲
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ روﺑﺮو ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ از ﮔﺎو و ﮔﻞﻫﺎی ﮔﺮد و ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺰرگ راﯾﺞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن
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ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻮزۀ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و آﻟﺒﺮت ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ 592-
ً
 1890ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد دارای ﮐﺘﯿﺒﻪای اﺳﺖ ﺣﺎوی آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای آﯾﻪ و ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو روی ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎرۀ ،۱۸۹۰-۵۹۲
ﻣﺄﺧﺬ(www.vam.ac.uk11) :

ﮔﺎو از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺒﺮوج و دوﻣﯿﻦ ﺑﺮج از ﺑﺮوج
دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﺎ اﯾﺰدان و آﺳﻤﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اوﺳﺘﺎ
اﯾﺰد ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه و در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان ﻧﻤﺎدی از ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی،
ﺑﺎروری و روﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎنرودان ﻧﯿﺰ ﮔﺎو ﻧﻤﺎدی از
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺠﻮم دارد» .ﺗﻤﺜﺎلﻫﺎی ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﯿﺘﺮاﯾﯽ ﺑﺮ
ﺟﻮاﻫﺮات ،در ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺛﻮر
)ﮔﺎو( در ﺗﻤﺪن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺑﺎﺑﻠﯽ اﺳﺖ« )ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی.(۱۵۴ :۱۳۸۴ ،
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺎو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮد و از آن ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﺳﮑﻪﻫﺎ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورۀ ارﻏﻮن ﺧﺎن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎوی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﺮش ﺳﺘﺎرهای ﻧﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۳ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن روش و ﺑﺎور دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۴و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﺎوراﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 /86ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو روی ﺳﮑﻪ ،دورۀ ارﻏﻮن ﺧﺎن،
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﻣﺄﺧﺬ(Nyamaa,2005: 96) :

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۴ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو روی ﻣﻬﺮ ،دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻮزۀ
ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان.

ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و ﺻﺒﻮح اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎم ﺑﺮآﯾﯿﻢ

از ﺛﻮر ﮔﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮج ﻗﻤﺮ آﯾﯿﻢ

ﺑﺎ آﻣﺪن ﺳﺘﺎره در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺎو ﺑﺪون اﺑﻬﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ
ﺛﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﺛﻮر در ﺷﻌﺮ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﮔﺎو ﮔﺮدون و
ﮔﺎو آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ در اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺮج ﺛﻮر اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی )درﮔﺬﺷﺖ ۶۷۲ :ﻫـ (.در ﯾﮑﯽ
از ﻏﺰﻟﯿﺎﺗﺶ ﻣﯽآورد:
ﮔﺎو ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻓﻮق ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﺎو ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ دارد .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﮔﺎوﻫﺎ ،ﮐﻮﻫﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺛﻮر ﺑﻪ ﮔﺎو ﮐﻮﻫﺎندار ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﻫﺎن ﯾﺎ ﺳﻨﺎم
ﺛﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﭘﺮوﯾﻦ اﺳﺖ» .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺛﻮر ،ﭘﺮوﯾﻦ ﯾﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺎم ﯾﺎ ﮐﻮﻫﺎن
اوﺳﺖ« )ﻣﺼﻔﯽ (۱۵۲ :۱۳۵۷،ﺧﯿﺎم ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ:
ﮔﺎوی اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﺳﻨﺎﻣﺶ ﭘﺮوﯾﻦ

ﮔﺎو دﮔﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ
)ﻣﺼﻔﯽ(۶۵۳ :۱۳۵۷،

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻓﻮق ﺣﺎوی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺛﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
 -۶-۴ﺧﺮﮔﻮش

ﺧﺮﮔﻮش از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان را روی آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ ،ﻓﻠﺰی ،ﺳﮑﻪﻫﺎ و
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن در دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ روی
ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ روﺑﺮو ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ در ﻻﺑﻪﻻی ﮔﻞ و ﺑﺮگﻫﺎی درﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
)ﺗﺼﻮﯾﺮ.(۱۵
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ﺗﺼﻮﯾﺮ :15ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮﮔﻮش روي ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،ﺳﺪة ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ،
ﺷﻤﺎرة  ،1892-1023ﻣﺄﺧﺬ(www.vam.ac.uk,12) :

اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ در ﮐﺎﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮدش ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و آﻟﺒﺮت ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  1023-1892ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ
ﮐﺘﯿﺒﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﺣﯿﻮان از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی
دور ﺑﺎ ﻧﺠﻮم ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد .ﺧﺮﮔﻮش در ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ارﻧﺐ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻓﻠﮑﯽ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ دوان اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دوازده ﺳﺘﺎره اﺳﺖ و ﺟﺰو ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺟﻨﻮب
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮﮔﻮش روی
ﺳﮑﻪ ،دورۀ ﻫﻼﮐﻮﺧﺎن ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫـ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،N# 150051ﻣﺄﺧﺬ:
)(13 en.numista.com

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۷ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮﮔﻮش روی
ﺳﮑﻪ ،دورۀ اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ،ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ
ﻫـ ،ﻣﺄﺧﺬworlds ancient) :
)14 manchester.wordpress. com

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۸ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ارﻧﺐ ،ﺻﻮر
اﻟﮑﻮاﮐﺐ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﺪۀ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺑﯽ  ،۲۴۸۹ﺑﺮگ
 ۱۴۰پ ،ﻣﺄﺧﺬ:
)(www.gallica.bnf.fr15

ﺧﺮﮔﻮش ﺟﺰو دوازده ﺣﯿﻮان ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﻣﻐﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪﻫﺎی
اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در دو ﺳﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻫﻼﮐﻮ و اﻟﺠﺎﯾﺘﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮﮔﻮش
دواﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ ۱۶و (۱۷ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﺮﮔﻮش در رﺳﺎﯾﻞ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۸ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺮﮔﻮش
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ارﻧﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 /88ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

 -۷-۴ﺧﺮس

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۱۹ﻧﻘﺶ ﺧﺮس روی ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ،
داﻣﻐﺎن ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎرۀ  OA 6319/5ﻣﺄﺧﺬ:
)(www.louvre.fr16

ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ روﺑﺮو ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در
ﻣﻮزه ﻟﻮور ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  OA 6319/5ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﯾﺮ (۱۹ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﮐﺎﺷﯽ دو ﺧﺮس ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺳﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞ و ﺑﺮگﻫﺎی ﮔﺮد ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﻃﺮاف ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪای
اﺳﺖ ﺣﺎوی اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻨﻮن ﺧﻮرداﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺷﮕﻮار
ﻫﻮا ﭘﺮﺧﺮوش و زﻣﯿﻦ ﭘﺮ زﺟﻮش
ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺑﺮگ ﮔﻠﺴﺖ

وز ﺑﯽﺧﺒﺮی ﮐﺎر اﺟﻞ داﺷﺘﻪ ﺳﻬﻞ
ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ از زﻣﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﻞ
ﻫﻤﻪ ﮐﻮه ﭘﺮ ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻠﺴﺖ

ﻣﺼﺮع ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .در اداﻣﻪ اﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪای
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﯽ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ و ﺳﺘﯿﻦ و ﺳﺘﻤﺎﺋﻪ« ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺳﺎل ۶۶۵
ﻫﺠﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

)

ﺗﺼﻮﯾﺮ:20ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮس روي ﺑﺸﻘﺎب ،ﻣﻮزه ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ،ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻫـ ،ﺷﻤﺎره  ، M.73.5.288ﻣﺄﺧﺬ:
17
(www.lacma.org
ﺗﺼﻮﯾﺮ:21ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دب،ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ،ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺑﯽ  ،2489ﺑﺮگ 17ر  ،ﻣﺄﺧﺬ:
)(www.gallica.bnf.fr

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

 ،دورة  ،13ﺷﻤﺎرة  -2ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،26ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 89/ 1400

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮس ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪود در آﺛﺎر دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺎخ
ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺮس ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﻇﺮوﻓﯽ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی
ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ از ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮﺳﯽ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز و در ﺣﺎل ﻏﺮش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﯾﺮ (۲۰ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺧﺮس در ﮐﺘﺎب ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺻﻮﻓﯽ رازی ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻫﺎن ﺑﺎز و در ﺣﺎل
ﻏﺮش و ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه روی ﺑﺪن ﭘﯽ ﻣﯽﭘﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﺮس ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ دب اﮐﺒﺮ و دب اﺻﻐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﺻﻮر
ﻓﻠﮑﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺮس در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮرت دب اﮐﺒﺮ و دب اﺻﻐﺮ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺎﺷﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن دو
ﺧﺮس ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﺎن دب اﮐﺒﺮ و دب اﺻﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﺮق و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻧﻈﺮ دارد .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺧﺮسﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺻﻮرت
ﻓﻠﮑﯽ دب در ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ )ﺗﺼﻮﯾﺮ (۲۱دﻫﺎن ﺑﺎزدارﻧﺪ و ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎﻫﯽ )ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﺘﺎرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺻﻮرت دارﻧﺪ( ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۸-۴ﻗﻮچ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻗﻮچ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺣﻤﻞاﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮج از ﺑﺮوج دوازدهﮔﺎﻧﻪ و از
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﻣﺴﯿﺢ دوازده ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
)(Black and Green,2004: 190؛

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۲۲ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ روی ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦﻓﺎم ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻫـ ،
ﺷﻤﺎرۀ  ،AD 4781ﻣﺄﺧﺬ(www.louvre.fr19):

 /90ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

و ﺑﯽﺷﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ دوازده ﺑﺮج ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﺮه )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( را اوﻟﯿﻦ ﺑﺮج ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻓﺮﻧﺒﻎ دادﮔﯽ (۴۳ :۱۳۹۵ ،در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران )ﻗﻮچ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪاﻟﺒﺮوج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻗﻮچ ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪای ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﻮزه ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮوج
دوازدهﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ.(۹

ﺗﺼﻮﯾﺮ :۲۳ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ ﺣﻤﻞ ،ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ  ،ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫـ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺑﯽ  ،۲۴۸۹ﺑﺮگ ۷۵ر ،ﻣﺄﺧﺬ(www.gallica.bnf.fr20) :

ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻗﻮچ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در ﮐﺎﺷﯽ
ﮐﻮﮐﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزه ﻟﻮور ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  AD 4781ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﻗﻮچ در ﻻﺑﻪﻻی
ً
ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن را دارﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﯾﺮ (۲۲اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ راﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ
ً
)ﺗﺼﻮﯾﺮ (۲۳ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﻮچ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و
دارای ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻧﻘﺎﺷﯽ
ً
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ.
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ﺟﺪول  :۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ

ً
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺪن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۵ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ-ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ً
ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺎوی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎﺋﯽﮐﻪ در ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ رواج ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺑﺎورﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی آن دورۀ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺷﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻧﺠﻮم و ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ-ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺑﻨﺎی اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن
ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ

 /92ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي زرﯾﻦﻓﺎم ﮐﻮﮐﺒﯽ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎﺷﯽﮐﺎر آزاداﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را در ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ﺻﻮرتﻫﺎی
ً
ﻓﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش
ً
ً
ﻧﺠﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺠﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﻮش ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮﮐﺒﯽ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﻞ و اﻻغ در
اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ -ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ -ﻧﺸﺎن از ﺗﻨﻮع ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ً
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎر دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﯿﻮان اﺑﻦ
ﺑﺨﺘﯿﺸﻮع و ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺻﻮﻓﯽ رازی اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ

.۱ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﮏ ﺑﻪ :ﺑﻬﺪاﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ» ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻮش ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زرﯾﻦﻓﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮر ﻓﻠﮑﯽ در اﻣﺎﻣﺰاده
ﺟﻌﻔﺮ داﻣﻐﺎن )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی(« ،ﻧﮕﺮه ،دورۀ  ،۱۵ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۹ ،۳۹-۵۱ ،۵۶
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329347
.۲ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
.۳ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84229574/f36.item.r=Kit%C3%A2b%20al-maw%C3%A2lid

.۴ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10087014r/f97.item
https://www.christies.com/en/lot/lot-5277990

.۵ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
.۶ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010327557
.۷ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
.۹ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
http://www.jameelcentre.ashmolean.org/collection/8/object/10920
.۱۰ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏhttps://www.dia.org/art/collection/object/tile-flying-crane-64#map :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406151k/f1.item.r=2489
.۱۱ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.vam.ac.uk/item/O223680/tile-unknown
.۱۲ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.vam.ac.uk/item/O271539/tile-unknown
 .۱۳ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://en.numista.com/catalogue/pieces150051.html
.۱۴ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
.۱۵ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://ancientworldsmanchester.wordpress.com/tag/mongols
.۱۶ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ :ﻟﯿﻨﮏ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۱۰
 .۱۷ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329358
.۱۸ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.lacma.org/node/239615
.۱۹ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ :ﻟﯿﻨﮏ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۱۰
 .۲۰ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ:
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010332530
.۲۱ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﮏ :ﻟﯿﻨﮏ ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎرۀ ۱۰
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84061698/f173.item.r=arabe%202488

ﻣﻨﺎﺑﻊ

آﮐﺮﻣﻦ ،ﻓﯿﻠﯿﺲ» ،ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ« ،ﺳﯿﺮی در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان از دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،آرﺗﺮ ﭘﻮپ و
ﻓﯿﻠﯿﺲ آﮐﺮﻣﻦ ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮروززاده ﭼﮕﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۸۷ ،
آﯾﺘﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.۱۳۴۶ ،
اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺎب اﻟﺼﺒﯿﺎن ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر ،ﺗﻬﺮان.۱۳۴۹ ،
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اﺷﭙﻮﻟﺮ ،ﺑﺮﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺮآﻓﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۶،
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻨﺨﺎن ،ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺸﺮوح ﺑﻼد و اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﻠﺪ
 ،۳ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا.۱۳۶۳ ،
اﻧﻮری ،دﯾﻮان اﻧﻮری ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺳﮑﻪ.۱۳۶۴ ،
ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ،دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﻋﻬﺪ ﻣﻐﻮل ،ج ،۱ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.۱۳۸۹ ،
ﺧﻠﯿﻞ ﺷﺮواﻧﯽ ،ﺟﻤﺎل ،ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ رﯾﺎﺣﯽ ،ﭼﺎپ دوم،
ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﻤﯽ.۱۳۷۵ ،
ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ رﺿﺎ ،ﻓﺼﻮل اﻟﻄﺒﺮی ،ﺷﻤﺎرۀ ﻧﺴﺨﻪ  ،۳۳۳۳ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزۀ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ.
ﻓﺮﻧﺒﻎ دادﮔﯽ ،ﺑﻨﺪﻫﺶ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮس.۱۳۹۵ ،
ﻓﺮﯾﻪ ،ر.دﺑﻠﯿﻮ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺮزﺑﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮزان روز.۱۳۷۴ ،
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺼﻨﻔﺎت ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی-ﯾﺤﯿﯽ ﻣﻬﺪوی ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان،
ﺧﻮارزﻣﯽ،
.۱۳۶۶
ﮐﺴﺮوی ،اﺣﻤﺪ ،ﮐﺎروﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﺤﯿﯽ ذﮐﺎء ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﻤﻦ.۲۵۳۶ ،
ﮐﻮﭘﺮ ،ﺟﯽ.ﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﺷﺎد.۱۳۸۶ ،
ﮔﻨﺠﻮی ،ﻣﻬﺴﺘﯽ ،رﺑﺎﻋﯿﺎت ،ﻣﻘﺪﻣﻪ رﻓﺎﺋﯿﻞ ﺣﺴﯿﻨﻮف ،ﺑﺎﮐﻮ ،ﯾﺎزﯾﭽﯽ.۱۹۸۵ ،
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺰدی ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ» ،ﺛﻮر« ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۴ ،۱۵۴-۱۵۷ ،۹
ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺠﺎدی و آﻧﺠﻼدی ﺟﻮاﻧﯽ روﻣﺎﻧﻮ ،ﺗﻬﺮان ،ﮔﻮﯾﺶ،
.۱۳۶۳
ﻣﺼﻔﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واژهﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.۱۳۵۷ ،
ﻣﮑﻼ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ» ،ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ :ﻧﺸﺎن رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان« ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ ،۱۰۶-۱۷۰ ،۱۲
.۱۳۴۴
ﻧﺒﺌﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ» ،ﺗﻘﻮﯾﻢ دوازده ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ« ،آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ -۳۸۸ ،۷
.۱۳۶۱ ،۳۹۷
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻟﯿﺎس ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻫﻔﺖﭘﯿﮑﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻬﺮوز ﺛﺮوﺗﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۹۱ ،
ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ،درﻓﺶ اﯾﺮان و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ رﻧﮕﯿﻦ.۱۳۲۸ ،
واﺗﺴﻮن ،آﻟﯿﻮر ،ﺳﻔﺎل زرﯾﻦﻓﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﮑﻮه ذاﮐﺮی ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺮوش.۱۳۹۰ ،
ورﺟﺎوﻧﺪ ،ﭘﺮوﯾﺰ ،ﮐﺎوش رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﻧﺶ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان،
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۸۴،
وﻟﺲ ،اﻣﯽ» ،ﻧﺴﺨﻪای ﻗﺪﯾﻤﯽ از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻟﯿﺎن آﮐﺴﻔﻮرد در ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻓﻠﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ« ،ﺷﻤﺎﯾﻞﻧﮕﺎری ﺻﻮر ﻧﺠﻮﻣﯽ در آﺛﺎر ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻃﺎﻫﺮ رﺿﺎزاده ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻃﺎﻫﺮ رﺿﺎزاده
و ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ.۱۳۹۷ ،
ﻫﺎرﺗﻨﺮ ،وﯾﻠﯽ» ،ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن« ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﺟﻠﺪ دوم ،دورهﻫﺎی ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ،
ﻗﺴﻤﺖ دوم ،وﯾﺮاﺳﺘﺎر اﯾﻠﯿﺎﮔﺮﺷﻮﯾﭻ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﻗﺎدری ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﻬﺘﺎب.۱۳۹۶ ،
Bahrami, M. “Le problème des ateliers détoiles de faïence lustrée”, Revue
des Arts
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One of the consequences of the expansion of Iran-Europe relations in the
Safavid period was the drawing of maps of Safavid Iran by European
cartographers. In the era of European geographical explorations and
multilateral relations with Iran, European cartographers, in addition to
drawing global, Asian and even regional maps, also drew specific maps of
Iran. The drawing of various maps by Europeans of Safavid Iran along with
specifying details in the maps shows the location and characteristics of each
of the Iranian states in that period. One of the most important states of Iran
in the Safavid period was Makran province in southeastern Iran. Makran was
important because of its connection with the sea and also as a bridge
between Iran and its eastern neighbors, especially India, and was considered
by European cartographers. Given that in the historical and geographical
sources left from the Safavid period, brief descriptions of Makran remain,
and on the other hand, European cartographers drew the map of this state
with minor political, natural, human, etc. phenomena, the analysis of Makran
historical geography in this The maps are worth discussing. The purpose of
this article is to explain the historical geography of Makran in the Safavid
period based on historical maps of Europeans from that period, which has
been written in a historical way by extracting information from maps and
library sources.
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European.

1. Email of the corresponding author: a.safarzaie@velayat.ac.ir

10.22059/jhss.2021.322447.473393
Print ISSN: 2251-9254-Online ISSN: 2676-3370
https://jhss.ut.ac.ir

Received: 21, April, 2021; Accepted: 22, September, 2021

Abstract

 /96جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی بر اساس نقشههای تاریخی اروپاییان

جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی بر اساس نقشههای تاریخی
اروپاییان
عبداله صفرزایی 1

استادیار گروه تاریخ دانشگاه والیت ،سیستان و بلوچستان ،ایران.

یاسر مالزئی
دانشجوی دکتری رشته تاریخ دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1400/02/01 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/.6 /30 :
علمی  -پژوهشی

چکیده
ایران دورۀ صفوی
یکی از پیامدهای گسترش مناسبات ایران و اروپا در دورۀ صفوی ،ترسیم نقشههای ِ
توسط نقشهنگاران اروپایی بود .نقشهنگاران اروپایی در عصر اکتشافات جغرافیایی و مناسبات چندجانبه
اروپاییان با ایران ،عالوه بر ترسیم نقشههای جهانی ،آسیایی و منطقهای ،به ترسیم نقشههای اختصاصی
ایران دورۀ صفوی به همراه مشخص
از ایران نیز پرداختند .ترسیم نقشههای متعدد توسط اروپاییان از ِ
نمودن جزئیات در نقشه ها ،موقعیت و مشخصات هر یک از ایاالت ایران در آن دوره را نمایان میسازد.
یکی از ایاالت مهم ایران در دورۀ صفوی  ،ایالت مکران در جنوبشرق ایران بود .مکران به دلیل پیوند با
دریا و همچنین به مثابه ُپل ارتباطی ایران با همسایگان شرقی به ویژه هند ،اهمیت داشت و مورد توجه
نقشهنگاران اروپایی قرار گرفته بود .نظر به اینکه در منابع تاریخی و جغرافیایی بازمانده از دورۀ صفوی،
توصیفات مختصری از مکران باقیمانده و از طرفی نقشهنگاران اروپایی نقشه این ایالت را با پدیدههای
جزئی سیاسی ،طبیعی ،انسانی و غیره ترسیم نمودند ،واکاوی جغرافیای تاریخی مکران در این نقشهها
جای بحث و بررسی دارد .هدف این نوشتار تبیین جغرافیای تاریخی مکران در دورۀ صفوی بر اساس
نقشههای تاریخی اروپاییان از آن دوره است که به روش تاریخی و با استخراج اطالعات از نقشهها و
همچنین منابع کتابخانهای نگاشته شده است.
واژههای کلیدی :جغرافیای تاریخی ،مکران ،صفوی ،نقشهنگاران ،اروپایی.

 .1مقدمه
با روی آوردن اروپاییان به اکتشافات جغرافیایی و دور زدن قاره آفریقا از مسیر آبهای
اقیانوسی و ورود به سرزمینهای آسیایی در قرن پانزدهم و شانزدهم میالدی ،فصل
جدیدی در مناسبات شرق و غرب در آن روزگار گشوده شد .همزمان با آن درگیریها و
اختالفات اغلب دول اروپایی با عثمانی و همچنین اختالفات ایران و عثمانی ،باعث شد
مناسبات متعدد و دامنه داری در ابعاد سیاسی ،تجاری ،فرهنگی و غیره میان ایران و دول
مختلف اروپایی برقرار شود .در جریان این رویکردها ،مناسبات و تداوم آنها ،اروپاییان
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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نقشههای متعددی اعم از نقشههای جهانی ،آسیایی ،منطقهای و به خصوص نقشههای
اختصاصی از ایران ترسیم نمودند .نقشههای ترسیمی اروپاییان از ایران دورۀ صفوی از
قرن شانزدهم آغاز و در قرون هفدهم و هجدهم با دقت و تعداد بیشتری تداوم پیدا نمود.
دقت نقشهنگاران در ترسیم موارد کلی و جزئی در موضوعات متعدد :سیاسی،
جغرافیایی ،انسانی و غیره ،باعث شد اطالعات نفیسی از ایران آن دوره در نقشهها ثبت
شود .این اطالعات ثبتشده در نقشههای اروپایی ،برای ایالتهای مرزی و دور از مرکز
صفویان که در منابع آن دوره کمتر توصیف شدند ،ارزش دوچندانی دارد .یکی از ایالت-
مرزی مهم دورۀ صفوی در جنوبشرق ایران ،ایالت مکران بود .این ایالت عالوه بر
های
ِ
وسعت گسترده و پل ارتباطی ایران و هند ،از ایالتهایی بود که ساکنان آن تماس
مستقیم با استعمارگران اروپایی به خصوص پرتغالیها و انگلیسیها در آن دوره داشتند.
ارزش و اعتبار علمی اطالعات ارائهشده در نقشههای اروپایی و اهمیت ایالت مکران در
آن دوره ،این قابلیت را دارد تا مسائل تاریخی ،جغرافیایی و انسانی مکران در آن دوره بر
اساس این نقشهها مورد واکاوی قرار گیرد .اطالعات قابلتوجهی در زمینه مسائل
سیاسی ،اداری ،مرزی ،طبیعی ،راهها ،شهرها ،بندرها ،اقتصادی ،انسانی و غیره در این
نقشهها ارائهشده که بررسی تاریخ و جغرافیای مکران در این نقشهها بر غنای تحقیقات
مکرانشناسی در آن دوره میافزاید.پژوهشهای متعددی در حوزۀ مکرانشناسی در
دورۀ صفوی صورت گرفته ،اما بخش بزرگی از ابعاد تاریخی و جغرافیایی مکران در آن
دوره همچنان تاریک است .یکی از تحقیقات انجامشده درباره مکران در دورۀ صفوی،
پایاننامهای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان« :جغرافیای تاریخی مکران از صفویه تا
قاجاریه» است که توسط زهرا کوروشی احسن نگاشته شده است .پایاننامه دیگری نیز با
عنوان« :اوضاع سیاسی و اجتماعی بلوچستان در دورۀ صفوی ه» در مقطع کارشناسی
ارشد در دانشگاه فردوسی توسط عبدالصمد شهلیبر نوشته شده است .تحقیقات
انجامشده درباره مکران در دورۀ صفوی  ،از نقشههای تاریخی اروپایی هیچ استفادهای
ننمودند .آنچه موضوع ،مسئله و رویکرد مقالۀ حاضر را با پژوهشهای صورت گرفته
متفاوت میسازد ،کاربرد نقشههای تاریخی در تحلیل و بازنمایی تاریخ و جغرافیای مکران
انعکاس اطالعات تاریخی و جغرافیایی کافی از
در دورۀ صفوی است .با توجه به عدم
ِ
مکران در متون دورۀ صفوی و همچنین وجود اطالعات تاریخی و جغرافیایی متنوع از
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مکران در نقشه های تاریخی اروپاییان ،هدف این مقاله استخراج اطالعات تاریخی و
جغرافیایی مکران از نقشههای تاریخی اروپاییان و تبیین آنهاست .از این رو ،ابتدا به
معرفی مختصر نقشهها پرداختهشده ،سپس نامشناسی و حدود و ثغور مکران در این
نقشهها تبیین شده است .در ادامه جغرافیای طبیعی ،شهرها و بندرها و جغرافیای
انسانی مکران در دورۀ صفوی بر اساس نقشههای تاریخی اروپاییان ،مشخص شده
است.
 .2اشارهای به نقشههای نقشهنگاران اروپایی از ایران دورۀ صفوی
سابقۀ برقراری مناسبات اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ایران و اروپا از پیشینۀ طوالنی
برخوردار است ،اما در دورۀ صفوی ان و همزمانی آن با تالش دول اروپایی برای کشف
مسیرهای ارتباطی جدید در شرق ،فصل جدیدی در مناسبات ایران و اروپا آغاز شد .با
گسترش مناسبات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران و اروپا ،رفتوآمد اروپاییان به ایران
در قالب سیاحان ،سفیران و تاجران بیشتر شد و یکی از مهمترین نتایج آن کسب
ایران دورۀ صفوی بود ( .)Alai, 2010: 47نمایندگان
اطالعات تاریخی و جغرافیایی از
ِ
سیاسی ،سیاحان و تاجران اروپایی ضمن کسب آگاهی دربارۀ راهها ،کوهها ،رودها،
شهرها ،روستاها ،خلقوخوی مردم ،اوضاع دربار و اقتصاد کشور ،به نقشهبرداری و
ایران دورۀ صفوی از
مساحی از ایران نیز پرداختند )حائری .)144 :1394 ،ترسیم نقشه از ِ
قرن شانزدهم میالدی در دستور کار نقشهنگاران اروپایی قرار گرفت .به نظر میرسد
ایران دورۀ صفوی بر اساس مطالعات نقشه-
نخستین نقشههای ترسیمی اروپاییان از ِ
نگاران در منابع جغرافیایی قدیم و اطالعات تاریخی و غیره ترسیم شده است .در قرون
هفدهم و هجدهم میالدی نقشهنگاران عالوه بر مطالعات منابع جغرافیایی و تاریخی ،از
دادههای سیاحان ،سفیران و تاجران اروپایی که مستقیما مناطق متعدد ایران را به چشم
ایران دورۀ
دیده بودند ،نیز استفاده میکردند .از این رو ،روند ترسیم نقشهنگاری از
ِ
صفوی در قرون هفدهم و هجدهم میالدی از چارچوبی منسجم همراه با اطالعات و
ایران دورۀ
دادههای تاریخی و جغرافیایی دقیقتر برخوردار شد .از نظر دستهبندی،
ِ
صفوی در قالب چهار دسته از نقشههای اروپایی بروز و ظهور یافته است .عالوه بر
نقشههای جهانی ،نقشههای آسیایی و نقشههای منطقهای ،آنچه بسیار مهم است،
ایران آن دوره توسط اروپاییان بود .نقشههای ترسیمی
ترسیم نقشههای اختصاصی از
ِ
اروپاییان از قلمرو صفویان دارای حجم گستردهای از اطالعات تاریخی و جغرافیایی دربارۀ
ایران در آن زمان بود .ترسیم مرزهای ایران با همسایگان ،مرزبندی ایالتهای ایران،
موقعیت جغرافیایی شهرها و آبادیها و حتی مناطق روستایی ،موقعیت و ترسیم راهها،
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رودها ،کوهها ،بیابانها ،اطالعات جمعیتی و غیره از مهمترین اطالعات تاریخی و
ایران دورۀ صفوی است .عالوه بر این ،نقشهنگاران برای
جغرافیایی نقشههای اروپایی از ِ
نمایاندن اهمیت سیاسی ،نظامی و یا اقتصادی هر شهر یا آبادی ،از عالئم و نشانههای
خاصی به شکل قلعه ،پایگاه و غیره به صورت دایره توصیف و ترسیم نمودهاند .در میان
ایاالت مختلف ایران در دورۀ صفوی ،ایالت مکران در جنوبشرق ایران از موقعیت ویژهای
برخوردار بود .داشتن سواحل گسترده با آبهای آزاد ،داشتن موقعیت جغرافیایی خاص
به مثابه پل ارتباطی ایران و هند در آن دوره ،حضور استعمارگران اروپایی در هند و
همچنین سواحل جنوبی ایران و زدوخوردهای آنان با ساحلنشینان جنوبی و موارد
متعدد دیگر ،از موقعیتهای خاص مکران در آن دوره بود .با توجه به دوری مکران از
مراکز حکومتی دورۀ صفوی و مسائل دیگر ،اوضاع تاریخی و جغرافیایی مکران در منابع
دورۀ صفوی بازتاب چندانی نداشته ،لذا بررسی جغرافیای تاریخی مکران در نقشههای
متعدد اروپاییان ،قابلیت واکاوی دارد .از آنجا که حجم نقشههای اروپاییان درباره ایران در
دورۀ صفوی از نظر تعداد زیاد بوده و از طرفی اطالعات موجود در برخی از نقشهها
مشابه است ،در این نوشتار تنها چهارده نمونه از نقشههای تاریخی اروپاییان مورد
استفاده قرار گرفته است .در بین نقشههای قرن شانزدهم از دو نقشه استفادهشده که
توسط آبراهام اورتلیوس ( )Abraham Orteliusهلندی و آنتونیو ماجینی ()Antonio Magini
ایتالیایی ،ترسیم شدهاند .در بین نقشههای قرن هفدهم از پنج نقشه استفادهشده که
توسط نیکوالس سانسون ( )Nicolas Sansonفرانسوی ،فیلیپیوس کالوریوس هلندی ،هرمان
ُ
مل ( )Herman Mollانگلیسی ،جانسینیوس ( )Johannes Janssoniusو کائیریوس ()Petrus Kaerius
هلندی و ریچارد بلوم ( )Richard Blomeانگلیسی ترسیم شدهاند .در بین نقشههای قرن
هجدهم از هفت نقشه استفادهشده که توسط جرج متئوس ()Georg matthaus Seutter
آلمانی ،نیکوالس دی فر ( )Nicolas de Ferفرانسوی ،جان سنکس ( )John Senexانگلیسی،
گیوم دولیل ( )Guillaume Delisleفرانسوی و شاتالن هنری ( ) Chatelan Henriهلندی ترسیم
شدهاند.
 .3نامشناسی مکران
نخستین اشارات مستقیم به نام این ایالت در متون نوشتاری ،به منابع یونانی و کتیبههای
هخامنشی باز میگردد .در کتیبههای متعدد هخامنشی تحت عنوان مکا از این ایالت
یادشده و در متون یونانی آن زمان از جمله در تاریخ هرودوت به عنوان سرزمین میکیها
یاد شده است (هرودوت .)192 /3 :1386 ،برخی از جغرافینویسان یونانی ،بخش شمالی این
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ایالت را گدروزیا مینامیدند (استرابو .)307 :1382 :برای نخستین بار در کتیبه شاپور ساسانی
َ ُ
بر دیوار کعبه زرتشت از این ایالت با عنوان :مکران ( )Mkwranیاد شده است (اکبرزاده،
ْ
 .)42 :1382پس از آن به طور گسترده جغرافینویسان مسلمان آن را ُمکران ،مکوران و
ْ
َمکران نامیدهاند.
تحلیل و بررسی نامشناسی مکران در نقشههای تاریخی اروپاییان نشان میدهد که
نقشهنگاران از دو جاینام برای شناسایی این منطقه استفاده نمودهاند :جاینام اول
اصطالح مکران است که در نقشههای تاریخی با الفاظ مختلفی کاربرد داشته است .به
عنوان مثال :میتوان به الفاظ َمکران (کد َ ،)1م ِکران (کد ِ ،)2م ِکران (کد ُ ،)3مکران (کد
 )5و َم ِک ُرن (کد  )6اشاره کرد .کاربرد الفاظ مختلف مکران در نقشههای تاریخی حاکی از
آواشناسی نام مکران در تصور نقشهنگاران اروپایی بوده است .تنوعی که به جز
وجود تنوع
ِ
نقشه ها در دیگر منابع جغرافیایی و تاریخی طی سالیان متمادی بازتاب یافته و دچار
تغییر و تحول می شد .به عنوان مثال :ابوالفداء در قرن هشتم هجری ،در باب تلفظ
مکران نوشته« :مکران به ضم میم و سکون کاف و فتح راء بینقطه و الف و نون» (ابوالفداء،
.)369 :1349

جاینام دوم برای شناسایی منطقه مکران در نقشههای تاریخی اروپایی ،استفاده از
اصطالح گدروزیا ( ) Gedrosiaاست (کد  4و  .)5در گزارشهای مورخان رومی و یونانی از
مکران تحت عنوان سرزمین اوریتیها ،ایختوفاکیه و گدروزیا یاد شده است .اوریتی و
ایختوفاکیه در موازات سواحل اقیانوس هند و دریای عمان به ترتیب در شرق اوریتی و در
غرب ایختوفاکیه بودند .گدروزیا در بخش شمالی ایختوفاکیه تا کرمانیا و درنگانیا یعنی
سیستان بعدی امتداد داشت (استرابو .)308 -306 :1382 :کاربرد نام گدروزیا برای ایالت
مکران در منابع دورۀ صفوی  ،مرسوم نبود .بکار بردن این واژه توسط نقشه نگاران ناشی
از این است که توصیفات و تصورات منابع یونان و روم باستان به خصوص بطلمیوس در
دورۀ اکتشافات جغرافیایی و عصر رنسانس در اروپا مورد استقبال و استفاده نقشهنگاران
اروپایی قرار گرفته بود (گنجی و دیگران .)28 :1386 ،عالوه بر این ،به گزارش تاورنیه به علت
عدم آگاهی سیاحان و سفرنامهنویسان اروپایی و همچنین معاشران ایرانیشان از
خصوصیات ایالتی ایران در دورۀ صفوی ،آنها از اطالعات جغرافیایی قدیم در توصیف
مناطق متعدد ایران استفاده میکردند (تاورنیه.)357 :1336 ،
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مأخذ

 .4حدود و مرزهای مکران
در تعیین حدود و مرزهای ایاالت در طول تاریخ ،معموال دو چالش اساسی وجود دارد.
یکی اینکه حدودوثغور ایاالت به خاطر تقسیمات سیاسی ،اداری ،جغرافیایی و غیره در
طول تاریخ دچار تغییر و نوسان بودهاند .دوم اینکه برخی از ایاالت که از لحاظ داخلی
حداقل به دو یا سه بخش عمده تقسیم میشدند ،در هر ُبرهه از تاریخ نام یکی از بخشها
به عنوان نام کل ایالت عمومیت مییافت .مکران نیز از این دو قاعده مستثنی نیست.
مکران در طول تاریخ به پهنه وسیعی از جنوبشرق ایران و سواحل دریای عمان اطالق
می شد که از غرب با کرمان ،از شمال با سیستان از جنوب با دریا و از شرق با ایالت سند
هممرز بود .از دورۀ صفوی و به خصوص در دورۀ افشار وجهتسمیه این ایالت به اقوام
ساکن آن منطقه یعنی؛ بلوچستان تغییر نام یافت .از این دوره به بعد ،مکران به عنوان
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جزئی از بلوچستان شناخته شد و به تدریج دایره نامگذاری آن از لحاظ جغرافیایی
محدودتر شد .امروزه مکران به محدودهای از جنوب بلوچستان اطالق میشود که از
شمال به سراوان و بمپور ،از جنوب به دریای عمان ،از مشرق به کالت (در پاکستان ) و از
طرف مغرب به بشاگرد محدود است (فروزانی.)175 -174 :1391 ،
یکی از نکات قابل توجه در نقشههای اروپاییان تعیین حدودوثغور مکران در دورۀ
صفوی است .در تمامی نقشه های اروپایی منطقه مکران در حدود شمالی با سیستان
پیوند یافته است .نقشهنگاران اروپایی در توصیف پیوند مکران با سیستان ،از دو الگوی
متفاوت پیروی کردند .نقشهنگاران اولیه ،مکران و سیستان را در یک دایرۀ ایالتی قرار
ایران عصر صفوی که در
دادهاند .به عنوان مثال :سانسون فرانسوی در نقشهای از قلمرو ِ
سال  1652م  .در پاریس چاپ شده ،مکران را در پیوند با سیستان توصیف کرده است
(نقشۀ شمارۀ  .)1احتماال در تصور این دسته از نقشهنگاران ،مکران و سیستان در ساختار
ایران دورۀ صفوی با یکدیگر اداره میشدند .در نقشههای بعدی اروپایی،
اداری و ایالتی ِ
سیستان و مکران به عنوان دو ایالت جداگانه با استفاده از عالئم و نشانههای مرزی از
یکدیگر جدا نشان داده شدهاند .به عنوان مثال :جرج متئوس آلمانی ،در نقشهای از
ایران که در سال  1720م .به چاپ رسیده ،منطقه جالق ( ) Halek/Malekو همچنین
یک محدودۀ بیابانی را به عنوان حد شمالی مکران در پیوند با سیستان در نظر گرفته
است (نقشۀ شمارۀ .)2

نقشۀ شمارۀ  1ـ موقعیت مکران با سیستان
نقشۀ نیکوالس سانسون ( )Nicolas Sansonفرانسوی
()Alai, 2010: 101

نقشۀ شمارۀ  2ـ موقعیت مکران با سیستان
نقشۀ جرج متئوس ( )Georg matthausآلمانی
()Alai, 2010: 146
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های متون جغرافیایی و تاریخی در حدود غربی مکران حاکی از نوعی درهم
گزارش ِ
تنیدگی بین مکرا ن با کرمان است .مستوفی در قرن هشتم هجری ،مکران را داخل عمل
کرمان معرفی کرده است (مستوفی .)1336:172 ،پیترو دالواله نیز معتقد است که مکران
جزئی از کرمان قدیم بوده است (دالواله .)281 :1384 ،حتی شاهان صفوی برای اداره مکران
تالش میکردند تا از طریق کرمان به این مهم دست پیدا کنند (مستوفی بافقی.)358 :1396 ،
البته در نقشه های تاریخی اروپاییان ،کرمان و مکران به صورت دو ایالت جداگانه معرفی
شدند (نقشۀ شمارۀ .)3
مکران در جنوب با دریای عمان پیوند مییافت .در نقشههای تاریخی غربیترین نقطۀ
پیوند مکران با دریا ،بندر تیس در نظر گرفته شده و شرقیترین آن تا نزدیکیهای بندر تته
در غرب رود سند امتداد داشت (نقشۀ شمارۀ  .)4این موقعیت جغرافیایی به وضوح در
نقشههای تاریخی اروپاییان نمایان هست .مستوفی بافقی از جغرافی نگاران دورۀ صفوی
نیز امتداد مرز شرقی مکران تا تته را تأیید کرده است (مستوفی بافقی .)357 :1396 ،تشابه
توصیفات برخی از نقشهنگاران با بعضی از منابع دورۀ صفوی نشان میدهد که به تدریج
اطالعات دقیقی درباره مکران در جغرافیای ذهنی نقشهنگاران اروپایی در حال
شکلگیری بود.

