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آیکونوگرافی پیکرهی سفالین سلطان طغرل سلجوقی*
اصغر جوانی ،1حسن بلخاری** ،2مهیار اسدی
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 1دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دوره دکترای پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/5/2 :تاریخ پذیرش نهایی)96/10/23 :

چکیده

هنر پیکره تراشی و خاصه پیکرههای انسانی که در دوران پس از اسالم مورد احتیاط قرار گرفته بود-ا گر نگوییم دچار حرمان
شده بود -در دوران سلجوقیان مورد توجه واقع شده و پیکرههای انسانی با موضوعات مختلف ساخته شدند .از جمله این
ً
پیکرهها که احتماال ساختهی کاشان است ،پیکره مردیست که به حالت دوزانو روی زمین نشسته و کالهی بر سر دارد که نام
سلطان طغرل و تاریخ  538هـ .ق .بر روی آن مرقوم شده است .در صورتی که در سال مذکور هیچکدام از سه سلطان طغرل
ســلجوقی حکومــت نمیکردنــد .از طرفــی پیکره مورد بحث از ســوی برخی کارشناســان بــه عنوان مهره شــطرنج به مخاطبان
معرفــی شــده اســت .هــدف این مقاله ،تبیین کارکرد و دلیل شــکلگیری پیکــره مذکور و در پی آن اشــتباهزدایی از اثری ایرانی
اســت کــه دگرگونــه به جهانیان معرفی شــده اســت .ســؤال اصلی مقاله ،چیســتی مفهــوم پیکره بوده و ســعی بر آن اســت تا با
اســتفاده از روش آیکونوگرافی و توجه به متون مکتوب و یافتن معنای ثانویه تصاویر ،به ســؤال مقاله پاســخ داده شود .نتیجه
مقاله نشــان میدهد که نشــانگان موجود در پیکره هیچگونه ارتباطی با شــطرنج نداشــته و به احتمال قریب به یقین یادمان
مظالمنشینی و یا حضور سلطان در مراسم سماع است.

واژههای کلیدی

مجسمههای سلجوقی ،سلطان طغرل ،پیکرههای سفالین ،پیکرکهای کاشان ،مظالم ،سماع.
* این مقاله برگرفته از رســاله دکتری نگارنده ســوم با عنوان« :مبانی نظری هنر پیکرهســازی در ایران عصر ســلجوقی ،با تأ کید بر رویکرد دین و دولت حا کم» اســت
که با راهنمایی آقای دکتر یعقوب آژند و نگارنده اول و همچنین مشاوره نگارنده دوم به انجام رسیده است .با سپاس بیکران از هدایتهای ارزندهی جناب آقای
دکتر یعقوب آژند.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09121484855 :نمابر.E-mail: hasan.bolkhari@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
هنــر بــه مفهــوم عــام کلمــه در دوران ســلجوقیان دســتخوش
تغییراتی شده و ویژگیهایی مییابد که از پیش و پس از خود متمایز
شــده و میتــوان صفــت منحصرب هفــرد را بــدان اطالق نمــود .بخش
عظیمــی از ایــن تحــوالت را میتــوان ناشــی از پیشــینهی فرهنگــی و
هنری ترکان و بخش دیگری را حاصل فرهنگ ترکان مســلمان تصور
نمــود .گســترهی ایــن تغییــرات تا به حدیســت که هنر پیکرتراشــی و
خاصــه پیکرههای انســانی کــه پیش از آن (ا گر نگوییــم دچار حرمان
ً
شــده بود) خارج از دایرهی توجه قرار گرفته بود ،مجددا مورد توجه
هنرمنــدان و حامیــان آنهــا واقــع شــده و پیکرههــای قابــل توجهــی
بــا موضوعاتــی همچــون مــردان ســوار بــر اســب ،مــردان نشســته در
حالتهــای گونا گــون ،نوازنــدگان و مــادر و کودک به جــود آمدند که
ً
ا کثــرا در کاشــان خلــق شــدهاند (پرایــس 1389 ،ال ـف )63 ،و امــروز
در موزههــای مختلــف دنیــا نگهداری میشــوند و یــا در حراجیهای
هنــری مطــرح دنیــا همچــون ســاتبی خریــد و فــروش میشــوند.۱
پیکرههــای مذکــور به غیر از آثار فلزی و نقشبرجســتههای بســیاری
اســت کــه در نقــاط مختلــف ایــران شــکل گرفتنــد و بــه زعــم دیماند
بــه حدی برجســتهاند کــه میتوان لفظ پیکــره را برای آنهــا بهکار برد
(دیمانــد .)97 ،1389 ،از جملــه پیکرههای ســفالین کــه به احتمال
بســیار زیاد در کاشان ساخته شــده است و در مجموعهی خلیلی در
لندن نگهداری میشــود ،نشــاندهندهی مردی است که به حالت
دو زانــو نشســته و کالهــی بر ســر دارد که بــر لبهی آن تاریــخ  538هـ.
ق .و نــام ســلطان طغــرل ذ کــر شــده اســت و همین امر ســبب شــده
اســت تا این پیکره را تمثال ســلطان طغرل ســلجوقی تلقی کنند .در
زمان حکومت سلجوقیان در ایران و عراق (اعم از عرب و عجم) ،سه
ســلطان با نام طغرل حکومت کردند که بین حکومت اولی و ســومی
حدود  150ســال فاصله اســت .نکته اینجاست که تاریخ ذکر شده بر
لبهی کاله پیکره ،مقارن با حکومت هیچکدام از ســاطینی نیســت
کــه بــا نام طغــرل حکومت کردنــد و از ســویی تکنیک ســاخت پیکره

نیــز از منظــر برخی کارشناســان ،مربوط به اوایل ســده هفتم هجری
یعنــی زمان اتمــام حکومت ســلجوقیان و حضور خوارزمشــاهیان در
ایران اســت (آربری217 ،1336 ،؛  .)Rogers, 2010, 194پژوهشگران
غربــی از جملــه نویســنده کتــاب «هنرهــای اســام :شــاهکارهایی از
مجوعــه خلیلی »۲کــه مرجع اصلی اطالعات در باب مجســمه مذکور
به شــمار میرود ،اعتقاد بر این امر دارد که این پیکره ،تمثال طغرل
دوم و همچنین مهره شــطرنج بوده اســت و مبنای استنباط خود را
مهرههــای شــطرنج دربار ا کبرشــاه گورکانــی قرار داده و معتقد اســت
این پیکره نیز مهرهی شاه یک شطرنج بزرگ است و دلیل ذکرشدن
نــام ســلطان طغرل بر لبــهی کاله آن بدین قرار اســت که طغرل دوم
س��لجوقی ،صحنه جنگ را با ش��طرنج قیاس نموده اس��ت (Rogers,
 .)2010,192از طرفــی بــا مداقــه در نحــوه نشســتن پیکــره و قیاس با
پیکرههــای مقــارن تاریخــی کــه در جغرافیای غیــر از ایران بــه عنوان
مهــره شــطرنج اســتفاده میشــدهاند و همچنیــن مطالعــهی متــون
تاریخــی و تطبیــق رفتار و پوشــش ســلطان مأبانه با پیکــرهی حاضر،
مدعای راجرز به عنوان نویسنده کتاب مذکور مورد تردید واقع شده
و به دور از واقعیت به نظر میرسد.
با توجه به مطالب ذکر شده ،پرسش اصلی این است که با توجه
بــه اطالعاتــی کــه پیکره موســوم به طغــرل در اختیار ما قــرار میدهد
(همچون پوشــش ســر و بدن و نحوه نشســتن) و همچنین با اتکا به
متــون تاریخــی ،کاربــرد پیکــره مورد بحث چــه بوده اســت و اینکه آیا
ادعای راجرز در باب آن صحت دارد یا خیر .این نوشتار که پژوهشی
کیفی از نوع بنیادی به شمار میرود با رویکردی تاریخی و با استفاده
۴
از رویکرد -روش آیکونوگرافی ۳و مبنا قرار دادن آرای اروین پانوفسکی
به عنوان چارچوب نظری ،قصد دارد تا با اســتفاده از منابع تاریخی
پاسخ پرسش مطرح
مقارن با موضوع و متون ًتحلیلی پس از آن ،به ِ
شــده دســت یابــد .ضرورتــا روش گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهش
کتابخانهای و همواره سعی بر استفاده از متون دست اول بوده است.