نقشۀ شمارۀ  3ـ موقعیت مکران با کرمان نقشۀ نیکوالس
دی فر ( )Nicolas de Ferفرانسوی
)(Davidrumsey.com

نقشۀ شمارۀ  4ـ موقعیت مکران با دریا نقشۀ جان
سنکس ( )John Senexانگلیسی
()Davidrumsey.com

حدود شرقی مکران در تصور نقشهنگاران اروپایی از قرن شانزدهم به قرن هجدهم
میالدی پیوسته در حال دگرگونی و نوسا ن بود .این دگرگونی در منابع جغرافیایی و
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تاریخی قبل از صفوی نیز قابل جستجو است .به عنوان مثال :در منابع دورۀ ساسانی و
سده های نخست اسالمی از قصدار به عنوان مرکز ایالت توران در شرق مکران به عنوان
ایالتی جدای از مکران یادشده (اکبرزاده42 :1382 ،؛ مقدسی ،)700 :1385 ،ولی در قرون بعدی
قصدار جزو مکران و بلوچستان بعدی معرفی شده است .نوسان و دگرگونی مرزهای
جغرافیای ذهنی نقشهنگاران اروپایی در دورۀ صفوی نیز وجود داشته
شرقی مکران ،در
ِ
چگونگی این تحول میتوان نقشههای تاریخی را در قالب سه دسته از
است .برای واکاوی
ِ
نقشههای قرن شانزدهم ،قرن هفدهم و قرن هجدهم میالدی به ترتیب ردیابی کرد.
در نقشههای قرن  16م .نقشهنگاران با استفاده از یک رویکرد ذهنی و بدون استفاده از
عالئم و نشانه های مرزی ،حدود شرقی مکران و به عبارتی مرزهای ایران با هند را تا رود
سند به عنوان یک مرز طبیعی در نظر گرفتند .بر این اساس حدود شرقی مکران به مثابۀ
مرزهای ایران و هند در نظر گرفته شده بود و تا محدودۀ سند امتداد پیدا میکرد.
اورتلیوس هلندی ،در نقشهای از ایران عصر صفوی که در سال  1570م .در آمستردام
چاپ شده ،در حوزۀ شرق و جنوبشرقی به طور مرتب توصیفاتی را در باب آبادیها و
شهرهای مختلف تا رود سند ارائه نموده ،اما در آنسوی رود سند اطالعاتی ارائه ننموده
است (نقشۀ شمارۀ  .)5ماجینی ایتالیایی ،در نقشهای از ایران صفوی که در سال 1596
م .در ونیز چاپ شده ،رود سند را به عنوان آخرین نقطۀ قلمرو ایران در جبهۀ هند توصیف
تصور مرزی از جنوب کوههای هندوکش که رود سند از آن منشعب
کرده است .این
ِ
میشد آغاز و تا اقیانوس هند ادامه پیدا میکرد (نقشۀ شمارۀ .)6

نقشۀ شمارۀ  5ـ حدود شرقی مکران در نقشههای قرن
 16نقشۀ آبراهام اورتلیوس ()Abraham Ortelius
هلندی ()Davidrumsey.com

نقشۀ شمارۀ  6ـ حدود شرقی مکران در نقشههای قرن
 16نقشۀ آنتونیو ماجینی ()Antonio Magini
ایتالیایی (گنجی و دیگران)156 :1386 ،

اروپایی قرن  16م .در توصیف و ترسیم ایالت مکران و مرزهای
با وجود اینکه نقشهنگاران
ِ
ایران و هند در دورۀ صفوی ،از دادهها و اطالعات جغرافیایی قدیم و تصورات بطلمیوسی
استفاده نمودند ،برخی روایتهای تاریخی دورۀ صفوی مؤید اطالعات ترسیمشده در
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این نقشههاست .به عنوان مثال :به گزارش تاریخ الفی در سال  971ق .در نقشۀ دورۀ
شاه تهماسب صفوی حاکم تته و سیوی که از شرقیترین شهرهای مرزی شرق مکران
بودند ،ایلچیانش را به درگاه شاه فرستاد و اظهار انقیاد و اطاعت نمود (تتوی و آصف خان
قزوینی .)5787 :1382 ،همچنین در سال  1033ق .در زمان شاه عباس اول در جریان فتح
بغداد ،بسیاری از تفنگچیان بلوچ به فرماندهی ملک اختیارالدین مشارکت داشتند
(سپاهی .)31 :1385 ،برخی از نقشهنگاران اروپایی نیز اطالعاتشان را از سفرنامه مارکوپولو
شانزدهم ایتالیا
قرن
ِ
به دست آوردند .به عنوان مثال :میتوان به گاستالدی از نقشهنگاران ِ
اشاره نمود ( .)Nordenskjöld , 1899: 396-406توصیفات شاردن نیز میتواند گواهی باشد
مبنی بر وجود تصوری کهن و تاریخی از مرزهای صفویان به ویژه در جبهۀ هند که در
تصور اروپاییان رایج بوده است .در توصیف شاردن جغرافیدانان ایرانی کشورشان را
بزرگترین امپراتوری روی زمین میدانستند ،سرزمینی که شش رودخانۀ بزرگ فرات،
ارس ،دجله ،فاز ،آمودریا و سند در اطراف آن جریان دارند (شاردن .)684/2 :1372 ،در
نقشههای قرن  17م .به نظر میرسد رویکرد باستانی در قبال حدود شرقی مکران و
مرزهای ایران و هند که در نقشههای قرن  16م بازتاب یافته بود ،در حال گذار به سمت
رویکردی موجود و مشابه با مرزهای واقعی ایران و هند در دورۀ صفوی بود .از نمونههای
برجستۀ این دسته از نقشهها میتوان به نقشۀ امپراتوری صفوی اشاره کرد که توسط
سانسون فرانسوی ترسیمشده و در سال  1652م .در این کشور به چاپ رسید .وی با
استفاده از عالئم و نشانههای مرزی که ترکیبی از خطوط مرزی و رنگبندی است با
توصیف سه جاینام با عنوان ( )Tattaدر حد فاصل رود سند تا مرزهای مکران ،این
منطقه را به عنوان حدود شرقی مکران و به مثابۀ مرز ایران و هند در جبهۀ مکران در نظر
گرفته است (نقشۀ شمارۀ  .)7در نقشههای تاریخی قرن  18م .ثبت جاینامهای بیشتر
در حدود شرقی مکران در امتداد مرزهای ایران و هند قابل مشاهده است .برای نمونه در
نقشۀ ایران از گیوم دولیل فرانسوی در حدود شرقی مکران جاینامهای قندابیل و قصدار
ثبتشده و سواحل مکران تا نزدیکیهای بندر ُ
دیبل امتداد پیدا میکرد (نقشۀ شمارۀ .)8
در مجموع تصور و آگاهی نقشهنگاران اروپایی درباره حدود شرقی مکران و در ابعادی
گستردهتر مرزهای ایران و هند از قرن  16م به قرن  18م .از یک رویکرد باستانی به یک
رویکرد موجود در حال تغییر بوده است .البته در تمامی نقشههای تاریخی اروپایی که طی
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ایران عصر صفوی ترسیمشده ،مکران در درون
قرون شانزدهم تا هجدهم میالدی از
ِ
مرزهای قلمرو سرزمینی ایران توصیف و ترسیمشده و نقشهنگاران این ایالت را در پیوند
جغرافیایی و تاریخی با قلمرو سرزمینی ایران در نظر گرفتند.

نقشۀ شمارۀ  7ـ حدود شرقی مکران در نقشههای
قرن  17نقشۀ نیکوالس سانسون ()Nicolas Sanson
فرانسوی ()Alai, 2010: 101

نقشۀ شمارۀ  8ـ حدود شرقی مکران در نقشههای
قرن  18نقشۀ گیوم دولیل ()Guillaume Delisle
فرانسوی ()Davidrumsey.com

 .5جغرافیای طبیعی مکران
بر اساس گزارشهای تاریخی ،منطقه مکران از منظر جغرافیای طبیعی از گذشتههای
دور چندان مساعد توصیف نشده است .مورخان یونانی و رومی از قحطی ،بیآبی و هوای
گرم مکران یاد کردهاند .با این وجود از یک بارندگی سیلآسا همزمان با عبور اسکندر از
مکران خبر دادند که از مسیر یک رودخانه برایشان مشکالتی بزرگ ایجاد کرده بود (دیودور
سیسیلی781 :1384 ،؛ استرابو .)308 :1382 ،اغلب منابع سدههای نخستین اسالمی نیز از
بیابانی بودن ،کمآبی ،قحطی در مکران سخن گفتهاند (اصطخری154 :1340 ،؛ مقدسی:1385 ،
711؛ جیهانی .)138 -136 ،1368 ،در منابع سدههای نخست اسالمی نیز از یک رود بزرگ در
جریان نبرد نیروهای بومی این منطقه با سپاهیان عرب مسلمان یاد شده است (طبری،
 .)555/2 :2005مورخان و جغرافینویسان یونان و روم و همچنین سدههای نخست اسالمی
خودشان مستقیما از مکران بازدید نکرده و بر اساس گزارش نظامیانی که به این منطقه
آمده بودند ،به توصیف این سرزمین پرداختند .گزارش نظامیان نیز بنا بر دالیلی از جمله
بزرگ جلوه دادن فتوحات خودشان و توجیه کردن تلفات و ناکامیشان در این منطقه،
اغراقآمیز است .در مجموع از این روایتها چنین بر میآید که علیرغم بیابانی و
کوهستانی بودن بخشهایی از منطقه و گرمای طاقت فرسا ،رودهایی نیز در مکران
جریان داشته است .منابع تاریخی و جغرافیایی دورۀ صفوی نیز تا حدودی همچنین
چشماندازی برای جغرافیای طبیعی مکران ارائه دادهاند .مستوفی بافقی در دورۀ صفوی
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کوه ،رود و بیابان را به عنوان سه مشخصۀ جغرافیای طبیعی مکران در نظر گرفته است
(مستوفی بافقی .)357 :1396 ،نقشهنگاران اروپایی نیز برای بازنمایی جغرافیای طبیعی مکران
از سه پدیدۀ طبیعی کوه ،رود و بیابان با استفاده از عالئم و نشانههای مرتبط با آن
استفاده کردهاند .در بین سه پدیدۀ طبیعی توصیف شده در مکران از منظر نقشههای
تاریخیُ ،پرتکرارترین آن استفاده از بافت ترسیمی کوه و نمایاندن مناطق کوهستانی
مکران است .در بخشی از نقشه های تاریخی ،نواحی کوهستانی مکران به صورت پراکنده
نشان داده شده است (نقشۀ شمارۀ  .)9برخی دیگر از نقشهنگاران ،نواحی کوهستانی
مکران را ناظر بر دو قسمت شرق و غرب آن توصیف نمودهاند .آن دسته از نواحی
کوهستانی که در شرق مکران توصیف شده ،در برخی از نقشههای تاریخی بر روی خط
مرزی قرار گرفته که در آن نقشهنگار برای انقطاع قلمرو صفویان و گورکانیان هند از آن
استفاده نموده است (نقشۀ شمارۀ  .)10به نظر میرسد نقشهنگاران از کوه به عنوان
مرزی طبیعی برای تعیین مرزهای ایران و هند در جبهه مکران استفاده نمودهاند .ناحیه
کوهستانی که در غرب مکران توصیف شده در حد فاصل بین کرمان و مکران قرار دارد
ُ
(نقشۀ شمارۀ  .)11متون جغرافیایی نیز در مرز کرمان و مکران بر جبال قفص اشاره
کرده اند که مکران در شرق آن و هرمز در غرب آن قرار داشته است (بکران .)58 :1342 ،این
کوهستانی توصیف شده در متون جغرافیایی ،با توصیفات برخی نقشهنگاران
ناحیه
ِ
مطابقت دارد (نقشۀ شمارۀ .)11
مکران و کوههای آن

نقشۀ شمارۀ 9
نقشۀ فیلیپیوس کالوریوس
هلندی (گنجی و دیگران،
)178 :1386

نقشۀ شمارۀ 10
نقشۀ هرمان ُمل ( Herman
 )Mollانگلیسی ( Alai, 2010:
)184

نقشۀ شمارۀ 11
نقشۀ جانسینیوس ( Johannes
 )Janssoniusو کائیریوس ()Kaerius
هلندی ()Alai, 2010: 79

پدیدۀ طبیعی دیگری که توسط نقشهنگاران اروپایی در ترسیم سیمای جغرافیای طبیعی
مکران ضبط شده ،شبکۀ وسیعی از رودخانهها است .برخی رودها حضور ُپررنگی در
نقشههای تاریخی دارند و نقشهنگاران با نامگذاری ،آنها را مشخص کردهاند .یکی از
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مهمترین رودهای مکران که در تمامی نقشههای قرون شانزدهم ،هفدهم و هجدهم
میالدی ترسیم شده ،رودی به نام ایلبند است .از منظر موقعیت جغرافیایی ،شاخهای از
این رود از نزدیکیهای سیستان سرچشمه گرفته ،بعد از ورود به مکران شاخهای دیگر از
شرق به آن اضافه شده ،پس از آن به دریای عمان میریزد (نقشۀ شمارۀ  .)12تشابه
لفظی این رود با رود هیرمند در سیستان جای تأمل دارد .در متون جغرافیایی و تاریخی
دورۀ صفوی و حتی پیشاصفوی اشارات متعددی به یکی از رودهای مهم مکران شده ،اما
با این اسم از آن یاد نشده است .عالوه بر این ،رودهای فرعی سیالبی زیادی در مکران
وجود دارد که در نقشهها به صورت پراکنده قابل مشاهده است.
سومین مشخصۀ جغرافیای طبیعی مکران که هم در متون تاریخی و جغرافیایی و هم
در نقشههای تاریخی گزارشهایی از آن ضبط شده ،این است که بخشهایی از مکران و
مناطق پیرامون آن بیابانی است .در متون جغرافیایی سدههای نخست تا میانۀ اسالمی،
گزارشهای متعددی از بیابانهای مکران و اطراف آن ارائهشده است (اصطخری:1340 ،
191؛ ابن حوقل141 :1366 ،؛ بکران .)65 :1342 ،مستوفی بافقی در دورۀ صفوی در توصیف
بخشی از جغرافیای مکران که بیابانی است ،چنین آورده« :صحاری چون تیه حضرت
کلیم از آب و گیاه خالی» (مستوفی بافقی .)357 :1396 ،در اغلب نقشههای تاریخی نیز
بیابانهایی در اطراف مکران مشاهده میشود .به عنوان مثال :در نقشهای از ریچارد بلوم
که در سال  1670م  .ترسیم شده ،از دو بیابان در امتداد شمال غرب تا غرب مکران یاد
شده است .بیابان اول ،بیابان لوت ( )Desert of Lutاست (نقشۀ شمارۀ  .)13این بیابان از
منظر موقعیت جغرافیایی از دامنۀ جنوبی کوههای البرز شروع میشد (لسترنج:1377 ،
 .)345بر اساس نقشۀ تاریخی ریچارد بلوم ،حدود جنوب شرقی آن تا نزدیک مکران امتداد
پیدا میکرد (نقشۀ شمارۀ  .)13همچنین در حدفاصل بین مکران تا کرمان نیز در نقشهها
بیابانی مشاهده میشود (نقشۀ شمارۀ  .)13این بیابان در دیگر نقشههای تاریخی
اروپاییان با حالتهای دیگری در امتداد شمال تا غرب مکران در نظر گرفته شده است .به
عنوان مثال :در نقشهای از قارۀ آسیا که توسط سنکس انگلیسی ترسیم و در سال 1721
میالدی در لندن چاپ شده ،در مرزهای شمالی تا غربی مکران نه تنها بیابانی توصیف
شده ،بلکه نقشهنگار با حالت نوشتاری مسافت این بیابان را ده روز عنوان کرده است
(نقشۀ شمارۀ .)14
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نقشۀ شمارۀ  13ـ مکران و بیابانهای آن نقشۀ
ریچارد بلوم ( )Richard Blomeانگلیسی ( Alai,
)2010: 182

نقشۀ شمارۀ  14ـ مکران و بیابانهای آن نقشۀ جان سنکس ( )John Senexانگلیسی
()Davidrumsey.com

 .6آبادیها و بندرها مکران
گستردگی سرزمینی مکران و پیوند آن با دریا و همچنین داشتن آب و خاک مساعد در
برخی مناطق آن و در نتیجه رونق کشاورزی و قرار گرفتن بر سر راههای تجاری که دارای
موقعیت ارتباطی بودهاند ،زمینۀ ایجاد و توسعه آبادیها و بندرها متعددی در مکران را
فراهم ساخته بود .نخستین توصیفات دقیق از ذکر نام شهرها و آبادیهای مکران در
برخی از منابع سدههای نخست اسالمی مانند اصطخری ،حدودالعالم و غیره آمده است.
در سدههای میانۀ اسالمی همچنان جغرافیدانان به اقتباس از توصیفات جغرافیدانان
قبلی به آبادیهای مکران اشاره کردهاند (ابوالفداء.)399 -392 :1349 ،
در منابع جغرافیایی برجای مانده از دورۀ صفوی گزارش چندانی از ذکر شهرها و
بندرها مکران باقی نمانده ،اما نقشهنگاران اروپایی ،آبادیها و بندرها مکران را به طور
مفصل ثبت و ضبط کردهاند .واکاوی آبادیها و بندرها مکران در نقشههای تاریخی نشان
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میدهد که نقشهنگاران از دو الگوی متفاوت در توصیف آبادیها و بندرها مکران استفاده
کردهاند .الگوی اول از نظر زمانی نقشههای قرن شانزدهم میالدی تا نیمههای قرن
هفدهم میالدی را شامل میشود .در نقشههای این دورۀ زمانی از آنجا که نقشهنگاران
عموما از تعیین مرزهای چهارگانۀ مکران امتناع کردهاند ،ردیابی آبادیها و بنادری که در
تصور نقشهنگاران در درون مکران قرار داشتند ،کاری دشوار به نظر میرسد .برای
بازنمایی آبادیها و بندرها مکران در این الگو ،نقشۀ ایران در دورۀ صفوی از سانسون
فرانسوی که در سال  1652م .چاپ شده مبنای تحلیل و ارزیابی این دسته از نقشهها
قرار گرفته است (نقشۀ شمارۀ  .)15الگوی توصیفی این دسته از نقشهها درباره آبادیها و
بندرها دارای چند نکته اساسی است .اول اینکه میزان توصیف آبادیها و بندرها در
مکران کم هست و نقشهنگاران تنها به توصیف تعداد محدودی از آبادیها و بندرها مکران
پرداختهاند .دوم اینکه بیشتر این آبادیها و بندرها توصیف شده ،گمنام هستند و چندان
در منابع تاریخی و جغرافیایی دیگر برای مکران بازتاب پیدا نکردهاند و چندان روشن
نیست که مالک توصیف چنین آبادیها و بنادری چه منابعی بوده است .از آنجا که این
دسته از نقشهها ابتداییتر و شناخت نقشهنگاران کمتر بوده ،میزان خطا و اشتباه در این
دسته از نقشهها بیشتر است .به عنوان مثال :در نقشۀ سانسون ،بندر گوادر در خارج از
محدودۀ ایالتی مکران قرار گرفته و در محدودۀ ایالتی کرمان تعریف شده است (همان
نقشه).

نقشۀ شمارۀ  _15آبادیها و بندرها مکران در الگوی توصیفی اول نقشۀ نیکوالس سانسون ( Nicolas
 )Sansonفرانسوی ()Alai, 2010: 101

الگوی توصیفی دوم نقشههایی را شامل میشود که تقریبا از میانۀ قرن هفدهم تا قرن
هجدهم میالدی ترسیم شدند .در این دورۀ زمانی ،تصور و آگاهی نقشهنگاران در قبال
آبادیها و بندرها مکران دقیقتر شده است .یکی از نمونههای برجستۀ این نقشهها،
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نقشۀ ایران از گیوم دولیل فرانسوی است که در نیمه اول قرن هجدهم میالدی ترسیم
شده است .در این نقشه ،در قلمرو ایالتی مکران شهرها و آبادیهای زیادی با عناوین:
فهلهفره ،دارک ،فیروزآباد ،کیچ ،قندابلی ،قصدار ،اسپکه ،بند ،قصرقند ،بدهه ،هور و
غیره نام برده شده است (نقشۀ شمارۀ .) 16
شمالیترین شهر توصیف شده در مکران بر اساس نقشۀ گیوم دولیل ،فهلفهره
( ) Fahalfaharaاست (همان نقشه) .به نظر میرسد این جاینام همان بمپور و ایرانشهر در
مرکز بلوچستان کنونی باشند .از این دو شهر در منابع تاریخی با عناوین :فهرج ،فهلفهره،
بنپور ،بربور ،پل پهره و غیره نیز یاد شده است .منظور از پهره یا فهرج ایرانشهر بوده و
منظور از فهلفره ،بربور و پل پهره ،بمپور است .در منابع دورۀ صفوی نیز این شهر به
عنوان یک مرکز سیاسی و ارتباطی با نام بنفهل (سیستانی )505 :1344 ،و بن فول (منجم،
 )371 :1366ذکر شده است.
از دیگر شهرهای توصیفشده در نقشۀ گیوم دولیل فرانسوی ،شهر کیچ است که به
صورت ( ) Kidjeضبطشده و از منظر موقعیت جغرافیایی در امتداد جنوبشرقی فهلهره
قرار دارد (نقشۀ شمارۀ  .)16این شهر امروزه با مرکزیت تربت در جنوبغرب پاکستان و در
نزدیک مرزهای ایران در شمال بندر گوادر قرار دارد و در طول تاریخ نام آن به صورتهای
مختلفی همچون کیچِ ،کجِ ،کچ ،کیج و معرب کیز ذکر شده است (صفرزایی.)1045 :1394 ،
از این منطقه در متو ن جغرافیایی و تاریخی دوران اسالمی به عنوان مرکز سیاسی مکران
یاد شده است (بیهقی124/1 :1388 ،؛ جیهانی .)136 :1368 ،کیچ به حدی اهمیت داشته که
نویسندگان قرون سیزده تا پانزده میالدی و حتی مورخان دورۀ صفوی برای تسمیه تمام
ایالت مکران ،کلمه کیچ و مکران را با هم استعمال میکردند (روملو1181 /2 :1384 ،؛
سیستانی504 :1344 ،؛ شبانکارهای.)218 /2 :1381 ،

یکی دیگر از آبادیهای توصیفشده در نقشۀ گیوم دولیل ،فیروزآباد است که به صورت
« » Firabusدر نقشه ضبط شده است (نقشۀ شمارۀ  .)16فیروزآباد در متون دورۀ صفوی
با لفظ فیروز (مشیزی )383 :1369 ،و یا همان فیروزآباد (سیستانی )505 :1344 ،ضبط شده
است .به نظر میرسد که این منطقۀ توصیفشده در نقشۀ گیوم دولیل ،همان دهستان
فیروزآباد در شهرستان راسک باشد .دیگر آبادی توصیفشده مکران در این نقشه ،آبادی
اسفکه ( ) Asfacaدر امتداد جنوبغربی فهلفهره است (نقشۀ شمارۀ  .) 16این منطقه در
متون جغرافیایی سدههای نخستین اسالمی نیز ذکر شده است (اصطخری .)153 :1340 ،به
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نظر میرسد گیوم دولیل در ضبط این جاینام از منابع سدههای نخستین اسالمی بهره
برده است.
بند ( ) Bandاز دیگر آبادیهای توصیفشده در نقشۀ گیوم دولیل است که در غرب
اسپکه قرار دارد (نقشۀ شمارۀ  .) 16مقدسی در قرن چهارم هجری از این منطقه به
عنوان یکی از شهرهای مکران با همان لفظ «بند » یادکرده که با اصفقه یک مرحله
مسافت داشته است (مقدسی .)712 /2 :1385 ،از نظر موقعیت جغرافیایی به نظر میرسد که
بنت امروزی در محدوه
این جاینامی که در نقشۀ گیوم دولیل با نام بند ضبطشده ،همان ِ
شهرستان نیکشهر است.
قصرقند ( ) Casr Bandاز دیگر جاینامهای موجود در نقشۀ گیوم دولیل است که در
غرب مکران ضبط شده است (نقشۀ شمارۀ  .)16این جاینام در منابع جغرافیایی
سده های نخستین اسالمی نیز بازتاب پیدا کرده است .اصطخری و ادریسی از آن با
همان عنوان قصرقند یاد کردهاند (اصطخری147 :1340 ،؛ ادریسی .)166/1 :1409 ،نام این
آبادی و موقعیت جغرافیایی آن در نقشۀ گیوم دولیل با قصرقند امروزی مطابقت دارد .از
دیگر جاینامهای موجود در مکران بر اساس نقشۀ گیوم دولیل میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد :شهر قندابیل در شرق مکران که به صورت ( ) Candailیا () Candavil
ضبطشده  ،آبادی دارک یا همان دزک یا سراوان امروزی که به صورت ( ،)Darecقصدار
در شرق مکران به صورت ( ،)Kozdarبندر تیس ( )Tizو گوادر ( )Guadelدر سواحل
مکران و همچنین قنبلی به صورت ( ) Kambeleدر نقشه ترسیم شدند (نقشۀ شمارۀ
 .)16عالوه بر موارد ذکرشده ،دو جاینام دیگر در نقشۀ گیوم دولیل در محدودۀ ایالتی
مکران توصیفشده که به نظر میرسد با گزارش مربوط به این منطقه که توسط استرابو در
نقشۀ باستان ذکرشده ،پیوستگی دارد .یکی آبادی هور ( ) Hourدر مرکز مکران است
(نقشۀ شمارۀ  )16که به نظر میرسد منظور آن همان سرزمین قوم اوریتی یا هوریتیها
در گزارش استرابو است (استرابو .)306 :1382 ،جاینام دیگر در نزدیک سواحل غربی مکران
با عنوان آرابا ( )Arabaاست (نقشۀ شمارۀ  .)16استرابو در این محدوده از قومی به نام
ارابی نامبرده است (استرابو .)306 :1382 ،در مجموع نقشههای نقشهنگارانی همچون گیوم
دولیل از آبادیها و بندرها مکران ،نشان میدهد که نقشهنگاران برای بازنمایی چنین
آبادیها و بندرهایی از منابع نقشۀ باستان ،منابع جغرافیایی سدههای نخستین اسالمی
و همچنین گزارش سیاحان و سفیران دورۀ صفوی استفاده میکردند.
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نقشۀ شمارۀ  16ـ آبادیها و بندرها مکران نقشۀ گیوم دولیل ( )Guillaume Delisleفرانسوی
()Davidrumsey.com
شرح آبادیها و بندرها مکران
آبادیها و بندرها مکران در الگوی توصیفی شمارۀ 2
نام امروزی
مکران

نام آبادی یا بندر در نقشهها
Mackeran

آبادیها و بندرها مکران در الگوی توصیفی شمارۀ 1
نام امروزی
بمپور

سند

Sindu

سراوان

؟

Pasir

فیروزآباد /راسک

کیچ مکران

Fahalfahar
Darec
Firabus

کیچ /تربت

Kidje

؟

Bilguri

بنت

Band

سراوان

Daragsi

اسپکه

؟

Eugan

قصرقند

گوادر

Guadel

؟

سرزمین اوریتی ها
سرزمین آرابا
قصدار

Chichmeran

نام آبادی یا بندر در نقشهها

Asfaca
Casr Band
Nodha

Haur

تیس

Araba

قنبلی

Kambele

Kozdar

قندابیل

Candail

Tiz

 .7ویژگیهای انسانی و جمعیتی مکران
درباره گروهای جمعیتی و نژادی قدیم مکران متأسفانه مطالعات دقیقی انجامنشده و
منابع موجود در این باره کم و ناچیز هستند .اندک توصیفات قومی و نژادی از اهالی این
سرزمین در منابع یونانی و رومی ،ذکر نام اقوامی است که ناآشنا به نظر میرسند .از
سدههای نخست اسالمی توصیفات دقیقتری از اقوام و اهالی این منطقه در منابع باقی
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مانده است .از اقوامی مانند زط ،سیابجه و اندگار بالذری یاد کرده است
 .)523 -522در مناطق غربی مکران از بلوچها نیز ابن حوقل یاد کرده است (ابنحوقل،
 .)75 :1366از قوم کوچ نیز در مرزهای مکران و کرمان یاد شده است .البته ابن خردادبه در
توصیف راهها در مناطق مرکزی و شرقی مکران از مقاطعهالبلوص یادکرده (ابن خردادبه،
 )55 :1988که نشانی از قوم بلوچ در این منطقه است .علیرغم اینکه در خصوص منشأ
نژادی بلوچها داستانهای متعددی روایـتشده ،به نـظر مـیرسد بلـوچها یکی از
قدیمی ترین اقوام ساکن در این منطقه باشند .البته در ابتدا اقوام دیگری نیز در این
منطقه سکونت داشتند ،اما به تدریج زبان و فرهنگ بلوچی بر آنها غلبه کرده و هویت
بلوچی بر این سرزمین اطالق شده است .به گزارش برخی سفرنامههای دورۀ صفوی نیز
مردم بندر گوادر از قوم بلوچ بودند (کاتبی.)51 :1355 ،
یکی از جالب توجهترین اطالعات موجود درباره مکران در نقشههای تاریخی اروپایی،
نمایاندن گروههای قومی و جمعیتی بلوچ هست .از منظر نقشههای تاریخی اروپاییان،
نخستین قرن هجدهم میالدی ظاهر
نام بلوچها برای اولین بار در نقشههای سالهای
ِ
شده است .در نقشهای از گیوم دولیل فرانسوی در سال  1701م؛ که منطقه عثمانی،
شرق منطقه مکران و در امتداد مرزهای ایران و هند از
عربستان و ایران را نشان داده در ِ
اصطالح « » BULLOQUESاستفادهشده که همان اصطالح بلوچها است (نقشۀ شمارۀ
 .)17در یکی از نقشههایی که توسط نقشهنگاران هلندی ترسیمشده و مربوط به سال
شرق مکران و در امتداد مرزهای ایران و
 1718م .است ،همانند نقشۀ گیوم دولیل در
ِ
هند در دورۀ صفوی از اصطالح « » BULLOQUESاستفاده کرده است (نقشۀ شمارۀ .)18
عالوه بر موارد ذکرشده ،مهمترین نقشهای که در آن اصطالح قومی و جمعیتی بلوچ
کاربرد داشته ،نقشۀ ایران از گیوم دولیل فرانسوی است .گیوم دولیل در این نقشه از دو
جاینام برای نمایاندن گروه قومی و جمعیتی بلوچها استفاده کرده است .جاینام اول
همانند دو نمونۀ قبلی در شرق مکران در درون مرزهای آن از اصطالح «» BALLUCHES
استفاده نموده است (نقشۀ شمارۀ  .)19عالوه بر مورد ذکرشده ،ویژگی منحصربهفرد این
نقشه در باب استفاده از نام بلوچها نسبت به نقشههای قبلی ،استفاده از یک عبارت در
مرکز مکران است که به مکان استقرار گروههای قومی و جمعیتی بلوچ در این منطقه
اشاره دارد .این عبارت به شرح ذیلhabite par les Balluches ou Bullodges nation feroce et « :
(بالذری:1337 ،
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به معنای محل سکونت بلوچها؛ قومی سختکوش و جنگجو است (همان

نقشه).
در مجموع بر اساس برآورد نقشههای تاریخی اروپاییان ،نام بلوچها در نمونههایی از
نقشههای تاریخی ثبت و ضبط شده است .توجه نقشهنگاران به ضبط نام بلوچها حتی در
نقشههای آسیایی و عدم ذکر نام گروههای قومی و جمعیتی دیگر در مکران نشان
میدهد که در تصور نقشهنگاران ،بلوچها قوم غالب در این منطقه را تشکیل میدادند.