پیشینه پژوهش
پژوهش در باب هنر مجسمهســازی ایــران و علیالخصوص دوران
سلجوقی ،محدود به قسمتی جزئی از پژوهشهایی کلی در باب هنر
اســامی و یــا مجسمهســازی اســت که به صورت کتاب منتشــر شــده
اســت .برای مثال باید به کتاب تاریخ مجسم هســازی در ایران اشــاره
نمود که توسط پرویز تناولی نگاشته شده است ( )1392و در آن سعی
شــده اســت تا به ایــن هنر از دوران باســتان تا بــه دوران معاصــر ایران
بــه همــراه ارائه تصویر پرداخته شــود و بخش ناچیــزی از این کتاب به
پیکرتراشی سلجوقی اختصاص دارد و از قضا پیکره مورد نظر پژوهش
حاضر نیز در کتاب تناولی قید شــده اســت .البته باید گفت این کتاب

بیش از آن که با رعایت اصول تاریخنگاری و در چارچوب یک پژوهش
علمــی تاریخــی شــکل گرفته باشــد ،شــامل وصف آثــاری اســت که در
موزهها و مجموعههای مختلف دنیا موجود هستند.
زهــرا موســوی خامنــه نیــز کتابی تحــت عنــوان «تاریخ هنــر ایران
در دوره اســامی :مجسمه ســازی (برگرفته از صنایع دستی)» تألیف
نمــوده اســت( )1386کــه در ایــن کتــاب نیــز اشــاراتی ناچیــز بــه هنــر
سلجوقی و پیکرتراشی آن دوران شده است.
عالوه بر کتبی که در ایران و به زبان فارسی به چاپ رسیده است،
مقاالتی نیز در باب پیکره موســــــــــــوم به طغرل نوشته شده که از آن
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جمله میتوان به مطلب چاپ شده در کتاب آثار موجود در مجموعه
خلیلی( )Rogers, 2010و همچنین مقالهای در باب مجسمههای
۵
سـ ـ ـ ـ ـ ــرامیکی دوران میانه اسـ ـ ـ ـ ـ ــامی در نشـ ـ ـ ـ ـ ــریهی حدیثالدار
که در کویت منتشر شده است ،اشاره نمود(–Gibson, 2012, 24
)28؛ که اطالعات مذکور در آنها از نظر نگارندگان این مقاله به دور از
صحت بوده و نقد آن در پی آمده است.

رویکرد و روش پژوهش
پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد  -روش آیکونولوژی ۶ســعی بر آن
دارد تــا بــا مطالعه متون مربوطه و تطبیق آن با پیکرهی مورد بحث،
مرجع آن را یافته و صحت و یا سقم فرضیههای پیش از خود را تأیید
و یــا رد کنــد .رویکــرد -روش مــورد اســتفاده ،برگرفتــه از آرای ارویــن
پانوفســکی بــوده و دلیل کاربــرد آن ،ویژگی خاص ایــن روش در باب
آثار تاریخی است.
پانوفسکی در باب آیکونولوژی معتقد به سه مرحله است:
الی ـهی اول ،مربــوط به معنای ابتدایی یا طبیعی ۷پدیدههاســت
و او آن را دنیــای نقشمایههــای هنــری ۸میخوانــد و معتقــد اســت
۹
شــناخت معنای اولیه این نقشمایهها ،توصیف پیشــا آیکونوگرافی
یک اثر هنری است.
الیــه دوم ،مربــوط بــه معنــای ثانویــه ۱۰نقشمایههاســت و هدف
آن ،شــناخت معنایی اســت که در پس پشــت هر تصویر وجود دارد و
پانوفسکی آن را آیکونوگرافی مینامد.
۱۱
الیــه ســوم ،مربــوط بــه تفســیر و کشــف ارزشهــای نمادینــی
اســت که به صورت ناخودآ گاه توســط هنرمند در اثر وارد شده است
و او آن را آیکونولوژی نامیده است (.)Panofski, 2009, 221–223
آنچــه مبرهن اســت این مقاله بیش از مرحلــه دوم پیش نخواهد
رفــت و کشــف معنــای ثانوی ه مجســمه مــورد بحث ،هــدف اصلی آن
است که چگونگی دستیابی به آن ،پیشتر بیان شد.

تصویــر -۱پیکــره موســوم بــه ســلطان طغرل ،هنرمند :ناشــناس ،ســفال با نقاشــی زیــر لعاب،
ارتفاع  ۴۱.۵سانتیمتر ،محل نگهداری :مجموعه خلیلی ،لندن.
مأخذ)Khalili Collections, 2010( :

مجسمه موسوم به طغرل سلجوقی
مجســمه مورد بحث این مقاله ،مجســمهای سرامیکی به ارتفاع
 41/5ســانتیمتر اســت کــه در مجموعــه خلیلــی نگهــداری میشــود
(تصویر .)1مجسمه مذکور ،نشاندهندهی مردی است که به حالت
دوزانــو روی زمیــن نشســته اســت و ردای فیــروزهای رنــگ و کالهــی
مخروطــی و بلنــد بر ســر دارد که روی لبهی آن ،نام ســلطان طغرل و
تاریــخ  538هـــ .ق 1143-44 /م .و عبــارت «موالنا طغرل الســلطان
العالـ�م العـ�ادل» ذکر شـ�ده اسـ�ت ( .)Gibson, 2012, 28چهره پیکره،
نشاندهنده چشمهای بادامی و لب کوچک است که از ویژگیهای
نــژاد ترکــی -مغولــی محســوب میشــود و نگاه خیــره به روبــرو ،ریش
بسیار بلند و دستانی که روی زانو قرار گرفتهاند ،از جمله ویژگیهای
آن به شمار میرود.

طغرل که بود؟
از آنجــا کــه نــام «طغــرل» روی لبــه کاله پیکــره مــورد مطالعه ذکر
شــده اســت ،در این بخش به توصیف ســاطینی از دوران سلجوقی
پرداختــه میشــود که «طغــرل» نام داشــتند و در این راه باید از ســه
شخصیت نام برد که ذکر آنها در پی آمده است.

طغرل اول (طغرلبک)
بنابــر ذ کــر راحةالصــدور ســلطنت طغــرل اول در ســال  424هـ .ق
آغاز شــد و بیســت و شــش ســال به طول انجامید .در منابع تاریخی
از وی بــه عنوان فردی مؤمن یاد شــده اســت و در ذکــر دینداری وی
ایــن چنیــن آمــده کــه از وی دیندارتر نبــود و این وصف با شــعری که
وی را در قیــاس بــا حضرت محمد (ص) قــرار میدهد و همنامی او با
آن حضرت را دســتمایه قرار داده و صفات نیکویش را برمیشــمرد به
کمال میرسد (راوندی.)99 –97 ،1386 ،
«در آن بخشش که رحمت نام کردند؛ دو صاحب را محمد نام کردند
یکی ختم نبوت گشت ذاتش؛ یکی ختم ممالک در حیاتش
یکی برج عرب را تا ابد ماه؛ یکی ملک عرب را جاودان شاه
یکی دین را ز ظلم آزاد کرده؛ یکی دنیا به عدل آباد کرده
زهینامی که کرداز چشمۀنوش؛دوعالمرادومیمشحلقهدر گوش
ز رشک نام او عالم دو نیم است؛ که عالم را یکی او را دو میم است
بتــرکان قلــم از نســخ تــاراج؛ یکــی میمش قلم بخشــد یکــی تاج»
(همان.)99 ،
ســلجوقنامه نیــز ،محمــل صفات نیکــو و خصائــل دینمدارانهی
طغــرل اســت .آنجــا که ظهیــری نقل میکند کــه به دلیل تقــارن فتح
خراســان و مــاه رمضان ،او بــا هرگونه جنگ و نــزاع مخالفت میکند و
حتی زمانی که در روز عید ،پیشــنهاد غارت نیشابور از جانب برادرش
چغریبــک مطــرح میشــود ،از بیم رنجاندن مســلمین بــا او مخالفت
میکند و در مقابل تهدید به خودکشی ،وی را با چهل هزار دینار قانع
میکنــد (نیشــابوری .)18 ،1390 ،بنــداری نیــز این وقایــع را به همین
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ترتیب نقل نموده اســت (بنداری اصفهانــی .)8 ،2536 ،ابن خلکان
نقــل میکنــد کــه وی «روزهــای جمعــه در ســاعت مقرر بــرای گزاردن
پنجگانــه (در مســجد) حاضــر میشــد .هــر دوشــنبه و سهشــنبه روزه
میگرفــت؛ ابوابالخیر راه میانداخت ،مســاجد بنا میکرد و میگفت
مــن در مقابــل خدای ّ
عزوجل شرمســارم ،چرا که خان ـهای برای خود
ســاخته ام و مســجدی در کنــار آن بنــا نکــردهام» (بــه نقــل از لمبتن،
 .)259 ،1392طغرل بیک مورد پشــتیبانی اشــراف ســنی نیز خراسان
بــود .چرا که آنــان در پی بهرهبرداری عقیدتی و تســلط بر امور دیوانی
فتوحــات جدیــد بودنــد (کاهــن .)14 ،1392 ،راونــدی از وی با عنوان
ّ
المعظــم رکن ّ
الدنیا و الدین ابوطالــب طغرلبک ّ
محمدبن
«الســلطان
ّ
ّ
میکائیــل بن ســلجوق مد اهلل ظله» یاد میکنــد ( )97 ،1386و صفت
رکن ّ
الدنیــا و ابوطالــب را برای طغرل دوم و ســوم هم بهکار میبرد ولی
فقــط از طغــرل اول بــا عنــوان «طغرلبــک» یــاد میکند و هیچکــدام از
سالطین دیگر سلجوقی را نیز با اضافه کردن صفت «بک» به نامشان
یــاد نمیکنــد .ا گرچه صفــت «بک» در میــان ترکان صفتــی عام تلقی
میشد ،ولی عدم استفاده عام برای خطاب قرار دادن دیگر سالطین
ســلجوقی و در مقابــل اســتفاده از این صفت در نــام برخی مناصب و
شخصیتهای آن دوران میتواند دلیل متقنی باشد برای اثبات این
ادعا که پسوند «بک» از جمله صفاتی است که به عنوان اسم و یا بهتر
است بگوییم به عنوان پسوند در ترکیب با اسامی دیگر ،جایگاه اسم
پیــدا کــرده و کارکرد آن در نامی مانند «طغرلبک» نه به عنوان صفتی
عــام بلکــه به عنوان اســم اســت .برای مثــال زمانی که راونــدی دیدار
برکیارق و محمود را روایت میکند از شــخصیتی به نام «بلکابک» یاد
میکند (همان )142 ،و یا در ذکر احوال ســلطان ســنجر از شــخصیتی
نبــک الکاشــغری» بــه عنــوان یکــی از وزرای وی نــام
بــه نــام «یغا 
یبــرد (همــان .)167 ،همچنین درجایی دگر از شــخصیتی با عنوان
م 
«طوطیبک» به عنوان یکی از امرای غز در دوران ســلطان ســنجر نام
مــی بــرد (همان )183 ،و یا شــخصی بــا عنوان «خاصبــک» را حاجب
ســلطان مســعود میخواند (همان .)225 ،ذکر این ادله از پی آن بود
کــه ایــن نکتــه را روشــن گرداند کــه ا گر در جایــی در متون از شــخصی
بــا عنوان «طغرلبک» نام برده شــده اســت ،به حتم مقصــود نگارنده
طغرل اول اســت و شــایان ذکر اســت کــه در لبهی کالهــی کاله پیکره
مورد بحث این مقاله ،نام طغرل نوشته شده است و نه طغرلبک.

طغرل دوم
ســلطان طغــرل دوم در جمادیاالخــر ســال  526ه ــ .ق .در
همدان بر تخت نشست (بنداری اصفهانی .)189 ،2536 ،در کتاب
راحــة الصــدور ،ســلطان طغرل بــن محمد کــه راوندی از او بــا عنوان
«الســلطان المعظــم رکــن الدنیا و الدیــن ابوطالب طغــرل بن محمد
بن ملکشــاه یمین امیرالمؤمنین» ( )208 ،1285یاد کرده اســت این
چنین وصف شده است« :پادشاهی سرخ چهره محاسن تمام تنک
ذوابه دراز قامت باعتدال پشــت و یال بســته بر و ســینه پهن ،مدت
عمرش بیســت و پنج ســال وفاتش بدر همذان در محرم ســنه تســع
عشــرین و خمس مایۀ ،مدت پادشــاهی ســه ســال ،عدل و سیاست

و حیــا و ّ
حمیــت و کــرم و شــجاعت بــر اخــاق او غالب بــود و از هزل و
فواهش دور» (همانجا) .در ســلجوقنامه هم از وی با صفاتی مشــابه
و در پارهای طابق النعل به النعل یاد شده است و جنگهای مداوم
وی بــا برادرانــش و در نهایت کشــته شــدن وی در رویارویی با یکی از
آنها از جمله نکات قابل توجه زندگی او به شمار میرود (نیشابوری،
 .)54 –55 ،1390از سیاست و تدبیر سلطان طغرلبنمحمد در باب
جنگ با دشــمن ذکرها در کتاب راوندی رفته اســت که از آن دســت
میتوان بدین جمله معروف سلطان اشارت نمود که «چون پادشاه
از کار دشــمن آ گاه نبوذ تدبیــر او نتوانذ و چنانک حال خوذ مضبوط
میدارذ از حال دشمن با خبر بایذ بوذ که شطرنج باز چندانک بازی
خویش بینذ بازی خصم را هم نگرذ»(راوندی )217 ،1386 ،و همین
قیــاس پادشــاه بــا شــطرنج بــاز اســت کــه دســتمایه تفســیر برخی در
شناخت کیستی مجسمهی مورد بحث این نوشتار قرار گرفته است.