نقشۀ شمارۀ  17گیوم دولیل ()Guillaume Delisle
فرانسوی ()Davidrumsey.com

نقشۀ شاتالن هنری ) (Chatelan Henri
هلندی نقشۀ شمارۀ
)Davidrumsey.com(18

نقشۀ شمارۀ  19نقشۀ گیوم دولیل ( )Guillaume Delisleفرانسوی ()Davidrumsey.com

 .7نتیجه
یکی از مهمترین پیامدهای مناسبات متعدد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ایران و اروپا در
دورۀ صفوی و همچنین تحوالتی که از قرن شانزدهم در اروپا آغاز شد ،ترسیم نقشههای
ایران آن روزگار توسط نقشهنگاران اروپایی بود .نقشهنگاران اروپایی در آن
تاریخی فراوان از ِ
زمان با اهداف گوناگون و با استفاده از متون تاریخی و جغرافیایی قدیم و همچنین
ایران
اطالعات سفیران ،سیاحان  ،سفرنامهنویسان ،بازرگانان و غیره در ترسیم نقشههای ِ
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دورۀ صفوی اطالعات قابلتوجهی را نمایان ساختند .از مهمترین موارد استفاده از این
دسته از نقشهها ،تحقیق پیرامون ایالتهای دور از مرکز و مرزی صفویان است که در منابع
مهم دور از مرکز
دورۀ صفوی توصیفات کمتری از آنها باقی مانده است .یکی از ایالتهای ِ
و مرزی ایران در آن دوره ،ایالت مکران در جنوبشرق ایران بود .بر اساس نقشههای
تاریخی اروپاییان ،مکران از لحاظ جغرافیایی و تاریخی به عنوان یک ایالت ایرانی از ایاالت
شرقی قلمرو صفویان ،در نظر گرفته شده است .در نقشههای تاریخی قرن  16م ،حدود
شرقی مکران و به طور کلی مرزهای شرقی صفویان در این جبهه تا رود سند امتداد پیدا
میکرد .مطابق نقشههای قرن  17و  18م ،همچنان مکران به عنوان یک ایالت مرزی در
شرق قلمرو صفویان در پیوند با تاریخ ایران توصیف شده است .منابع و وقایع دورۀ صفوی
ِ
نیز بیانگر آن هستند که مکران در محدوده مرزهای ایران قرار داشت .البته نقشههای
تاریخی اروپاییان در قرن شانزدهم بیشتر توصیفات کلی از مکران بر اساس اطالعات
منابع جغرافیایی قدیم ترسیم نمودند .از قرن هفدهم به بعد اطالعات ارائهشده در نقشه-
ها درباره مکران دقیقتر میشود و در نقشههای این قرن و به خصوص قرن هجدهم
اطالعات دقیق و حتی جزئی از مکران در موضوعات متعددی از جمله :مسائل سیاسی،
مرزی ،اداری ،طبیعی ،راهها ،شهرها ،بندرها ،اقتصادی ،انسانی و غیره ثبت و ضبط
شده است .استفاده از این نقشهها در تحقیقات مکرانشناسی بسیاری از زوایای پنهان و
تاریک مکران در آن دوره را نمایان خواهد ساخت و عالوه بر آن افقهای جدیدی برای
محققان مکرانشناسی خواهد گشود.
منابع
ابنحوقل ،ابوالقاسم محمد ،سفرنامه ابن حوقل؛ ایران در صورة االرض ،ترجمۀ جعفر شعار ،تهران،
امیرکبیر.1366 ،
ابن خردادبه ،المسالك و الممالك ،وضع مقدمه و هوامسه و فهارسه محمد مخزوم ،بیروت ،داراالحیا
التراث العربي.1988 ،
ابوالفداء ،عمادالدین اسماعیل ،تقویم البلدان ،ترجمۀ عبدالمحمد آیتی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران،
.1349
ادریسی ،محمد بن محمد ،نزهۀ المشتاق فی اختراق اآلفاق ،جلد  ،1بیروت ،عالمالکتب.1409 ،
استرابو ،جغرافیای استرابو :سرزمینهای زیرفرمان هخامنشیان ،ترجمۀ همایون صنعتیزاده ،تهران،
بنیاد موقوفات افشار1382 ،
اصطخری ،ابواسحق ابراهیم ،مسالک و ممالک ،به اهتمام ایرج افشار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
.1340
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اکبرزاده ،داریوش ،کتیبههای پهلوی اشکانی (پارتی) (با طراحی گرافیکی) ،تهران ،پازینه.1382 ،
بکران ،محمد بن نجیب  ،جهاننامه ،به کوشش محمد امین ریاحی ،تهران ،کتابخانه ابنسینا1342 ،
بالذری ،ابو الحسن احمدبن یحیی ،فتوح البلدان ،ترجمۀ محمد توکل ،تهران ،نقره1337 ،
بیهقی ،محمد بن حسین ،تاریخ بیهقی .مقدمه ،تصحیح ،تعلیقات و توضیحات محمد جعفر یاحقی،
تهران ،سخن.1388 ،
تاورنیه ،ژان باتیست ،سفرنامه تاورنیه ،ترجمۀ ابوتراب نوری ،به تصحیح حمید شیرانی ،تهران ،کتابخانه
سنایی.1336 ،
تتوی ،قاضی احمد و آصف خان قزوینی ،تاریخ الفی ،جلد  ،8به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.1382 ،
حائری ،عبدالهادی ،نخستین رویاروییهای اندیشگران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب ،تهران،
امیرکبیر.1394 ،
جیهانی ،ابوالقاسم بن احمد ،اشکال العالم ،ترجمۀ علی بن عبدالسالم کاتب ،مقدمه و تعلیقات فیروزی
منصوری ،مشهد ،آستان قدس رضوی.1368 ،
دالواله ،پیترو ،سفرنامه پیترو دالواله ،ترجمۀ شعاعالدین شفا ،تهران ،علمی و فرهنگی.1384 ،
دیودور سیسیلی ،ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی ،ترجمه و حواشی از حمید بیکس شورکایی و
اسماعیل سنگاری ،تهران ،جامی.1384 ،
روملو ،حسن ،احسن التواریخ ،مصحح عبدالحسین نوایی ،جلد  ،2تهران ،اساطیر.1384 ،
سپاهی ،عبدالودود ،بلوچستان در عصر قاجار ،قم ،گستان معرفت.1385 ،
سیستانی ،ملک شاه حسین ،احیاءالملوک ،به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
.1344
شاردن ،ژان ،سفرنامه شاردن ،ترجمۀ اقبال یغمایی ،جلد  ،2تهران ،توس.1372 ،
شبانکارهای ،محمد بن علی ،مجمع االنساب ،مصحح هاشم محدث ،جلد  ،2تهران ،امیرکبیر.1381 ،
صفرزایی ،عبدالهَ « ،مکران » ،دانشنامۀ خلیج فارس ،شورای علمی دانشنامۀ خلیج فارس ،جلد ،2
تهران ،بنیاد دانشنامهنگاری.1394 ،1046 -1044 ،
طبری ،ابی جعفر محمدبن جریر ،تاریخ الطبری تاریخ االمم و الملوك .بیروت ،منشورات محمدعلی
بیضون ،دارالکتب العلمیه.2005 .
فروزانی ،ابوالقاسم «جغرافیای تاریخی مکران» ،پژوهشهای علوم تاریخی ،دورۀ چهارم ،شمارۀ  173 ، 5ـ
.1391 ،190
کاتبی ،سیدی علی ،مرآت الممالک ،ترجمۀ محمود تفضلی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.1355 ،
گنجی ،محمدحسن و همکاران ،وصف خلیجفارس در نقشههای تاریخی ،تهران ،بنیاد ایرانشناسی،
.1386
لسترنج ،گای ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمۀ محمود عرفان ،تهران ،انتشارات
علمی و فرهنگی.1377 ،
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مستوفی بافقی ،محمد مفید ،مختصر مفید ،به کوشش ایرج افشار و محمدرضا ابوئی مهریزی ،تهران،
بنیاد موقوفات محمود افشار.1396 ،
مستوفی ،حمدالله ،نزهةالقلوب ،به اهتمام محمد دبیر سیاقی ،تهران ،بینا.1336 ،
مشیزی ،میر محمدسعید ،تذکره صفویه کرمان ،به تصحیح محمدابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ،علم،
.1369
مقدسی ،ابوعبدالله محمد بن احمد ،احسنالتقاسیم فی معرفة االقالیم ،ترجمۀ علینقی منزوی ،جلد ،1
تهران ،شرکت مؤلفان و مترجمان.1385 ،
منجم ،مال جالل ،تاریخ عباسی یا روزنامه مالجالل ،به کوشش سیفالله وحیدنیا ،تهران ،وحید.1366 ،
وثوقی ،محمدباقر و منصور صفتگل ،اطلس تاریخ بندرها و دریانوردی ایران ،جلد  1و  ،3تهران ،سازمان
بندرها و دریانوردی.1396 ،
هرودوت ،تاریخ هرودوت .ترجمۀ هادی هدایتی ،تهران ،دانشگاه تهران.1384 ،
Alai, Cyrus, General Maps of Persia, second revised edition, Library of
congress cataloging-in-publication data,Brill Leiden Boston, 2010.
Nordenskjöld, Baron A.E., The influence of the Travels of Marco Polo on Jacobo
Gastaldi’s map of Asia, the Geographical
Journal Vol.13, No.4, pp.
396-406,1899. Davidrumsey.com.
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The texts are written for particular purposes and consciously spread their discourse, power,
and mastery among audiences, competitors, and opponents. The same is true for fictional
texts. AlamAra shah Isma'il is a special epic narrative of how he comes to power, his
progress, and the continuous and fast process of his changing into a symbol of power and
courage. One of the tools creating such a narrative is the letters in this book whose careful
examination declares the author’s specific purposes and his point of view.
In this study, inspired by Fairclough’s critical discourse analysis model (in three levels of
description, interpretation, and explanation) and according to Persian rhetoric, a model with
a native approach has been designed, the text is described at a linguistic and rhetorical level
and by its comparing with other sources of the period, their purposeful impacts has been
investigated and then the author’s purposes and discursive conflict has been explained. In
these letters, the process of gaining power and conflicts between the Safavids and the
internal claimants of the monarchy, Timurids, Uzbeks, Mughal Empire, and Ottomans are
represented. This examination demonstrates the negative correlation between magnification
and exaggeration in the merits of rule in Shah Isma'il and in contrast, the lack of these
characteristicsin his opponents. The increasing power of shah Isma'il, after the defeat of
Chaldiran, stops and the text further tells the story of his competitors’ weakness. The
correspondence of the Shah Ismail to induce the Safavid discourse, after this incident, has
significantly declined.
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بازنمایی تصویر فرمانروایان و نزاع قدرت در متون داستانی عصر صفوی؛
1
مطالعه موردی :اسناد و نامههای سیاسی در عالمآرای شاه اسماعیل
اکرم کریمزاده اصفهانی2

دانشجوی دوره دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاهتهران ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله99/12/19 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/6 / 31 :
علمی-پژوهشی

چکیده
هر متنی با اغراض خاصی نوشته میشود و آگاهانه گفتمان ،قدرت و سلطه خود را در بین خوانندگان و مخاطبان ،رقیبان
و مخالفان گسترش میدهد .متون داستانی نیز این گونهاند .از زمره این متون عالمآرای شاه اسماعیل است که روایت
حماسی ویژهای از نحوه به قدرت رسیدن شاه اسماعیل ،روند پیوسته و سریع پیشرفت او و تبدیل شدنش به نمادی از
قدرت و شجاعت است .یکی از ابزارهای پدیدآور چنین روایتی ،نامههایی است که در فحوای مطالب این کتاب مندرجاند و
با بررسی دقیق آنها میتوان به اغراض خاص و نحوه تفکر مؤلف پی برد .در این بررسی با الهامگیری از مدل تحلیل گفتمان
انتقادی فرکالف (در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین) و با توجه به بالغت فارسی ،مدلی با رویکرد بومی طراحی شده
است؛ متن در سطح زبانی و بالغی توصیف شده و با قیاس بین عالمآرا و دیگر منابع این دوره ،میزان تأثیر و تأثر هدفمند
آنها بررسی و سپس به تبیین اغراض مؤلف و نزاعهای گفتمانی پرداخته شده است .در این نامهها روند کسب و حفظ
قدرت و منازعات میان صفویان با مدعیان داخلی سلطنت ،تیموریان ،ازبکان ،گورکانیان و عثمانی بازنمایی شده است .از
نتایج این پژوهش اثبات همبستگی منفی بزرگنمایی و اغراق در نشان دادن شایستگیهای فرمانروایی در شاه اسماعیل و
در مقابل کمرنگسازی همین ویژگیها در مخالفان و رقیبان وی است .روند صعودی قدرتگیری شاه اسماعیل ،پس از
شکست چالدران متوقف میشود و متن عالمآرا بیشتر به روایت ضعف رقیبان میپردازد .نامههای شخص شاه اسماعیل
پس از این واقعه ـ برای القای گفتمان صفوی ـ به نحو چشمگیری کاهش یافته است.

واژههای کلیدی :عالمآرای شاه اسماعیل ،صفویه ،بازنمایی ،قدرت ،نامه ،تحلیل گفتمان.
 .1مقدمه
مطالعات گفتمانی که از دهه  1960ظهور کرد (ون دایک ،)58:1382،شکلگیری معنا در ارتباط با عوامل
درونی و بیرونی زبان را بررسی میکند (بهرامپور .)8-7 :1379 ،این گرایش از زبانشناسی اجتماعی و
انتقادی وارد مطالعات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شد و شکل انتقادی به خود گرفت و مفاهیمی
چون سلطه ،زور ،قدرت ،تبعیض ،نابرابری را در کانون توجه خود قرار داد (بهرامپور.)10-9:1379 ،
از نظر فرکالف ،گفتمان مجموعۀ بههمتافتهای از سه عنصر عمل اجتماعی ،عمل گفتمانی
(تولید ،توزیع و مصرف متن) و متن است (فرکالف 1379 ،د)97 :؛ بنابراین ،تحلیل گفتمان انتقادی نیز باید
این سه مقوله را دربربگیرد :متن؛ تحلیل فرایندهای تولید ،مصرف و توزیع متن؛ و تحلیل
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده ،با عنوان «گرتهبرداری ،بازنویسی و نحوه بازنمایی تصویر فرمانروایان
در متون داستانی عصر صفوی» به راهنمایی آقای دکتر منصور صفتگل است.
a.karimzadeh@ut.ac.ir
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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اجتماعیـفرهنگی رخداد گفتمانی (فرکالف 1379 ،الف .)19 :از طریق تحلیل متن (تحلیل زبانشناختی و

بینامتنی) میتوان پدیدهها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی را توضیح داد (فرکالف.)119-118 : 1379 ،
تحلیل زبانشناختی «نشان میدهد که چگونه متون از نظامهای زبانی (در معنای وسیع کلمه) به نحو
گزینشگرانه استفاده میکنند» .در تحلیل بینامتنی ،نحوه پیوند متن با تاریخ و جامعه و تأثیر آن بر
تغییرات تاریخی و اجتماعی نشان داده میشود (فرکالف.)122: 1379،
از حیث روشی ،تحلیل گفتمان فرکالف شامل سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین است .بخش
توصیف با بررسی واژگان ،دستور و ساختهای متنی ،کارکردهای گفتمانیـایدئولوژیکی متن را
آشکار میکند (فرکالف 1379 ،ب .)171-170:این بخش در یک نگاه کلی ،با مباحث معانی ،بیان و بدیع
در زبان فارسی مطابق است (امیرپور و روضاتیان .)79-53 :1397 ،فرکالف ،تفسیر را به دو بخش تفسیر متن
و زمینه متن تقسیم میکند .تفسیر متن به انتخاب واژگان ،کارکرد و معنای آنها ،ساختار متن و
جانمایه (چارچوب کلی) میپردازد (فرکالف 1379 ،ج .)216 :تفسیر بافت و زمینه ،عالوه بر خصوصیات
فردی مشارکین ،تأثیرپذیری متن از گفتمانهای پیشین را بررسی میکند (فرکالف 1379 ،ج.)220-219 :
تفسیر بدون تبیین نمیتواند بیانگر روابط قدرت ،سلطه و ایدئولوژیهای نهفته در متن باشد .در
تبیین با استفاده از اطالعات دو بخش پیشین ،شالوده اجتماعی و بازتولید این روابط تحلیل (فرکالف،
 1379ج )245-244:و روابط قدرت پدیدآورنده متن ،ایدئولوژی و تالش متن برای حفظ یا دگرگون کردن
روابط موجود قدرت بررسی میشوند (فرکالف 1379 ،ج .)250 :میتوان الگوی بررسی تحلیل
گفتمانی فرکالف را در شکل  1دید:

شکل  :1سطوح تحلیل گفتمان فرکالف

 -1 -1نامهنگاری فارسی؛ کلیشه رسمی و متون داستانی
نامهنگاری در زبان فارسی پیشینهای طوالنی دارد و در وصف آداب و چگونگی نوشتن آن کتابهایی
خاص با عنوان «ترسل» نگاشته شده است .از نظر ساختاری ،در حالت کلی ،نامههای فارسی از سه
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بخش اصلی تشکیل میشوند :صدر (عنوان نامه ،لقب مخاطب و دعا) ،متن (موضوع و هدف نگارش) و
انجام نامه همراه با دعا به زبان عربی و فارسی (مهرابی و دیگران .)222 :1399 ،بر اساس کتاب
مخزناالنشای مالحسین واعظ کاشفی (تألیف  907ق ).مکتوبات خطابی دوازده رکن دارد :افتتاح
(شروع با نام خدا) ،صفات ،القاب ،ادعیه (دعا برای مخاطب) ،ذکر کاتب ،عرض تحیات ،اظهار اخالص،
شرح شوق ،ذکر زمان و مکان کتابت ،اختتام (عذرخواهی از تصدیع و دعا) ،عنوان (اسم ،لقب یا توصیف
مخاطب) (اکبرزاده و دیگران .)37-34 :1394 ،این ساختار در نامههای رسمی و درباری ،توسط دبیران و
منشیان آموزشدیده بهصورت حرفهای رعایت میشد .اجزا و محتوای این ساختار ،ذهنیت
دستوردهنده نگارش نامه ،باالدستی و فرودستی نگارنده یا مخاطب و رمزگان مربوط به نهاد قدرت را
نشان میدهد (درپر و دیگران.)58:1391،
جدای از اسناد رسمی و کتابهای ترسل ،در دیگر انواع ادبی فارسی نیز از این قالب استفاده
شده است .در ادبیات فارسی ،گونه ادبی منظومی متشکل از نامههای عاشقانه تحت عنوان
«دهنامه» وجود دارد .بهعالوه در بسیاری از متون داستانی از نامهنگاری بهعنوان یکی از شگردهای
روایی برای جلوگیری از اطناب ،مشارکت فعال شخصیتها در کنار راوی ،اعالم برخی اغراض،
بیانیهها و احساسات بهطور شفاف ،ارتباط بین قسمتهای مختلف متن و گرهگشایی داستان
استفاده شده است .در متون داستانی عاشقانه مانند ویس و رامین ،منظومههای نظامی ،جامی،
امیر خسرو دهلوی و وحشی بافقی و در متون داستانی حماسی و پهلوانی مانند شاهنامه و
گرشاسبنامه این کاربرد دیده میشود .فراوانی این نامهها و پیغامهای شفاهی در متون بیـانگر
آگاهی قدمای ما از نقش مهم نامه در روایت داستانها و کاربرد فنون ادبی برای اثرگذاری بیشتر کالم
است (صحرایی و دیگران . )149-148 :1390 ،نامههای بهکاررفته در متون داستانی ،از نظر ساختاری از
اصول نامهنگاری فارسی پیروی کردهاند؛ البته در برخی مواقع مؤلف برای کوتاه کردن روایت یا
اغراض ثانویه ،مانند برجستهسازی یا کمرنگساختن برخی از وقایع یا نشان دادن میزان قدرت
فرستنده یا گیرنده ،برخی ارکان را حذف یا جابهجا کرده و یا فقط بدنه اصلی نامه یا مضمون آن را
آورده است.
 -2 -1عالمآرای شاه اسماعیل و سیر حوادث بازتاب یافته در آن
عالمآرای شاه اسماعیل ،روایتی داستانی از زندگی بنیانگذار سلسله صفوی است .کتاب از حضور
فیروز شاه زرین کاله در اردبیل و نحوه به تیول رسیدن آن والیت به او آغاز میشود و با واگویی حکایاتی
کراماتآمیز از فرزندان و نوادگان او و مختصری از زندگی شیخ جنید (م 864.ق ).و شیخ حیدر (م893.
ق ).که وارد منازعات قدرت شدهاند ،بهسرعت به وقایع مربوط به اسماعیلمیرزا (م 930.ق ).میرسد.
( 35صفحه از  628صفحه متن چاپی) روایت پنج سال زیست پنهانی اسماعیل تا شروع قیام او در عالمآرا،
َصرف بیان کشمکش سلطان رستم آققویونلو (م 902.ق ).و کارکیا میرزاعلی (م 911.ق ).برای به
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دست آوردن اسماعیل از طریق نامهنگاری و حکایت نظریافتگی او از «حضرت صاحباالمر»
میشود .سپس خروج اسماعیل از الهیجان ،رفتن به اردبیل ،فتح تبریز و تاجگذاری روایت میشود.
دیگر وقایع این کتاب شامل جنگ با مدعیان قدرت (شاهزادگان بایندری) ،سرکوب شورشیان (حسین
کیای چالوی (م 909.ق ،).محمد کره (م 910.ق ،)).تعارض و درگیری با شاهزادگان تیموری ،جنگها با
حاکمان محلی در غرب ایران (جنگ با صارمخان کرد ،فتح بغداد ،لشکرکشی به عراق ،خرمآباد ،حویزه ،دیاربکر و
جنگ با عالءالدوله ذوالقدر (م 921.ق )).میشود .همچنین وقایع مربوط به شکلگیری خانات ترکستان،
قدرتگیری ازبکان ،جنگهای جانشینی تیموریان و زوال آنان ،جنگ شاه اسماعیل با
شاهیبیگخان (م 916.ق ).و تثبیت قدرت صفویان در شرق و درنهایت مقدمهچینی برای درگیری با
عثمانی روایت میشود .جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل ،تمهیدات جنگ دوم چالدران،
درگیریهای سلطان عثمانی در مرزهای شرقی و غربی خود و ختم غائله میان ایران و عثمانی با مرگ
سلطان سلیم (م 926.ق ،).درگیریهای کوچک شاه اسماعیل با حاکمان محلی ،فوت شاه اسماعیل
و به تخت نشستن شاهتهماسب (م 984.ق ).از دیگر وقایع این کتاباند.
نام مؤلف این کتاب بر ما پوشیده است .بنا به نظر اصغر منتظر صاحب ،مصحح عالمآرای شاه
ا
اسماعیل ،مؤلف شیعهای متعصب و احتماال ساکن آذربایجان یا شمال ایران ـ با توجه به فراوانی
کلمات ،تعبیرات و کنایات رایج در این مناطق در کتاب ـ بوده است .از نظر منتظر صاحب ،منابع
معتبری اساس کار مؤلف بوده و بنا به لزوم ،شاخ و برگی بر آنها افزوده است که یکی از آنها جلد
دوازدهم احسنالتواریخ روملو (مشتمل بر وقایع سالهای  900تا  985ق ).است (( )1عالمآرای شاه اسماعیل،
ا
 .)12-13:1384بهجز مواردی که مؤلف عبارات منابع خویش را عینا یا با تصرف اندک نقل کرده ،انشای
کتاب ساده و نزدیک به زبان گفتگوست (عالمآرای شاه اسماعیل .)14 :1384 ،همچنین شواهدی وجود دارد
که این متن ،تحریری از یک نقالی است؛ بهعنوان مثال« :ایشان را در عیش و شکار بگذار و چند
کلمه از سلطان قانصو پادشاه مصر بشنو» (عالمآرای شاه اسماعیل )234 :1384،و «ایلچی را در راه بگذار و از
فرستاده خان بشنو» (عالمآرای شاه اسماعیل )240 :1384 ،و «اما این مطلب را عرض نکردیم که چون ...
(( ».)515عالمآرای شاه اسماعیل 14 :1384 ،ـ  .)15باید خاطرنشان کرد که مؤلف به آوردن تاریخ رویدادها
اهمیتی نمیداده و با توجه به سیر داستانی ،وحدت موضوعی و استمرار زنجیره روایی را مدنظر
داشته که در داستانیترشدن متن مؤثر بوده است .همچنین روایت برخی از وقایع از نظر توالی زمانی
در جای نادرستی قرار گرفتهاند)2( .
در متن عالمآرا ،به جز چند نامه که بهصورت مفصل نقل شدهاند ،بقیه نامهها اغلب با اختصار از
صدر و انجام گذشته و فقط شامل متناند .در همین بخش نیز با اختصار رو بهرو هستیم و متن کامل
ا
هیچ نامهای نیامده است .بسیاری از نامهها و پیامها نیز نقل به مضمون شده و یا صرفا به آنها اشاره
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شده است و ما از زمینه کلی داستان ،محتوای آن را حدس میزنیم .این حذف ارکان نامه ،در جهت
داستانیترشدن متن و ایفای مقصود مؤلف بوده است .همچنین نام دقیق انواع نامه به درستی به کار
رفته و اغلب نامهها ،مکتوب یا با استفاده از الفاظ غیررسمی (دو کلمه ،نوشته و  )...نامیده شدهاند.
در مجموع بیش از  170نامه در عالمآرای شاه اسماعیل وجود دارد .نویسندگان این نامهها
مدعیان فرمانروایی در قلمرو ایران (سالطین ترکمان ،سالطین و شاهزادگان تیموری ،حاکمان مستقل محلی)،
صفویان و وابستگان آنان (شیخ جنید ،شاه اسماعیل یکم ،وکالت دیوان ،سرداران قزلباش ،حکام والیات) و
قدرتهای سیاسی خارج از محدوده ایران (سالطین و شاهزادگان گورکانی ،ازبک و عثمانی) هستند .این
افراد با جایگاههای سیاسی متفاوت در نزاعی بر سر میزان قدرت و اقتدار بودهاند که این نامهها
بازتابی از آنهاست .مبنای انتخاب نامهها در این بررسی ،طول روایت و میزان اهمیت آنها در راستای
بازنمایی شخصیت شاه اسماعیل ،قدرت و کنش و واکنش او و رقبایش بوده است.
 -2الگوی تحلیل گفتمان نامههای سیاسی در متون داستانی
شکل زیر ،بازنمایی مدل فرکالف برای بررسی نامهها را نشان میدهد:

شکل  :2مدل بررسی نامهها

 -1 -2بررسیهای معناشناسی ،فصاحت و بالغت
-1 -1 -2واژگان (القاب و صفات ،افعال و کردارها)

واژگان و افعالی که مؤلف برای توصیف شخصیت و کردار افراد مختلف به کار میبرد ،بیانگر نظر او
نسبت به آنهاست و سوگیریهای او را مشخص میکند .شاه اسماعیل به جز چند مورد ( )3از القاب و
صفات ویژهای برای خود استفاده میکند .اشاره به دولت و اقبال بیزوال (عالمآرای شاه اسماعیل،
 )4(، )54 :1384دولت قاهره ( ،)384 ،342 ،54نواب /خدمت /خاطر /فرمان /پابوس همایون ما (،58
 ،)515 ،512 ،502 ،501 ،410 ،383 ،356 ،343 ،342 ،199 ،188 ،177 ،148 ،126 ،61صاحبدولت (،)178
سلسله علیهالعالیه ( ،)188جاه و جالل ( ،)356 ،342 ،337 ،198درگاه عرش اشتباه /خالیق پناه/
جانپناه /عالم مطیع ( ،)342/210/178/501 ،209سردار عظیمالمرتبه ( )410از زمره این عبارات است
که همگی نشان از مفاخره و حس برتری او بر دیگر پادشاهان دارد .برای توصیف سپاه قزلباش از
الفاظ سپاه دریا خروش /قیامت اثر /ظفر پناه ( ،)502/410/342صوفیان /سپاه میرشکار (،)356
استفادهشده که عالوه بر تولید ترس و واهمه در مخاطبان نامهها ،بر مخاطب ثانویه متن (شنوندگان یا
خوانندگان در همان دوران و دورههای بعد) نیز اثرگذارند.
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اشاره به افعال و صفاتی مانند پروا /باک نداشتن ،دلقوی بودن ( ،)67-66گذشت کردن (،)58
برافراشتن ( ،)54عنایت فرمودن /کردن ( ،)126بلندمرتبه گرداندن ( ،)199شفقت فرمودن ،ارزانی
داشتن ( ،)343عفو و اغماض فرمودن /کردن ( ،)356راهنمایی کردن ( ،)178مقرر فرمودن ()501
برای شاه اسماعیل نشاندهنده تالش مؤلف برای نشان دادن ویژگیهای مثبت و کردار اوست.
استفاده از کلماتی مانند راه راست و صواب ( )126و دین حق ( )188 ،161 ،144 ،126 ،58برای تشیع،
توفیق شیعه بودن و گسترش آن ( )383،342،144که موجب سعادت دو جهانی ( ،)58روسفیدی هر دو
جهان ،آبرو ( ،)126شرف بر پادشاهان ( ،)177حسنه دارین ( ،)178نفع دنیا و آخرت ( )199است،
تالش نویسندگان برای به دست آوردن مشروعیت ( )Legitimacyرا نشان میدهد .استفاده از لفظ
خروج ـ که پسزمینهای مذهبی و آخرالزمانی دارد ـ برای قیام شاه اسماعیل که با اجازه و کمک
امامان شیعه انجامشده ( )383،342،188،178در همین راستاست.
در ادبیات وابستگان حکومت صفوی نیز این القاب و صفات برای شاه اسماعیل دیده میشود:
مرشد کامل ( ،)582 ،383پادشاه متوسل به حضرات ائمه معصومین ( ،)383رایات جاه و جالل (،161
 ،)190پادشاه مروج دین و مذهب بهحق ( ،)161نواب گیتی ستان /همایون /گیتیپناه /کامیاب/
سپهر رکاب /اشرف /عادل (،)383/388/360/504 ،388 ،212 ،191/190/190/474 ،402 ،394 ،190 ،156
درگاه/بارگاه عرش اشتباه /امیدگاه خالیق ( ،)360/582 ،410 ،191ولینعمت عالمیان ( ،)212ظل
حمایت ( ،)191شفقت ( ،)212 ،191عرض اقدس ( ،)388پادشاه عظیمالشأن ( )410که از جایگاه
باالی شاه در اذهان طرفدارانش حکایت دارد.
استفاده از لغاتی مانند بیادبی ،بیحرمتی ،بیمروتی ،بیسعادتی ( ،)58یاغی (،)156
پادشاهان و گردنکشان سنی و کافر ( ،)188صاحب غرور و بلندپروازی ( ،)383 ،355صاحب نخوت،
موکب نحوست فرجام ( ،)356خودسری ،سرکشی ( ،)384بدعهد بیایمان ،هالك و زیانکار (،)402
در ضاللت ( )582نشاندهنده خصایل دشمنان و رقیبان ،احساسات و نوع تفکر شاه و طرفدارانش
ا
نسبت به آنان است .در نامههای رسمی شاه اسماعیل که تقریبا همه ارکان نامه در آنها دیده میشود،
القاب و صفات مثبتی هم برای مخاطبان دیده شود که بیانگر نگاه مثبت او به آنان است .یکی از این
نامهها ،جواب نامه سلطان حسین (م 911.ق ).بایقراست که القاب به کار رفته در آن (نواب مستطاب
معلیااللقاب مبادیآداب ،اعظم خواقین نامدار و تاجدار ،سلطان ذیاالقتدار ،در درج شهریاری و افسر تاج جهانداری،
گل چمن چنگیزی و آب رنگ گوهر گورکانی ،سالله دودمان میرانشاهی ،خلف سلسله ابوسعیدخانی ،چشم و چراغ
سالطین روزگار ،صاحب تختوتاج و پادشاه زمان ،زیبنده افسر کیان و فروزنده تاج خسروان ،آفتاب آسمان نجابت و
مشتری فلك سعادت ،منورساز تاج و سریر و زینت تخت و افسر ،صاحبقران عرصه جهان ،منبع فیوضات الهی ،الخاقان

ابن خاقان و سلطان ابن سلطان ،منصور بهادرخان ( ))148-147نشان از تواضع نویسنده به مخاطب است.

 /126بازنمایی تصویر فرمانروایان و نزاع قدرت در متون داستانی عصر صفوی؛ مطالعه موردی :اسناد و نامههای سیاسی در عالمآرای شاه اسماعیل

همچنین برخورد دوستانه با بابر گورکانی (م 937.ق( ).استفاده از لفظ اخوی) ،حمایت از او و از میان
بردن دشمنانش سوگیری مثبت مؤلف را نشان میدهد )411-410( .استفاده از القاب «سلطان
البرین و البحرین و خادم الحرمین الشریفین ،سلطان بایزید ،قیصر روم و فرمانفرمای ممالك روم»
( )501و صفات باسعادت ،عاقل ،مآلاندیش در مورد سلطان بایزید (م 918.ق ).نشانگر نگرش مثبت
شاه اسماعیل به این فرمانرواست که در تضاد با القاب ،صفات و واژگان توصیفی در خصوص سلطان
سلیم قرار میگیرد :ناهنجار ،خفیف ( ،)501پدرکش ،بیسعادت ،کلمات نامربوط ،سرکشی ،باد
نخوت ،نامبارک ( )512که تحقیر مخاطب و سوگیری منفی شاه اسماعیل و مؤلف کتاب در مورد او را
نشان میدهند .این ذهنیت از جانب سلطان سلیم نسبت به شاه اسماعیل نیز دیده میشود که
آوردن لفظ «شیخاغلی» به جای الفاظ معمول برای پادشاهان نمونه آنهاست،561 ،512 ،511 ،218( .
)582
 -2 -1 -2ویژگیهای سبکی و آرایههای بیانی و بدیعی (مجاز ،تشبیه ،استعاره ،نماد ،تمثیل ،کنایه ،تکرار ،اغراق
و مبالغه ،تلمیح)

از نظر فن ترسل ،یکی از ویژگیهای نامهنگاری رسمی و از آداب آن ،استفاده از سبک مصنوع و انواع
آرایههای بیانی و بدیعی است که میزان احترام مخاطب در چشم فرستنده نامه را نشان میدهد.
بهعنوان مثال میتوان به نامه سلطان حسین بایقرا اشاره کرد که مشحون از آرایههای ادبی و
نشاندهنده اوج احترام سلطان حسین به شاه اسماعیل است:
«گل چمن خلیلی و سرو بوستان اسمعیلی ،ثمر باغ عبدالمطلب ،افسر تاج وهاج هاشمبنعبدمناف ،نشئه باده
ُ َّ َ َ
«ید الله ف ْو َق أیدیه ْم» در روز مصاف ،در درج شهریاری ،نور دیده سلطان سالطین مشایخ ذواالقتدار ،زیبنده
افسر [و] تخت کیان و وارث ملك سلیمان و تاج اسکندر ،ظل الله فی االرضین ...،سایه معدلت ،مهر سپهر مردی
و مروت و شجاعت و سخاوت ( ... ،)143شاهین اوج اقبال ،شاهباز بلندپروازی که کمترین صید تو عقاب است
و بنده آن صعوه ضعیفم که قوت پرواز ندارم .چه مینماید در حشمت بارگاه سلیمان مور ضعیفی و در جنب
شکوه شهباز بلندپرواز پریدن عقابی!  ...معلوم نیست که از گردش آسیای فلك ،یك انبان دیگر آرد نصیب من
باشد ،چون من دیده بر هم گذارم از فر قدوم مبارك ،ساحت خراسان را مشرف گردانیده ،پارچه نانی به
بازماندگان داده ،در کنف حمایت خود جای دهید)144( ».

از طرفی حذف این موارد نشاندهنده توهین و تحقیر است که در نامههای شاه اسماعیل به
سلطان بایزید و سلطان سلیم و نامههای شاهیبیگخان ازبک به شاه اسماعیل دیده میشود.
خطاب ساده بدون القاب و آرایههای ادبی برای پادشاهان نشان از حس برتری و تفاخر بر دیگران
دارد( .ای عالءالدوله ( ،)209ای قیصر روم ( ،)383فغفور چینی[ ،پادشاه] پرتکال فرنگ ،سلطان سلیم پسر خود
( .))384همچنین استفاده از آرایههای بیانی و بدیعی از راههای اثرگذاری بر مخاطب و اقناع اوست.
ا
عبارات حاوی بار معنایی منفی مخاطب را در موضع ضعف قرار میدهند .مثال عبارات حاکی از
دشمنی و ابراز نافرمانی (از اطاعت سرپیچیدن ( ،)188باد نخوت در دماغ راه یافتن ( ،)512 ،356پای بیادبی در
میدان جرأت نهادن ،بر مرکب خودسری سوارشدن ( ،))384عبارات سرزنشآمیز (از مهمان روی پنهان کردن
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( ،))178عبارات تحقیرآمیز (در کنج قلعه خزیدن ( ،))356عبارات تحذیری (دل در خواب و خیال بستن ،باد در
دست داشتن ( ))226و عبارات تهدیدآمیز (به خاك هالك انداختن ( ،)188به آتش دیگران سوخته شدن ( ،)209 ،118سر
از قلعه بدن جدا ساختن ( ،)210سر از بار تن سبك ساختن ( ،)384روانه دشت عدم نمودن ( ،)410با خاك یکسان نمودن (،118

 ،)512،410داغ شمشیر بر تن زدن ( ))502در همین راستا به کار میروند.
این تأثیرگذاری در عبارات حاوی بار معنایی مثبت نیز دیده میشود .بهطور مثال ،عبارات
تشویقی (گوی سعادت بردن ( ،)58روسفیدی هر دو جهان به دست آوردن ( ،))126عبارات تأییدی (دست بر دامن پاک
حضرات ائمه زدن ( ،)227،58بازوی خیبرگشای حضرت امیرالمؤمنین ( ،)512،402،67کوس محمدی و طبل علی ولیاللهی
به نوازش درآوردن ( ))188و عبارات متواضعانه (سر قدم ساختن ( ،)388زیردستان را برداشته ،نینداختن ( ،)410بر مروت

تکیه نمودن ( )474و غاشیه بندگی بر دوش کشیدن ( ))394از این دسته هستند.
بنابراین ،میتوان گفت که نحوه بهکارگرفتن واژگان در ساخت جمالت در نامهها ،سوگیری هرکدام از
جناحهای قدرت نسبت به همدیگر را مشخص میکند.
 -2 -2تفسیر یا بینامتنیت

برای فهم بهتر متن و تحلیل آن ،نیاز است اندکی در مورد بافت و زمینه اثر تأمل کنیم .عالمآرای شاه
اسماعیل در میانه دوره صفویه و در سال  1086ق .نوشته شده است (به تصریح در  581و به قرائن در ،103
 452،377و)581؛ بنابراین ،میتوان تصور کرد که مؤلف ـ به اقتضای نوع ادبی اثرش ـ از منابع تاریخی و
داستانی دوره خود استفاده کرده باشد .مشابهتهایی میان برخی وقایع و انشای احسنالتواریخ و
ا
عالمآرای شاه اسماعیل دیده میشود؛ اما احتماال الگوی اصلی عالمآرا ،جهانگشای خاقان بوده
است؛ (چترایی 67 :1389 ،ـ  )70شباهت این دو متن در روایتهای آغاز کتاب بیشتر به چشم میآید؛
تاجاییکه میتوان احتمال داد برخی از بخشها بهطور کامل رونویسی شده باشند )5( .البته
جهانگشای خاقان نیز از متن حبیب السیر بهره برده و شباهتهای لفظی و عینی آن فراوان است)6( .
در برخی از منابع تاریخی که از آغاز کشورگشاییهای شاه اسماعیل یکم تا زمان شاه سلیمان نوشته
شدهاند ،به برخی نامهها یا مضمون آنها اشارهشده و رونوشت برخی از نامهها نیز در این کتابها درج
شدهاند؛ اما تا جایی که نگارنده جستجو کرد ،استفاده از نامهها و یا نقل به مضمون آن و شرح
مأموریت ایلچیان رسمی حکومتی ،در هیچیک از این کتابها به اندازه عالمآرای شاه اسماعیل
فراوان نیست .بر ما روشن نیست که این فراوانی در متن عالمآرا به سبب دسترسی مؤلف به متن آنها
بوده یا بر طبق سنت داستانپردازی ایرانی ـ بهویژه نقالی ـ برای پیشبرد داستان بوده است .طبق
بررسی تواریخ این دوره ،در کتابهای جهانگشای خاقان ( 20مورد) ،احسنالتواریخ ( 12مورد) ،خلد
برین ( 10مورد) ،حبیب السیر ( 9مورد) ،عالمآرای عباسی ( 9مورد) ،خالصه التواریخ ( 9مورد) ،تاریخ
الفی ( 8مورد) ،روضه الصفویه ( 8مورد) ،فتوحات شاهی ( 5مورد) ،تاریخ ایلچی نظامشاه ( 4مورد)،
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جهانآرای عباسی ( 4مورد) ،نسخ جهانآرا ( 3مورد) و جواهراالخبار ( 2مورد) برخی از این نامهها یافت
شد ()7که اغلب در حد اشارهاند و به اندازه عالمآرای شاه اسماعیل طول و تفصیل ندارند .همچنین در
موارد اندکی به نامههایی اشاره شده که در عالمآرا موجود نیست )8(.با توجه به تأثیرپذیری فراوان
عالمآرا از جهانگشای خاقان ،بیشترین میزان شباهت لفظی و مضمونی در نقل نامهها ـ بهویژه تا
وقایع سال  910ق .ـ در این دو متن دیده میشود .در برخی موارد نیز متن نامهها بهکلی
متفاوتاند)9(.
ناهمسانی در متن و مضمون نامهها بیشتر از همه در مورد منازعات شاه اسماعیل با
شاهیبیگخان و گورکانیان دیده میشود .با توجه به مقایسه نامههای ردوبدلشده میان شاه
اسماعیل و بابرشاه گورکانی در عالمآرای شاه اسماعیل و تاریخ الفی ،میتوان به تأثیر گفتمان پدیدآور
آنها پی برد .در متونی که تحت حمایت دربار صفوی و توسط مورخان نزدیک به آنها نوشته شدهاند،
انتخاب واژگان و مضمون نامهها در راستای بازنمایی شاه اسماعیل بهعنوان صاحب قدرت و اقتدار و
بابرشاه بهعنوان جانب فرودست است؛ اما در تاریخ الفی این دو پادشاه بهعنوان همتایانی همشأن و
برخوردار از قدرتی یکسان بازنمایی شدهاند (عالمآرای شاه اسماعیل 410 ،402 :1384 ،و 474؛ تتوی:1382 ،
 5507/8و.)5540/8
در میان متون تاریخی ذکرشده ،هیچ نام و نشانی از برخی از نامههایی که در این مقاله بررسی
َ
شدهاند ،نیافتیم :نامه به کوتوال قلعه گلستان ،رقم شاه اسماعیل به کیاشرف ،نامه حسینبیگ لله به
بایرک سلطان ،نامه شاه اسماعیل به ملکشاهرستم لر ،نامه دوم عالءالدوله ذوالقدر به شاه اسماعیل،
نامه خانمحمد استاجلو به محمدخان ذوالقدر ،نامه شاهیبیگخان به قاسمخان ،نامه
شاهیبیگخان به شاهزادگان تیموری ،نامه دوم شاهیبیگ خان به شاه اسماعیل ،نامه شاه
اسماعیل به آقارستم روزافزون ،عریضه شاه اسماعیل به امام رضا (ع) ،پاسخ شفاهی
شاهیبیگخان ،نامه دوم خانان ازبک به شاه اسماعیل ،نامه خانمیرزا به بابرشاه و پاسخ او ،عریضه
خانمیرزا به امیرنجمثانی ،نامه دوم بابرشاه به شاه اسماعیل ،نامه خانمیرزا به بابرشاه ،پاسخ سلطان
بایزید ،نامه خان محمد استاجلو به شاه اسماعیل ،نامه شاه اسماعیل به سلطان بایزید ،نامه سلطان
مراد عثمانی به شاه اسماعیل و نامه اول سلطان سلیم به شاه اسماعیل تنها در عالمآرای شاه
اسماعیل آمدهاند و حتی اشاره یا نقل به مضمونی از آنها صورت نگرفته است .همچنین ،در متن
عالمآرا شاهدی نیست که اثبات کند مؤلف به اسناد دیوانی دسترسی داشته ،یا صاحب شغلی
دیوانی یا مطلع از آداب نامهنویسی درباری بوده است؛ اگرچه در تعداد کمی از نامهها ساختار و آداب
نامههای رسمی رعایت شده ،اما سبک کلی متن ساده و در مواردی عامیانه است .شاید بتوان به
سبب وجود نشانههایی از شیوه نقالی در روایت عالمآرا ( )515 ،240 ،234آن را در پیوند با برخی از متون
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تاریخی نقالی و متأثر از آنها نیز دید و تصور کرد که مؤلف با توجه به الگوی آنها ،اقتضائات داستان،
درک تاریخی و اغراض خود برخی از آنها را برساخته است.
 -3 -2تبیین یا اغراض نامهنگاری (کارکردها)

در سطح تبیین به چرایی نحوۀ نگارش متن و استفاده از انواع ابزارهای زبانی (سطح توصیف) و متون
متقدم بر متن تألیفی (سطح تفسیر) و در حقیقت به کارکرد این نامهها میپردازیم .مهمترین مؤلفه این
سطح از بررسی ،روابط قدرت است؛ موقعیت فرستنده و مخاطب نامه ،با استفاده از زبان و بافت ادبی
مشخص میشود.یکی از مؤلفههای سلطه و قدرت در متون ،رعایت ادب و وجهه نویسنده و مخاطب
در نامههاست .بر اساس نظریات ادبورزی تاریخی ،قدرت و موقعیت اجتماعی ،میزان دقت افراد در
رعایت ادب و حفظ وجهه مخاطب را تعیین میکند .هرچه قدرت بیشتر باشد ،توجه به این مسئله
کمتر و بهرهگیری از زبان آزادانهتر است .همچنین ادبورزی در فرهنگ شرقی و زبان فارسی ،مبتنی
بر دو عنصر مهم تحقیر خویش و تعظیم دیگری است (مقدسینیا و دیگران .)175-174 :1395 ،این
ادبورزی در گونه نامه نیز بهروشنی دیده میشود .در جزء اول نامه ،آوردن نام مخاطب پیش از نام
نویسنده ،حذف نام نویسنده برای القای ناهمترازی جایگاه و شأن وی با مخاطب و استفاده از القاب
مربوط به جایگاه مخاطب به جای خطاب مستقیم برای تعظیم او از سازوکارهای ادبورزی هستند
(مقدسینیا و دیگران .)188-187 :1395،همچنین ،تعارفات (شامل بسمالله ،حمد خداوند ،صلوات بر پیامبر ،سالم به
مخاطب و دعا) که بر هویت دینی مخاطب تأکید میکند ،در حقیقت اعتراف به مشروعیت الهی اوست
که آن را از خدا و پیامبر گرفته است (مقدسینیا و دیگران .)181:1395،طوالنی بودن این بخش و اجتناب از
ورود مستقیم به موضوع ،یکی از ابزارهای رعایت ادب است و حذف آن ،خدشه به شأن و مقام
مخاطب محسوب میشود .در جزء دوم که متن نامه است ،علت فرستادن نامه و طرح درخواست
قرار دارد .نویسنده با ارائه ملتمسانه درخواست خود ،به وجهه خویش لطمه میزند تا مخاطب را باال
ببرد (مقدسینیا و دیگران.)188:1395،
اغلب نامههای باالدسـت بـه زیردسـت ساختار کاملتری دارند و اطنـاب آن ،برای تأکید و توضیح
معناست .نامههای زیردست به باالدست کوتاهترند تا وقت مخاطب گرفته نشود و اغلب گزارش یا
درخواستاند .تفصیل کالم بیشتر متوجه دعا و ستایش مخاطب و اظهار عجز و بندگی فرستنده
نسبت به اوست (صحرائی و دیگران 154 :1390 ،ـ  .)155از دیگر مواردی که میتواند مسئله قدرت را در
نامهها بهخوبی بازتاب دهد ،استفاده از نحو زبان و استخراج معانی ثانویه جمالت است .وجهیت فعل
( ،)Modalityایجاز و اطناب ،وصل و فصل و تقدیم و تأخیر در این قسمت قرار میگیرند (شمیسا:1376 ،
 160ـ 64؛  211ـ 224؛  225ـ )227؛ طول روایت نیز (دیرش )Duration/میزان اهمیت موضوع در ذهن مؤلف
را نشان میدهد .جمالت خبری ساده ،احساسات و افکار گوینده و موضع او نسبت به واقعیت
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بیرونی را آشکار میکند .جمالت امری نیز عالوه بر نشان دادن جایگاه برتر نویسنده ،راهی برای
جلب توجه و آگاه کردن مخاطب از تمایالت مؤلف است (شمیسا .)70-61 :1376 ،همچنین با توجه به
میزان استفاده از فعلهای کمکی (مانند باید ،شاید ،ممکن است) ،قیدها (مانند بیشک ،بههیچوجه ،هرگز،
ا
فقط ،گویا ،تقریبا ،متأسفانه) و صفات تفضیلی میتوان نگرش یا عقیده گوینده را درباره میزان درستی
مفهوم جمالت دریافت (درپر .)75-74 :1392 ،وجهیت نیز با مقوله قدرت ارتباط دارد .فرادستان از
گفتههای خود مطمئناند و برای نشان دادن این اطمینان از وجهیت باال (وجه اخباری و امری) استفاده
میکنند؛ برعکس فرودستان از وجهیت ضعیف یا پایین (التزامی مانند الزام ،تردیـد ،آرزو ،توصـیه ،شـرط و
دعـا) استفاده میکنند (درپر .)75 :1392 ،در این مقاله ،تبیین این نامهها در قالب منازعات شاه
اسماعیل یکم با رقبا و دشمنان خود و با ترتیب تاریخی انجام شده است.
 -1 -3 -2منازعات شاه اسماعیل با مدعیان داخلی سلطنت

در بخش ابتدایی کتاب ،مکاتباتی میان سلطان جهانشاه قرهقویونلو (م 872.ق ).و شیخ جنید صورت
میگیرد (بین  851ـ  )10( )860که اشارهای به تأیید سلطنت صفویه از جانب خداوند است و در دیگر
نامهها بازتولید میشود .شیخ جنید در پاسخ به نامه پادشاه ایران ،به قضای الهی اشاره میکند که
اگر اقتضا کند پادشاهی از نسل شیخ صفی به وجود آید ،نمیتوان مانع آن شد( .عالمآرای شاه
اسماعیل )23 :1384 ،این اشاره ،نوعی پیشگویی تقدیرگرایانه از قدرتگیری این خاندان است .در
نامههای شاه اسماعیل و مدعیان داخلی سلطنت در فاصله سالهای  907تا  916ق ،.روند تدریجی
قدرت گرفتن او پیداست .این نامهها در ابتدا کوتاه ،همراه با لحن اقناعی و با استفاده از جمالت
امری ساده و شرطی تشویقی و تحذیری نوشته شدهاند .بهعنوان مثال در نامه شاه اسماعیل به
کوتوال قلعه گلستان ( 906ق )11( ،).در ابتدا مقام شاه یادآوری میشود (دولت و اقبال بیزوال) و بالفاصله
با یک جمله امری ،تسلیم قلعه خواسته میشود .نامه از جمالت شرطی تشویقی استفاده میکند
(.)54
در مقابل ،رقبا و دشمنان نیز ،ضمن به رسمیت شناختن قدرت شاه اسماعیل بهعنوان حاکمی
محلی ،سعی بر حفظ قلمرو خود دارند .نامه الوندشاه (م 910.ق ).به شاه اسماعیل ( )12از این دسته
است ( 906ق ).که در ابتدا حالتی دوستانه دارد ،اما نشاندهنده ذهنیت الوندشاه مبنی بر جایگاه
برتر خویش است (اردبیل را به تو بخشیدیم /هرگاه مددی شما را ضرور شود ،اعالم نمایید) .الوند شاه به سبب
خویشاوندیاش با شاه اسماعیل ،سعی در نصیحت او دارد که از عالقه او به صلح ناشی میشود و نه
ضعفش .نامه با جملهای تهدیدآمیز و اعالم جنگ تمام میشود که از اغراض ثانویه جمله الوند شاه
(ما نیز بیستهزار کس را آماده نمودهایم) به دست میآید 57( .ـ  .)58تأکید بر جنبه دینی قیام شاه
اسماعیل از دیگر ویژگیهای این نامههاست .بهعنوان مثال ،در پاسخی که شاه اسماعیل به نامه
الوندشاه آققویونلو ( )13مینویسد ( 906ق ).ـ و گویی بیانیه سیاسی حکومتی تازه است ـ شاه
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اسماعیل از موضع باال به مخاطب تفهیم اتهام میکند (بیادبی و بیحرمتی و بیمروتی بیسبب به اوالد شیخ

صفی)؛ با این حال از آن میگذرد و مینویسد که «مرا داعیه سلطنت و پادشاهی نیست» ،اما با توجه
ا
به قراین جمله ـ مثال عبارت نواب همایون ما ـ نمیتوان آن را دارای معنای اولیه دانست .در پیوست به
همین جمله ،شاه اسماعیل سبب خروج خود را ترویج تشیع ذکر میکند .برگزیدن مذهب شیعه مایه
سعادت دوجهانی و نشانی از حقانیت کالم ،مذهب و کردار شاه اسماعیل در ذهنیت اوست (.)58
در کنار اعالم هدف اصلی یعنی گسترش تشیع ،نوعی تمایل به قدرت سیاسی و دنیوی نیز
مطرح میشود .نامه مختصر شاه اسماعیل ( 908ق ).به سلطان مراد آققویونلو (م 920.ق)14( ، ).
ضمن تحقیر او (با دادن لقب نامراد) مشتمل بر برگرداندن خطبه و سکه به نام شاه اسماعیل است.
( .)61همزمان با درخواستهای سیاسی ،دعوت این مدعیان به تشیع نیز آغاز میشود .در رقم شاه
اسماعیل به کیاشرف ( 909ق ،).پذیرش تشیع مایه روسفیدی هر دو جهان و کسب آبرو عنوان
میشود .پس از ترغیب و تشویق ،نامه تهدیدآمیز میشود و با ذکر مجازات شدیدی که برای حسین
کیا در نظر گرفته شده )15( ،نتیجه رویگردانی از درگاه شاه بیان میشود ( .)126از این نامه به بعد،
تهدید در نامهها زیادتر میشود .با این حال در نامههای شاه اسماعیل و وابستگانش ،ابتدا پیشنهاد
اطاعت و صلح و سپس جنگ مطرح میشود .میتوان گفت یکی از کارکردهای این نامهها ،نشان
دادن وجهه رحمانی شاه اسماعیل و تقدم صلح بر جنگ در نظر او و یادآور سنت پیامبر( )16است.
َ
(مانند نامه حسینبیگ لله در اطراف بغداد به بایرک سلطان ( 914ق .)161 ،).از دیگر مضامین مشروعیتساز در
نامههای شاه اسماعیل ،میتوان به رساندن نسب خود به امامان شیعه ،خروج با اجازه ایشان ،نابود
کردن دشمنان آنها و دارندگی مسند هدایت و ارشاد مردم اشاره کرد (نامه شاه اسماعیل به ملکشاهرستم لر
( 914ق 177،).ـ.)178

در مراحل بعد ،شاه اسماعیل هیچ مسامحهای با رقبای خود نمیکند .یکی از این رقبا،
عالءالدوله ذوالقدر ،پس از پناهنده شدن سلطان مراد آققویونلو به او ،نامهای به شاه اسماعیل
مینویسد ( 913ق )17( ).و با برشمردن خصایل نیک شاه اسماعیل ،او را جوانمرد میخواند .در ادامه،
با به رسمیت شناختن خروج او و تسخیر بخشی از ایران (قلمرو آققویونلو) ،همچنان حکومت آققویونلو
را مشروع میشمارد و با همتراز دانستن آن دو (اشاره به خویشاوندی آنها ،بیمروتی نکردن و تقسیم قلمرو) آنان
را بهنوعی زیردست خود میشمارد (فرستادن لشکر برای مقابله با دشمنان آنها) .جمالت امری و خبری
نامه ،نشان از قاطعیت نویسنده دارد)200( .؛ اما پس از جنگ پسران عالءالدوله با قزلباشان و
شکست آنان ،این مدعی سلطنت قدرت خود را از دست میدهد و سپس با درگیری با سلطان
عثمانی ،از صحنه منازعات سیاسی حذف میشود .نامه دوم عالءالدوله ( 913یا  914ق ).بهخوبی
بیانگر قدرتگیری شاه اسماعیل است .کاربرد القابی مانند نواب گیتیستان ،شکننده گردن
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گردنکشان ،برگزیده لطف حضرت یزدان ،فرزند حضرت امیرمومنان برای شاه اسماعیل ،در حقیقت
ا
مشروعیت او را اثبات میکنند .احتماال راوی در این قسمت اندکی از معتقدات خویش را وارد زبان
شخصیت روایت کرده است :شاه اسماعیل برگزیده خداست و نمیتوان بر او پیروز شد؛ جنگ با او
نیز در اثر اغوای مفسدان بوده است .عالءالدوله دیاربکر را پیشکش غالمان شاه میکند؛ گویی این
تحفه نه در شأن شاه که در شأن غالمان اوست .لحن عاطفی که طلب ترحم را در سطح ثانوی خود
القا میکند ،نشاندهنده اوج اقتدار شاه اسماعیل یکم است .در جمالت پایانی ،عالءالدوله سه بار
خود را بنده (یکبار با صفت گنهکار) میخواند 210( .ـ  .)211در مواقعی نیز راوی ـ عالوه بر برشمردن
کرامتهای شاه اسماعیل و خاندانش ـ تالش میکند تا مخاطب را از راه استدالل و نه از راه تطمیع یا
تهدید ،اقناع کند .نمونه این نامهها ،نامه نصیحتآمیز و مفصل خانمحمد استاجلو (م 920.ق ).در
جواب محمدخان ذوالقدر است ( 914ق ).که موارد پیشگفته در آن دیده میشود .استفاده وسیع از
نشانگان مذهبی (با تأکید بر یادگار ماندن نام نیک در دنیا ،داشتن خرد تیزبین ،استفاده از عقل در کارها ،ناپایدار بودن
دنیا و عدم تکیه بر آن ،مذمت حرص و آز ،مهیا بودن برای سفر آخرت و در نظر گرفتن آن ،تأکید بر رضای خداوند ،ارادت به

امامان شیعه و جنگ با دشمنان آنها ،تضمین دنیا و آخرت با پیوستن به شاه شیعه) در راستای مشروعیتسازی
برای شاه اسماعیل است .عدم همراهی با شاه صفوی ،جنگ با او و کشتن طرفدارانش (قزلباشها)
عین ظلم و کشته شدن دشمنانش ـ در عین ُپرشماریشان ـ نوعی حقانیت اوست؛ چراکه «سپاه
کفر» همیشه از «سپاه اسالم» بیشتر بوده است .با استفاده از لفظ «جهاد و شهادت» ،جنگها و
همه اتفاقات پیآیند آن نیز مجاز شمرده میشود ( 226ـ .)227
 -2 -3 -2منازعات صفوی -تیموری

آغاز مراسالت این دو دودمان ،نامهای از سلطان حسین بایقرا به شاه اسماعیل است ( 910ق ).که به
گفته مؤلف عالمآرا ،توسط امیرعلیشیر نوایی نوشته شده ( )18و به دلیل استفاده از خطاب میرزا برای
شاه اسماعیل )19(،موجب دلخوری شاه ،لشکرکشی او به طبس ،قتل عام مردم آن شهر و نیت
لشکرکشی به هرات میشود .سلطان حسین پس از اطالع از وخامت اوضاع ،نامهای رسمی به شاه
اسماعیل میفرستد 910( .ق )20( ).این نامه ،از مفصلترین نامهها در عالمآراست که در آن بهخوبی
خطاب فرودست به فرادست و تواضع گوینده دیده میشود .کاربرد عباراتی چون «مخلص دعاگو»،
«غالم پیر»« ،فقیر و حقیر و شکسته» برای خود و عبارات و القاب مفصل در مورد شاه اسماعیل نشان
از ایمان به قدرت مخاطب است .در این القاب و صفات میتوان نسبنامه و ادعای سیادت صفویان و
همترازانگاری شاه اسماعیل با پادشاهان افسانهای پیش از اسالم را دید که با رسیدن به مقام
ظلاللهی به اوج میرسد .در ادامه با دعا برای طول عمر «شهریار معدلتپناه» و صاحب صفات
جوانمردی ،مروت ،شجاعت ،سخاوت و مبارکقدمی ،خواسته خود را با تواضع و طلب ترحم بیان
میکند (فرمانروایی خراسان تا پایان زندگیاش) .برای تقویت خواهش و التماس ،بر پیشینه صوفیانه شاه و
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بیتوجهی او به دنیا (قلمرو بیشتر) تأکید میکند که تفاوت منش او با پادشاهان دیگر است .درنهایت از
گرایش خود به تشیع و عالقه به رواج آن میگوید و شاه را صاحب توفیقی میداند که نصیب خود
نشده است و بر برتری او بر خود صحه میگذارد ( 143ـ  .)144لحن عاطفی نامه و استفاده مکرر از
صنایع بیانی (تشبیه ،استعاره ،مجاز ،کنایه) و بدیعی (سجع ،تلمیح) و عدم استفاده از افعال امری بر تأثیر آن
بر مخاطب میافزاید.
شاه اسماعیل در پاسخ نامه ( 910ق )21(،).لحن و خطاب احترامآمیز دارد و با عباراتی بر آن
میافزاید (عرضه داشت محب دعاگوی اسماعیل ،عرض عبودیت) .بخش صفات و القاب نامه مودبانه و
طوالنی است .کاربرد عبارت «الخاقان ابن خاقان و سلطان ابن سلطان» نشان از موروثی بودن
پادشاهی در خاندان تیموری و حق او بر پادشاهی دارد .شاه اسماعیل با افزودن صمیمیت ،سلطان
را «ابویمکانی» خطاب و در حق او دعا میکند .شاه ضمن پذیرش درخواست سلطان حسین،
ا
علت آمدن خود به خراسان را صرفا گوشمالی چند نفر ازجمله امیرعلیشیر نوایی عنوان میکند که به
خاطر سلطان از آن میگذرد ( 147ـ  .)148به همراه نامه ،هدایای گرانقیمتی نیز فرستاده میشود
که تأثیر نامه را دوچندان میکند .در کل کتاب ،این نامه از حیث همترازانگاری نظیر ندارد که شاید
نشاندهنده نگرش مثبت دربار صفویه نسبت به تیموریان باشد .البته در جایجای متن از عبارات
احترامآمیز برای شخص چنگیز خان و امیرتیمور استفادهشده که برخاسته از ذهنیت مثبت ایرانیان از
این دو شخصیت در آن قرون است.
 -3 -3 -2منازعات صفوی -ازبکی

نخستین نامههای شاهیبیگخان ازبک در عالمآرا ،روند قدرتگیری او را بهخوبی نشان میدهد .او
برای کسب حمایت قاسمخان ،پادشاه دشت قبچاق ،برای کشورگشایی عریضهای مینویسد (پیش از
 906ق ).و آرزوی خود ،یعنی برانداختن تیموریان و به دست گرفتن قدرت سیاسی در ترکستان
(تاجوتخت موروثی خود) را آشکار میکند 252( .ـ  )253همچنین ،در نامهای دیگر (به سلطانعلیمیرزا پسر
سلطانمحمودمیرزا پسر ابوسعید گورکانی) ( 906( )22ق ).برای تأکید صحبتهای خود ،به روح چنگیز خان
سوگند میخورد و از این طریق به تبار و مشروعیتش اشاره میکند ( .)258نامه شاهیبیگخان به
شاهزادههای گورکانی (بدیعالزمانمیرزا و مظفرحسینمیرزا) ( 912ق ).نشاندهنده طرح عظیم او برای
تشکیل امپراتوری در آسیا (از ترکستان تا عربستان) است .در این نامه شاهیبیگخان با اعالم صریح
ادعای خالفت در جهان اسالم (خلیفه عصر/جانشینی خلفای کبار) و قصدش برای ترویج تسنن و اسالم
درصدد کسب مشروعیت برای حکومت خویش است و نپذیرفتن سروری ازبکان را موجب از دست
رفتن دین و دولت میداند (.)294
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مکاتبات شاهیبیگخان و شاه اسماعیل پس از تصرف هرات و گردانیدن خطبه آغاز میشود.
( 915ق )23( ).شاهیبیگخان ،قدرت شاه اسماعیل را کم میانگارد ،از موضع باال صحبت میکند،
شاه صفوی را «اسماعیلمیرزا ،داروغه عراق» ( )24و خود را «نواب همایون» خطاب میکند و پس از
اعالم فتح هرات ،مینویسد که قصد زیارت مکه را دارد .سپس ،با لحنی آمرانه از شاه اسماعیل
میخواهد که راهها و پلها را تعمیر کند .تسلط بر حرمین ،مشروعیت حکومت در اذهان مردم را به
همراه دارد (خرابشه )10 :1385 ،که شاهیبیگخان خواهان آن است (ما را نظر به ملک عراق خراب
نیست/گر مکه و مدینه نگیرم حساب نیست) .مقصد اصلی خان و شأن او ،مصر و شام و حلب است نه
حکومت عراق و آذربایجان و آن را به شاه اسماعیل بهعنوان دستنشانده خود میدهد (حکومتپناه،
ُحسن خدمت و وعده به شفقت و خلعت) .این نامه را نه ایلچی رسمی که «ازبک مفلوکی» به بارگاه شاه
اسماعیل میآورد که از دیدن جالل و شکوه حکومت صفوی متحیر میماند؛ همین مسئله را نیز
میتوان گواهی بر درک ناصحیح شاهیبیگخان از قدرت خویش و رقبایش دانست ( 309ـ .)310
پاسخ کوتاه شاه اسماعیل به نامه ( 915ق ،).نشان از برتریجویی و تحقیر دشمن دارد« :هرکس ز
جان غالم شه بوتراب نیست/گر صد هزار مکه بگیرد حساب نیست ».شاه اسماعیل در این پاسخ،
تشیع را عامل اصلی مشروعیت میشمارد.
نامه دوم شاهیبیگخان ( 916ق) همان مطالبات پیشین را یادآوری میکند .اگرچه
شاهیبیگخان سعی میکند از موضعی باالتر صحبت کند (اسماعیلمیرزا ،داروغه عراقُ ،حسن خدمت و
ارزانی داشتن حکومت عراق) ،با تغییر خواسته از تعمیر راهها و تدارکات سفر شاهیبیگخان ،به آوردن نام
وی در خطبه و سکه ،موضع ضعیف او آشکار میشود .جزای مخالفت با خان ازبک« ،سیاست
ا
گوناگون» است که احتماال برای بزرگنمایی آن در ذهن مخاطب به صورتی مبهم آمده است (.)335
لحن شاه اسماعیل ( )25در جواب به این نامه ( 916ق) تمسخری پنهان دارد و جمالت که در
سطح اولیه با تواضع و پذیرش اقتدار و فرمان شاهیبیگخان نوشته شدهاند (القاب مثبت خانکالن و
سلطان دوران و خلف سلسله چنگیز خان ،پادشاه به استقالل کل ترکستان و خراسان /شفقت او به خود /انجام فرامین