طغرل سوم
الســلطان رکنالدنیا والدین کهفاالســام والمسلمین ابوطالب
طغرل قســیم امیرالمؤمنین به روایت راوندی فردی بوده است بلند
قامت و خوش چهره و دارای موهای بلند و ریش انبوه و ســبیلی که
تا بنا گوشــش امتداد داشــته اســت ( .)331 ،1285وی که نزد اتابک
محمد ایلدگز رشد و نمو یافته بود در سن کم به عنوان میراث دار پدر
جانشــین او میشــود و رسیدن به تخت ســلطنت آنچنان بر او سهل
اســت که نیشابوری احواالت وی را با چنین جمالتی شرح میدهد:
«در آشیانه دولت بوجود آمده و در ریاض جاندار دولت و اقبال نشو
و نما یافته ملکی نابیوسیده بدو رسیده و کسوت سلطنت نا کوشیده
از مهــد بتخــت تحویــل کــرده و از مکتب ادب بی تعــب طلب بر مرکب
ملک ســوار شــده در بند وعده ایام و عشــوه اعوام و تأثیر طالع و احکام
نجوم نابوده مریخ دولتش بیدانه بدام آمده و توسن ملکش بیفسار و
لگام رام شده رنج یاوگی نابرده و نان تاوگی ناخورده بر سر خوان آراسته
و خزانه پیراسته نشسته» (نیشابوری.)83 ،1390 ،
طغرلبن ارســان که آخرین ســلطان ســلجوقیان عراق به شــمار
م ـیرود ،در ســال  590هـــ .ق.در نبــرد بــا ســلطان تکش خوارزمشــاه
کشــته و ســر وی به بغداد فرستاده و پیکرش در بازار ری آویخته شد.
بزرگی در آن دوران در وصف وی چنین سروده است:
امروز شها زمانه چون دل تنگست
فیروزه چرخ هر زمان یک رنگست
دی از سر تو تا بفلک یک گز بود
امروز زسر تا بدنت فرسنگست (همان.)91،

آیا پیکره طغرل مهره شطرنج است؟
همانطور که ذکر آن در مقدمه رفت ،راجرز پیکره مورد بحث این
مقالـ�ه را مهره شـ�طرنج پنداشـ�ته( )Rogers, 2010و البته برای اثبات
ســخن خود دلیلی سســت آورده که در ادامه ســعی شــده اســت تا با
وا کاوی ادعای ایشان و ذکر دالیلی استوار خالف آن ثابت شود.
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 -۱نحوه نشستن
پیکــره مــورد بحــث بــه حالت دوزانــو روی زمین نشســته اســت و
دســتان خــود را روی زانــو قرار داده اســت .حالت دو زانو نشســتن در
فرهنگ اســامی -ایرانی زمانی اتفاق میافتد که شــخصی در مقابل
گتــر از خود قــرار میگیرد و قصــد دارد با اینگونه نشســتن
مقامــی بزر 
ادای احتــرام خــود را به شــخص مقابــل بنماید .برای مثــال عطار در
تذکرةاالولیاء داســتان رویارویی منصور خلیفه عباســی و امام صادق
را اینگونــه روایــت میکند که خلیفه دســتور میدهد تــا آن حضرت را
بــه قتل برســانند و بــرای همین وی را بــه دربــار فرامیخواند و زمانی
کــه ایشــان وارد آن مــکان میشــوند ،خلیفه وی را بر صدر مینشــاند
و بــه حالــت «دوزانــو» روبــروی ایشــان مینشــیند و ادای احتــرام
میکند(نیشــابوری (عطار) .)14 ،1365 ،نویســنده تاریخ فخری نیز از
فرمانروایانــی روایت میکند که آرزو داشــتند تا توســط خلیفه خلعت
پوشــانده شــوند و برایشان پرچم پیچیده شــود و چون آرزویشان به
حقیقــت میپیوســت در مقابــل خلیفــه زمیــن ادب میبوســیدند و
اینگونه اظهار ارادت مینمودند (ابن طقطقی.)188 ،1389 ،
عــاوه بــر روایــات مذکور که ســندی مکتوب در تأییــد ادعای این
یشــمار منقوش بر روی ســفالینههای
مقاله اســت ،بایــد از تصاویر ب 
دوران ســلجوقی نیز به عنوان اســناد تصویری نام برد .در آثار زیادی
کــه نمایانگــر دربــار ســلجوقی هســتند و در آنهــا ســلطان یــا حا کــم و
مالزمــان و درباریــان بــه تصویــر کشــیده شــدهاند ،شــخص حا کــم یا
ســلطان بــه حالــت چهارزانــو بــر تخــت نشســته اســت و ایــن حالــت
نشستن ممکن است توسط نزدیکان او نیز استفاده شده باشد ،ولی
دیگــر مالزمــان و درباریان به حالت دوزانو در برابر وی نشســتهاند که
نشانهای از ادای احترام است.
بنابر اسناد مکتوب در باال ،نحوه نشستن متجسم شده در پیکره
منســوب بــه ســلطان طغــرل نشــانی از قــدرت در خــود نــدارد؛ بلکــه
نشــانهای از فروتنــی و خضــوع و ادای احترام بهشــمار م ـیرود و این
حالت زمانی امکان اتفاق دارد که شــخص شــاه در برابر مقامی باالتر
از خــود قــرار بگیــرد و بــا عنایت به جایگاه شــخص ســلطان به عنوان
«امیراالمــرا» و «واالتریــن مقــام سیاســی و مــادی» دوران (بــازورث و
دیگران ،)81 ،1390 ،وجود چنین مقامی در میان زمینیان ناشــدنی
اســت و گشــتن در پــی انســانی کــه مقامــی باال تــر از ســلطان بــر روی
زمیــن داشــته باشــد امری بیهــوده به نظر میرســد .پس تنهــا زمانی
میتوان این حالت نشســتن را به عنوان ادای احترام ســلطان تلقی
نمود که شــخص مقابل وی از مقام معنوی باالتری برخوردار باشــد
و این درســت همان چیزی اســت که مشابه آن با روایت اتفاق میان
خلیفه عباســی و امام صادق (ع) شــرح دادهشــد .بنداری اصفهانی
نیــز مالقــات طغرل اول و خلیفه القائم را اینگونه روایت نموده اســت
کــه پس از برافتادن پــرده و ورود خلیفه به تاالری که طغرل در آن به
انتظار نشســته بود ،ســلطان زمین را بوسه زد و پس از دریافت هفت
خلعت ســیاه رنگ و تاج عرب و افســر خسروی ،از آنجا که به دلیل بر
ســر داشــتن تــاج قادر بــه تعظیم نبود ،دســت خلیفه را بوســه زد و بر
چشــم نهاد (بنداری اصفهانی .)16 ،2536 ،عالوه بر تلقی این نحوه
نشســتن به عنوان ادای احترام به شــخصی در مقام باالتر ،میتوان

از آن تعبیر به نشســتن در حالت عبادت نمود .ا گرچه بر ســر داشــتن
کالهــی شــبیه آنچــه پیکــره مــورد بحــث بــر ســر دارد ،در هنــگام نماز
بعید به نظر میرســد .به هر روی آنچه قابل توجه اســت عدم وجود
نشــانهای از قــدرت در نحــوه نشســتن ســلطان و در مقابــل حالتــی
متواضعانه اســت که پیکره را از شــاه شطرنج که مهمترین ۱۲مهره نیز
هست ،متمایز میسازد.
 -۲به همراه نداشتن آالت جنگی به عنوان نشان قدرت
ساختن پیکره سلطان و یا شاه در فرهنگ اسالمی ا گرچه سبقهی
تاریخــی زیــادی دارد ولــی در موارد بســیار معدودی رخ داده اســت،
ولی آنچه از همین تعداد اندک پیکره های باقیمانده مشــهود اســت
پوشش فاخر و به همراه داشتن سالح است .سلطان به عنوان رهبر
زمینی و ســرآمد آدمیان ،بهترین لباسهــا را بر تن دارد و همراه خود
المانــی از قــدرت را نیــز حمل میکند کــه این المان در دنیای اســام
شمشــیر اســت .به همراه داشــتن عنصر نمادین قدرت مختص شاه
نیســت و زمانی که پیکره خلیفه نیز در قالب تندیس تجســم مییابد
شمشــیر در دســت اوســت .برای مثال بایــد به پیکره بر جــای مانده
از خلیفــه امــوی اشــاره نمــود که در خربةالمفجر کشــف شــده اســت
(تصویر  .)2خلیفه در حالتی راسخ ایستاده و نگاه به روبرو و دست بر
شمشــیر خویش دارد .لباس خلیفه لباس رزم نیســت و وی با لباس
فاخر و ویژهی خود که نشانهای از برتری وی نسبت به دیگران است
نمایش داده شــده اســت ولی شمشــیر خویــش را به همــراه دارد .در
پیکــره ســفالین دیگری از دوران ســلجوقی نیز مراتب بــه همین نحو
اســت و شــخص ســلطان با لباس ویژه و شمشیر ســاخته شده است
(تصویر  .)3قابل ذکر است که این نظرگاه به تجسم پیکره سلطان به
همراه نشانگان برخورداری از قدرت پیوسته در تاریخ هنر ایران جاری
بــوده و آثــار نقاشــان دوران قاجــار همچــون میرزابابــا و مهرعلی را که
پیکره فتحعلیشاه را نقاشی کردهاند میتوان از این دست برشمرد.
در دوران پیش از اسالم نیز علیالخصوص در دوران ساسانیان،۱۳
شــخص شــاه در لبــاس رزم بــه نمایش درمیآمــد و ویژگی بــارزی که
نشــانی از تفــاوت وی بــا دیگــران باشــد نوع پوشــش نبــود ،بلکه تاج
شــاهی او بودکــه بــه عنــوان نشــانهای از قــدرت معنــوی و ماورایی از
اهورامــزدا دریافت میکرد و زمانی هم که شــخص شــاه به تنهایی به
تصویــر کشــیده میشــد نشــانگان دال بر قــدرت را به همراه داشــت.
برای مثال مســعودی در کتــاب التنبیه واالشــراف از کتاب بزرگی یاد
می کند که به ســال ســیصد و ســه در شــهر اســتخر پارس نزد یکی از
بزرگزادگان ایرانی دیده است که شامل «علوم و اخبار ملوک و بناها
و تدبیرهــای ایرانیــان» بوده اســت (مســعودی .)99 ،1389 ،تصاویر
بیســت و هفت تن از پادشــاهان ساسانی -بیست پنج مرد و دو زن-
در روزگار مرگ در این کتاب تصویر شــده بوده و این امر به این دلیل
صــورت میگرفــت کــه زنــدگان از وصف مــردگان بیخبــر نمانند .این
کتــاب برای خلیفه هشــام عبدالملک نیز از فارســی بــه عربی برگردان
شده بود .بنابر روایت مسعودی پادشاهانی که در جنگ بودهاند به
صورت «ایستاده» و تصویر پادشاهانی که به کاری میپرداختهاند به
صورت «نشسته» تصویر شده بودند (همانجا) .برای مثال اردشیر به
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عنوان اولین پادشــاه با لباســی به رنگ آســمان و تاجی سبز و طالیی
رنگ در حالی که ایستاده و نیزهای در دست دارد در زمینهای سرخ
و آخرین پادشــاه یعنی یزدگرد با لباسی آسمانی رنگ و تاجی قرمز در
حالی که نیزه به دست ایستاده و بر شمشیر خود تکیه کرده است در
زمینهای سبز رنگ به تصویر درآمده است (همانجا).
در دوران اســامی ا گرچــه ســرپوشها بــرای مقامــات مختلــف
متفاوت هستند ولی از آنجا که سرپوشی به عنوان تاج وجود ندارد،
پوشش بدن است که در کنار سرپوش نشانی از برخورداری از قدرت
به شمار میرود و این طراز است که خلیفه و سلطان آن را به عنوان
نشــانهای از تنفیذ قدرت و احســاس رضایت به اشخاص خاص اهدا
میکردنــد و هنــگام هدیــه دادن بــه بــزرگان خارجــی نیــز پارچههــای
لباســی نسبت به هدایای دیگر اولویت داشــتند .دارنده «طراز» جزو
رجــال بزرگ محســوب میشــد و در مواقــع خاص همچــون مجالس
عروســی ،مجبــور بودند تعداد زیادی از این نــوع لباس برای رجال و
امرا آماده کنند (کونل.)71 ،1387 ،
بنابراین زمانی که شــخص ســلطان و یا خلیفه به تصویر کشــیده
میشــود ،پوشــش بدن وی نیز نشــانی از قدرت و جایگاه او به شمار
میرود و به همراه داشتن آلت جنگی را باید تأ کید مکرری بر این قدرت
پنداشــت .آنچه به وضوح در مورد پیکره موســوم به ســلطان طغرل
عیــان اســت ،به همراه نداشــتن هرگونه ســاح و نشــانه ای از قدرت
جنگاوری اســت و این امــر حتی ا گر با ادعای راجرز منافاتی نداشــته
باشــد ،این پیکره را به نمونهای منحصربهفرد در پیکرتراشــی جهان
اسالم مبدل میکند و میتوان آن را به عنوان اولین پیکرهای خواند که
با ساختارشکنی و نوآوری از اسلوب پیش از خود تبعیت نکرده است.
 -۳پوشش بدن
گیبســون کــه از جملــه پژوهشــگران در حــوزه هنــر اســامی و
علیالخصــوص پیکرههــای ســفالین دوران میانــه اســامی به شــمار
م ـیرود در مقالهای بــه جنبههای صوفیانه پیکره مورد بحث اشــاره
نموده و معتقد است نوع پوشش ،آن لباسی است که صوفیان بر تن
میکردنــد و از آن بــا عنــوان «خرقه» یاد نموده و رنــگ آن را به عنوان
درجه باالی تصوف تعبیر نموده است (.)Gibson, 2012, 29
کلم ـهی خرقــه بــه معنــای لباس یــا ردای زبر و خشــنی اســت که
فقیــران و صوفیــان بر تن میکردند و در رســالهای مربوط به صوفیان
اینچنیــن آمــده اســت کــه در گریبــان ،بر میــان و بر دامــن آن صفات
خداونــد نوشــته شــده بــود (دزی .)100 ،1389 ،واژهی صوفــی نیــز
برگرفتــه از نــوع لباســی اســت که این قشــر بر تــن میکردند .به پشــم
در زبــان عربــی «صــوف» گفتــه میشــود و «صوفــی» کســی اســت که
لباس پشــمین بر تن میکند (مونســی ســرخه و دیگــران.)6 ،1389 ،
ا گرچه رنگهای گونا گون در پوشــش و لباس حامل معانی مختلف
بــوده اســت و ممکن اســت معــرف جایگاه افــراد نیز بوده باشــد ،ولی
ذکر متقن و محکمی نمیتوان در منابع یافت که به روشــنی ،برتری
رنگــی نســبت به رنگ دیگر را بیان کنــد .در باب رنگ جامهی پیکره
طغرل باید گفت رنگ کبود ،از جمله پر مصرفترین رنگها در میان
صوفیان بوده اســت .رنگ کبود ،نیلوفری و ســرمهای ،مناسبترین

رنگهــا بــرای خرقــه دانســته شــده و صوفیــان چنــان بــا ایــن رنــگ
دمســاز بودنــد که همه جــا «ازرقپوش» معادل صوفی بــه کار رفته و
«ازرقپوشی» معادل تصوف دانسته شده است (همان.)10 ،
 -۴پوشش سر
به نقل از گیبسون ،کالهی که پیکره بر سر دارد« ،قلنسوه» است
که سرپوش صوفیان محسوب میشود ( .)Gibson, 2012, 29ا گر چه
ســرپوشهای مختلفــی در طول تاریخ دنیای اســام وجــود دارد که
ً
قلنســوه نامیده شــده اســت ،ولی این که دقیقا چه نوع ســرپوش یا
کالهی بوده اســت از متون تاریخی قابل فهم نیســت و آنچه از ســوی
متخصصین در باب چیســتی آن ذکر شــده قطعی نبوده و آمیخته با
گمان اســت .برای مثال آنچه از نوشــتههای دزی مســتفاد میشــود
مبنــی بر این امر اســت که وی کلمه «قلنســوه» را معادل «طربوش»
متصور شده است و از نظر او ،قلنسوه نوعی شبکاله بدون لبه بوده
اســت که در زیر عمامه به ســر میگذاشــتهاند و مختص قشــر خاصی
نبوده و اقشــار گونا گون از آن اســتفاده میکردهاند .همچنین جنس
این ســرپوش در بیشــتر روایات تاریخی پشم و علیالخصوص پشم بز
ذکر شده است (دزی.)232–231 ،1389 ،
ّ
کلمهی «طربوش» نیز در واقع تغییر شکل یافتهی معرب کلمهی
«سرپوش» فارسی ،یعنی «شربوش» عربی است (همان )161 ،که در
ً
روایتی از مقریزی ،کالهی شــبیه به تاج ذکر شــده که تقریبا به شــکل
مثلــث بــوده و بدون عمامه بر ســر میگذاشــتهاند (به نقــل از همان،
 .)141اتینگهــاوزن نیز «قلنســوه» را ســرپوش رســمی خلفای اموی و
اوایل عباسی میداند (به نقل از گروهی از نویسندگان.)149 ،1383 ،
ا گرچــه گیبســون منبــع مــورد اســتفاده خــود را در بــاب چرایــی