خان) ،در الیه دوم نوعی مبارزهطلبی و به رسمیت نشناختن را با خود دارد :شاه اسماعیل آماده جنگ
است (منتظر مقدم شریف است) ،به حمله ازبکان به یزد و کرمان و تاراج مردم (خالف شرع پیامبر/خون
مسلمانان به ناحق ریختن) اعتراض میکند و پیروزی خود در جنگ قریبالوقوع را تقدیر الهی میداند
(.)336
شاهیبیگخان اما بهخوبی الیه دوم نامه را درک نمیکند و پیغامی تحقیرآمیز میفرستد916( .
ق )26( ).او نامه شیخاغلی را عریضه و مضمون آن را ضعیفنالی و التماس و رفتار خود را از سر ترحم و
بندهپروری میداند .وی سپاه و درگاه خود را با صفات «دریا خروش» و «عالم مطیع» وصف میکند
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( .)337این نامه باالترین سطح قدرتنمایی خان ازبک است و پس از آن نشانههای قدرت در
نوشتهها و پیغامهای او کم میشود.
اختصار پاسخ سوم شاه اسماعیل ( 916ق) ( )27و آهنگ تند و طول کم روایت آن ،نشاندهنده
غضب فرستنده است .نویسنده با طرح یک سؤال (سبب از تشریف نیاوردن چیست؟) ،حرکت نکردن
شاهیبیگخان را از سر ترس و ناتوانی او برای فتح ایران میداند .موضع اصلی شاه در آخر نامه
آشکار میشود« :خود نیز با جاه و جالل روانه استقبال است» که معنای ثانویه آن ،اعالم جنگ است.
استفاده از لفظ استقبال میتواند نوعی طنز و کنایه نسبت به مخاطب را دربرداشته باشد (.)337
از اینجا نشانههای اقتدار شاه اسماعیل در نامهها زیاد میشوند .بهعنوان مثال ،حین تدارکات
جنگ مرو ،شاه اسماعیل نامهای به آقارستم (م 916.ق ،).حاکم مازندران ،مینویسد ( 916ق ).و بر
قدرت و جایگاه خود (نواب همایون ما ،با جاه و جالل ،رقم قضاامضاء ،درگاه عالممطیع ما ،سپاه دریاخروش قزلباش
و اولیای دولت قاهره 342 :ـ  )343و مشروعیت کشورگشاییاش (به توفیق پروردگار و مدد حضرات ائمه) تأکید
میکند .شاه اسماعیل پاداش ملحق شدن آقا رستم و سپاهش به خود را« ،پادشاهی کل مازندران»
ا
اعالم میکند .احتماال راوی بر طبق سنت داستانهای عامیانه حاکمان محلی را پادشاه مینامد و با
بزرگنمایی دشمنان و رقیبان شاه اسماعیل ،سعی در مبالغه قدرت او در پیروزی بر آنها دارد .جواب
منفی آقا رستم ،حاوی تحقیر شاه اسماعیل و بزرگنمایی قدرت شاهیبیگخان است که پس از
جنگ مرو بهسختی توسط شاه اسماعیل پاسخ داده میشود)28( .
اطرافیان شاه اسماعیل که از عواقب جنگ با شاهیبیگخان و شکست احتمالی بیم دارند،
سعی دارند او را منصرف کنند .شاه اسماعیل عریضهای به امام رضا (ع) مینویسد ( 916ق ).و در
خصوص این تصمیم از ایشان مشورت میگیرد! پس از نوشتن عریضه ،آن را بر باالی قبر امام
میگذارند ،درهای حرم را میبندند ،قزلباشان به نگهبانی میپردازند و روز بعد به سراغ آن میروند.
این پاسخ در پشت عریضه به خط امام نوشته شده بود!« :شما را جنگ فرمودهایم ،روانه شوید که فتح
و ظفر با شما خواهد بود 348( ».ـ  )349آوردن چنین روایتی ،حاکی از تالش مؤلف در جهت کسب
مشروعیت برای خاندان صفوی و تقدس شاه اسماعیل است که در کنار روایات مربوط به خوابهای
شاه اسماعیل و دیگران در تأیید خروج او یا الهاماتی که برای پیروزی در جنگها به او میشود ،قرار
میگیرد.
)
29
(
نامه شاه اسماعیل به شاهیبیگخان در پای قلعه مرو با لحنی محکم و آمرانه نوشته شده
( 916ق ).و در جمالتی نیز با تمسخر نسبت به مخاطب همراه است (پادشاه ترکستان ،صاحب غرور،
بلندپروازی و نخوت) .شاه با اشاره به عزم شاهیبیگخان برای رفتن به مکه و امر برای تعمیر راهها و
نیامدنش (خبری از موکب نحوست فرجام نشد) ،یکی از لوازم مردانگی و پادشاهی را پایداری بر حرف
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خویش میداند و بهطور ضمنی شاهیبیگخان را نامرد میخواند .نیز با اشاره به قزلباشان
شیرشکار ،ترس و واهمه را در مخاطب تقویت و او را تهدید میکند .باید گفت که این نامه رسمی (به
ُ
تصریح متن مشتمل بر حمد خدا ،نعت پیامبر و منقبت ائمه و دعا برای مخاطب) با آهنگی کند روایت میشود و
حاوی وعده عفو و اغماض نیز هست ( 355ـ.)356
شاهیبیگخان در پاسخ این نامه ،پیغامی شفاهی میفرستد ( 916ق ).و سعی دارد با تحقیر شاه
اسماعیل ،ترس خود را نادیده بگیرد .با صحبت از سپاه قیامت اثر ترکستان و اشاره به جوانی شاه
اسماعیل و عدم آگاهی او از انواع فنون جنگی ،نشان مردانگی شاه را در ادامه محاصره میداند .از
اغراض ثانویه این جمله ،عدم توانایی شاه اسماعیل بر تصرف مرو است .کوتاهی پیغام میتواند
نشانی از ترس و احتیاط شاهیبیگخان در صحبت با شاه اسماعیل باشد (.)356
پس از این ،جنگ مرو رخ میدهد (شعبان  916ق ،).شاهیبیگخان کشته میشود و نوع
جدیدی از منازعات در این منطقه شکل میگیرد؛ حاکمیت و اقتدار شاه صفوی در نواحی شرقی
ایران تثبیت میشود و بخشهایی از ماوراءالنهر و ترکستان نیز مورد رقابت بابر گورکانی و ازبکان قرار
میگیرد .خانان ازبک با فرستادن عریضه و پیشکشی به شاه اسماعیل ( 917ق )30( ).سعی در حفظ
قلمرو خود را دارند :ازبکان خود را بنده و مالزم شاه دانسته و تعهد میکنند در سکه نام او و در خطبه
نام امامان شیعه را به کار برند .در برابر ،تقاضای حکومت ترکستان (عطیه عظمی) را دارند و به شاه وفادار
خواهند بود .این نامه از اصول ادبورزی :تحقیر خویش (بندگان ،غاشیه بندگی ،غالمی ،اطاعت) و تعظیم
مخاطب (نواب گیتیستان/کامیاب/گیتیپناه/همایون ،نام/ذات مبارک ،شرط مروت) پیروی میکند (.)394
آخرین حلقه منازعات صفویـازبکی در متن ،پس از کشته شدن امیرنجم ثانی (م 918.ق ).و
یورش دوباره ازبکان به خراسان افزوده میشود .خوانین ازبک که تاب مقاومت در برابر سپاه قزلباش
را ندارند ،نامهای نوشته و توسط خواجه عبدالرحیم نقشبند به دربار شاه اسماعیل میفرستند (919
ق .).این نامه بر اساس اصول نامهنویسی از پایین به باال ،مقدمهای طوالنی و متنی کوتاه دارد .اهمیت
مقدمه و آوردن القاب و صفات ،تأکید بر شایستگی شاه اسماعیل و مشروعیتش از زبان دشمنان
اوست .خوانین ازبک خود را «بندگان ضعیف بیچارگان ،بندگان صاحب تقصیر ،غالمان دچار
سرگردانی (اشاره به از دست دادن قلمروشان)» مینامند .در القابی که برای شاه اسماعیل ذکر میشود،
عوامل مشروعیت ساز مختلف (اشاره به شاهان باستانی ایران ،سلسله نسب صفویه و سیادت ،مقام مرشد کامل و
اشاره به حکومت جهانی شاه) با هم دیده میشود ( 496ـ.)497
 -4 -3 -2منازعات صفوی -گورکانی

در متن عالمآرای شاه اسماعیل نامههایی از ظهیرالدین بابر ،مؤسس سلسله گورکانیان هند و
عموزادهاش ،اویسمیرزا (خانمیرزا ،م 927.ق ،).داریم که تا حدی ذهنیت صفویان را نسبت به آنان
آشکار میکند .پس از جنگ مرو ،گورکانیان که در پی به دست آوردن قدرت در ترکستاناند ،از
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قدرتگیری شاه اسماعیل بیمناک شده و تصمیم میگیرند که با دوستی و تابعیت صفویان ،به
مقاصد خود برسند .در این میان اویسمیرزا ،پیشنهاد رفتن به دربار شاه صفوی را میدهد (رفتن به
خدمت شیخاغلی) .بابر که خود را پادشاهی مشروع ،جانشین تیمور و همشأن با شاه اسماعیل
میداند ،نگرانی خود را از رفتار برتریجویانه شاه بیان میکند (ترسیدم...آنچه الیق باشد ،عزت نکند) (916
یا  917ق).؛ بنابراین خانمیرزا به ایران میآید تا از چگونگی اوضاع مطلع شود .عریضهای که او به
امیرنجمثانی مینویسد ( 916یا  917ق) ،تابع اصول ادبورزی تاریخی است( .بنده سر قدم ساخته ،به
خدمت نواب اشرف آمدهام؛ هرگاه بنده را قابل بدانند به عرض اقدس رسانند که به خدمت نواب کامیاب آمده و به شرف

پایبوس مشرف گردیده ،سرافراز گردم) ()388
بابر که اکنون حمایت شاه اسماعیل را به دست آورده ،در عریضهای از او درخواست سپاه میکند
تا با خانان ازبک که بر َ
قلمروش تاختهاند ،بجنگد ( 917ق) )31( .در این نامه انواع صفات برای تحقیر
ازبکان به کار رفته که میتواند دیدگاه راوی باشد (بدعهد بیایمان ،هالك و زیانکار درگاه معلی و لوث وجود سپاه
بدعهد ازبک) .همچنین درخواست نیروی نظامی توسط بابر ،از ذهنیت مثبت وی ـ و چهبسا مردم
زمانه ـ از قدرت نظامی صفویان حکایت دارد (.)402
در نامه دیگر بابر پس از شکست از خانان ازبک ( 918ق) ،اشاره به بخشایش و کرم پادشاهان
بزرگ ،امداد حضرات ائمه ،الطاف و احسان و مروت شاه شده و در برابر ،بابر بیتدبیر ،بیعقل و غالم
کمترین نامیده میشود .اظهار بندگی بنیانگذار سلسله گورکانیان به شاه اسماعیل ،میتواند
نشاندهنده دیدگاه دربار صفویان باشد که گورکانیان را مدیون خود و با شأنی پایینتر میدانستهاند
( .)410کما اینکه در نامه خانمیرزا به بابر ( 919ق) ،پیشبینی منجمان مبنی بر اینکه «دولت دودمان
صاحبقرانی از پرتو اوجاق شیخ صفی بلندمرتبه خواهد شد» ،این دریافت را تقویت میکند (.)474
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دیار بکر عرصه آغاز منازعات صفویـعثمانی ،تاختوتازهای سلیم ،شاهزاده عثمانی ،رفتارهای
تالفیجویانه محمدخان استاجلو ،حاکم قزلباش آنجا و فرستادن نامه و پیشکشی توهینآمیز او (سر
آغوش و لچك و روپاك و خلخال و نیمتنه و پیراهن زنانه) به سلطان بایزید است (بین  914تا  918ق) )32( .متن نامه
فراخوانی آشکار سلطان بایزید و پسرش به مبارزه است و رد آن نشانه نامردی 244( .ـ  )245نامه که
نقل به مضمون شده ،لحنی بیادبانه دارد و در آن خبری از عناوین و القاب احترامآمیز یا رعایت قدرت
و جایگاه مخاطب نیست .سلطان نامه را پنهانی میخواند و مضمون آن را با تلطیف بازگو میکند (گله
کرده بود شیخ اغلی از فرزندم/خان محمد عریضه نوشته بود) و با پیغامی کوتاه ،سعی در ختم غائله دارد (بین
 914تا  918ق) .او ضمانت میکند که تهاجمات تکرار نخواهند شد .بهطورکلی ،سلطان بایزید در متن
عالمآرای شاه اسماعیل ،پادشاهی صلحطلب و متعادل تصویر میشود .این روحیه آرام در قیاس با
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پادشاهان همزمانش (شاه اسماعیل ،عالءالدوله ذوالقدر ،سالطین آققوینلو و ازبکان) و پسرش ،سلیم ،به
نمایش درمیآید (.)246
پس از جنگ مرو و ادامه تحرکات نظامی عثمانی در مرزهای غربی ایران ( 916ق) )380( .شاه
اسماعیل یکی از صوفیان را به دربار عثمانی میفرستد ( 916ق) تا پیغامی شفاهی حاوی تحقیر و
تهدید را ابالغ کند )33(.خلیل آقا پادشاه عثمانی را بدون القاب و تنها با عبارت «ای قیصر روم» مورد
خطاب قرار میدهد و رخصت میخواهد که پیام پادشاه خود (مرشد کامل ،نواب عادل ،پادشاه متوسل به
حضرات ائمه معصومین) را برساند .پس از ابالغ دعا ،روند معجزه گونه قدرتگیری شاه اسماعیل (به
توفیق پروردگار عالم و به امداد حضرت ائمه معصومین ،خروج با هفت صوفی ،تصرف سرزمینها از دروازه بلخ تا کنار رود

درنا) نقل و نحوه رویارویی شاه با دشمنانش و عاقبت آنها نقل میشود .سپس نسبت به رفتارهای
سلطان سلیم در حمله به مرزها اعتراض (بیادبی ،خودسری ،ترکتازی) و مجازات آن در صورت تکرار
گوشزد میشود .در اینجا ،خلیل آقا سر شاهیبیگخان را به دامان سلطان بایزید میاندازد و او را
تهدید میکند (فرستادن سر سلطان عثمانی برای رأی هند ،فرستادن سر رأی برای فغفور چین و فرستادن سر فغفور
برای پادشاه پرتغال در صورت خطای آنها) .پس از آن بخشی از جواهرات خزانه شاهیبیگخان را بهعنوان
سوغات به سلطان بایزید پیشکش میکند ( 384ـ  )385که نوعی نمایش تجمل و درنهایت شأن باالی
اجتماعی پادشاه به حساب میآید (برک.)149:1382،
نامه بعدی شاه اسماعیل به سلطان بایزید ـ پس از جنگ با شاهزادگان چنگیزی و شکست آنها ـ
با خطابی برابر نوشته شده است ( 919ق) )34(.شاه با ذکر القاب مخاطب ،حاکمیت او بر حرمین
شریفین را میپذیرد؛( )35اما دیدگاه او نسبت به سلیم ،به سبب تهاجمات او به دیار بکر (حرکت
ناهنجار) ،منفی است .شاه اسماعیل تنبیه او را (خفیف نمودن) به خاطر شأن سلطان عثمانی به تعویق
میاندازد .سپس شاه اسماعیل با ذکر تعداد سپاه مغوالن (دویستوبیستهزار نفر) و پیروزی خود با
امداد الهی و ائمه معصومین بر آنها ،قدرت نظامی و مشروعیت خویش را به رخ میکشد .برای ایجاد
ترس بیشتر نشانههای شکست رقیبان (تکهای از علم چنگیزخانی و قرقره خونآلود ابوالخیرخان) را «به رسم
ُ
تحفه» همراه نامه میفرستد .آهنگ کند روایت ،تأکید شاه اسماعیل بر مضمون نامه را آشکار میکند
( 501ـ.)502

در این مرحله ،با توجه به وقایع داخلی سلطنت عثمانی ـ عزل بایزید ،پادشاهی سلیم ،ادعای
سلطنت سلطان مراد ،برادرزاده سلیم و جنگ قریبالوقوع آنها با هم ـ نامهای از سلطان مراد به شاه
اسماعیل میرسد که روابط ایران و عثمانی را وارد مرحله جدیدی میکند ( 919ق .).سلطان مراد که
خود و پدرش صوفی شاهاند ،تنها در برابر دفاع شاه (نواب کامیاب) از خود (غالم خاکسار) ،قلمرو عثمانی
را به او (آن حضرت) پیشکش میکند و خود را از «گماشتگان» شاه میداند ( 504ـ.)505
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سلطان سلیم ،نامهای ـ از موضع باال ـ به شاه اسماعیل مینویسد ( 919یا  920ق ).و ضمن اشاره به
خلع پدرش و ضعف او که در برخورد با شاه اسماعیل بیجوهر ،بیعقل و بیتدبیر بوده ،قدرت خود
را به رخ میکشد .حرکات تحقیرآمیز (مزخرفات) شاه اسماعیل ـ فرستادن نشانههای شکست رقیبان ـ
را حیلهای برای ترساندن پدرش میداند .سلطان سلیم با پادشاه نامیدن شاهیبیگخان ،او را
مشروع و جنگ شاه اسماعیل با او را نادرست اعالم میکند .دو خواسته سلطان سلیم صریح و با
لحنی آمرانه نوشته شده است (تحویل دادن سلطان مراد و تخلیه دیار بکر) .تهدید به جنگ و دشمنی در
صورت نافرمانی نیز نشان از خودبرتربینی سلطان سلیم و شدت خشم اوست .نامه با اینکه کوتاه
نیست ،اما آهنگی تند دارد ( 511ـ  .)512عبارات آغازین پاسخ شاه اسماعیل ( 919یا  920ق)،
نشاندهنده اوجگیری منازعات قدرت است .او بهجای استفاده از صفات و القاب رسمی از عبارت
«سلطان سلیم پدرکش بیسعادت» استفاده میکند .وی نامه سلطان عثمانی را «دو کلمه نامربوط»
میخواند و بالفاصله موضع باالی خود را نشان میدهد (به نظر کیمیا اثر رسیده) .همچنین با «باسعادت
عاقل مآلاندیش»()36خواندن سلطان بایزید ،مخالف خود را تهدید میکند (با خاک یکسان
شدن/فرستادن سر نامبارک شما به جهت پرتکال فرنگ) .در اینجا عالوه بر تأکید دوباره وجه دینی مشروعیت
خویش (به زور بازوی خیبرگشای حضرت امیر المومنین) ،ادعای تسخیر قلمرو عثمانی را مطرح میکند.
شاید بتوان نام بردن از پادشاهان اروپایی را (بهویژه پرتغالیها که در آن دوره در اوج قدرت دریایی بودهاند)،
دلیلی بر وجود اندیشه «پادشاه جهانگیر» در ذهن شاه اسماعیل یا راوی متن عالمآرا دانست .در
ادامه دیار بکر را جزئی از قلمرو ایران (آققویونلو) میداند و از پس فرستادن سلطان مراد سر باز
میزند .شاه اسماعیل با ذکر التجای همیشگی پادشاهان عالم ،به درگاه صفویان ،سابقه و اعتبار
خاندانی خود را به رخ میکشد ( 512ـ .)513کمی پیش از جنگ چالدران ،ایلچی سلطان سلیم به نزد
شاه اسماعیل میرسد ( 920ق) .در نامه ( )37که بدون مقدمات آن نقلشده ،سلطان سلیم انجام
خواستههای خود را میخواهد تا دوستی باقی بماند «و اال وعده  ...در تبریز است» .در پایان نیز با
جملهای امری میخواهد جواب نامه بهسرعت نوشته و ارسال شود ( .)515در پاسخ ،شاه اسماعیل
پیغامی شفاهی میفرستد ( 920ق)( )38و با وجود عدم آمادگی برای جنگ (به تصریح متن) ،تنها با
لحنی کنایی به سلطان سلیم خوشآمد گفته (تشریف آورده/شفقت فرموده/صفا آوردید) و نتیجه جنگ را
به تقدیر الهی بسته میداند .نکته حائز اهمیت در نامه آخر شاه اسماعیل به سلطان سلیم ،لحن
مؤدبانه و انتخاب محتاطانه واژگان است که مقدمات افول قدرت اوست (.)515
در اینجا راوی نامه دیگری از سلطان سلیم به شاه اسماعیل را نقل میکند که از نظر زمانی مقدم
بر دو نامه دیگر است ( 919یا  920ق)؛ این نامه که به اختالف مذهبی این دو سلسله میپردازد ،با
سرزنش آغاز میشود (عمل قبیح :اشاره به نبش قبر ابوحنیفه و گذاشتن سگ بهجای او) و به سب خلفای
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سهگانه و نسبت دادن کفر و زندقه به آنان اعتراض میکند .سلطان به سبب آنکه شاه اسماعیل مقام
خلفا را محترم نمیشمارد ،او را بیخرد میداند .مذهب شیعه را ناحق و شاه اسماعیل را واضع آن
میداند ( .)516شاه اسماعیل با کمک علمای وابسته به دربار خود ،پاسخی توهینآمیز به این نامه
میدهد که میتواند از مقدمات جنگ چالدران باشد .در این پاسخ ،دشمنان اهلبیت با لفظ «سگ»
خطاب میشوند و ضمن تأکید بر بهحق بودن مذهب شیعه ،عثمانیان بیخرد و کور باطن خوانده
میشوند ( .)519 -516شاید علت ذکر این نامه پس از دو نامه دیگر ،پنهان کردن ضعف شاه اسماعیل
در پیغام او در آستانه جنگ چالدران باشد.
پس از شکست شاه اسماعیل در چالدران ،وجهه قدسی شاه اسماعیل خدشهدار میشود و
منازعات قدرت تغییری اساسی میکند .از اینجا به بعد در متن عالمآرا ،تنها چند نامه و فرمان از شاه
اسماعیل به تابعانش دیده میشود که در آنها نیز تنازعی بر سر قدرت دیده نمیشود .از نامههای
دیگر شاه در عرصه روابط خارجی نیز ـ مانند نامه به پادشاهان اروپایی که بر اساس دیگر منابع تاریخی
از آن آگاهیم (سیوری )104 :1385 ،ـ خبری نیست .به نوعی شاه اسماعیل از کنشگری مستقیم
بازمیایستد ـ مانند اغلب منابع تاریخی ـ و آنچه در راستای مشروعیت بخشی به شاه صفوی و ارائه
تصویری قدرتمند و مثبت از وی میآید ،بهصورت غیرمستقیم و تلویحی است.
 -3نتیجه
آنچنانکه در مقاله نشان داده شد ،این نامهها مسئله نزاع قدرت و روند کسب و نگاهداری آن را بین
گروههای مختلف سیاسی نشان میدهند .پس از مقدمهای که مؤلف عالمآرای شاه اسماعیل در
مورد خاندان صفوی و شکلگیری قدرت سیاسی آنها از زمان شیخ جنید مطرح میکند ،بقیه
مطالب کتاب نوعی مونوگرافی در مورد شاه اسماعیل یکم است که از کودکی او و مقدمات خروجش
آغاز میشود .در نامههای ابتدای کتاب سالطین ترکمان از موضع قدرت صحبت میکنند .پس از
خروج اسماعیلمیرزا و گردآوری ارتش قزلباشان ،نامههای او به حاکمان محلی ،جنبه دعوتی دارند.
ا
کسانی که در این مرحله به نامههای اسماعیلمیرزا پاسخ میدهند ،بعضا با تحقیر و کمانگاری با او
برخورد میکنند .در این مرحله تهدیدات شاه اسماعیل نیز شروع میشود و در نهایت پس از تصرف
تبریز ،قطعیت ،خشونت و موضع باال کمکم در لحن شاه پیدا میشود .در این مرحله نامههایی که از
رقیبان قدرتمندتر ،مانند عالءالدوله ذوالقدر و سلطان حسین بایقرا به شاه اسماعیل میرسد ،کماکان
جنبه نصیحتی و کمانگاری دارند .پس از تاختوتازهای شاه اسماعیل و خشونتهای او ،سلطان
حسین بایقرا ،ظهیرالدین بابر و دیگر شاهزادگان تیموری موضع پایینتر را نسبت به شاه اتخاذ
میکنند و دیگر مدعیان قدرت از صحنه منازعات حذف میشوند .نامهنگاری با ازبکان و سالطین
عثمانی نیز از همین هنگام شروع میشود .باالترین سطح نزاع قدرت در این نامهها دیده میشود که
طرفین حاضر به پذیرش مشروعیت یکدیگر نیستند .پس از جنگ مرو و کشته شدن شاهیبیگخان
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و جنگوگریزهای مختلف ،ازبکان سلطه شاه اسماعیل را بر نواحی شرقی ایران میپذیرند .نزاع
قدرت میان شاه اسماعیل یکم و سلطان سلیم عثمانی به نوعی منازعه مذهبی و جنگ چالدران
میانجامد که پس از شکست شاه اسماعیل ،این نامهنگاریها قطع میشود و دیگر وقایع کتاب تا
زمان فوت پادشاه صفوی ،حول محور جنگوگریزهای محلی این دو پادشاه و رقیب بزرگ در مرزهای
شرقی و غربی خودشان میچرخد .میتوان گفت قدرت سیاسی شاه اسماعیل پس از این شکست،
در متن عالمآرای شاه اسماعیل کمرنگ و بر قدرت معنوی او در بین پیروانش در داخل و خارج از
ایران تأکید میشود.
پینوشتها
 .1متأسفانه ،اظهارنظر مصحح اثر و همچنین مصحح عالمآرای صفوی ،یداهلل شکری ،بدون ذکر شواهد برای مدعایشان است؛
فرضیه مصححان برای اثبات گرایشها متعصبانه شیعی مؤلف عالمآرا ،اندیشه ابتدایی نگارش این مقاله است و با توجه به
بررسی دقیق گفتمانی میتوان آن را اثبات کرد.
 .2مانند تولد تهماسبمیرزا که در روایتهای ابتدای تأسیس سلسله صفویه (پیش از  908ق ).گنجاندهشده که طبق تواریخ
در  2ذیحجه  919ق .بوده است( .بوداق منشی قزوینی132 :1387 ،؛ قمی )127 /1 :1383 ،یا حمله ازبکان به هرات و فرار
کردن تهماسبمیرزا در ذیل وقایع پیش از جنگ چالدران ذکرشده که با توجه به سال تولد تهماسب و امارت یافتن او بر
خراسان پس از سال  920ق ،.نادرست است.
 .3نامه به سلطان حسین بایقرا ( ،)148-147نامه دوم به شاهیبیگخان ازبک ( ،)336نامه به سلطان بایزید عثمانی (-501
)502
 .4از اینجای متن به بعد ،برای سهولت در ارجاع دهی و خوانش مقاله ،از لفظ «همان» که نشاندهنده مرجع اصلی یا همان
عالمآرای شاه اسماعیل است ،صرفنظر میشود.
 .5بهطور مثال روایت مربوط به دیدار فیروز شاه زرین کاله با سلطان ادهم شاه در این دو کتاب را مقایسه کنید( .عالمآرای
شاه اسماعیل2-1 :1384 ،؛ جهانگشای خاقان)6-5 :1986 ،
 .6به عنوان مثال عبارات آغازین جنگ با شیروان شاه و کشته شدنش در دو متن حبیب السیر و جهانگشای خاقان عینا یکی
است( .خواندمیر 459-456/4 :1380 ،و جهانگشای خاقان )120-114 :1986 ،با این تفاوت که در حبیب السیر اشعاری
است که در جهانگشای خاقان نیست .همچنین رفتن خلفابیگ و دفع شیخ شاه (خواندمیر 460-459 /4 :1380 ،و
جهانگشای خاقان)122-120 :1986 ،؛ ترتیب وقایع در دو کتاب نیز تقریبا یکی است مگر دو مورد متفاوت :جزئیاتی که از
خاندان شاه اسماعیل و یا کراماتی که برای او نقل میشود و در جهانگشای خاقان وجود دارد ،در حبیب السیر نیست؛ و اینکه
در حبیب السیر در میانه بحث شاه اسماعیل ،عناوین و تیترها به نام سالطین آق قویونلو نیز وجود دارد اما در جهانگشای
خاقان ،محور متن زندگی و اقدامات شاه اسماعیل است.
 .7عالوه بر تواریخی که در متن نامبرده شد ،به لب التواریخ ،تاریخ نگارستان  ،زبده التواریخ و تاریخ مالکمال نیز مراجعه کردم
که در آنها نامهای نیافتم.
 .8بهعنوان مثال پیغامی که شاه اسماعیل به همراه دست چپ شیبک خان برای ظهیرالدین بابر میفرستد( .جهانگشای
خاقان )381 :1986 ،و مکتوب سلطان بایزید به شاه اسماعیل پس از واقعه طبس (امینی هروی 245 :1383 ،ـ )246
 .9مانند پاسخ شاه اسماعیل به اولین نامه عالءالدوله ذوالقدر ( ،)250-249نامه شاهیبیگخان به شاه اسماعیل ـ که به
تصریح مؤلف سواد نامه در متن درجشده ـ ( )357-355و پاسخ آن (صص )358-357؛ همچنین مکتوب شاه اسماعیل در
پای قلعه مرو به شاهیبیگخان ( )371-370شبیه به نامه عالمآرا نیست و آن تمسخر و طنزی که در آن به کار رفته ،اینجا
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دیده نمیشود .پیامی که شاه اسماعیل به همراه سر شاهیبیگخان برای سلطان بایزید میفرستد نیز ،با آنچه در عالمآرا آمده
متفاوت است (.)380
 .10این نامهها در متن جهانگشای خاقان با شباهت بسیار لفظی آمده است (صص  )38-36و در عالمآرای عباسی ( )18 /1و
خلد برین ( )48بدان اشاره شده است.
 .11این نامه در جهانگشای خاقان نقل به مضمون شده است (.)129
 .12این نامه با الفاظی مشابه در جهانگشای خاقان آورده شده است (.)135-134
 .13این نامه در جهانگشای خاقان با اندکی تغییر آمده است (.)135
 .14مشابه این نامه در تاریخ ایلچی نظامشاه آمده ( )19و در احسنالتواریخ ( ،)90خالصه التواریخ ( )77/1و خلد برین ()127
به مضمون آن اشاره شده است.
 .15به گزارش تواریخ در سال  909ق .حسین کیا را در قفسی آهنین کردند تا زنده زنده بسوزانند که او در میانه راه خود را با
خنجر زخمی کرد و فوت نمود و جسدش را در ری سوزاندند (پاشازاده50 :1370 ،؛ قمی.)83/1 :1383 ،
 .16این مضمون به صراحت در جواهراالخبار قزوینی ،از زبان فرستادگان شاهاسماعیل به شاهیبیگخان ،گفته میشود:
«چون پادشاه ما از نسل محمد صلى اللّه علیه است به موجبى که او عمل مىکرد مىکند .در هر مرتبه که بر سر اعداء
مىرفت ،اول به موعظه و نصیحت کس مىفرستاد که شرعا بدو دقتى الزم نیاید .اکنون این فقیران که آمدهایم ابالغ
مىرسانیم که خان به مملکت ماوراءالنهر که قدیمى ایشان است روند و این مملکت که دائم به فرمان پادشاه ایران بوده
گذارند 126( ».ـ )127؛ همچنین در خالصه التواریخ « :بهواسطه ابالغ حجت به سنت سنیه حضرت رسالت صلى اللّه علیه و
آله عمل نموده» (.)101/1
 .17در جهانگشای خاقان به این نامه اشارهشده اما از مضمون آن هیچ صحبتی نکرده است (.)249
 .18طبق منابع تاریخی امیرعلیشیر نوایی در  906ق .درگذشته است (روملو.)78 :1357 ،
 .19در همه متون ،از جمله خود عالمآرای شاه اسماعیل ،تنها به نامناسب بودن متن نامه و القاب مندرج در آن صحبت شده
است( .خواندمیر480/4 :1380 ،؛ جهانگشای خاقان219 :1986 ،؛ امینی هروی241 :1383 ،؛ روملو113 :1357 ،؛ غفاری،
269 :1343؛ قمی86/1 :1383 ،؛ عبدیبیگ44-43 :1369 ،؛ حسینی31 :1379 ،؛ اسکندربیگ منشی31/1 :1382 ،؛
جنابدی183 :1378 ،؛ وحید قزوینی29 :1383 ،؛ واله اصفهانی.)148 :1372 ،
 .20مضمون این نامه در جهانگشای خاقان ( )220آمده و در عالمآرای عباسی تنها به ذکر نامهنگاری این دو پادشاه اشاره
شده است (.)27 /1
 .21تنها در جهانگشای خاقان به فرستادن نامه اشاره میشود اما مضمون آن نقل نشده است (.)222
 .22مشابه این نامه در جهانگشای خاقان ( )324و مضمون آن در احسنالتواریخ ( )70آمده است.
 .23مضمون این نامه و بیت مندرج در آن در جهانگشای خاقان ( )354آمده و اشاره به نامه و نقل بیت آن و پاسخ شاه
اسماعیل در احسنالتواریخ ( )145و خالصه التواریخ ( )100 /1درج شده است.
 .24مضمون این نامه و این عبارات در کتاب انقالب االسالم ( )59نیز درج شده است.
 .25در متون تاریخی ،شاه اسماعیل دو بار با فرستادن دو ایلچی (قاضی ضیاءالدین انسی و شیخزاده الهیجی) خان ازبک را
نصیحت میکند( .خواندمیر504 /4 :1380 ،؛ جهانگشای خاقان355 :1986 ،؛ امینی هروی326-325 :1383 ،؛ غفاری،
273 :1343؛ عبدیبیگ49 :1369 ،؛ اسکندربیگ37/1 :1382 ،؛ جنابدی )229 :1378 ،در عالمآرا این نامه توسط شیخزاده
الهیجی به دربار خان ازبک برده میشود .این نامه با متن و مضمونی متفاوت در جواهر االخبار ( ،)127-126خالصه التواریخ
(101-102/1؛ در  108-102/1سواد کامل نامه درجشده) و تاریخ الفی (ج  )5503 ،8آمده است.
 .26این نامه که توسط کمالالدین ابیوردی آورده میشود ،به صورتی مشابه در حبیب السیر ( )504 /4و عالمآرای عباسی (/1
 )37آمده است .در جهانگشای خاقان (سواد کامل نامه ،)357-355 :احسنالتواریخ ( ،)151 -148ایلچی نظامشاه ( 39ـ ،)40
تاریخ الفی ( 5503 /8ـ  ،)5504خلد برین ( )185-183نامه مفصل است و به صورت متفاوتی آمده است .در نسخ جهانآرا
( ،)273جواهر االخبار ( ،)127خالصه التواریخ ( ،)108 /1تکمله االخبار ( )49و روضه الصفویه ( )230بدان اشاره شده است.
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 .27صورتی متفاوت از این نامه در منابع زیر آمده است :خواندمیر504 /4 :1380 ،؛ جهانگشای خاقان258-357 :1986 ،؛
حسینی 40 :1379 ،ـ 46؛ تتوی5504 /8 :1382 ،؛ اسکندربیگ منشی37 /1 :1382 ،؛ جنابدی.230 :1278 ،
 .28پس از کشته شدن شاهیبیگخان ،شاه اسماعیل دست او را همراه با انگشتریاش ،برای آقا رستم میفرستد و
آنچنانکه آقا رستم گفته بود« :دست ماست و دامان شاهیبیگخان» ،فرستاده شاه دست شاهیبیگخان را در دامان آقا
رستم انداخت( .خواندمیر520 /4 :1380 ،؛ جهانگشای خاقان381 :1986 ،؛ امینی هروی365 :1382 ،؛ روملو161 :1357 ،؛
قمی114 /1 :1383 ،؛ حسینی54 :1379 ،؛ جنابدی250 :1378 ،؛ وحید قزوینی34 :1383 ،؛ واله اصفهانی)204 :1372 ،
 .29صورتهای مختلفی از این نامه با مضامین مشابه در منابع آمده است( .خواندمیر511-510/4 :1380 ،؛ جهانگشای
خاقان371-370 :1986،؛ غفاری273 :1343 ،؛ عبدیبیک49 :1369 ،؛ تتوی5505 /8 :1382 ،؛ اسکندربیگ:1382 ،
28/1؛ جنابدی236 :1378 ،؛ وحید قزوینی33 :1383 ،؛ واله اصفهانی.)191 :1372 ،
 .30مضمون مختصر این نامه در حبیب السیر ( ،)519 /4جهانگشای خاقان ( ،)401فتوحات شاهی ( 366ـ ،)367
احسنالتواریخ ( ،)164خالصه التواریخ ( ،)115/1تاریخ الفی ( ،)5511/8عالمآرای عباسی ( ،)39 /1روضه الصفویه (،)249
جهانآرای عباسی ( ،)35-34خلد برین ( )203نیز درج شده است.
 .31مضمون این نامه در حبیب السیر ( ،)524 /4جهانگشای خاقان ( ،)414-413فتوحات شاهی ( ،)373احسنالتواریخ
( ،)166خالصه التواریخ ( ،)118/1تاریخ الفی ( ،)5540/8عالمآرای عباسی ( 39 /1ـ  ،)40روضه الصفویه ( ،)257جهانآرای
عباسی ( ،)35خلد برین ( )209آمده است.
 .32در منابع تاریخی این نامه و پیشکشی به خود سلطان سلیم فرستاده شده است (جهانگشای خاقان489 :1986 ،؛ روملو،
188 :1357؛ قمی129 /1 :1383 ،؛ واله اصفهانی)233 :1372 ،؛ همچنین :پاشازاده.77 :1379 ،
 .33در جهانگشای خاقان ( )380صورت متفاوتی از این نامه آمده است .در بیشتر منابع تاریخی تنها فرستادن سر ذکرشده و
پیغامی با آن فرستاده نشده است( .روملو161 :1357 ،؛ قمی113/1 :1383 ،؛ حسینی54 :1379 ،؛ اسکندربیگ/1 :1382 ،
29؛ وحید قزوینی34 :1383 ،؛ واله اصفهانی .)196 :1372 ،در انقالب االسالم ( )61نقلشده که همراه با سر شیبک خان،
فتحنامه رسمی برای سلطان بایزید فرستاده شده است.
 .34بنا بر تواریخ ،سلطان بایزید عثمانی در سال  918ق .از سلطنت برکنار میشود.
 .35این لقب از زمان سلطان سلیم که سلطان مصر را شکست داد و خود بر آن دو شهر حاکمیت یافت ،برای سالطین
عثمانی به کار رفته است( .ن.ک .بارتولد 104 :1377 ،ـ  )105همین نکته نشان میدهد که متن عالمآرا یک متن پسینی
است و احتماال در نقاط مختلف کتاب چنین تبدیلهایی را در راستای اغراض مؤلف میبینیم.
 .36عباراتی با مفهومی مشابه در کتاب انقالب االسالم بین الخواص و العوام نقل شده است« :چون سلطان بایزید خان مردى
بود کارآگاه و مجاهد فى سبیل اللّه ،جهاد با کفّار را عجالة نافعتر از جنگ با شاه اسماعیل دانسته ،اعتنا به تشویقات و ترغیبات
مشوّقین ننمود ،بل از بدبختى خود مىترسید ،زیرا این پادشاه در امر محاربه نسبت به پدر و ج ّد خود بسیار بدبخت بود.
معذلک درین سنوات ،مشغول به جنگ و نیزیان و فتح آینه بختى و متون و قرون و سایر قالع و جزایر موره بود)49( ».
 .37مشابه این نامه در تاریخ الفی ( )5527 /8آمده است .در دیگر منابع تنها اشاره به آمدن ایلچی و اعالم جنگ میشود.
(خواندمیر544/4 :1380 ،؛ جهانگشای خاقان490 :1986،؛ روملو188 :1357 ،؛ قمی129 /1 :1383 ،؛ اسکندربیگ:1382 ،
41 /1؛ جنابدی258 :1378 ،؛ واله اصفهانی.)233 :1372 ،
 .38صورت متفاوتی از این نامه با مضمون مشابه در متون تاریخی نقل شده است( .خواندمیر544 /4 :1380 ،؛ جهانگشای
خاقان491 :1986،؛ روملو188 :1357 ،؛ تتوی5527 /8 :1382 ،؛ جنابدی285 :1378 ،؛ واله اصفهانی.)234 :1372 ،