تصویــر  -2خلیفــه ،ســازنده :ناشــناس ،گچ ،کشــف
شــده در خربةالمفجر ،محــل نگهداری :موزه را کفلر،
بیتالمقدس.
مأخذ( :بئر)211 ،1394 ،

تصویر  -3ظرف توخالی به شکل مرد
بــا ریــش ،ســازنده :ناشــناس ،ســفال
لعابــدار ،ارتفــاع 27 :ســانتیمتر ،محل
نگهداری :موزه متروپولیتن.
مأخــذMetropolitan Museum,( :
)2017
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قلنســوه خوانــدن ســرپوش پیکــره طغــرل مطــرح نکرده اســت ،ولی
آنچه به نظر میرســد این اســت که وی مشاهدات و مدارک امروزین
را معیار شــناخت و خطاب امور پیشــین نموده اســت .امروزه ممکن
است صوفیان از کاله بلند یا همان قلنسوه استفاده کنند ولی مدرک
معتبــری دال بــر ایــن موضــوع وجود نــدارد که اســتفاده از قلنســوه،
دال لــت بــر شــخصیت صوفیانــه دارد و ا گرچه نتیجهای که گیبســون
گرفتــه اســت یعنــی حالت صوفیانه پیکره صحیح اســت ،ولــی از آنجا
که وی ســرپوش پیکره را به عنوان یک نشــانه در کنار نشانگان دیگر
مورد خوانش قرار داده ،در انتها به نتیجهای نادرست رسیده است.
 -۵مهرههای شطرنج مقارن
در بــاب بازی و مهرههای شــطرنج ،مــوزه متروپولیتن نیویورک و
خاصه شخص چارلز ویلکینسون ،تحقیق جامعی را انجام داده است
که به صورت کاتالوگی برای یک نمایشــگاه وســیع مهرههای شطرنج
به طبع رســیده اســت .ویلکینســون معتقد اســت قدیمیترین مهره
شــطرنج یافــت شــده در ایــران ،مربــوط به قــرن نهم میالدی /ســوم
هجــری اســت کــه در کاوشهــای هیئت اعزامــی ایرانــی متروپولیتن
در نیشــابور یافت شده است .ا گرچه این مهرهها بازنمایانه نیستند،
ولی مهرههای اسب و فیل به دلیل اینکه منتز ع از حیوانات هستند،
به راحتی قابل شناس��ایی هس��تند( (�Wilkinson, 1968, xxvii– xx
 .)viii & Dennisشــطرنج ،از ایران به عراق و دیگر کشــورها وارد شده
و از جملــه مهرههــای باقیمانده باید به یــک مهره فیل از جنس عاج
ً
اشــاره کرد که احتماال از ســوی خلیفه به شــارلمانی اهدا شــده بوده
اســت (پرایــس .)22 ،1389 ،آنچــه از مهرههای شــطرنج یافت شــده
در ایــران پیداســت ،تأ کیــد بــر عــدم بازنمایی اســت کــه بیارتباط با
مذهب حا کم نیســت .در مهرههای شــطرنج اروپایی هم که برخورد
ً
ســازنده کامال بازنمایانه اســت ،مهره شــاه به گونهای نمایانده شده
اســت کــه وجــه برتری و واالیی او بــه عنوان مهره اصلی به وســیلهی
نشــانگان گونا گــون برجســته بنمایــد .بــرای مثــال شــاه همیشــه به
ً
همراه المانهای دال بر قدرت نمایانده شده است که این امر دقیقا
بر خالف پیکره طغرل است (ن.ک .)Gordon, 2017
 -۶فقدان باقی مهرهها
در صــورت تلقــی پیکــره موســوم بــه طغــرل بــه عنــوان مهــرهی
شــطرنج ،بایــد نمونههــای دیگــری را ذکر کنیم کــه بــا آن مرتبطند و
ایــن در حالیســت کــه ایــن پیکــره در نــوع خــود همتــا نــدارد و موارد
دیگری یافت نشــدهاند که بتوان تمامی آنها را در یک گروه قرار داد.
به بیان دیگر ،مهرههای دیگر شــطرنج یافت نشدهاند و این موضوع
احتمال استفاده از این پیکره به عنوان مهره شاه شطرنج را تضعیف
میکنــد .در اینجــا باید گفت پیکرههای دیگری با ســاختار مشــابه از
نظر کیفیت ســاخت و لعاب وجود دارنــد که میتوانند در کنار پیکره
مــورد بحــث ،متعلق به یک گروه تصور شــوند؛ ولی هیچکــدام از آنها
دارای ویژگیهایــی نیســتند کــه مهره شــطرنج خوانده شــوند .برای
مثــال بایــد پیکره مردی با محاســن بلند را مثال زد که عمامه بر ســر
دارد و به حالت دوزانو نشســته و به گونهای خم شــده اســت که گویا

در حال تعظیم به صورت نشسته است (تصویر  .)4این پیکره از نظر
تکنیک ســاخت و لعاب ،تجســم پرتره و نحوه نشســتن بســیار شبیه
پیکــره طغرل اســت ولی بــه هیچ وجــه نمیتوان ان را مهره شــطرنج
تصــور کــرد و وجــوه غیرکاربردی و یادمانی آن به حدی مبرهن اســت
کــه میتوانــد پیکرهای مســتقل تلقی شــود .با اتکا به ایــن موضوع و
همچنین پیکرههای مشــابه دیگر ،پیکره طغرل را باید یادمان تصور
نمود و نه پیکرهای کاربردی به عنوان مهره شطرنج.

به مظالم نشستن سلطان
در دوران سلجوقیان ،محکمه مظالم مجلسی بود که به ریاست
شــخص سلطان برای رسیدگی به شــکایات مردم از دیوان و مسایل
مربوط به دربار برگزار میشــد و در این جلسه مردم به صورت رودررو
شکایات خود را با سلطان در میان میگذاشتند و قضاوت سلطان بر
مبنای عدل و مســاوات عرف و عادات صورت میپذیرفت (لمبتون،
 .)78 ،1391ایــن رســم حتی توســط وزیر خلیفه هم مــورد تقلید قرار
گرفتــه و در ایــن بــاب میتوان ابوشــجاع رودراوری را بــه عنوان مثال
ذ کــر نمــود کــه میــان نماز مغــرب و عشــاء نوعــی محکمه مظالــم برپا
یکــرد (کلوزنــر .)41 ،1389 ،البتــه قضــات نیــز کــه از جانب ســلطان
م 
تعیین میشــدند ،به امر قضاوت در دعاوی میپرداختند ولی معیار