منابع
اسکندربیگ منشی ،تاریخ عالمآرای عباسی ،تصحیح ایرج افشار ،تهران ،امیرکبیر.1382،

 /144بازنمایی تصویر فرمانروایان و نزاع قدرت در متون داستانی عصر صفوی؛ مطالعه موردی :اسناد و نامههای سیاسی در عالمآرای شاه اسماعیل

اکبرزاده ،سیده شکوفه ،رادمرد ،عبدالله ،محمدزاده رضایی ،سید عباس« ،ارکان نامهنگاری در مخزناالنشا و تطبیق آن در فراید
غیاثی» ،جستارهای نوین ادبی ،ش ،52-29،18تابستان.1394
امیرپور ،فرزانه ،روضاتیان ،سیده مریم« ،بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی در نامههای عاشقانه چهار
منظومه غنایی» ،متنشناسی ادب فارسی ،س ،54دورۀ جدید ،س ،10ش( 2پیاپی ،80 -53،)38تابستان.1397
امینی هروی ،فتوحات شاهی ،تصحیح محمدرضا نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1383،
بارتولد و.و ،.خلیفه و سلطان و مختصری درباره برمکیان ،ترجمۀ سیروس ایزدی ،تهران ،امیرکبیر.1377،
برک ،پیتر« ،کاربرد الگوها ،روشها و مفاهیم محوری نظریه اجتماعی در تاریخ» ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،تاریخ معاصر ایران،
س ،7ش 139،27ـ ،202پاییز.1382
بهرامپور ،شعبانعلی« ،مقدمه» ،در کتاب نورمن فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،گروه مترجمان ،تهران ،مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانهها.1379،15-7،
بوداق منشی قزوینی ،جواهر االخبار ،تصحیح محسن بهرامنژاد ،تهران ،میراث مکتوب.1387،
پاشازاده ،محمدعارف اسپناقچی ،انقالب االسالم بین الخواص و العوام ،تصحیح رسول جعفریان ،قم ،دلیل.1379،
تتوی ،قاضی احمد؛ آصفخان قزوینی ،تاریخ الفی ،تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران ،علمی و فرهنگی.1382،
جنابدی ،میرزابیگ ،روضه الصفویه ،به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1378،
جهانگشای خاقان ،به کوشش الله دتا مضطر ،اسالمآباد ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.1986،
چترایی عزیزآبادی ،مهرداد« ،بررسی سبکی جهانگشای خاقان و دو تحریر دیگر آن» ،پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی،
پیششمارۀ ،74- 59،1پاییز.1389
حسینی ،خورشاهبنقباد ،تاریخ ایلچی نظامشاه ،تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانهدا ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.1379،
خرابشه ،سلیمان ،رقابت عباسیان و فاطمیان در سیادت بر حرمین شریفین (قرن پنجم و ششم هجری) ،ترجمۀ رسول
جعفریان ،تهران ،مشعر.1385،
خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین ،تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد البشر ،زیر نظر محمد دبیر سیاقی ،تهران ،خیام،
.1380
درپر ،مریم« ،قطعیت باالی متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامهنگاری غزالی» ،جستارهای نوین ادبی ،س  ،46ش 73،181
 ،92تابستان.1392درپر ،مریم ،قوام ،ابوالقاسم ،فتوحی رودمعجنی ،محمود ،هاشمی ،محمدرضا« ،اسلوب نوشتار نامههای فارسی ،توصیف و
طبقهبندی گونه نامه» ،سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)  ،ش ،66 – 47،15بهار.1391
روملو ،حسنبیگ ،احسنالتواریخ ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،بابک.1357،
سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمۀ کامبیز عزیزی ،تهران ،مرکز.1385،
شمیسا ،سیروس ،بیان و معانی ،تهران ،فردوس.1376،
صحرائی ،قاسم ،حسنی جلیلیان ،محمدرضا ،پیرانپور ،میررضا« ،پژوهشی در نامههای شاهنامه فردوسی» ،متنپژوهی ادبی،
ش ،157 – 133،50زمستان.1390
عالمآرای شاه اسماعیل ،تصحیح اصغر منتظر صاحب ،تهران ،علمی و فرهنگی.1384،
عبدیبیگ شیرازی ،تکملة االخبار ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،نی.1369،
فرکالف ،نورمن ،تحلیل انتقادی گفتمان ،گروۀ مترجمان ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها 1379،الف.
ـــــــــــــــــ« ،تحلیل انتقادی گفتمان در عمل :توصیف» ،ترجمۀ پیروز ایزدی ،در کتاب نورمن فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان،
گروۀ مترجمان ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها 1379،211-167،ب.

ژپوهشهای علوم اتریخی

 ،دورۀ  ،13شمارۀ  -2شمارۀ پیاپی  ،26تابستان 145/ 1400

ـــــــــــــــــ « ،تحلیل انتقادی گفتمان در عمل :تفسیر ،تبیین و جایگاه تحلیلگر» ،ترجمۀ محمود نیستانی ،در کتاب نورمن
فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،گروۀ مترجمان ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها 1379،252-213،ج.
ـــــــــــــــــ « ،زبان و ایدئولوژی» ،ترجمۀ رضا ذوقدار مقدم ،در کتاب نورمن فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،گروه مترجمان،
تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها ،صص 1379،116-91د.
ـــــــــــــــــ « ،گفتمان و متن؛ تحلیلهای زبانشناختی و بینامتنی در چارچوب تحلیل گفتمان» ،ترجمۀ رامین کریمیان ،در
کتاب نورمن فرکالف ،تحلیل انتقادی گفتمان ،گروۀ مترجمان ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها،163 -117 ،
 1379ه.
قمی ،قاضیاحمد ،خالصه التواریخ ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1383،
غفاری ،قاضیاحمد ،نسخ جهانآرا ،تهران ،کتابفروشی حافظ.1343،
مقدسینیا ،مهدی ،سلطانی ،سیدعلیاصغر« ،سازوکارهای ادبورزی در نامهنگاری دورۀ مملوکی با تأکید بر کتاب صبح
االعشی» ،جستارهای زبانی ،د ،7ش( 5پیاپی ،192- 171،)34آذر و دی.1395
مهرابی ،سید محسن ،عبیدینیا ،محمد امیر ،کوشش ،رحیم« ،تطبیق ساختاری ارکان نامه در منشآت میبدی و تفرشی» ،نثر
پژوهی ادب فارسی ،ش ،240- 217،47بهار و تابستان.1399
واله اصفهانی ،محمدیوسف ،خلد برین ،به کوشش میرهاشم محدث ،تهران ،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1372،
وحید قزوینی ،میرزامحمدطاهر ،تاریخ جهانآرای عباسی ،سیدسعید میرمحمدصادق ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.1383،
ون دایک ،تئون« ،مطالعه گفتمان» ،ترجمۀ تژا میرفخرایی ،در ون دایک ،تئون آدریانوس ،مطالعاتی در تحلیل گفتمان :از دستور
متن تا گفتمان کاوی انتقادی ،گروۀ مترجمان ،ویراسته مهران مهاجر و محمد نبوی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها ،صص.1382،64-58

Historical Sciences Studies
Volume 13, Issue 2 - Serial Number 26,
Summer 2021

Reviewing the Effects of Lithographic Ashura Paintings of Judi
Collection on the Tilework of Tekyeh Moaven al-Molk
Fatemeh Asgari
Ph.D. Candidate in Islamic Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Mahnaz Shayestehfar

1

Associate Professor, Department of Islamic Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
(147-173)

The lithographic religious books as one of the most prevalent books in the
Qajar period, are closely related to the public culture and also influenced other
artworks. In this regard, the present study aims to review the impacts of Ashura
paintings of one of the most effective lithographic books (i.e., Judi collection)
on the tilework of Tekyeh Moaven al-Molk. Methodology: This analyticaldescriptive study utilizes a documentary-library method involving the study of
lithographic manuscripts available in the National Library of I.R.Iran along
with the tilework of Tekyeh Moaven al-Molk with the theme of Ashura.
Conclusion: Ashura paintings on the Tekyeh Moaven al-Molk tiles have been
inspired by lithographic images found in such books as Toofan Al-Beka’, Asrar
Al-Shahada, Majalis Al-Muttaghin, and Judy Collection. This inspiration is
seen more in Judi Collection than in other lithographic books. This inspiration
is evident not only in the subject matter but also in the design styles. The
similarities include the same elements in the selection of scenes and figures,
religious and historical narrations, visual presentations, layout, and lines of
shapes and interior surfaces. The background is more important in tilework and
the presence of women is remarkable in the paintings of the building’s tiles.
Indeed, the quantity of women in the paintings of the Judi collection is more
than in other manuscripts. The concepts of resistance, the superiority of good
over evil, and the companions of uwliya (saint figures) are significant in these
works.
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Abstract

 /148ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدي ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ
١
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺴﮕﺮی
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

ﻣﻬﻨﺎز ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮ

٢

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۳ /۲۹ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ /۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ دوران ﻗﺎﺟﺎر ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪاﮐﺮده و
ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻌﯽ دارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ )ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی( ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی آن اﺳﺖ .روش ﭘﮋوﻫﺶ :ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﺷﻮرا ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی :ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ،اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ،ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺘﻘﯿﻦ و ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی در ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرز اﺳﺖ.
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ،رواﯾﺘﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﺧﻂ
ﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻃﺮاﺣﯽ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ ،در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪاری
و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺮوی ﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎران اوﻟﯿﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎره ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ،ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ.

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزﺷﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر روﺿﻪﺧﻮاﻧﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺐ در اﻣﺎﮐﻨﯽ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از دورۀ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
اﻣﺮوزه آوازه اﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ درﺑﺮدارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
 .١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اول  -ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ )ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾﻨﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﻧﺴﺦ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻔﯿﺲ ﻗﺎﺟﺎری(
shayesteh@modares.ac.ir
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دوران ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯿﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ دﯾﻨﯽ در
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﺘﯽ آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺮدم
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر اداﻣﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﻫﻨﺮ ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺰء ﺷﯿﻮهﻫﺎی راﯾﺞ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ روی ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎره ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻋﺎمﺗﺮی دارد ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﯾﺎ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم دارد .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ و ﺗﺪاوم در ﻧﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از روﯾﻪ ﻣﺮﺳﻮم و آﺷﻨﺎی ﺑﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه ،ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﻌﯽ دارد،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -۱-۱ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی و ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻫﻨﺮ ،ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ،آن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ
رﺿﻮی -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰه ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻄﯿﻪ ﺧﺎﻧﯽآﺑﺎد در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮی ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۲۹ﺳﺎل  .۱۳۹۹اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم
)زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ روﺿﻪاﻟﻤﺠﺎﻫﺪﯾﻦ – ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ( از ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻔﮑﺮ آزاد،
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۳۲ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای در دوران ﻗﺎﺟﺎر( از
ﻣﻬﯿﻦ ﺳﻬﺮاﺑﯽ و ﻋﻔﺖ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯿﺎن در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۱۹ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای و درک
راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ
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ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺼﻮر دورۀ ﻗﺎﺟﺎر( از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺒﺎری و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮاﺛﯽ در )ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ،

ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۱ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﺑﻪ ﺳﺎل  (۱۳۹۲ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎرﻫﺎ از
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و ﻫﻨﺪی ﻣﯽﭘﺮدازد .در
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮه ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺮوان ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎخ ﻣﻮزۀ ﮔﻠﺴﺘﺎن( از ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﺮﻋﺰﯾﺰی و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﺎدقﭘﻮر
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد در ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۳۷ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺳﻄﻮره-
ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی دوران ﻗﺎﺟﺎر( از ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۵در ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻘﻮش
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ( از اﻟﻬﻪ ﭘﻨﺠﻪﺑﺎﺷﯽ و ﻓﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮﻫﺪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎرﯾﻨﻪ
)ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ( ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۸-۷در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺛﺒﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺷﺎره دارد .در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ
)ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻫﻨﺮی و ﻣﻨﺸﺄ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه( از
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ زارﻋﯽ و ﯾﺪا ...ﺣﯿﺪریﺑﺎﺑﺎﮐﻤﺎل ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۶۸ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی
ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ و ﻫﻨﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ اﺷﺎره دارد .ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺗﻄﺒﯿﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
دﯾﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ -ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه زﯾﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺰﯾﻪ( از ﻧﺴﺘﺮن ﻧﻮروزی و
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ دادور در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮه ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ۴۸ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
)ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﺗﺮی
ﻗﺪرت( داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻬﺮان ،از ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺳﻠﮑﯽ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی
اﺧﻮﯾﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ ﺛﺒﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﺑﺮ
دﯾﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺗﻮﺟﻪ دارد .در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ( از ﺣﺴﯿﻦ ﺻﻮﻓﯽ ،ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ زاده و
ﺟﻮاد ﻧﻮﺑﻬﺎر در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲-۱روش ﭘﮋوﻫﺶ

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و از ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ،اﺳﻨﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ۱۴ .ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﺷﻮرا و  ۲۶ﺗﺼﻮﯾﺮ از
ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ دارد.
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 .۲ﻋﺎﺷﻮرا در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ﻗﺎﺟﺎر
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺗﺮﯾﺸﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ و ﻋﺮﺻﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺮای
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﺸﻮد» .ﯾﮏ ﻧﻘﺎش اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﻔﻠﺪر) (١اﯾﻦ اﺳﻠﻮب را اﺑﺪاع ﮐﺮد ) ١٧٩٨م( .وی
ﻧﺨﺴﺖ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد«)) (٢ﭘﺎﮐﺒﺎز ،(٤٤٨ :١٣٨١ ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان )دوران ﻗﺎﺟﺎر( ﻧﯿﺰ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎ زاده »ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺳﺮﺑﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﯾﺮ
ﮔﺸﺖ .ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﻟﺢ ﺷﯿﺮازی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزاﺻﺎﻟﺢ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
آورد«)ﺑﺎﺑﺎزاده.(۲۱ :۱۳۷۸ ،
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎ در ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
روﯾﺪاد ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﯾﯽ و ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ» .وﺟﻪﺗﺴﻤﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺘﺎب روﺿﺔاﻟﺸﻬﺪاء اﺛﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎره دارد .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ادﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻌﺰﯾﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺮﺑﻼ و ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و
ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﻣﺎرزﻟﻒ .(۴۴ ،۱۳۹۸ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺰﯾﻪﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ-
ﻫﺎی ﻧﺒﺮد و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص داﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﻮرﺳﺎزی ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾﻨﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻫﺮ
)(۳
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ
اﺳﺖ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽﺳﺎزی در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ دور از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎد ﺑﺮ
)(۴
روی ﺑﺮﺧﯽ وﻗﺎﯾﻊ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﯾﺠﺎد زﺑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اوﻟﺮﯾﺶ ﻣﺎرزﻟﻒ (۵)،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر در ﮐﺘﺎب-ﻣﺮﺟﻊ -ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی
داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ» :وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺳﺒﮏ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﺎ
ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﺧﻄﯽ ﻣﺼﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی رواﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﭽﮑﺎری در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
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ﺗﺼﻮﯾﺮی ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺼﻮر و اﻗﻼم ﻣﺼﻮر دﯾﮕﺮی از
)(۶
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد«)ﻣﺎرزﻟﻒ ۱۳ :۱۳۹۸ ،و .(۱۴
اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺻﻄﻼح »ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ«
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮده وﺳﯿﻌﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮوﮐﺎر دارد و از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﺘﺮاکﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف
ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﺑﻮدن ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﭘﯿﭽﯿﺪهﮔﻮﯾﯽ در ﺑﯿﺎن رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻗﺪﻣﺖ دارد .آﻧﭽﻪ در ﺑﺮ
ذﻫﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )آﯾﯿﻨﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ( ﺟﺎری اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﮕﺎرهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﮐﺘﺐ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﺟﺎری ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﺷﻮرا و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ رو اﺷﺎره ﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺒﯿﺐ اﻻوﺻﺎف ،اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ﯾﺎ دﯾﻮان
ﺳﺮﺑﺎز ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ اﺳﺮار ،اﻧﻮاراﻟﺸﻬﺪاء ،ﻣﺎﺗﻤﮑﺪه ،ﻣﺠﺎﻟﺲ-
اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ،ﺗﺨﻔﺔاﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ ،وﺳﯿﻠﺔاﻟﻨﺠﺎة ،ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ ،روﺿﺔاﻟﻤﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﺗﺤﻔﺔ-
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ و ﺗﺤﻔﺔاﻟﻨﺠﺎت.
 .۳ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی
ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺟﻮدی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۳۰۱ق( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺟﺰء ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺛﯽ اﺋﻤﻪ )ع( در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ» .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺷﻌﺎر ﺟﻮدی ،ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺷﻮرﯾﺪﮔﺎن آﺳﺘﺎن
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( ﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﻌﺎرش ﻋﺎری از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺷﻌﺎر وی ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪاﺣﺎن و ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«)اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ.(۴ :۱۳۸۶ ،
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺒﺖﺷﺪه از ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺼﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ در ﯾﮏ
ﺟﻠﺪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۹۵ق ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻼﺣﺴﻦ و ﻣﺸﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدقﺑﻦﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺑﻪ ﻃﺒﻊ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی داﺳﺘﺎﻧﯽ از اوﻟﺮﯾﺶ ﻣﺎرزﻟﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ و آن ﻫﻢ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ۲۸ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﻮر
از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮر دﯾﮕﺮ در
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺮﯾﺰ،
)(۷
داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 .۴ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی آن
ﻓﻨﻮن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮنﻫﺎ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه و دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾﻮاری و ﮔﭻﺑﺮی ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ،رﻧﮓ و ﻃﺮحﻫﺎی
ﻓﺮاوان را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎخﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ«)ﭘﻮرﺗﺮ.(۸ ،۱۳۸۱ ،
در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر »روشﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮓ زﯾﺮﻟﻌﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺳﻔﺎﻟﮕﺮان و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎران ﻗﺎﺟﺎر آﺛﺎرﺷﺎن
را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ«)ﻫﻤﺎن ۸۱ ،و  (۸۲ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﻦ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﯾﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی وﯾﮋه آن ،ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ،
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی رواﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ (۸) .ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ» .ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در اﺑﺘﺪا ﮔﭻﺑﺮی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی،
ﺣﺴﯿﻦﺧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ«)ذوﻗﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ .(۱۳۱ ،۱۳۹۲ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ق ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ق ﺗﮑﯿﻪ را وﻗﻒ ﻋﺰاداری اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روی اﯾﻦ
ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ »ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻗﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در راه زﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼ دو ﻣﺎه در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺎﻧﺪ و
ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠﺲ از ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﺎﺷﻮرا در ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮد .ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺎﺷﯽﭘﺰ و ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎر ﺷﯿﺮازی،
ﺻﺎدق ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺮﺑﻼ ،ﻣﻼ رﺟﺐ ﻧﻘﺎش ،اﺳﺘﺎد ﺣﺒﯿﺐ ﻧﻘﺎش ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦﺧﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮل ﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﻫﺮ زاده ﻣﻼ رﺟﺐ و ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﺸﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ«)رﯾﺎﺿﯽ .(۱۷۹ :۱۳۹۵ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ اﺷﻌﺎر
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦﺧﺎن
)(۹
ﺧﻄﺎط ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
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 .۵ارﺗﺒﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺎﺟﺎر و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد آﮔﺎﻫﯽ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪ.
»اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﯾﻊ و
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم-
ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﭘﯿﺸﻪ وران ،ﻣﯿﺴﺮ
ﮐﺮد .ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻫﻔﺖ
رﻧﮓ در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﻮزه ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺮار داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ،ﻟﻌﺎﺑﯽ ﺑﯽرﻧﮓ و ﭘﺮﺟﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و
ﻋﮑﺲ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ« )اﺳﮑﺮس .(۱۲۵ - ۱۲۲ :۱۳۹۹ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺎپﺳﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﻪﺧﺴﺮوان ) (۱۰اﺛﺮ
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦﻣﯿﺮزا و آﺛﺎراﻟﻌﺠﻢ) (۱۱ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎﺷﯽ-
ﻧﮕﺎر ،ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﮐﻤﺘﺮی از
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﯿﻮه ﺧﻂﮔﺬاری
و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎهوﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺗﮏﻧﮕﺎرهﻫﺎی
ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻌﯽ را در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮی از ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻗﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاردی ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻘﺎﺗﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺼﻮری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،از
ﺗﺼﻮﯾﺮ  -1ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ 1336-ق -ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه – ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ -ﻣﺄﺧﺬ:
)آرﯾﺎﯾﯽ/https://amordadnews.com/10513 (1397 ،
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ﺟﻤﻠﻪ ،داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮ در ﮐﺮﺑﻼ و ﯾﺎ زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﺷﻬﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺪ و اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( و  ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ،ﭘﺮده دروﯾﺸﯽﻫﺎ
)ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪﻫﺎ دارد( و ﯾﺎ در ﻧﮕﺎرﮔﺮیﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ و آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارد واﻋﻈﯿﻦ و ﻣﺪاﺣﺎن از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺎﺗﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻌﺪی ،ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶ رو ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺦ
ﻣﺘﻌﺪد ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از  ۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی آﯾﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺎﺟﺎر رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ،ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ،ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ،ﻣﺎﺗﻤﮑﺪه و ﮐﻠﯿﺎت
ﺟﻮدی .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺠﺰای آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺎپ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،از رﻧﮓﮔﺬاری ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ از
ﺗﻀﺎد ﺳﯿﺎهوﺳﻔﯿﺪ و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻂ و ﺗﮑﺮار ﺧﻄﻮط ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ،ﻋﺎﻣﻞ رﻧﮓ و اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﯽ ،داﻣﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در
ﻫﻨﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰرگ ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮزاﯾﯿﮑﯽ از ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﻮه ﻫﻨﺮی ،در ﻧﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد.
 .۱-۵ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ
ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺘﻘﯿﻦ)ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳و  ،(۴در ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از وﺟﻪ ﺗﺠﺴﻤﯽ رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺰاداری ،دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮاری و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﻢزﻣﺎن را در ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ وﻋﻆ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .در
)ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳ ،۲و  (۴واﻗﻌﻪ در ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺎقﻫﺎی ﻫﻼﻟﯽ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭘﯿﭻدار ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲اﻟﯽ  ۴۵ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎدرﺑﻨﺪی و ﭼﻬﺎر
ﭼﻮبﮔﺬاری دور ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎدرﻫﺎ از ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ
آﺟﺮﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬاری اﺑﯿﺎت و ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ،واﻋﻆ رﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﭘﺸﺖ و ﻫﻼﻟﯽ ﺷﮑﻞ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ و دﺳﺘﯽ رو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد .ﭘﻠﮑﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ و ﮐﺎدرﺑﻨﺪی ﺷﺪه از روﺑﺮو و ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻی
ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ در ﻧﻤﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ردﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻼهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ
در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﮐﻼهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو اﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﺎﻫﺖ در زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ رخ و ﺗﻤﺎم رخ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ دارای
ﺟﺰﺋﯿﺎت و وﺳﻌﺖ ﻧﻤﺎی ﺑﺰرگﺗﺮی ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ رﻧﮓ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
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ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻀﺎد رﻧﮕﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﺳﻄﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ،وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط و ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری در ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦﻫﺎ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺎﯾﻪﭘﺮدازیﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
 .۲-۵آﻣﺪن ﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
در رواﯾﺖﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﺮ )ﺗﺠﺴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(( ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺷﻬﯿﺪ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ (۱۲) .ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺮ درآﻣﺪه ،ﺟﻌﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻮده در ﮐﺘﺐ
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺴﺒﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان
درﻧﺪه ،اﻟﺤﺎد و ﮐﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ رو آن را ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ۲۶۸ ،۱۳۹۰ ،و
 .(۲۶۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻟﻘﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﺪارد .ﺷﯿﺮ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﻞ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در اﺳﺘﻌﺎرهﭘﺮدازی ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ)ع( دﻻﻟﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ
رواﯾﺖﻫﺎ از ﺻﺤﺮای ﺑﯽآب و ﮔﯿﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺳﻮم ﻗﺎﺟﺎری دارد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻧﻤﺎی دور و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺣﻀﺮت ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﭘﯿﮑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺑﺴﺘﻪ از واﻗﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﻫﺮ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﯿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و
ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم )ع( اﺣﺎﻃﻪ
دارد .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻮﻫﺎت ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم ﻧﺸﺎن
داده ﺷﻮد ،از روﺑﺮو ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﭘﺮﺗﺤﺮکﺗﺮ و دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت
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ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺻﺤﻨﻪ در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی اﻓﻘﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ در ﻫﺮ دو
)(۱۳
ﻧﻤﻮد ﻫﻨﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 .۶ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻣﺼﻮر و ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ
ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪاﺣﺎن اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻗﺮار
داﺷﺖ و در ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﭘﺮﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻧﺴﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻬﺮه-
ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮ روی ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪای ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ذوق ﻣﺠﺰای ﺧﻮد را
در آﻧﻬﺎ دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮر ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رواﯾﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ دارد .ﻧﮕﺎرهﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺼﻮر ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﮑﺘﻮب
رواﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﻣﺮﺛﯿﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﺎم ،ورود اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﯾﺎ آﻣﺪن اﻣﺎم )ع( ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎراﻧﺶ
ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ
ﻣﺼﻮر ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺎﺷﻮرا )اﺳﺮاء و اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺷﺎم،
ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺎرﮔﺎه ﯾﺰﯾﺪ ،اﺑﻦ زﯾﺎد و (...ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﯽﭘﺮدازد .از ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی ،ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﻧﮕﺎه ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
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 .۱-۶آﻣﺪن زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع(

ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎﺟﺎری رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﺟﺮای زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﮐﺘﺐ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮ راﯾﺞ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﺎﺷﻮرا در دوران ﻗﺎﺟﺎر ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ،
)(۱۴
ﻧﻘﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

در ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی ،اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ،ﻣﺎﺗﻤﮑﺪه و ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۷اﻟﯽ  .(۱۱ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی اﺛﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮی و ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ

 /160ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدي ﺑﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ

ﻧﯿﺰه و اﻓﺴﺎر اﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻤﺒﺎر ﺑﺎ ﺳﺮ ﺧﻤﯿﺪه و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺟﻨﻪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب ردﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻮدی از ﺧﻼﺻﻪﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻧﻤﺎی زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ را ﻣﺠﺰا
از اﺟﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺟﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻀﺤﮏ دارﻧﺪ .اﺑﺮواﻧﯽ ﺧﻤﯿﺪه ،دﻫﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه و
ﻣﻮرب ،ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺳﻢدار و ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺳﺎقﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ زاﻧﻮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ )آﻣﺎده
ﺟﻨﮓ( ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .زﻋﻔﺮ ﺟﻨﯽ در ﻫﺮ دو ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی
اﻣﺎم دراز ﮐﺮده و در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻗﺮار دارد .ﮐﻼهﻫﺎی اﺟﻨﻪ ،ﻟﺒﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖ و زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﻣﺎم)ع( روی اﺳﺐ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺎﻣﻪ و
ﭘﺎﭘﻮشﻫﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻊ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی از ﭘﯿﮑﺮهﻧﮕﺎری ﻗﺎﺟﺎری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ
اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۹و ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۱۱ﺗﺤﺮک و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت اﺟﻨﻪ در ﻧﺴﺦ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﻏﺮاقﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺎﺗﻤﮑﺪه و ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ واﻗﻌﻪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﻫﺎی دورﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و زﻧﺎن اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻘﻮش ﭘﺎرﭼﻪ روی اﺳﺐ و ﻟﺒﺎسﻫﺎ در ﺳﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء و اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ از ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻮط
در ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦﻫﺎ و اﻣﺘﺪاد ﺟﻮی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 .۲-۶ورود اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﻂ در ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ دارد .اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ از
ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﯿﺎن روﯾﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎروان اﺋﻤﻪ)ع( و ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ -ﺗﭙﻪﻫﺎ و ﻋﻤﺎرت دروازه
ﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﺻﺤﻨﻪ ،در ﺟﻬﺖ و ﻧﻤﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
 ۱۲اﻟﯽ  ۱۷ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻤﺎی ﺟﻠﻮ و در
ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏﺳﻮم ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ)ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ دﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ( اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( و زﻧﺎن اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع(
ﺑﺮ ﮐﺠﺎوه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻌﺪاد ﮐﺠﺎوهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺘﺮﻫﺎ و آراﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻮدی اﺳﺖ،
ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﺎرت ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ و اﻧﺪامﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻗﺎﻣﺖ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ ،ﺑﺪون واﮐﻨﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .زاوﯾﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ،ﻫﺎﻟﻪ دور ﺳﺮ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( و زﻧﺎن ﮐﺎروان ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻄﯽ در ﻧﺴﺦ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد .در
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۴،۱۳و  ،۱۵ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ آﺳﺘﯿﻦ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
و روﺷﻦ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ روﺳﺮیﻫﺎی ﺳﻪﮔﻮش ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
روﺷﻦ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﻗﺎﺟﺎری ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪن ﺳﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎه آوﯾﺰان ﺑﺮ ﮔﺮدن ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺗﭙﻪﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻼﻟﯽ ﺷﮑﻞ در ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎره دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ذﮐﺮ روﯾﺪاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد.
 .۳-۶ﺑﯿﺮون آوردن اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( از ﺧﺮاﺑﻪ

ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﯾﺰﯾﺪ اﻫﻞﺑﯿﺖ اﻣﺎم )ع( را در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺷﺎم ﺳﮑﻨﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ
داﺷﺖ» .در ﻟﻬﻮف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی و ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« )ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۳۱۱ :۱۳۹۴ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ
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ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻨﺪ »در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ را در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن.(۲۲۱:

در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻮدی اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮدن اﺳﯿﺮان ﺑﻪ دﯾﺎر ﺷﺎم در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ﺗﺤﻔﺔاﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ذﮐﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﺷﯿﻮه واﻗﻊﮔﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد.
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در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۹ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ارﯾﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺰن و اﻧﺪوه و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ در ﻧﻤﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﻦ اﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ،ﻫﺎﻟﻪ دور ﺳﺮ ،ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آراﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدن و
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺻﺤﻨﻪ اﻟﺒﺴﻪ زﻧﺎن و اﻣﺎم
ﺳﺠﺎد )ع( در ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۸اﻟﯽ  ۲۰اﺳﺖ .اﻏﺮاق در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻤﺎرت
ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻂ ﮔﺬاریﻫﺎ در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ،ﻓﻀﺎی اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮ  ١و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻏﺮاق در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺧﻠﻮتﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎی زﻣﯿﻨﻪ.
ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﻘﯿﺎء دورﺗﺎ دور ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮه اﻫﻞﺑﯿﺖ را ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ﺑﺼﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ،۶-۲۵۵۳۷
 ۶-۲۹۲۷۴و  ۶-۳۴۳۷۱ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﮑﯿﻪ دارد.

 .۴-۶واردﮐﺮدن اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺰﯾﺪ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۲۲اﻟﯽ  ۲۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺰﯾﺪ در ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ دوار،
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮدهﻫﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺬاری
ﺳﺘﻮنﻫﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮمﻫﺎی ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ در ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﮐﻠﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺖ
ﯾﺰﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮم در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﺮﻧﮕﯿﺎن در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺰﯾﺪ ،زﻧﺎن اﺳﯿﺮ و
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﺻﺤﻨﻪ ،اﯾﺠﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ
1. Expersive
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از اوﻟﯿﺎء ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ در ﻧﻤﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ در ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎره ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ ،اﺑﺮوان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻠﻨﺪ و رﯾﺶﻫﺎی اﻧﺒﻮه در ﭼﻬﺮه ﯾﺰﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺰﯾﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺪرت وی
دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮا ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺻﺤﻨﻪ را در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎری در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎس ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﻤﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
رﻧﮓ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎران ﯾﺰﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت روﺣﯽ و اﻣﯿﺎل
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را در ﺳﯿﻤﺎی اﺷﺨﺎص ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﺧﻂ ﮔﺬاریﻫﺎی در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯽ و ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎری ،ﺣﺘﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﻼهﺧﻮدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎرﮔﺎه ﯾﺰﯾﺪ در ﮐﺘﺐ وﺳﯿﻠﺔاﻟﻨﺠﺎت و ﺗﺤﻔﺔاﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺴﺨﻪ
ﺟﻮدی و ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ اﺳﺖ.

 .۵-۶ﻣﺠﻠﺲ رزم ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع( و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رزم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺣﻀﺮت
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺷﺎره دارد در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء،
ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺘﻘﯿﻦ ،اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ،وﺳﯿﻠﺔاﻟﻨﺠﺎت ،ﺗﺤﻔﺔاﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺠﺰا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺦ ،رزم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﻣﻮارد ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮﺷﺪه ،ﻧﺴﺦ  ۶-۲۵۵۳۷و  ۶-۱۵۱۷۱ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪ
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ
ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺻﻮرت ﮔﺮد ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ و رﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮراﻧﯽ
ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﺮ اﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی در ﻫﺮ دو از ﻧﻮع ارﯾﺐ و ﻗﻄﺮی اﺳﺖ و در ﻫﺮ
دو ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ و در وﺟﻪ زاوﯾﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ در
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ و ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ دو
در ﻧﻤﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭼﯿﺮه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﮑﺎل ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .۶-۶رزم ﻧﻤﻮدن ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۰اﻟﯽ  ۳۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ اوج رواﯾﺖ
رزم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺳﯿﻤﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺪون ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت روﺣﯽ و در ﮐﻤﺎل
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آراﻣﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ در ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﯾﺸﺎن از وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﻀﺎد ﻓﺮم)ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﺳﭙﺎه اﺷﻘﯿﺎ و اوﻟﯿﺎء( را در ﮐﻠﯿﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﺎﺷﻮرا در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان و
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﻨﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮﻧﺞ ،داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﺤﻨﻪ ،رواﯾﺖ داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ،
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ
دﯾﻮارﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎ و ﻧﺴﺦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﮑﺮه ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ از ﺗﺤﺮک
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزشﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﻟﯿﺎء ،وﺳﻌﺖ ﺳﻄﻮح و ﺣﺠﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ،اﺑﺮوان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ درﺷﺖ در ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
در ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺟﺰاء ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺗﻀﺎد رﻧﮕﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﻮح ،ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮه اوﻟﯿﺎء را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .۷-۶وداع ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء)ع( ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﺻﺤﻨﻪ وداع ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
رواﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ( در ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ،ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۲۷۰ق و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﮏ رواﯾﺖ ،در ﮐﻠﯿﺎت
ﺟﻮدی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وداع در ﻧﺴﺦ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ
وداع ﺑﺎ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ،اذن ﺟﻨﮓ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
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اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۹و  ۱۳۳۴ق ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ رو ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺤﻨﻪ وداع در ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ در دو ﺻﺤﻨﻪ ،ﯾﮑﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺴﺘﺮده واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد را در ﯾﮏ ﻧﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۹ -۳۷ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﺑﺎزان در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،اﺳﺐ ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺧﻠﻮت
ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی زﻣﯿﻨﻪ ،وﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط داﺧﻠﯽ ،دورﮔﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط اﻏﺮاقﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮی در آن ﺑﺎرز اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ،دو ﺗﮏ درﺧﺖ ﭘﺲ-
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زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ و ﭼﯿﻦ و ﺷﮑﻦﻫﺎی ﻟﺒﺎس ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه و ﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ اﺑﺮوان ﺑﻠﻨﺪ اﻓﻘﯽ ،ﺻﻮرت ﻧﯿﻢرخ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ دور از ﭼﻬﺮه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ،در ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﺒﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی ،ﻣﺠﻠﺲ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎزﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪای ﺧﻠﻮت و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ
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.۷ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻨﺮ ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻇﻬﻮر ﻫﻨﺮ
دﯾﻨﯽ در ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ
در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار دارد ،رواﯾﺖﻫﺎی واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ،اﺳﺮاراﻟﺸﻬﺎده ،ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺘﻘﯿﻦ و ﮐﻠﯿﺎت
ﺟﻮدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﯾﻦ ﻧﺴﺦ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرز اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی در ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ارﯾﺐ ،ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا و ﯾﺎ ﻗﻄﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ و زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی
ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ،آراﯾﺶ ﺻﺤﻨﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﺧﻂ ﮔﺬاری ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ اﺷﮑﺎل و ﺳﻄﻮح
داﺧﻠﯽ ،ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎرز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﺮک و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ .ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﭼﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﻮح
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ را در ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﻫﻨﺮ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻋﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺟﻪ دارد و داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی دارد .اﻏﺮاق در ﺧﻂ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ در ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ وﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻃﺮاح ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺮ روی واﻗﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﺎﺷﯽ ﻧﮕﺎر ﺑﯿﺎن رﻧﮕﯽ را در ﮐﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزان ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ از
ﺟﻠﻮه ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﺮﺗﺮی ﻧﯿﺮوی ﺧﯿﺮ ﺑﺮ
ﺷﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎران اوﻟﯿﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

)1. Alois Senefelder (1834-1771
 .۲زﻧﻔﻠﺪر در دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۷۹۷م ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ را در ﺑﺎﻻی آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن دو ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻋﺒﻮر داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ،ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ روی ﺳﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد و ﭼﺎپ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
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» .۳ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ،ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و آﻣﻮزﻧﺪه اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﻣﻨﺜﻮر
در ﮐﻨﺎر ادب رﺳﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج دارد .ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی راﯾﺞ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ،اﺳﻄﻮره ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﻣﺘﻞ ،ﻣﺜﻞ ،داﺳﺘﺎن
ﻣﺜﻞ ،ﻟﻄﯿﻔﻪ ،ﻧﻘﻞ ،ﻧﻘﻞ آواز ،اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﻮاع ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﻨﺜﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮم ﻫﻢ در ادب
ﻋﺎﻣﻪ و ﻫﻢ در ادﺑﯿﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻪ آن دﺳﺘﻪ آﺛﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﻀﻤﻮن ،ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش،
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ آن ﺑﺎب ﭘﺴﻨﺪ ﻋﺎﻣﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ«)ذواﻟﻔﻘﺎری.(۱۲ :۱۳۹۷ ،
 .۴ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب در ﻧﺴﺦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزان ﻣﺘﻌﺪد
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻃﻮﻓﺎناﻟﺒﮑﺎء ﮐﻪ ﺟﺰء ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ راﯾﺞ در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎری آن را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ.
)5. Ulrich Marzolph (1953
 .۶اوﻟﺮﯾﺶ ﻣﺎرزﻟﻒ از اﺻﻼح » (Marzloph ,2001: VII ) "Popularاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ» .آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی دارای روح ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﺎﻣﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«)ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎ و ﻣﺮاﺛﯽ.(۹۰ - ۸۹ :۱۳۹۳ ،
 .۷ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﻣﺼﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﻠﯿﻘﻠﯽﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻊ ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪی
ﺧﺪاداد ﭼﺎﭘﭽﯽ و در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﺴﺦ ﺟﻮدی ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺴﺎری،
ﺑﺪری ،ﯾﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﺤﺴﻦ ﺗﺎجﺑﺨﺶ ،ﻧﺎﺻﺮﻗﻠﯽﺧﺎن
ﺧﻮاﻧﺴﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺧﻮﻧﺴﺎری اﺳﺖ.
» .۸اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﭼﺎل ﺣﻮض ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺪاد ﻋﺎدل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ۱۳۳۰ق ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺗﮑﻤﯿﻞ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﺎش ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺎش ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﮐﺎﺷﯽﭘﺰ ﻣﯿﻨﺎﭼﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را اﻧﺠﺎم داد«)ﻣﻼزاده و ﻣﺤﻤﺪی.(۱۶۱ :۱۳۸۱ ،
 .۹در ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ،دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی اﻟﻮان و ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﭼﻬﺮه ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﺸﻮری و ﻧﯿﺰ آراﻣﮕﺎه اﻣﺎﻣﺎن ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ» .ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﭽﮑﯽ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻠﻪﻫﺎی
ورودی ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺻﺤﻨﻪ آب ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﺳﮑﯿﻨﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ورودی
اﺻﻠﯽ ،در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﭼﻬﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی رزم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ و  ...ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ« )ذوﻗﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ.(۱۳۴ :۱۳۹۲ ،
» .۱۰ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺮوان ،اﺛﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺮزا ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ،
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »داﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﺎرس از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ «.ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺮوان ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر در ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ دوره ﻣﻮﺟﺰ و ﻣﺼﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان از ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪ« )ﻣﯿﺮﻋﺰﯾﺰی و ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد.(۷۶ :۱۳۹۵ ،
 .۱۱آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ﯾﺎ ﺷﯿﺮازﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿﺮازی ،ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وآﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ،
ﺷﺎﻋﺮان ،ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﻧﻘﺎﺷﺎن و اﻫﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﺮاز ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرآﺛﺎر ﻋﺠﻢ در  ۱۳۱۴ق در ﺑﻨﺪر ﻣﻌﻤﻮره ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 ۶۰۴ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻄﺒﻊ ﻧﺎﺻﺮی ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 .۱۲در ﻧﺎﺳﺦاﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ورود ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ،ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ
ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ) .ﺳﭙﻬﺮ.(۲۲ ،۱۳۸۲ ،
 .۱۳ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ در ﮐﺮﺑﻼ در ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ از ﮐﻠﯿﺎت ﺟﻮدی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۷ق ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  ۶-۲۱۹۶۳در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﯽﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ از ذﮐﺮ آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪ.
» .۱۴ﺣﻀﻮر زﻋﻔﺮ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻧﻮری ﺑﯽ اﺳﺘﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در رواﯾﺎت ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ً
ﻧﺎﻣﯽ از رﺋﯿﺲ ﺟﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ،رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﻼﺣﺴﯿﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﺳﺘﻨﺎد رواﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ) «.ﻟﻌﻞ ﺷﺎﻃﺮی و ﻫﻤﮑﺎران.(۱۵۶ :۱۳۹۷ ،

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺳﮑﺮس ،ﺟﻨﯿﻔﺮ ،ﺷﮑﻮه ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎرﻟﻮ و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺧﻂ و ﻃﺮح.۱۳۹۹ ،
ﺑﺎﺑﺎزاده ،ﺷﻬﻼ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﻬﻮری.۱۳۷۸ ،
ﭘﺎﮐﺒﺎر ،روﯾﯿﻦ ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻫﻨﺮ .ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ.۱۳۸۱ ،
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ﺟﺒﺎری ،ﻣﺮاﺛﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﻣﺤﺴﻦ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺼﻮر دورۀ ﻗﺎﺟﺎر.
ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ -ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ .دورۀ  .۱۸ﺷﻤﺎرۀ ،۱،ﺻﺺ .۱۳۹۲ ،۶۸-۵۷
ﺟﻮدی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد .دﯾﻮان ﺟﻮدی ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﻓﺮاﺳﯿﺎﺑﯽ .ﭼﺎپ اول .ﻗﻢ ،ﻗﻠﻢ.۱۳۸۶ ،
ذوﻗﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﻟﻬﻪ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﺎﯾﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﺤﺎن.۱۳۹۲ ،
ذواﻟﻔﻘﺎری ،ﺣﺴﻦ ،ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ،ﺗﻬﺮان ،رﺷﺪآوران.۱۳۹۱ ،
رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﯾﺴﺎوﻟﯽ.۱۳۹۵ ،
ﺳﭙﻬﺮ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ،ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ.۱۳۸۲ ،
ﺷﺎﻃﺮی ،وﮐﯿﻠﯽ ،ﻧﺎﻇﻤﯿﺎن ﻓﺮد ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻫﺎدی ،ﻋﻠﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺮﺑﻼ در ﮐﺘﺐ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺑﺎ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۱۰۷ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۲ﺻﺺ
.۱۳۹۷ ،۱۷۶-۱۴۷
ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ،ﺗﺬﮐﺮةاﻟﺸﻬﺪاء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻤﺲاﻟﺼﺤﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﻤﺲ
اﻟﻀﺤﯽ.۱۳۹۰،
ﻋﺰﯾﺰی ،ﺻﺎدق ﭘﻮر ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺮوان ﺑﺮ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎخ ﻣﻮزۀ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻧﮕﺮه ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۷ﺻﺺ .۱۳۹۵ ،۸۶-۷۳
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ)از وﻻدت ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت( ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﮐﺘﺎب زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮی ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ اﻟﯽ
اﻟﻠﺤﺪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻼل ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.۱۳۹۴ ،
ﻣﺎرزﻟﻒ ،اوﻟﺮﯾﺶ ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻬﺮوز ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﻈﺮ.۱۳۹۸ ،
ﻣﻼزاده ،ﻣﺤﻤﺪی ،ﮐﺎﻇﻢ ،ﻣﺮﯾﻢ .داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف  -۴داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ،۵/
ﺗﻬﺮان ،ﺳﻮرۀ ﻣﻬﺮ.۱۳۸۱ ،
ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻨﯽ ،ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎ ،ﻣﺮاﺛﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﻤﺪف ﻣﺤﺴﻦ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی در ﻫﻨﺮ ﻋﺎﻣﻪ،
.۱۳۹۳
آرﺷﯿﻮ ﻧﺴﺦ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت .ﺷﻤﺎرۀ  ،۲۷ﺻﺺ .۱۰۹-۸۷
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﺐ)ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﯾﺮان)ﺧﺒﺮ آﻧﻼﯾﻦ( .(۱۳۹۴) ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
.۹۹/۱۲/۱۸
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻮدﯾﻨﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ) ،(۱۳۹۲ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ .۱۳۹۹/۱۲/۲۱
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻄﻠﺐ از ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻨﯿﻌﯽ)ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻌﺎوناﻟﻤﻠﮏ() ،(۱۳۹۴ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ .۹۹/۱۱/۳
Marzolph,Ulrich, Narrative Illustration In Persian Lithographed Books, Boson, Brill,
2001.
https://www.khabaronline.ir/photo/467479/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%
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Abstract
Water and water management studies have long been a matter of concern to
archaeologists. In Arrajan, one of the five regions (xora) in Fars during the
Sasanian era, the remains of water installations are evidence of natureculture interactions as well as of environmental behavior through time.
Maroon and Khairabad Rivers, as two main water resources of the region,
have long been subjected to control and management by societies. Based on
the archaeological field surveys and the analysis of written primary sources,
the dependence of Arrajan to these rivers in different periods and water
management strategies and practices will be assessed across the Arrajan
landscape. Written sources as well as recent geological surveys show that
groundwaters in the region were of low quality and had not been suitable for
agriculture and domestic use. As the prosperity of the region largely
depended on an effective water management and sufficient knowledge of
surface and subterranean water potential, the evolution of water management
in Arrajan region lead us to be aware that any negligence in the issue of
water management would lead to the decline and desertification of the
landscape and vitiate its potential of to host human settlements.
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 /176ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﱠارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﻓﺸﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ

٢

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.

ﻫﺎﯾﺪه ﻻﻟﻪ

ﭼﮑﯿﺪه

داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۳۹۹/۱۲ /۱۷ :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۱۴۰۰/۰۶ /۳۱ :
ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﮐﻨﺘﺮل آب را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ارﺟﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺧﻮره
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ِ
اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ،ﺷﻮاﻫﺪی از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ دارد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن ،ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎرون و ﺧﯿﺮآﺑﺎد را ﻣﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب در اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ و
ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ارﺟﺎن در
ً
دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪﯾﺪا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ
ً
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و اﺧـﯿﺮا ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷـﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .از
ِ
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ارﺟﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﺮای اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درک
روشﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ آن دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ارﺟﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ،ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ.

.۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
آب از ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت در ﺗﻤﺪنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺎورزی و اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی
ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آب ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن
ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪنﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ
از اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ِ
آب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺖ ) .(Mithen 2010ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای آب
ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ -ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ،اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﯿﻨﯽ -ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آب را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ) ;Tempelhoff et al. 2009
 .(Adams 1992; Collins 1990; Donahue and Johnston 1998; Miller 2001ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻧﻪ
ﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ،ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻ ِ
ﻻﮔﺎش و اوﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل آب و زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻮد ) Tempelhoff et al.
 .2راﯾﺎﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل:
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 .(2009: 2ﺧﻮاه آب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Ibid
ارﺟﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺼﺎر زﯾﺎدی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس ﺑﻮد .در
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪﮐﺮات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮره اﯾﺎﻟﺖ ﻓﺎرس
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ زﻣﯿﻦرﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارد .دارای دو رودﺧﺎﻧﮥ داﺋﻤﯽ ﻣﺎرون و
ﺧﯿﺮآﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ در ﯾﮏ
دﺷﺖ ﺻﺎف و ﻣﺤﺼﻮر ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻄﻘﮥ ارﺟﺎن در ﺟﺬب ﺳﮑﻮﻧﺖ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ دارد .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ
دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد در اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺟﻮیﻫﺎ ،آب را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه و ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘـﻮب ،در ارﺟـﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣـﺎت ﮐـﻼﻧﯽ در راﺳـﺘﺎی
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﻮاﻫﺪی
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ِ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ؛ ﭘﻞﻫﺎ ،ﭘﻞﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )ﻗﻨﺎت( و ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺨﺮهای ازﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﻼشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻬﻨﻪ )ﻣﻨﻈﺮ( ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد دارد .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﭘﻬﻨﻪ )ﻣﻨﻈﺮ( ارﺟﺎن اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ً
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرت رﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻌﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ آبﻫﺎ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﮐﺎرﯾﺴﺖ
ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دﺷﻮاری ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﻫﺎی
در ﺣﺪود  ۱۰اﻟﯽ  ۱۵ﻣﺘﺮ اﺧـﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع وﺟـﻮد دارد؛ اﻟﺒـﺘﻪ در ﻫﻤﮥ ﺑﺨـﺶ ِ
ﻫﺎی دﺷﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن و
رودﺧﺎﻧﻪ ِ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻗﺼﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮاری ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ و
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﭼﺎرهای اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﯾﺠﺎد ﭘﻞﺑﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

 /178ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ارﺟﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮی دﯾـﮕﺮ،
ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧـﺎﻧﻪ ﻣﯿـﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از
ِ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی ﭼـﺎهﻫﺎ در ﺑﺨـﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘـﻠﻒ ﺑﻬـﺒﻬﺎن
ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ
ﺑﻮدن ﭼﺎهﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺮات اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ-
ﺷﻮر ِ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎل را ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﻞﻫﺎی دور-
دﺳﺖ ﺑﺎ َﻣﺸﮏ آب ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ زﺣﻤﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ارﺟﺎن در ﻃﻮل اﯾﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎی
روزﻣﯿﻨﯽ )رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
.٢ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﺟﺎن
ﻣﺠﺎورت اﯾﻼم ﻧﻮ ﺑﺎ آﺷﻮرﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻼم ﻧﻮ در
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ق.م ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺖ )اﯾﻤﺎنﭘﻮر و ﮐﺎﺋﯿﺪ .(۳-۱۵ :۱۳۹۶ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ارﺟﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻼم ﻧﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻼم ﻧﻮ ﺑﻪ درﺑﺎر
ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﮔﻮرﺳﺘﺎن دورۀ اﯾﻼﻣﯽ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ) .(Henkelman and Khaksar 2014: 210ﺑﺎ
ِ
و ﺟﺎم ﻣﻌﺮوف ﮐﯿﺪﯾﻦ ﻫﻮﺗﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ارﺟﺎن
در دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪوﯾﮋه دورۀ اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﺗﻮﺣﯿﺪی و ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن۲۳۳ :۱۳۶۱ ،؛ ;Alizadeh 1985
 .(Majidzadeh 1992; Alvarez Mon 2006اﯾﻨﮑﻪ ارﺟﺎن در دورۀ اﯾﻼم و ﯾﺎ ادوار ﺑﻌﺪ )ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و
اﺷﮑﺎﻧﯽ( ﺷﻬﺮی وﺳﯿﻊ ﺑﻮده ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻮاﻫﺪ
ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﻮر اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ق.م ،ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان
َ
ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﮔﺮاﻧﯿﮏ ،اﯾﺴﻮس و ﮔﻮﮔ ِﻤﻞ و ﺳﻘﻮط آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و
ﺗﺼﺮف ﺷﻮش ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرﺳﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪ )ﺟﻮﮐﺎر ﻗﻨﻮاﺗﯽ:١٣٥٠ ،
 .(٢٣اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،از راه ﻟﺮﺳﺘﺎن ،راﻣﻬﺮﻣﺰ و ارﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺻﻄﺨﺮ ﺗﺎﺧﺖ
)ﺳﺎﯾﮑﺲ٣٤٧ -٣٤٨ :١٣٨٠ ،؛ اﻓﻀﻞاﻟﻤﻠﮏ٣٣٩ -٣٤١ :١٣٦١ ،؛ ﺟﻮﮐﺎر ﻗﻨﻮاﺗﯽ .(٢٥ :١٣٥٠ ،ﻣﯿﺎن ارﺟﺎن و
راﻣﻬﺮﻣﺰ درهای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرﺧﺎن اﺳﮑﻨﺪر ﺷﺮﺣﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ؛
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ از اﯾﻦ دره ﺑﺎ ﻧﺎم اوﮐﺴﯿﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ راه ﺳﺨﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
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ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻣﯽﮔﺬارد از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺳﺎﯾﮑﺲ۳۴۸ :۱۳۸۰ ،؛ ﺟﻮﮐﺎر

َ
ﻗﻨﻮاﺗﯽ .(۲۵ :۱۳۵۰ ،اﺳﮑﻨﺪر ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف درﺑﻨﺪ ﭘﺎرس ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آرﯾﻮﺑﺮزن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ آرﯾﻮﺑﺮزن و
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﺶ را از ﭘﺎی درآورد )اﻗﺘﺪاری٣٧٦ -٣٨١ :١٣٧٥ ،؛ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ١٤١٣ -١٤١٥ ،١٣٧٥ ،؛ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ و اﻗﺒﺎل
آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .(١١٦ :١٣٧٩ ،درﺑﺎرۀ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺤﻞ درﺑﻨﺪ ﻓﺎرس اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و درهﻫﺎی
َ
اﻃﺮاف ﺑﺎﺑﺎاﺣﻤﺪ ،ﺑﻮاﻟﻔﺮاﯾﺲ ،ﮐﺖ ﺑﻬﻤﺌﯽ ،ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻣﺮادی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
)ﺟﻮﮐﺎر ﻗﻨﻮاﺗﯽ١٣٥٠ ،؛ اﻗﺘﺪاری .(١٣٧٥ ،ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﻮک اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ "راﮐﺎ" ﻫﻤﺎن
ارﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻮک .(٥٩ :١٣٨٥ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ-
ﭘﺴﻨﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ادوار ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از
ﺣﻀﻮر اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد ،وﺟﻮد ﺳﻨﮓﻧﮕﺎرهﻫﺎی دورۀ اﻟﯿﻤﺎﯾﯽ در
ً
ﺷﻤﺎل ﺑﻬﺒﻬﺎن اﺳﺖ ) .(Haerinck 2003در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
)آزادی و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۳۹۷ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮره اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺎرس ﻣﯽﮔﺮدد و از اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ۱۳۴۶ ،؛ دﯾﻨﻮری۱۳۷۱ ،؛ Jackson Bonner 2015:
.(370

.۳ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﭘﻬﻨﮥ ارﺟﺎن
ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرون ،دو ﭘﻞ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻔﻼﯾﯽ و ﺳﺎزهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ آﺳﯿﺎب ،ﺣﻤﺎم
و ﻗﻨﺎت در اﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮدی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﮥ ﺧﯿﺮآﺑﺎد ،آﺛﺎر دو ﭘﻞ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه-
اﻧﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻞﻫﺎ ،ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت و آﺳﯿﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻬﻨﮥ ارﺟﺎن ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ زﯾﺎدی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺗﻨﻬﺎ
َ
ﺮﻣﺰ و ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﺑﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرون ،ﮐﺎﻧﺎل-ﻗﻨﺎت ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮔ ِ
ِ
ﺑﻪ ﺳﺎزه ِ
ﻫﺎی ِ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ذﮐﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮐﻪﻫﺎ ،آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ،آﺳﯿﺎبﻫﺎ و ﻏﯿﺮه
ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ۱۳۹۷ ،؛ راﯾﮕﺎﻧﯽ) (۱۳۹۴ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱

 /180ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ﭘﻬﻨﮥ ارﺟﺎن )ﻧﻘﺸﻪ از ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮاﻣﯽﻧﯿﺎ.(۱۳۹۷ ،

.۴ﭘﻞﺑﻨﺪ ارﺟﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرﺧﺎن و ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﻪ دورۀ ﻗﺒﺎد اول ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد آن را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺰرگ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮای روﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ:۱۳۶۹ ،
 .(۳۳۸-۳۴۲ﻫﺎﯾﻨﺲ ﮔﺎوﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ را ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭘﻞ ﺷﺎدروان ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ )ﮔﺎوﺑﻪ،
 .(۳۷۳ :۱۳۷۷آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از اﯾﻦ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﺳﺪ ،ﺷﺎﻟﻮده ﭘﻞ و
ً
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎ -
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎری از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﻞ اﺳﺖ .ﻫﺎﯾﻨﺲ ﮔﺎوﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ
ِ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ،ﻃﻮل ﭘﻞ را  ۱۸۰ﻣﺘﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮔﺎوﺑﻪ.(۳۷۳ :۱۳۷۷ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﻞ در ﮔﺬر زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﻃﻮل ،ارﺗﻔﺎع و
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﭘﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ
و ﻫﻨﻮز ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروجﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ٦ﺿﻠﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻮی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺿﻼع ﻧﻮکﺗﯿﺰ آن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺴﻤﺖ آبﺷﮑﻦ ﻗﺮار
دارد .دﯾﻮارۀ ﺑﻨﺪ ﺻﺎف و دارای درﯾﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر آب اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ،ﻓﺸﺎر آب در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﯿﺎن و ﭘﺮآﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی  ٣ﭘﺎﯾﻪ از ﭘﻞ ارﺟﺎن و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﯾﻮارۀ ﺑﻨﺪ آن و در
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮارۀ ﺑﻨﺪ ،درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻋﺒﻮر آب از آن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﮕﯿﺮ
ﻗﻨﺎت )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (٤آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )اﺳﻤﻌﯿﻠﯽﺟﻠﻮدار .(٨ :١٣٨٣ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد ﭘﻞﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻫﻨﮕﺎری ﭘﻞﺑﻨﺪ را ﻣﯽ-
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ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد (۱ :ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﻞﺑﻨﺪ ارﺟﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﻞﺑﻨﺪﻫﺎ
در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ رود ﮐﺮﺧﻪ (۲ .ﻓﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘـﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ دورﭼـﯿﻦ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داﺧﻞ آن را ﺑﺎ ﻗﻠﻮهﺳـﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ِ
ﭘﻞﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮﺷـﺘﺮ و دزﻓﻮل اﺳﺖ (۳ .ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﭘﻞﺑﻨﺪ ارﺟـﺎن ﺷـﺒﯿﻪ
ﭘﻞﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ ،ﻗﻠﻮهﺳﻨﮓ ،ﺳﺎروج و آﺟﺮ
اﺳﺖ (۴ .ﻓﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل
اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ رود ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ،ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻞﺑﻨﺪ دزﻓﻮل اﺳﺖ (۵ .ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،آﺑﺪﻫﯽ و آبرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮودﻫﯽ ﺟﻬﺖ آﺳﯿﺎبﻫﺎ( ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻞﺑﻨﺪﻫﺎی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ و دزﻓﻮل اﺳﺖ )اﺳﻤﻌﯿﻠﯽﺟﻠﻮدار.(١٤ :١٣٨٣ ،
ﻧﻤﻮدن آﺳﯿﺎبﻫﺎی اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ
اﻧﺘﻘﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺎتﻫﺎ و ﻓﻌﺎل
ِ
ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﺟﻮد زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﻞﺑﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ِ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ارﺟﺎن ﺷﺎﻫﺪی دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﭘﻞﺑﻨﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻻ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن آباﻧﺒﺎر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )راﯾﮕﺎﻧﯽ .(۱۸۶ :۱۳۹۴ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ آب در
ﺳﺪ ارﺟﺎن را  ۱۸۳۷۵۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﺎر راﯾﮕﺎﻧﯽ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﺳﺪ ارﺟﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و رواﻧﮥ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد؛ رﻗﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود
 ۲۷۲۱۶ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ )راﯾﮕﺎﻧﯽ.(۱۸۷ :۱۳۹۴ ،
ِ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻨﺪ ارﺟﺎن ﺑﺮ روی ﺻﺨﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ )اﺳﻤﻌﯿﻠﯽﺟﻠﻮدار .(۲۳ :۱۳۸۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﭘﻞﺑﻨﺪ ارﺟﺎن )ﻋﮑﺲ از اﻓﺸﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(۱۳۹۷
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۴درﯾﭽﻪ ورودی آب ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﻨﺎت )اﺳﻤﻌﯿﻠﯽﺟﻠﻮدار .(۲۵ :۱۳۸۳

.۵ﻗﻨﺎتﻫﺎی ارﺟﺎن
اﯾﺮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻗﻨﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻢآﺑﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دﺷﻮار ﺑﻮده )در اﯾﻨﺠﺎ ارﺟﺎن( اﯾﻦ روش را ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ارﺟﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۱۰اﻟﯽ  ۱۵ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪ آب را در
ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻗﻨﺎتﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻬﻨﮥ ارﺟﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ِ
رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرون دﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و
در اﺑﺘﺪای رودﺧﺎﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ )ﻣﻘﺼﻮدی و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۴۶ :۱۳۹۵ ،در دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﻗﻨﺎتﻫﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻗﻨﺎتﻫﺎی اﺳﺪآﺑﺎد و ﻗﺎﻟﻨﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
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رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻨﺎت ﻣﻨﺼﻮرﯾﻪ ،ﻗﻨﺎت آﺑﯿﺎری ،ﻗﻨﺎت ﺷﻬﺮ ،ﻗﻨﺎت ﻣﯿﻠﮏ ،ﻗﻨﺎت ﺟﻮﻧﻮ ،ﻗﻨﺎت
ﻻﺳﺒﯿﺪ در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ رودﺧﺎﻧﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت در ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻬﺮ
ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻠﻘﻪﭼﺎه در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺮاﮐﻢ
زﯾﺎد ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت دارد .ﻗﻨﺎتﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻓﯿﺮاﺗﯽ دارد؛
ﻣﺎدرﭼﺎه از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎدرﭼﺎه ﻗﻨﺎتﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان
در ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮاز ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺎدرﭼﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﭼﺎه ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ
ﻧﺪارد .ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻗﻨﺎتﻫﺎ در زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮارﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﯿﻠﻪﭼﺎه  ۱۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد
 ۱۲۰۰ﺣﻠﻘﻪﭼﺎه ،ﻃﻮل ﮐﻞ ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮدی  ۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮل ﻣﺠﺮای رﺷﺘﻪ-
ﻗﻨﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻃﻮل ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺗﺎ ۴
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .دﻫﺎﻧﮥ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻠﻘﻪﭼﺎهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و دﻫﺎﻧﮥ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از
ﺳﻪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .دو رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎب )ﻣﺎرون( اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻞ ﺳﻔﻼﯾﯽ ارﺟﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٥ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻗﻨﺎتﻫﺎی ارﺟﺎن
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻞ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ ﻗﺮار دارد ،اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻗﻨﺎتﻫﺎ ،ﻧﺰدﯾﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ارﺟﺎن ،اﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﺑﺎ
ً
ﻗﻨﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﻞ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺟﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ-
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آب اﯾﻦ ﻗﻨﺎتﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻨﺎت ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دو رﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻗﻨﺎتﻫﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮازات
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٦ﺳﻪ ﻗﻨﺎت دﯾﮕﺮ ،آب را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ آب در ﺷﻬﺮ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و زراﻋﺘﯽ اﻃﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻚ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻی ﺳﺪ در ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ً
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از وﯾﺮاﻧﯽ ارﺟﺎن و اﻧﻬﺪام ﺳﺪ ﺑﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻗﻨﺎت در ﮐﺘﯿﺒﻪای در ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺒﮑﮥ آﺑﯿﺎری ﻣﺎرون ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٧اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯿﺮزا ـ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﻓﺮﻫﺎدﻣﯿﺮزا ـ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﺳﺎل  ١٢٩٦ﻫـ.ق در ﻣﺤﻞ
ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب ﺑﻬﺒﻬﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﺎﻫﭙﻮر.(١٣١ :١٣٨٦ ،
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ارﺟﺎن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ آب از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻧﯿﺰ از
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آب در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺷﻬﺮ در ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ وارد و ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ،ﺑﻘﯿﮥ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﻨﺎتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ
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ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد« )ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو .(١١٩ -١٢٠ :١٣٣٥ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪﮐﺮات از روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻘﺪﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ارﺟﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻄﯽ دﺷﺘﯽ ،ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و
ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ و اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن و دﺧﻞ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ
دﯾﻠﻤﯽ ﻣﮑﺮر ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از داﺷﺘﻦ ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺎم اﺳﺖ و از داﺷﺘﻦ ارﺟﺎن
دﺧﻞ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﻓﺎرس و ﺑﺎراﻧﺪاز ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ« )ﻣﻘﺪﺳﯽ:۱۳۶۱ ،
 .(۶۳۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن دوران اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ارﺟﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺻﻄﺨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ارﺟﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ .درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ و
زﯾﺘﻮن و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی در آن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و آن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺑﺮی و
ﺑﺤﺮی و دﺷﺘﯽ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و آب در آن ﺟﺎری اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل راه اﺳﺖ«
)اﺻﻄﺨﺮی .(۱۲۸ :۱۳۴۰ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﻗﺮن ﻫﺸﺖ ﻫـ.ق .ﺑﻪ ارﺟـﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ » :آن زﻣﯿﻦ را رﺑﻌﯽ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ اﻧﺎر ﻣﻠﯿﺲ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻤﻮﻣﺎت ﺧﻮب ﺑﻮد و در آن
ﺣﺪود ﻗﻼﻋﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﻠﻌﻪ ﻃﯿﻐﻮر و ﮐﻼت« )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۱۷۷ :۱۳۶۲ ،در ارﺟﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺟﺎن »اﻧﺒﺎر آذوﻗﻪ ﻓﺎرس و ﻏﻠﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ«
)ﻣﻘﺪﺳﯽ.(۶۷۲ :۱۳۶۱ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻨﺎتﻫﺎی ارﺟﺎن ).(Google Earth 2018
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۶ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻗﻨﺎتﻫﺎی ارﺟﺎن )ﻋﮑﺲ از اﻓﺸﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(۱۳۹۷

در ارﺟﺎن دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎزه-
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ارﺟﺎن
در ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از روﻧﻖ و آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ آب در اﯾﻦ دوران ،ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن و ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و روﻧﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﻧﻈﺎم آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،اﯾﺠﺎد
رﺷﺘﻪﻗﻨﺎتﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوازده ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻬﺎن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
وی دو دورۀ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ را در ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ارﺟﺎن ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن داده و ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در دورۀ اول
از ﺳﺎل  ۱۲۸۱ﺗﺎ  ۱۲۸۵ﻫـ.ق و در دورۀ دوم از ﺳﺎل  ۱۲۹۱ﺗﺎ  ۱۲۹۸ﻫـ.ق ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ
ﺑﻮد؛ اﻗﺪام اﺻﻠﯽ اﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻﺮی در دورۀ اول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب ﮐﺘﯿﺒﻪای دارد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ارﺟﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺳﺘﻌﻔﺎی
اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ِ
ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﻋﺎزم ﻓﺮﻧﮓ ﺷﺪن ،ﻣﯽﭘﺮدازد )ﺳﯿﺎﻫﭙﻮر) (۱۲۶-۱۲۷ :۱۳۸۶ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
.(۷
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۷ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﻨﮓ ﺗﮑﺎب ).(www.irandidar.com

ً
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرت رﻓﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در دورۀ اول ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﺸﺎن در ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ در ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺮف ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽﻓﺴﺎﯾﯽ .(۸۲۵ :۱۳۶۷ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ و ﻧﻮاﺣﯽ اﻃﺮاف آن ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻌﻀﻞ
اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﯽآﺑﯽ و آب ﺗﻠﺦ و ﺷﻮر ﭼﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻈﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد» :ﭼﻮن در ﺧﻮد ﻗﺼﺒﻪ آب ﺟﺎری ﻧﺒﻮد و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ
ﻋﺮض ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺎﯾﻮن رﺳﺎﻧﯿﺪم .از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻨﯽاﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻨﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺟﺎری ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از زﺣﻤﺖ زﯾﺎد از ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺟﺎری ﮐﺮده و اﺳﻢ آن را ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪام« )ﺳﯿﺎﻫﭙﻮر.(۱۲۶ -۱۲۷ :۱۳۸۶ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽﻓﺴﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ آب و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ذﺧﯿﺮه آب در ﺑﻬـﺒﻬﺎن و ﻧﺤـﻮۀ اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﻨﯿﻦ
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ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﻮن از ﻗﺪﯾﻢ در ﺑﻠﺪه ﺑﻬﺒﻬﺎن آب ﺟﺎری ﻧﺒﻮد و در ﺧﺎرج دروازه ﺻﺒﻮی ﺑﻬﺒﻬﺎن
ﺳﻪ ﺣﻮض آباﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از آب ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﺪاول ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﭘﺮ
ﮐﺮده ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﻘﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ آب ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ« )ﺣﺴﯿﻨﯽﻓﺴﺎﯾﯽ .(۸۲۵ :۱۳۶۷ ،ﻓﺴﺎﯾﯽ
در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﮐﻪ ﻣﺰارع ﻣﺤﺘﺎج آب ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﺪاران و
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎﻧﻊ از آﻣﺪن آب در آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﯽ ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ،اﻫﺎﻟﯽ
ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﻪ آب ﺗﻠﺦ و ﺷﻮر ﭼﺎه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺬران داﺷﺘﻨﺪ .اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﮐﻪ وﺿـﻊ را ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻓﻮرا ﺷﺮح واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻧﻈﺮ اﻣﻨﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺣﺴﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺎرس ،در ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﻨﺎی دوﻟﺖ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋـﻬﺪه ﺧﻮد اﺣﺘـﺸـﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۸۲۸ :ﻣﻊﻫﺬا،
اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻨﯽ از ﮐﺎزرون ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎن آورد و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺎﻋﺮ
ﺷﯿﺮازی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺪﺧﺪا ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺠﺎد ﻗﻨﺎت دﺳﺘﯽ داﺷﺖ ،ﻗﺮار داد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺣﻔﺮ و اﯾﺠﺎد ﻗﻨﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻘﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،زﯾﺮ ﻧﻄﺮ ﺣﺎﺟﯽ
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت و ﺟﺪاول ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوازده ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻨﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎردان ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻨﺎت
و ﺟﺪاول آب ﺷﺪﻧﺪ و آب را از دروازه ﻓﯿﻠﯽ ﺑﻠﺪه ﺑﻬﺒﻬﺎن وارد ﻧﻤﻮده و از دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﻮد و ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﻨﺎت را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و ﻟﻄﻒ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻﺮی ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻗﻨﺎت ﻧﺎﺻﺮی ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ« )ﻫﻤﺎن) (۸۲۷-۸۲۹ :ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۸ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﻨﺎت اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در ﻣﻨﺼﻮرﯾﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎن )ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۳۲۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری
ﮐﺸﻮر(.