تصویر-4پیکرهمردنشسته،هنرمند:ناشناس،سفاللعابدار،ارتفاع 25:سانتیمتر.
مأخذ)sotheby’s, 2010( :
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آنــان دســتورات دینــی و فقهــی بود و جنس مســائلی که بــه آن ورود
میکردند ،متفاوت با ســلطان بود .نظامالملک سلطان را تنها مقام
محـ ّـق قضــاوت میدانســت و قضــات را نایب ســلطان در امر قضاوت
میپنداشــت (طوســی )59 ،1389 ،و انتخاب قاضیالقضات توســط
شــخص ســلطان و یــا وزیــر اعظــم وی را میتــوان مصــداق بــارز ایــن
حــق برشــمرد (کلوزنــر .)37 ،1389 ،صاحــب ســیرالملوک اینچنیــن
مینویســد کــه« :چاره نیســت پادشــاه را از آن که هر هفت ـهای دو روز
بمظالــم بنشــیند و داد از بیدادگــر بســتاند و انصــاف بدهــد و ســخن
ّرعیت بگوش خویش بشنود بیواسطهای و چند ّ
قصه که مهمتر بود
بایــد کــه عرضه کنند و در هــر یکی مثالی دهد ،که چــون این خبر در
ّ
مملکت پرا گنده شــود که خداوند جهــان متظلمان و دادخواهان را
در هفتهای دو روز پیش خویش میخواند و ســخن ایشان میشنود
همــۀ ظالمان بشــکوهند و دس ـتها کوتاه دارند کــس نیارد بیدادی
کردن و دستدرازی کردن از بیم عقوبت» (طوسی.)18 ،1389 ،
مظالمنشــینی را بایــد مظهر عدل ســلطان برشــمرد که با تماس
بیواســطه و رو در روی وی با مردمان و گوش ســپردن به شــکایات
آنــان ،نمــود بیرونــی یافتــه و در مقابــل مقبولیت عمومــی و تحکیم
پایههــای اجتماعــی حکومــت را در پــی داشــته اســت .ســلطان بــا
حضــور در میــان مــردم و یــا پذیرفتــن عــوام در دســتگاه حکومــت و
همکالمــی و همنشــینی بــا آنــان ،اتفاقــی را رقــم میزنــد و بــذری را
م ـیکارد کــه ثمرهی آن را در زمان نزاع با دشــمن درو کند .بنابراین
دور از نظــر نیســت کــه ایــن ســلطان در ایــن مجلــس بــدون همــراه
داشــتن آالت جنگ و نشــانگان قدرت و در عوض با پوششــی فاخر
ولی صوفیانه ظاهر شود.

اندر آداب سماع
غزالی در باب سماع آورده است« :بدان که ایزد -تعالی -را ّ
سری
اســت در دل آدمی ،که آن در وی همچنان پوشــیده اســت که آتش
در آهــن و چنــان که به زخم ســنگ بر آهن آن سـ ّـر آتش آشــکارا گردد
و بــه صحــرا افتد ،همچنین ســماع خوش و آواز مــوزون آن گوهر دل
را بجنبانــد و در وی چیــزی پیــدا آورد ،بــی آن کــه آدمــی را انــدر آن
اختیاری باشــد و ســبب آن مناســبتی اســت که گوهر آدمی را با عالم
علوی -که آن را عالم ارواح گویند -هســت و عالم علوی عالم حســن
و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هر چه متناسب
اســت نمــودگاری اســت از جمــال آن عالم .چه ،هر جمال و حســن و
تناسب که در این عالم محسوس است ،همه ثمره حسن و جمال و
تناســب آن عالم اســت .پس آواز خوش موزون متناسب هم شبهتی
دارد از عجایــب آن عالــم ،بــدان ســبب کــه آ گاهی در دل پیــدا آورد و
هــر حرکتی و شــوقی پدیــد آورد که باشــد که آدمی خــود نداند که آن
چیســت و این در دلی بود که آن ســاده بود و از عشــقی و شــوقی که
راه بــدان بــرد ،خالــی بود .امــا چون خالــی نبود و به چیزی مشــغول
باشــد ،آنچــه بدان مشــغول بــود ،در حرکت آید و چون آتشــی که دم
در وی دهنــد افروختهتــر گــردد و هر کــه را بر دل غالب آتش دوســتی
حق -تعالی -بود ،سماع وی را مهم باشد که آن آتش تیزتر بود و هر

که را در دل دوستی باطل بود ،سماع زهر قاتل وی بود و بر وی حرام
بــود»(« .)473-474 ،۱۳۸۰پــس چــون کســانی کــه اهل باشــند به
ســماع بنشینند ،پیشین ادب آن است که همه سر در پیش افکنند
و در یکدیگــر ننگرند و هر کســی همگــی خویش بدان دهد و در میانه
ســخن نگویــد و آب نخــورد و از جوانب ننگرد و دســت ســر نجنباند و
به تکلیف هیچ حرکت نکند بلکه چنانکه در ّ
تشــهد نماز بنشــیند به
ادب بنشیند» (همان.)497 ،
ا گرچــه مقصــود غزالی نــگارش متنــی تاریخی نبــوده و جنبههای
آموزشــی مــد نظــر او بــوده اســت ،ولــی متــن او حــاوی اطالعــات و
توصیفاتــی دقیق اســت کــه میتواند به عنوان ســندی در باب آداب
مراسم سماع در دوران سلجوقی مورد استفاده قرار گیرد.

بحث
با اســتناد به مباحث ذکر شــده در بخشهای گونا گون ،میتوان
نظــر راجــرز و گیبســون را در بــاب چیســتی و کارکــرد احتمالــی پیکره
موســوم بــه طغــرل رد کــرد .همانطــور کــه پیش از ایــن نیز ذکر شــد،
پیکــره مــورد بحث بــه دالیل مختلــف نمیتوانســته به عنــوان مهره
شــطرنج مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .پوشــش بــدن پیکره موســوم به
طغــرل هیچگونــه شــباهتی بــه لبــاس صوفیــان نــدارد .بــه صــورت
مشــخص ،تنپــوش پیکره ردایــی فاخر و گرانبهاســت و این موضوع
از طــرح آن قابــل دریافت اســت؛ چــرا که در قیاس با دیگــر پیکرهها و
همچنین تصاویری که از دوران سلجوقیان بر جای مانده و موضوع
آن بازنمایــی درباریــان اســت ،به موارد مشــابه بســیاری در پوشــش
بــدن شــخصیتهای محــوری برمیخوریــم .بنابرایــن پوشــش بدن
پیکره را نمیتوان به عنوان نشــانهای از شــخصیت صوفیانه و دال بر
بازنمایی عالقه سلطان به صوفیگری تعبیر نمود.
ســرپوش پیکره نیز که از ســوی گیبسون «قلنسوه» خوانده شده
ً
بــود نمیتوانــد صرفا بــه عنوان نشــانهای دال بر صوفیگری ســلطان
تلقی شــود؛ چرا که این ســرپوش در زمان ســلجوقیان مختص قشــر
خــاص و معرف اندیشــه مشــخصی نبوده و از ســوی اقشــار گونا گون
مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .حتــی ا گــر ایــن ســرپوش را در
پیکــرهی حاضــر بــه عنــوان نشــانهای از صوفیگری تلقــی کنیم ،این
که چرا مهره شــاه شــطرنج باید کالهی صوفیانه بر ســر داشــته باشد،
توجیه ناشدنی است.
در باب نحوه نشســتن پیکره باید گفــت با اتکا به منابع مکتوب
و همچنیــن منابــع تصویــری بســیار کــه بــه ادوار گونا گــون تاریــخ
ایران تعلق دارند ،نوع نشســتن پیکره موســوم بــه طغرل نمیتواند
بازنمایی نحوه نشســتن مهره شاه شــطرنج باشد .همانطور که ذکر
آن پیشتــر رفــت ،شــطرنجهایی کــه در ایــران ســاخته میشــدند،
بازنمایانــه نبــوده و از ســویی در بســیاری از شــطرنجهای اروپایــی
و حتــی ممالــک شــرقی هماننــد چین و هند کــه مهرههــا بازنمایانه
هســتند ،شــخصیت شــاه به همراه نشــانگان دال بر قدرت تجســم
یافتــه اســت و شــخص شــاه در حالتــی ایســتاده یا نشســته بر ســریر
قـ�درت همراه با ابزارآالت جنگی سـ�اخته شـ�ده اسـ�ت(Wilkinson,
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 .)& 1968 Dennisاز دیگــر نشــانگانی کــه نافــی کارکــرد بازنمایانــه
پیکره به عنوان شاه قدرتمند و تأ کید بر وجه قدرت شاهانه است،
عــدم اســتفاده از صفاتی اســت که میتوانســت مؤکــد جنبه قدرت
باشد .کتیبهی مرقوم بر کاله پیکره محمل صفاتی از سلطان است
که بیش از آنکه داللت بر قدرت داشــته باشــند دال بر علم و عدالت
ً
او هســتند و ابــرام بر ایــن صفات در کنار نحوه نشســتن پیکره کامال
عیان و متجلی میشــود .نشســتن به حالــت دوزانو بدون به همراه
داشــتن آالت جنگــی ،عالوه بــر اینکــه میتواند به عنــوان حضور در
محضــر مقامــی باال تــر و یــا تلمــذ در برابــر عرفا تلقــی شــود ،میتواند
بازنمایی به مظالم نشســتن سلطان نیز باشد.
از جملــه مــوارد قابــل بحــث ،فقــدان مهرههــای دیگر شــطرنج با
ویژگیهــای پیکــره موســوم به طغرل اســت .نــه در میــان مهرههای
شــطرنج دوره ســلجوقیان در ایــران و نه در میان مهرههای شــطرنج
مناطــق دیگــر در زمان مقــارن ،هیچ نمونهای وجود نــدارد که بتوان
آن را همخانواده با پیکره مذکور برشــمرد .مهرههای دیگر هم از نظر
ابعاد و هم از نظر متریال متفاوت هســتند و شــباهت زیاد میان باقی
مهرههــا و تفــاوت آنهــا با پیکره موســوم به طغرل ،این فــرض را قوت

مــی بخشــد که این پیکــره متفــاوت از آن گــروه بوده و نمیتوانســته
به عنوان مهره شــطرنج مورد اســتفاده واقع شــده باشــد .تنها نمونه
شــبیه به این پیکره ،مربوط به پیکره مردی نشســته اســت که شرح
آن پیش از این رفت و آن پیکره هم هیچگونه شــباهتی با یک مهره
شطرنج ندارد.
در آخــر با اســتناد بــه توصیف منابع مکتــوب در باب خصوصیات
فیزیکــی و اخالقــی ســاطین ســلجوقی که طغــرل نام داشــتند ،باید
گفــت با اتــکا به ویژگیهای ظاهــری پیکره مورد بحــث ،نمیتوان به
ضــرس قاطــع آن را بــه یکــی از ســاطین ســلجوقی منســوب نمــود و
ً
دقیقــا مشــخص نمــود که مــدل زندهی پیکــره کدام ســلطان طغرل
ســلجوقی بــوده اســت .البته نوع تجســم محاســن در پیکــره مذکور،
تطابــق کامــل با روایــات منابع مکتــوب در مورد ســاطین طغرلنام
علیالخصــوص طغرل دوم دارد و از طرفی تجســم این نوع محاســن
بــرای یک مقــام درباری در منابــع تصویری ا گر نگوییــم بینظیر ،کم
نظیر است ،ولی کمیت و کیفیت اسناد به حدی نیست که بتوان با
دالیــل متقــن در باب معنای ثانویه و یا حتی شــخصیتی که پیکره از
روی آن ساختهشده سخن گفت.

نتیجه
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد پیکــره موســوم بــه طغرل
بنابــر دالیــل ز یــر نمیتوانســته بــه عنــوان مهــره شــطرنج مــورد
استفاده قرار گیرد:
 -۱نحوه نشســتن دوزانو زمانی اتفاق میافتد که شــخص در برابر
مقامی باالتر قرار داشته باشد و یا زمانی که مقامی بزرگ قصد داشته
باشــد با زیردســتان در یک ســطح قــرار گیرد .پس این نوع نشســتن
نمیتواند به عنوان نحوه نشســتن شــاه شــطرنج مورد استفاده واقع
شــود و قیــاس پیکره بــا مهرههــای شــطرنج بازنمایانه مقــارن بر این
موضوع صحه مینهد.
 -۲پیکــره مذکــور هیچگونــه نشــانه دال بــر قدرت همچــون آالت
جنگــی بــه همــراه نــدارد و ایــن امــر در میــان پیکرههــای ســاطین
اسالمی بیبدیل است.
 -۳مهرههای شطرنج در ایران بازنمایانه نبوده و این امر میتواند
برگرفته از اعتقادات مذهبی باشد.
 -۴پیکــره مــورد بحــث از نظــر ابعــاد و متریــال بــا دیگــر مهرههای
شطرنج زمان خود متفاوت است.
 -۵هیچ نمونه دیگری از مهرههای شــطرنج در دســت نیست که
بتوان آن را به همراه پیکره موسوم به طغرل در یک گروه قرار داد.
ً
 -۶شــاه شــطرنج منطقــا نمیتوانــد بــه نــام یکــی از ســاطین
نامگــذاری شــود .چــرا کــه در آن صــورت اســتفاده از آن مهــره بایــد
همواره با پیروزی همراه باشد و الغیر.
پژوهــش در منابــع مکتــوب دوران ســلجوقی کــه حــاوی وصــف
صفــات ظاهــری ســاطین نیز بود نشــان داد کــه ویژگیهای صوری

پیکره مورد بحث با صفات ظاهری طغرل دوم ســلجوقی همخوانی
دارد .همچنیــن بــا مداقــه در یافتههــای تحقیــق بایــد گفــت معنای
ثانویه نهفته در پس پشــت پیکره موســوم به طغــرل میتواند یکی از
موارد زیر قلمداد شود:
 -۱یادمان دیدار ســلطان و خلیفه :با التفات به نحوه نشســتن
ســلطان و ویژگیهــای دیگــر پیکــره کــه ذکــر آن در متن مقالــه آورده
شــد و همچنین با اتکا به دیگر پیکرههای یادمانی دوران ســلجوقی،
میتــوان اینگونــه تعبیــر نمــود کــه پیکــرهی مــورد بحــث بازنمایــی
صحنهی حضور سلطان در دستگاه خالفت است.
 -۲یادمــان حضــور ســلطان در مجلــس ســماع :بــا قیــاس
ویژگیهــای پیکــرهی طغرل (همچون نشســتن دوزانو ،دســتهای
روی زانو و نگاه مستقیم و خیره به روبرو) و آنچه غزالی در باب آداب
ســماع آورده اســت (نشســتن در حالتی شــبیه به ذکر تشــهد در نماز
و نــگاه بــه روبــرو و عــدم حرکت ســر) و همینطور بــا اتکا بــه آنچه دیگر
محققین در باب صوفیانه بودن سرپوش پیکره نگاشتهاند ،میتوان
اینگونــه اســتنباط نمــود کــه پیکــرهی مــورد بحــث یادمــان حضــور
سلطان در مراسم سماع است.
 -۳یادمان به مظالم نشســتن ســلطان :با اســتناد به آنچه در
بــاب مظالــم نشــینی در متون تاریخی آمده اســت و با تکیــه بر کتیبه
مرقــوم بــر روی کاله پیکره که حامل صفات ناظر بــر بلندی جایگاه و
عدالت سلطان است ،میتوان پیکره مورد بحث را یادمان به مظالم
نشســتن سلطان طغرل دوم سلجوقی و بازگوکنندهی صفت عدالت
وی به عنوان تنها شخص ّ
محق در امر قضاوت دانست.
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