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ
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از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ و رواﯾﺖ ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘـﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨـﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪﻧﺪ ،رو ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ رﻓـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨـﻬﺎ ﺳـﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آباﻧﺒﺎر ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺻﻠﯽ را در اﯾﺠﺎد و
ﻣﺮﻣﺖ ﻗﻨﺎت ارﺟﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ آب ﻧﻬﺮ ﻣﺎرون ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﯿﻠﻮی ﺑﻬﺒﻬﺎن رﺳﯿﺪ .ﻧﻬﺮ آب ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻠﻮ )ﺑﺎغ ﻣﯿﺮزا( ﺑﻪ اول ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺨﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(٩ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺨﺘﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۵در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آب در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ و
ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﻫﻢ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد )ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ دﯾﻨﯽ ٣١ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(١٣٩٧

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۹ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ دﯾﻨﯽ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(۱۳۹۷

َ
ﺮﻣﺰ
.٦ﮐﺎﻧﺎل-ﻗﻨﺎت ﮔ ِ
در دو ﺳﻮی ﮔﺮدﻧﻪای ﮐﻪ رود ﺧﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﯿﺎﯾﯽ دره زﯾﺪون ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺻﺨﺮه ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ وارد اﯾﻦ
َ
ﺮﻣﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮔ ِ
)ﮔﺎوﺑﻪ) (۳۲۷ :۱۳۷۷ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱۰ﻣﺮاد از ﮐﺎﻧﺎل-ﻗﻨﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای آﺑﮕﯿﺮی از
رودﺧﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل آب را از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ وارد آن ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺮ ﺣﻠﻘﻪﭼﺎه و ﮐﺎﻧﺎل زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﻨﺎتﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﻨﺎتﻫﺎی رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرون در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
آب اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺨﺮهای وارد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ )ﻗﻨﺎت( ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻞﺑﻨﺪ وارد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ اﻗﺘﺪاری
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ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺨﺮهای را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ )اﻗﺘﺪاری.(۳۱۷ :۱۳۷۵ ،

ً
ﻫﺎﯾﻨﺲ ﮔﺎوﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﺎزه اﺷﺎره دارد )ﮔﺎوﺑﻪ .(۳۲۷ :۱۳۷۷ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ِ
ﻣﮑﺘﻮب راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزۀ آﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﻨﺲ ﮔﺎوﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﻧﺪک اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن دارد و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺼﺮی از آن
اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او از ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را دﯾﺪه ﯾﺎ از اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از آن
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )راﯾﮕﺎﻧﯽ .(۱۹۴-۲۰۴ :۱۳۹۴ ،راﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺷﺮب اﻫﺎﻟﯽ زﯾﺪون
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱۱اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻮره ارﺟﺎن اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه
ﺷﻮاﻫﺪی از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﻗﺘﺪاری۱۳۷۵ ،؛ راﯾﮕﺎﻧﯽ.(۱۳۹۴ ،
ﺳﺎﺧﺖ آن ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزۀ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزه و ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ِ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻤﻮل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آبوﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﻓﻼت
اﯾﺮان ،آب ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯿﺎری اوﻟﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﻠﯽ ) Manuel et al.
 (2018: 18ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ) .(Wilkinson et al. 2012: 5در اﯾﻦ دوره ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﺎﭘﻮر اول ،ﻗﺒﺎد و اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺪاث و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن از
ﻋﻮاﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻧﻮع ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﯽ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و
آﺑﯿﺎری اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻼﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺮوزه ،ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را در ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ) .(Adams 1981; Wenke 1975ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن را
ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺴﺰا داﺷﺖ .اﯾﺠﺎد ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ،ﮐﺎﻧﺎل ،ﻗﻨﺎت و ﭘﻞﺑﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﯽ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻼن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷﺎه
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﻋﻮام ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺎه ﻃﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ )ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ۳۳ :۱۳۴۶ ،؛  .(English 1968: 178 -79ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺛﺮوت ﻣﺎدی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺤﻄﯽ و ﻓﺴﺎد
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﺷﻬﻨﺸﺎه در اﯾﺠﺎد رﻓﺎه ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣـﻐﺎن و رﻗﯿﺒﺎن او
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ او را از ﻗﺪرت ﺧﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ ) .(Choksky 1988: 36ﺑﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دوران اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
) .(Campopiano 2012: 19زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )دل اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ( ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﻌﺐ از رودﻫﺎی دﺟﻠﻪ ،ﻓﺮات و ﻧﻬﺮوان آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻧﮏ :ﯾﺎﻗﻮت ۱۳۸۰؛
 .(Christensen 2016ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻼﻧﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻬﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ﻗﻮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد )ﻧﮏ :ﺳﺮاج و ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ  .(۱۳۹۶ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺒﻪ و ﺳﻮره )ﺳﻮرﯾﺖ( ﮐﻪ از ﻓﺮات ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ از
ﺳﺎزهﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در دل اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﻋﺎدلﻓﺮ:۱۳۸۷ ،
َ
 .(۱۳اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﺑﺎﺑﮏ در ﺑﻐﺪاد ،ﻧﻬﺮ ﻧ ْﺮ ُس ﮐﻪ ﻧﺮﺳﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ و
ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻬﺮام ،در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و زﻣﯿﻦﻫﺎی
ِ
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﻣﺆﺛﺮ دوﻟﺖ در اﻣﺮ آﺑﯿﺎری و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ دارد )ﯾﺎﻗﻮت۲۸۰ :۱۳۸۰ ،؛ ﻃﺒﺮی .(۴۸۷۵ :۱۳۶۲ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺮودان از ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺠﺎ وارد
ﺧﺰاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﻈﻢ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯽ در ﭘﻬﻨﮥ ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﮐﺮده ﺑﻮد
)ﻣﺴﻌﻮدی۴۰ :۱۳۹۱ ،؛ رﺣﻤﺘﯽ .(۲۹۵ :۱۳۷۹ ،زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ اﯾﻦ دوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ از ﮔﺰارشﻫﺎی اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ و ﻃﺒﺮی ﭘﯿﺪاﺳﺖ ۴۲۰،ﻣﯿﻠﯿﻮن درﻫﻢ از درآﻣﺪ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن درﻫﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺧﺴﺮواﻧﻮﺷﯿﺮوان از ﻣﯿﺎﻧﺮودان ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﺪ )اﺑﻦ ﺧﺮدادﺑﻪ۲۰ :۱۳۷۱ ،؛ ﻃﺒﺮی(۱۸۹۰ :۱۳۶۲ ،؛ ﭼﯿﺰی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪﭼﻬﺎرم درآﻣﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ .درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در زﻣﺎن ﻗﺒﺎد و
ﺧﺴﺮوﭘﺮوﯾﺰ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )آﻟﺘﻬﺎﯾﻢ (۱۷۰-۱۷۱ :۱۳۶۹ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف،
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در اﻣﻮر آﺑﯿﺎری و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﻗﻮی

 /192ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻼذری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری و
ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ
دﺷﻮاری ﺑﺮآﯾﺪ )ﺑﻼذری۲۱۴-۲۲۸ :۱۳۴۶ ،؛ .(al-Balādhurī 1924: 77-105
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﯿﺎﻧﺮودان و ﻧﻮاﺣﯽ
ﺷﺶﮔﺎﻧﮥ آن ،وﻇﯿﻔﮥ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻏﻨﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﺘﺮگ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪۀ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ.
ﻣﻮاردی ازﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﺪﺑﻨﺪی در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﻔﺮ و ﮐﻨﺪن ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ وﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
َ
داﺗﺴﺘﺎن ،ﻓﺼﻞ  (۹۴-۹۵ :۲۲وﻏﯿﺮه ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ و
آب )ﻣﺎﺗﯿﮑﺎن ﻫﺰار ِ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻮاﻗﺐ
ﺧﻄﯿﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ،ﺣﻔﻆ
و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﯽ ،اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﻮر و ﻏﻔﻠﺖ
ﺳﻼﺟﻘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿـﺠﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻧـﻬﺎ را وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی ﻧﻈـﺎمﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽداﻧﺪ )ﯾﺎﻗﻮت .(۵۷۸ :۱۳۸۰ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻬﺮوان و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺎن در ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ در ﺳﺪۀ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫـ.ق ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ وﯾﺮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن .(۶۳۹ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑـﻮﻣﺖ ،اﯾﺠﺎد
ﻣﮑـﺘﻮب ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑـﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷـﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪمﺣـ ِ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﻼن ،ﻧﮕﺎﻫﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺣﺪودی
َ
ﺮﻣﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و آن را ﺳﺎﺧﺘﮥ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﻮد .ﮐﺎﻧﺎل-ﻗﻨﺎت ﮔ ِ
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﻣﺎﻫﺮ در اﻣﺮ آﺑﯿﺎری و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه واﻗﻌﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل و ﻗﻨﺎت ﺗﺎﺣﺪودی دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﻘـﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺑﺨـﺸـﯿﺪن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل-ﻗﻨﺎﺗﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ .در ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻬﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻬﺎن اﯾﻦ
َ
َ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ادﻣﺰ ) ،(Adams 1962ﮐ َﻨﻎ ) ،(Canard 2002وﻧﮑﻪ )(Wenke 1975
واﺗﺴﻮن) (Watson 1981و ﮐﺮﮐﺒﺎی ) (Kirkby 1973ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن اداره و ﺑﺮای آﻧﺠﺎ
ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯿﺎری و آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ
از ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﺎت ﺑﻮد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ِ
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ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢاﻧﺪازه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ
ً
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارد ) .(Canard 2002: 154-156ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎرت رﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﮕﻪای ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آﺑﯿﺎری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ) .(Watson 1981: 228-229در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮﺷﺘﺮ و ﮔﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺖ و ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری ﻧﺼﯿﺐ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ) Wenke 1975:
 .(87ارﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه دارای ﻧﻈﺎم آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﻮد و ﺑﺮای
ً
ﮐﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ در ﭼﻪ ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه
اﺳﺖ( و ﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﺷﻮد ) .(Canard 2002: 158ﺑﺮﻧﺞ آﺑﯽ دارای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ ) .(Rezakhani 2015: 99ﮐﺮﮐﺒﺎی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺎز
ﮐﻪ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ِ
ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ) .(Kirkby 1973: 17- 18ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺨﺎﻃﺮ روشﻫﺎی
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ) (plot rotationﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ِ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﺖ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖﺷﺪه در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻃﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺎدی ﺷﺎﻟـﯿﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ).(Wenke 1975: 88
َ
ﻣﺎرﯾﻮس ﮐ َﻨﻎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ از آﺛﺎر ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) .(Canard 2002: 158-159ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺮوزه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ارﺟﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزۀ آﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

 /194ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .١٠ﮐﺎﻧﺎل ﺻﺨﺮهای ﮔﺮﻣﺰ )ﻋﮑﺲ از اﻓﺸﯿﻦ ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ ٦ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .(١٣٩٧

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۱ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻗﻨﺎت ﮔﺮﻣﺰ ).(Google Earth 2021

.۷آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﻘﺶ ﮔﺴﻞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز اﺳﺖ .ﮔﺴﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ-
ﻫﺎ در ﻧﻔﻮذ آبﻫﺎی ﺟﺎری ،ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺴﻞ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
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ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ-
ﮐﻨﻨﺪۀ دﺷﺖﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﯿﻤﺎی زﻣﯿﻦرﯾﺨﺖ-
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺮوطاﻓﮑﻨﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ وﺳﯿﻊ در ﺟﻮار ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺴﻞﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﺎری ﻫﺪاﯾﺖ آبﻫﺎی ﺟﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻧﻔﻮذ
از
ِ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﺑﻪ درون زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺴﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺖ ).(Medel and Armienta 2004: 477; Lippmann et al. 2000
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮔﺴﻞﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﮥ ِ
ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮده-
اﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﮔﺴﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﻞ اﺻﻠﯽ زاﮔﺮس ،ﮔﺴﻞ ﮐﺎزرون ،ﮔﺴﻞ ﻣﯿﺸﺎن،
ﮔﺴﻞ آﻏﺎﺟﺎری ،ﮔﺴﻞ ارﺟﺎن ،ﮔﺴﻞ ﺑﻬﺒﻬﺎن ،و ﮔﺴﻞ رگ ﺳﻔﯿﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(١۲
ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد )ﻣﻘﺼﻮدی و ﻫﻤﮑﺎران .(٤٢-٤٣ :١٣٩٦ ،ﺗﻌﺪاد
ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺮات ﺑﻪ
زﯾﺎد ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از زﻟﺰﻟﻪﺧﯿﺰ ِ
زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی ارﺟﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻟﺰﻟﻪ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ارﺟﺎن در ﮔﺬر اﯾﺎم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ )اﻣﺒﺮﺳﺰ و ﻣﻠﻮﯾﻞ .(١٣٧٠ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺴـﻞﻫﺎ ،ﻫﻤـﭽـﻨﯿـﻦ ،ﻧـﺸـﺎندﻫـﻨﺪۀ ﺣـﺮﮐـﺎت
زﻣﯿﻦﺳﺎﺧﺘﯽ در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .از
ﺑﻮدن آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘـﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ و ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﻞ و ﻓﻌﺎل ِ
ِ
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل اﻟﮕﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮهﻫﺎی
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل و ﺷﺪت ﻟﺮزهﺧﯿﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪت ﻟﺮزهﺧﯿﺰی در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮔﺴﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش زﯾﺎد ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﻣﯿﻦﺳﺎﺧﺘﯽ اﻧﺪک ﺑﻮده ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،آب
ً
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻋﻤﻖ زﯾﺎد ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ،در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرش اﻧﺪک ﺑﻮده و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﯿﻦﺳﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ )ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﯾﻮﺳﻔﯽ .(٦٥ :١٣٩٦ ،در ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در دﻫﻪ  ٦٠ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد
و ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﺮ روی ﻫﻢ ،ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب
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زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و آب در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ–ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(١٣از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳـﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳـﻄـﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ،١٣٨٢-١٣٩٢
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از  ٢٠ﺣﻠﻘﻪﭼﺎه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺒﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )) (Ehya and Marbouti 2018: 63ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(١٤ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ١٨
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ٣٢ ،
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮥ ِ
درﺻﺪ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ٤٩درﺻﺪ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(١٥در
ً
ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن ،آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﺷﺖ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﻣﺰارﻋﯽﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران:١٣٩٣ ،
ً
ﺑﻮدن آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
از
ﻧﯿﺰ
ﻣﮑﺘﻮب
ﻣﻨﺎﺑﻊ
رﻓﺖ،
اﺷﺎرت
ﻗﺒﻼ
 .(١٠ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ِ
ارﺟﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .١٢ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﻞﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺟﺎن )ﻣﻘﺼﻮدی و ﻫﻤﮑﺎران.(٤٣ :١٣٩٦ ،
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .١٣ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻮع ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎ در ﺳﻔﺮه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺟﻬﺖ ﭼﺎهﻫﺎ و ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
).(Ehya and Marbouti 2018: 64

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .١٤ﻧﻘﺸﻪ ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداریﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎن ).(Ehya and Marbouti 2016: 2
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۵ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺑﻬﺒﻬﺎن )ﻣﺰارﻋﯽﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(۱۰ :۱۳۹۳

.۸ﻧﺘﯿﺠﻪ
ارﺟﺎن در زﻣﺮۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ و ﮐﻢﺑﺎرش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺰشﻫﺎی ﺟﻮی
ﻗﺎﺑﻞ -
اﻧﺪک در ارﺟﺎن و وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﺷﺖ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ِ
ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮۀ آب ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب
ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ
ارﺟﺎن ﻓﻌﺎل و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ،روﻧﻖ ﮐﺸﺎورزی را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮأم ﺑﺎ دﺷﻮاری و رﮐﻮد را
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ِ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺮدم در ﺧﻠﻖ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻖ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ )ﭘﻞﺑﻨﺪ و ﻗﻨﺎت( ارﺟﺎن را دورۀ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢﺳﺨﻦاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﮕﺬاری ﻣﻮﺛﻘﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی و ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯽ،
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ ذﮐﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
در ﺧﻠﻖ ،ﻧﮕﺎﻫﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی آﺑﯽ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻮرد روﺷﻦ
دﺧﺎﻟﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی در اﻣﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ را در زﻣﺎن اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
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ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر اﺣﯿﺎی ﻗﻨﺎتﻫﺎی ارﺟﺎن را آﻏﺎز
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﮑﺎر
ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ روی ﻫﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺪﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﮐﻨﺪن آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻌﻤﯿﺮ آﻧﻬﺎ از زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪۀ دوﻟﺘﻬﺎ و از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
آب ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آب ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺪه ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد و راهاﻧﺪازی ،ﻣﺮﻣﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از
آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ

آزادی ،اﺣﻤﺪ؛ ﻗﺰﻟﺒﺎش ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ؛ ﮐﻮﻫﯽﮔﯿﻠﻮان ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺼـﻮرآﺑﺎد ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎرﺳﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۴ﺳﺎل دوم ،۱۳۹۷ ،ﺻﺺ -۱۲۰
.۹۹
آﻟﺘﻬﺎﯾﻢ ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮﻫﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات و آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۹ ،
اﺑﻦﺧﺮدادﺑﻪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﮐﺮﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﻞ.۱۳۷۱ ،
اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ،ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ
ﮐﺘﺎب.۱۳۴۰ ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﭘﻮرﯾﺎ؛ ﻋﺎدلﻓﺮ ،ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﯽ ،ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری اﯾﺮان در روزﮔﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ،١٣٨٧ ،٨ﺻﺺ .١-٢٢
اﺳﻤﻌﯿﻠﯽﺟﻠﻮدار ،ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی آﺑﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺎرون در ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎن ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ) ٣٠-٢٧ﺧﺮدادﻣﺎه  (١٣٨١ﻫﻨﺮ و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ،١٣٨٣ ،
ﺻﺺ .١-٢٧
اﻓﻀﻞاﻟﻤﻠﮏ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ،اﻓﻀﻞاﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ )ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ( و ﺳﯿﺮوس ﺳﻌﺪوﻧﺪﯾﺎن،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان.۱۳۶۱ ،
اﻗﺘﺪاری ،اﺣﻤﺪ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﻣﻤﺴﻨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ) ،(۳ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۵ ،
اﻣﺒﺮﺳﺰ ،ن .ن ،و ﻣﻠﻮﯾﻞ ،چ ،پ ،ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ رده ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آﮔﺎه،
.۱۳۷۰
اﯾﺴﺖ ،داﺑﻠﯿﻮ .ﮔﻮردون ،ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽﻧﮋاد و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم.١٣٩٢ ،
َ
اﯾﻤﺎنﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ؛ ﮐﺎﺋﯿﺪ ،زﻫﺮا ،ﻧﻘﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻼم :ارﺟﺎن و اﯾﺬه در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻼم ﻧﻮ ﺑﻪ
ﭘﺎرس ،ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،١٣٩٦ ،(٢) ٨ ،ﺻﺺ .١-٢٥
ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪﺑﻦﯾﺤﯿﯽ ،ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻞ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺮه.١٣٣٧ ،
ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪﺑﻦﯾﺤﯿﯽ ،ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان )ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان( ،ﺗﺮﺟﻤﮥ آذرﺗﺎش آذرﻧﻮش ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.١٣٤٦ ،

 /200ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ارﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﺑﻬﺮاﻣﺎن ،ﻓﺮخﻣﺮد ،ﻣﺎدﯾﺎن ﻫﺰار دادﺳﺘﺎن )ﻫﺰار رای ﺣﻘﻮﻗﯽ( ،ﭼﺎپ دوم ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺮﯾﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ.۱۳۹۳ ،
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.۱۳۷۵ ،
ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﻦ؛ اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﯿﺎم.۱۳۷۹ ،
ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻓﺎﺋﻖ؛ ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ ،ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﯿﺎء آراﻣﮕﺎه ارﺟﺎن-ﺑﻬﺒﻬﺎن ،اﺛﺮ ،ﺷﻤﺎرۀ ،۹ - ۸ - ۷
 ،۱۳۶۱ﺻﺺ.۲۳۲-۲۹۰
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻧﻘﺮه.۱۳۶۹ ،
ﺟﻮﮐﺎر ﻗﻨﻮاﺗﯽ ،رﺿﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎن ،اﻫﻮاز ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ.۱۳۵۰ ،
ﺣﺴﯿﻨﯽﻓﺴﺎﯾﯽ ،ﺣﺎج ﻣﯿﺮزاﺣﺴﻦ ،ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮی ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﻪ از دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺴﺎﯾﯽ،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.۱۳۶۷ ،
ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺷﺎﻫﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.۱۳۴۶ ،
ﺧﺴﺮوﺛﺎﻧﯽ ،اﻓﺸﯿﻦ ،ﭘﻬﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺟﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب )اواﺧﺮ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و دورۀاﺳﻼﻣﯽ( ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،
.۱۳۹۷
دﯾﻨﻮری ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻄﻮال ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺪویداﻣﻐﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.۱۳۷۱ ،
راﯾﮕﺎﻧﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺟﺎن در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺘﻮن و دادهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.۱۳۹۴ ،
رﺣﻤﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری ﺳﻮاد و ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،دورۀ  ،٣٣ﺷﻤﺎرۀ ،١٣٧٩ ،٦٨
ﺻﺺ.٢٩١-٣٠٣
ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺪ  ،۲ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﺨﺮداﻋﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب،
.۱۳۸۰
ﺳﺮاج ،ﻣﺤﺴﻦ؛ ﺷﻬﺮام ﯾﻮﺳﻔﯽﻓﺮ ،ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی در ﮔﺴﺘﺮۀ ﺷﺮﻗﯽ
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮل ،ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ ،۱۳۹۶ ،۲۲ﺻﺺ .۱۱۰-۷۹
ﺳﯿﺎﻫﭙﻮر ،ﮐﺸﻮاد ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺣﺘﺸﺎماﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ،۱۳۸۶ ،۴۱ﺻﺺ
.۱۱۳-۱۳۸
ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺟﺮﯾﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ.١٣٦٢ ،
ﮐﻮک ،ﺟﺎن ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ،ﻇﻬﻮر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن،
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺛﺎﻗﺐﻓﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﯽ،۱۳۸۵ ،ﺻﺺ .۱۱-۱۲۱
ﮐﯿﺎﻧﯽ ،ﻃﯿﺒﻪ؛ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،زﻫﺮا ،ﻧﻘﺶ ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮﭼﺎی – دﺷﺖ اروﻣﯿﻪ،
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۳۹۶ ،۴۷ﺻﺺ .۶۱-۷۵
ﮔﺎوﺑﻪ ،ﻫﺎﯾﻨﺲّ ،ارﺟﺎن و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ از ﻓﺘﺢ ﻋﺮب ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺻﻔﻮی ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮﻫﻮدی ،ﺗﻬﺮان،
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۷۷ ،
ﻣﺰارﻋﯽﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎره؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ؛ اﻟﻤﺪرﺳﯽ ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦآﻣﺎر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :آﺑﺨﻮان دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن( ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﺳﻨﺠﺶ از دور و  (GISدر آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ۱ ،۱۳۹۳ ،ﺻﺺ.۱۱-
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ،ﻧﺰﻫﻪ اﻟﻘﻠﻮب ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺎی ﻟﺴﺘﺮﻧﺞ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.۱۳۶۲ ،
ﻣﺴﻌﻮدی ،ﻋﻠﯽﺑﻦﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ و ﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮﻫﺮ ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه ،ﺗﻬﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.١٣۹۱ ،
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 ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی، اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ، اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﻣﺤﻤﺪﺑﻦاﺣﻤﺪ،ﻣﻘﺪﺳﯽ
.۱۳۶۱ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﺮان
- ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﻗﻨﺎت، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ، ﻣﺠﺘﺒﯽ؛ ﺣﺎﺟﯽزاده، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﯾﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮان؛ زﻣﺎنزاده،ﻣﻘﺼﻮدی
، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ،ﻫﺎی دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
.۱۴۶-۱۴۹ ﺻﺺ،۱۳۹۵
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ ﻓﻌﺎل، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ، ﻣﺠﺘﺒﯽ؛ ﺣﺎﺟﯽزاده، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﯾﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮان؛ زﻣﺎنزاده،ﻣﻘﺼﻮدی
، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﮐﻤﯽ،ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺎرون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﯿﮏ
.۳۷-۵۹ ﺻﺺ،۱۳۹۶ ،۳ ﺷﻤﺎرۀ
.۱۳۳۵ ، زوار، ﺑﮑﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ﺗﻬﺮان، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ،ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو
.۱۳۸۰ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان،ﯾﺎﻗﻮتﺣﻤﻮی
Adams, R. M., “Agriculture and Urban Life in Early Southwestern Iran:
Archeological survey provides a basis for observing broad changes during
7000 years of sedentary life.” Science, 136(3511), (1962): 109-122.
Adams, R. M., Heartland of Cities: Surveys of Ancient Settlement and Land Use
on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago and London: University
of Chicago Press, 1981.
Adams, W.M., Wasting the rain: rivers, people and planning in Africa.
University of Minnesota Press, Minnesota, 1992.
Alizadeh, A., “A Tomb of the Neo-Elamite period at Arjan, near Behbahan.”
Archäologische Mitteilungen aus Iran, 18, (1985): 49-73.
Alvarez-Mon, J., The Arjan Tomb at the Crossroads between the Elamite and
the Persian Empires, A dissertation in partial satisfaction of the requirements
for the degree of Doctor of Philosophy in Near Eastern Studies, University of
California, Berkeley, 2006.
Anschuetz, K. F.; Wilshusen, R. H.; Scheick, C. L., “An archaeology of
landscapes: perspectives and directions.” Journal of Archaeological
Research, 9(2), (2001):157-211.
Al-Balādhurī., Kitāb Futūḥ al-buldān.” Translated by Francis Clark Murgotten
as The Origins of the Islamic State: Being a Translation from the Arabic
Accompanied with Annotations Geographic and Historic Notes of the Kitāb
Futūḥ al-Buldān of al-Imām Abu-l ‘Abbās Aḥmad b. Jābir al-Balādhurī, Vol.
2. New York: Columbia University Press, 1924.
Campopiano, M., “State, Land Tax, and Agriculture in Iraq from the Arab
Conquest to the Crisis of the Abbasid Caliphate (Seventh-Tenth Centuries).”
Studia Islamica, Vol. 3, (2012): 1–37.
Canard, M., “Rice in the Middle East in the First Centuries of Islam.” In
Morony, M. G. (Ed.), Production and the Exploitation of Resources,
Aldershot: Ashgate Variorum, (2002): 153–68.
Choksky, J. K., “Sacral Kingship in Sasanian Iran”, Bulletin of the Asia Institute,
Vol. 2, (1988): 35-52.
Christensen, P., The decline of Iranshahr; irrigation and environment in the
Middle East 500 BC–AD 1500. Copenhagen: Museum Tusculanum Press,
2016.
Collins, R. O., The waters of the Nile: hydropolitics and the Jonglei Canal,
1900–1988. Oxford: Clarendon Press, 1990.

ﺟﺎن )ﺑﻬﺒﻬﺎن( از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻘﺶ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن در ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮ ار/202

Cosgrove, D., “Prospect, perspective and the evolution of the landscape idea.”
Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 10 (1), (1985): 4562.
Donahue, J.; Johnston, B. R., Water, culture, and power: local struggles in a
global context. Island Press, 1988.
Ehya, F.; Marbouti, Z., “Hydrochemistry and contamination of groundwater
resources in the Behbahan plain, SW Iran.” Environmental Earth Sciences,
75(6), (2016): 1-13.
Ehya, F.; Marbouti, Z., “Groundwater quality assessment and its suitability for
agricultural purposes in the Behbahan Plain, SW Iran.” Water Practice and
Technology, 13(1), (2018): 62-78.
English, P. W., “The origin and spread of qanats in the Old World.” Proceedings
of the American Philosophical Society, 112(3), (1968):170-181.
Haerinck, E., “Again on Tang-i Sarvak II, NE-Side. Goddesses do not have
moustaches and do not wear trousers.” Iranica Antiqua, Vol. XXXVIII,
(2003): 221-245.
Henkelman, W. F.; Khaksar, S., “Elam’s Dormant Sound: Landscape, Music
and the Divine in Ancient Iran.” In Eneix, L. C. (Ed.), Archaeoacoustics:
The Archaeology of Sound Publication of Proceedings from the 2014
Conference in Malta, (2014): 211-231.
Jackson Bonner, M. R., Al-Dinawari’s Kitab al-Akhbar al-Tiwal: An
Historiographical Study of Sasanian Iran, GECMO, 2015.
Kirkby, A. V. T., The use of land and water resources in the past and present,
Valley of Oaxaca, Mexico. Museum of Anthropology, University of
Michigan, 1973.
Lippmann, M.J.; Truesdell, A.H.; Pruess, K., “The control of fault on the
hydrology of the Cerro Prieto III area”, In: Proceedings Twenty-Fifth
Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University,
Stanford, California, January 24-26, SGP-TR-165, 2000.
Majidzadeh, Y., “The Arjan Bowl.” Iran, 30(1), (1992): 131-144.
Manuel, M.; Lightfoot, D.; Fattahi, M., “The sustainability of ancient water
control techniques in Iran: an overview.” Water History, 10, (2018): 13-30.
Medel, A. C.; Armienta, M.A., “Influence of faulting on groundwater quality in
Valle del Mezquital, Mexico.” Geofisica International, 43(3), (2004): 477493.
Miller, C. (Ed.), Fluid arguments: five centuries of western water conflict.
University of Arizona Press, 2001.
Mithen, S., “The domestication of water: water management in the ancient
world and its prehistoric origins in the Jordan Valley.” Philosophical
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and
Engineering Sciences, 368(1931), (2010): 5249-5274.
Rezakhani, Kh., “Continuity and Change in Late Antique Iran: An Economic
View of the Sasanians.” International Journal of the Society of Iranian
Archaeologists, Vol. 1, No. 2, (2015): 93-106.
Tempelhoff, J.; Hoag, H.; Ertsen, M.; Arnold, E.; Bender, M.; Berry, K.; Fort,
C.; Pietz, D.; Musemwa, M.; Nakawo, M.; Ur, J.; Van Dam, P.; Melosi, M.;
Winiwarter, V.; Wilkinson, T., “Where has the water come from?.” Water
History, 1(1), (2009): 1-8.
Watson, A. M., “A Medieval Green Revolution: New Crops and Farming
Techniques in the Early Islamic World.” In: Udovitch, A. L. (Ed.). The
Islamic Middle East, 700-1900, Princeton: Darwin Press, (1981): 29–58.
Wenke, R. J., Imperial investments and agricultural developments in Parthian
and Sassanian Khuzestan: 150 BC to AD 640, a dissertation submitted in

203/ 1400  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،26  ﺷﻤﺎرة ﭘﯿﺎﭘﯽ-2  ﺷﻤﺎرة،13  دورة،

�و��ﮫﺎی ﻋ�ﻮم �ر��ﯽ

partial fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy
(Anthropology) in the University of Michigan. 1975.
Wilkinson, T. J.; Boucharlat, R.; Ertsen, M. W.; Gillmore, G.; Kennet, D.;
Magee, P; De Schacht, T., “From human niche construction to imperial
power: long-term trends in ancient Iranian water systems.” Water History,
4(2), (2012): 155-176.

Table of Contents
Interaction of Physical and Martial Aactivities with Myths and Rituals in
Ancient Mesopotamia / Zeynab Khosravi and Behrouz Afkhami

1

Takht-e Soleiman over Time (Study of the Historical Developments of Takht-e Soleiman in
the Islamic Period Based on Historical Sources) / Mahdi Beg Mohammadpuor and Karim
Hajezadeh Bastani
The Reasons for the Flourishing of Multicultural Art in the Fatimid
Murals / Amir Nima Elahi and Samad Samanian

27

Astronomy-Influenced Thoughts of the Ilkhanate Era & Its Impact on
Motifs of Star Tiles / Majid Behdai and Seyyed Abu Turab Ahmadpanah

69

Historical Geography of Makran in the Safavid period According to the
Historical Maps of Europeans / Abdollah Sfarzaei and Yasser Malazi

95

Representation of Rulers' Image and Power Struggle in Safavid
Fictional texts; the Case of Political Letters & Documents in Alam Ara ـ
ye shah Isma'il / Akram Karemzadeh Esfahani

119

Reviewing the Effects of Lithographic Ashura Paintings of Judi
Collection on the Tilework of Tekyeh Moaven al-Molk
Fatemeh Asgari and Mahnaz Shayestehfar

147

The Impact of Water Resources and Water Management on the
landscape Dynamic of Arrajan (Behbahan) from the Past to the Present
Afshin Khosrowsani and Haeedeh Laleh

175

49

Historical Sciences Studies
Scientific-Research Journal of University of Tehran,
Department of History
Print ISSN: 2251-9254
Online ISSN: 2676-3370

Vol.13, No.2, Serial No.26 -Summer 2021
License Holder Publisher: Faculty of Literature and Humanities
Managing Director: Gholam Hosein Karimi Dustan (Professor in University of Tehran)
Editor-in-chief: Rasoul Jafarian (Professor in University of Tehran)

Editorial Board
Ehsan Eshraqi
Professor, University of Tehran, Iran
Abdolrasoul Kheir Andish
Professor, University of Shiraz, Iran
Mansoor Sefatgol
Professor, University of Tehran, Iran
Nobuaki Kondo
Professor, Tokyo University of Foreign
Stadies, Japan
Jose Francisco Cutillas Ferrer
Professor, University of Alicante, Spain
Robert Gleave
Professor, University of Exeter, UK

Mohammad Bagher Vosoughi
Professor, University of Tehran, Iran
Edmund Herzig
Professor, Oxford University, UK
Farajolah Ahmadi
Associate Professor, University of Tehran, Iran
Hasan Hazrati
Associate Professor, University of Tehran, Iran
Kazuo Morimoto
Associate Professor, University of Tokyo, Japan
Sohrab Yazdani
Associate Professor,Kharazmi University, Iran

Executive Director: Moharam Bastani
Expert: Mahdi Gholamnezhad
English editor: Saeed Keshavarz Afshar
Address: Literature and Human Sciences Faculty of Tehran University,
Enqelab Avn, Tehran, Iran.
E-mail: Jhss@ut.ac.ir Phone: 021-66973280
Price: 10.000 T
Rank granted: No. 3/11/60350 Date: 2011-07-20
All rights reserved for the Faculty of Literature and Humanities of University of Tehran

Indexed at: www.sid.ir
Indexed at: www.isc.gov.ir
Indexed at: www.Ulrich's international periodicals directory
Indexed at: https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudies

