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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  107ـ125، صص 1390، منهي  وم، شمارهسسال 

  

 هاي زرين فام بر سفال گيري دو پديده اجتماعي بازتاب شكل
   ي سلجوقيان؛ دوره

  1پيدايش طبقه متوسط و مردمي شدن هنر
 

  ****جواد نيستاني ***،غالمعلي حاتم **،محمد خزايي *،خواه هانيه نيك
  

   چكيده
ـ             كه از سده   فام سفال زرين  ران رواجـي  هاي ششم تـا هـشتم هجـري قمـري در اي

 .ايـران، پديـدار شـد    بر سلجوقيان حكمرانى با زمان چشمگير داشت، كمابيش هم
 شناسى؛ گاه تصويرى   و زيبايى  ساختاري فني، هاى جنبه بر عالوه آثار واكاوي اين 

را  اجتمـاعى  و فرهنگـى  اقتـصادى،  اين دوره از منظر سياسـى،     وضعيت روشن از 
ش بر اين است كه به هدف شناسـايي         تال پژوهشدر اين    .گذارد مى ما روى پيش

ـ            شرايط و شاكله   ق، مـورد   . هاي اجتماعي اين دوره؛ سفال زرين فام سده ششم هـ
ي ايـن   پيدايش و رواج شـايان درنـگ و فزاينـده    .بررسي و بازشناسي قرار گيرد

سازد، كه   هايي را به ذهن متبادر مي      هاي نفيس در دوره سلجوقيان، پرسش      سفالينه
تـوان تفـسيري     آيـا مـي   . باشـد  نيـز در پـي يـافتن پاسـخ آنهـا مـي            اين نوشـتار    

ي نوظهورِ هنري ارائه كرد و بـه بازنمـايي شـرايط             شناختي براي اين پديده    جامعه
تـوان بـا بررسـي     آيا مـي  هاي پنهان در آن دوره پرداخت؟ جامعه ايران و واقعيت

ه بـوده اسـت،     ها، كه هماره بعد زيبايي شناسي آنهـا مـورد توجـ            نقوش اين سفال  
هدف پژوهش  بخشي از تاريخ اجتماعي هنر در دوره سلجوقيان را شناسايي كرد؟

هاي زرين فام سده ششم  حاضر، تفسير چگونگي بازتاب شرايط اجتماعي بر سفال   
گيري طبقات جديد در جامعـه       ق و تبيين بروز دو پديده اجتماعي يعني شكل        . هـ

                                                            
واكـاوي خاسـتگاه   « هنر در دانشگاه تربيت مدرس با عنـوان  اين مقاله برگرفته از رساله دكتري پژوهش    .1

 با راهنمايي آقاي دكتر محمد خزايـي، آقـاي   »)تحليل و بازشناسي نمادگرايانه نقوش( سفال زرين فام ايران   
 .ني به عنوان استاد مشاور دوم استدكتر غالمعلي حاتم به عنوان استاد مشاور اول و آقاي دكتر جواد نيستا

 )H.nikkhah@modares.ac.ir (ربيت مدرستري رشته پژوهش هنر دانشگاه دانشجوي دكت* 
ــسند**  ــسئولي هنويـ ــشكده   : مـ ــشيار دانـ ــدرس    دانـ ــت مـ ــشگاه تربيـ ــاري دانـ ــر و معمـ هنـ

)Mohamad.khazaie@gmail.com( 
  استاد دانشكده هنر دانشگاه تهران*** 

  )jneyestani@modares.ac.ir(شناسي دانشگاه تربيت مدرس   باستاناستاديار گروه**** 
 06/06/91: ييدتاريخ تأ ـ 31/01/91: تاريخ دريافت
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مبناي كار اين جـستار از لحـاظ         .باشد شهري و مردمي شدن هنر در اين زمان مي        
روش پـژوهش نيـز تحليـل مـستندات         . شـناختي اسـت    هاي جامعه   ظري، انگاره ن

آوري شده بـه روش   هاي جمع تاريخي مكتوب و عيني ـ آثار هنري ـ بوده و داده  
اي موارد نيز رهيافتي تطبيقي   و در پاره توصيفي ـ تحليلي مورد بررسي قرار گرفته 

رسد رشد طبقه متوسط، يكـي از داليـل           نتيجه آنكه، به نظر مي    . استاستفاده شده   
ظهور و نيز سبب رونق توليد سفال زريـن فـام و ايـن خـود سـرآغاز دسترسـي                    

گـرا در ايـن دوره       روزمـره و واقـع    هاي    همگاني به هنر و تمايل به ترسيم موضوع       
  . باشد
هنر واقـع   نر مردمي،سفال زرين فام، سلجوقيان، طبقه متوسط، ه: يكليدهاي  واژه

 .گرايانه
  

     مقدمه 
 در دوره سـلجوقيان، سـاخت     . فام اسـت   هاي سفال اسالمي، زرين    ترين نمونه  يكي از عالي  

هـا   نقوش و سـاختار ايـن سـفال       . شد به روشي نو آغاز    جديد، و نقش  شكل با هايي سفال
 گرفته، ولـي    شناسي قرار  شناسي و زيبايي    هاي سبك  بارها توسط پژوهشگران مورد بررسي    

شناسي و هنـر ايـن دوره و بازسـازي شـيوه زنـدگي       جامعه تاكنون به برقراري ارتباط بين
ها و بررسي تطبيقي آنها توجـه        طبقات گوناگون مردم با استفاده از نقوش اين دست ساخته         

متأسفانه منابع گوناگون دربـاره زنـدگي روزمـره اقـشار مختلـف مـردم و يـا                  . نشده است 
توانـد   يـك دوره مـي    از آنجا كه    . گويند پذيري آن، مطالب زيادي به ما نمي      چگونگي تأثير 

هـا را همچـون كتـاب        توان ايـن آفرينـه     خود را در سبك آثار هنري نمايان سازد، گاه مي         
ا و  هـ  هاي زندگي مردمان را از پـس نوشـته         تاريخ، تورقي كرده و برخي رويدادها و روش       

 شايد بتوان برخي نكات تاريخي نانوشته و مكتوم را          ترتيب، بدين. نقوش آن بازخواني نمود   
هـاي رخ داده در آن، از   به اين روش، آشكار كرد و بازنمود شرايط اجتمـاعي و دگرگـوني    

هدف اصلي اين نوشـتار، يـافتن پاسـخي بـراي            .پذير باشد  طريق خوانش اين نقوش انجام    
 زرين فام به يكباره در       الچه عواملي سبب گرديد تا سف     : باشد هايي از اين دست مي     پرسش

هـاي   يـك از دگرگـوني      ورد كـدام  ايي خاص، رواج يابد؟ اين پديده رهـĤ       ايران و در شهره   
ها  سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مذهبي در اين دوره بود؟ آيا با بررسي اين سفال              

در ايـن   اند؛ بازسـازي نمـود؟       اي كه در آن ساخته شده      ها و نهادهاي جامعه    توان ارزش  مي
اي ديگر مـورد واكـاوي قـرار         جستار، شكوفايي هنر سفالگري در دوره سلجوقيان از جنبه        
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ها، تبادالت فرهنگي و هنري      وريها، نوآ  خواهد گرفت و اين به معناي ناديده گرفتن تالش        
و ديگر رخدادهاي كارساز در اين مقوله نيست؛ بلكه رويكردي اجتماعي و اقتصادي به اين 

 .هيم داشتبالندگي خوا
هاى فني سـاخت   چشمگير، نقوش ظريف و پركار، پيچيدگي   عالى، زيبايى  گرچه كيفيت 

كنند؛ ولي افزون    مى ايجاد پژوهشگران براى را مقاومت غيرقابل اى فام، مجموعه  زرين لعاب
هاي ساخته شده در ايـن زمـان، از داليـل            بر جذابيت ظاهري، با وجود تنوع و تعدد سفال        

رين فام براي شناسايي اوضاع اجتماعي و فرهنگي اين دوره، آن اسـت كـه   انتخاب سفال ز  
كه پايگـاه    تر آن  اند و مهم   گذاري شده   اين آثار با دقت بسيار توسط هنرمندانِ سازنده، تاريخ        

از آنجا كـه، ايـن      . تر است  تر و مسجل   هاي ديگر آشكار   طبقاتيِ كاربري آنها نسبت به سفال     
هـا و     استفاده درباريان و حلقه حكومتيان بودند، پس با خواسـته          هاي ارزشمند، مورد   سفال

ي   ويـژه    شناسي و سـليقه    دهنده زيبايي   قيم داشته و بازتاب   هاي اين طبقه ارتباط مست     دغدغه
  . باشند قشر ممتاز جامعه نيز مي

طـور مـستقل بـه موضـوع ايـن نوشـتار پرداختـه و در                 تا به حال، كمتر پژوهـشي بـه       
. ام شده، موضوعي منطبق با تحقيقِ حاضر بـه طـور مبـسوط يافـت نـشد                هاي انج   بررسي
سياسـي و   (شناسي تاريخي    ي جامعه    به صورت منتزع در گستره     هاي پيشين عمدتاً    پژوهش

هـا اكتفـا     ي هنر نيز، به بررسي نقوش اين سفال         اند و در عرصه     به اين موضوع پرداخته   ) هنر
گيري از آثار هنري، شرايط اجتماعي        با بهره   پژوهش سعي بر آن است تا      در اين . شده است 

هـايي در     بنياد بررسي در اين جستار، بر پايه انگاره       . دوره پر تالطم سلجوقي واكاوي گردد     
اي بر اساس هدف، از نـوع         اين پژوهش با مفهومي ميان رشته     . باشد  شناسي مي  حوزه جامعه 

و توصيفي است كـه مبتنـي بـر         بنيادي بوده و بر اساس ماهيت و روش نيز از نوع تاريخي             
   .باشد ها اعم از هنري، تاريخي، ادبي و سياسي مي آوري و پردازش داده جمع

  

  دوره سلجوقيان زرين فام سفال
ق با تسخير نيشابور، آغاز و در نهايـت، بـا           .  هـ 429حكومت سلجوقيان بر ايران در سال       
حكومت آنـان در ايـران      ق بنيان   .  هـ 590 در سال    1جنگ طغرل سوم و تكش خوارزمشاه     
                                                            

،  )1381(كليفــورد ادمونــد باســورث، ( كردنــد حكومــت  ق در ايــران628 تــا 470 از  خوارزمــشاهيان.1
مركـز  : اي، تهـران   ، ترجمـه فريـدون بـدره      شناسـي راهنماي گاهـشماري و تبار    : ي جديد هاي اسالم  سلسله

 .)345شناسي اسالم و ايران ، ص باز
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همتا در گستره    هايي بي   در دوره سلجوقيان با تشويق و حمايت آنان، پيشرفت         1.برچيده شد 
 سلجوقيان خود را پشتيبان و برانگيزنده هنـر         2.هنر پديد آمد كه تا دوره مغوالن ادامه يافت        

 در تمـام    اي پيشرفت كردنـد كـه      برخي از هنرها در اين زمان به درجه       . و صنعت وا نمودند   
 شايد دليل اين امر، باور پادشاهان سلجوقي باشـد          3.تاريخ ايران كمتر به آن درجه رسيدند      

دهنـده     دولت سلجوقي سازمان   4.دانستند كه هنر را از متعلقات سلطنت و خدمتگزار دين مي         
نيرويي بود كه شرايطي فراهم ساخت تا سـبب پيـشرفت هنرهـاي گونـاگون و شـكوفايي                  

  5.ان گردداستعداد هنرمند
ق انجـام گرفـت و   . هـ ششم اي در سده هاي فني برجسته  در گستره سفالگري، نوآوري   

 ســلجوقيان و دوره اواخــر در .بــود اســالمى ســفال تــاريخ در عطفــى ايــن زمــان نقطــه
بـه   هـاي سـاخت جديـد      هـا و روش    ه طرح ئسفالگرى با ارا   صنعت و خوارزمشاهيان، هنر 

 داده رخ تحـوالت  كـه  آن با. دست يافته بود   خود اييپيشرفت و اوج شكوف    درجه باالترين
 ايـن  جلـوه  بهترين و داشته سلجوقيان از ي پيش  دوره در ريشه گمان،  سفالگرى بي  هنر در
 در هنـرى  انقالب همواره شود؛ ولى  مى مشاهده ايران در آنها حكمرانى دوره از بعد نيز هنر

 زريـن  عـصر  را دوره ايـن  و داننـد  مـى  سـلجوقيان  حكومـت  مقـارن  را سـفالگرى  زمينه
 زمـان  در تجملى نيز  صرفاً سفال  براي نخستين بار ساخت    6.آورند مى شمار به سازى سفال

 لعـاب  تـزيين  بـا  آثـارى  ها، گونه سفال   اين درخشان هاى جلوه از يكى. رخ داد  سلجوقيان
ـ                . است 7فام زرين  ق بـه  . اين روش كه پيشتر در عراق و مصر رايج بود، در قـرن شـشم هـ

سفال ساخت   زمينه در   ي عظيم دگرگونييك و اروپا    دو در سراسر خاور نز    ايران راه يافت    
هـاي   سـده  سـاخت ايـن لعـاب از    براي آنچه مسلم است، واردات يا تالش .به وجود آورد 

                                                            
   .362 ،364 همان، صص.1
پژوهشكده حوزه  : ، ترجمه عبداهللا ناصري طاهري، قم     دولت سلجوقيان ،  )1383( حلمي،الدين    احمد كمال  .2

 .186و دانشگاه، ص 
 .142فرهنگسرا، ص: ار، تهران ترجمه عبداهللا فريتاريخ صنايع ايران،، )1366(كريستي ويلسن، .  ج.3
 علمي و   :ل خانلري، تهران   ترجمه و اقتباس پرويز نات     شاهكارهاي هنر ايران،  ،  )1384( آرتور اپهام پوپ،     .4

 .32فرهنگي، ص
 ترجمـه  ،5ج ،كمبـريج  ايـران  تـاريخ : در ،»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي   «،  )1371( لمبتون،   .ك.  ا .5

 .202اميركبير، ص : تهرانبويل، . آ. جبه كوشش انوشه، حسن
  .143 ،144، صص  ايرانتاريخ صنايع .6

7. Lustre Glaze 
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 ي رونق يافت  قلجوسفترت، در دوره    دوره   شد و پس از يك       آغازدر ايران   نخست هجري   
   1.مت و اعتالي خويش رسيدق به اوج عظ. در قرن هفتم هـ و

  
  
  
  
  
  
  

  
ق ، موزه هنر اسالمي مالزي .  هـ 7ـ كاشي زرين فام نقش برجسته به رنگ مسي، كاشان ، قرن 1 تصوير

 )نگارنده: منبع(
  

 ايـن   2.داشت طالگونه درخشش كه گاه  فلزى بود  جالى با لعاب براق  نوعى فام زرين لعاب
 .اسـت  نموده شاخص را آن كه است چشمگيرى و فرد منحصر به    هاى ويژگي لعاب، داراى 
 ، بعد از پخـت     در ساخت آن؛   طالبه كارگيري   كه بدون   است  ن  آ لعاب در    وعن جذابيت اين   

 باعث شد تـا     ويژگيمين  ه .)1تصوير(د  گرد لزي بر روي سفال ظاهر مي      ف  و زرگونجاليي  
                                                            

 .17سروش، ص: ، ترجمه شكوه ذاكري، تهرانسفال زرين فام ايراني، )1382( اليور واتسون، .1
 كه بر   ات درخشان است  فلزهاي   اتماي نازك از     در واقع اليه  ،  هاي با جالي فلزي    لعاب زرين فام يا لعاب     .2

ـ سربي ؛كپلعاب اُ( سطح لعاب پايه  سـطحي ماننـد فلـزِ    لعاب، ختپبعد از سفال  و دگردن ايجاد مي )قلعي  
هـا و    دليل اين ويژگـي آن اسـت كـه در اثـر احيـاي نمـك               . كند  مانند آينه عمل مي    ، يافته و  ال داده شده  ج

هـاي   سـطح لعـاب   . درخـشد  قرار گرفته و به زيبـايي مـي       اكسيدهاي فلزي، فلز خالص بر روي سطح لعاب         
 ولي سطح لعـاب     .ندگونه درخششي ندار   ، بنابراين هيچ  كنند ميكرده و نور را جذب      معمولي مانند فيلتر عمل     

 طيف وسـيعي  ،اين لعاب . گردد طور كامل از روي آن منعكس مي         به ا كه نور تقريب   استاي   زرين فام به گونه   
 انعكاس فلزي   .دساز  و قوس و قزحي، نمايان مي      محوتا ظاهري   ) مانند آيينه  (كاملها را از انعكاس      از رنگ 

 كه بـا    داي هستن  ظروف زرين فام داراي خاصيت ويژه     . دباش ه  ها ممكن است شبيه طال، مس يا نقر        اين لعاب 
 شـوند،  مـى  مـشاهده  فام زرين آثار معموالً در  كه هايى  رنگ .گيرند ميهاي گوناگون به خود      تغيير نور، رنگ  

 اى قهوه قرمز، به مايل اى قهوه رنگ، اى كم  قهوه پرتلؤلؤ، اى قهوه براق، زرد طاليى،: شامل اند و  گسترده بسيار
پرطاووسـى   بـراق  الجـوردى  و زيتـونى  سـبز  روشـن،  سـبز  ياقوتى، مسى، قرمز كهربايى، به مايل گرن كم
  .باشند مي

- Margery Clinton, (1991), Lustre, Batsford, London, p. 20.            
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 زريـن و سـيمين      ف براي ظـرو   ينيهمتا و جانش  ن،   سفالي ظروفاين   ه،كوتا رياس ب زماني در
 و تـوانگران راه     هـاي اشـراف     خانه ،تيطنهاي سل   به كاخ   گشته و  ،تحريم شده توسط اسالم   

تر نسبت   اين آثار، آشكارا به بازارِ خاصِ طبقه متوسط وابسته بودند و با قيمتى نازل             . ندفتيا
ـ      شدند و در نتيجه افـرادي بـا دارايـي پـائين            به ظروف طال و نقره عرضه مى       ه تـر نـسبت ب

اين در حالى است كـه      . فرادستان و توانگران نيز توانايي دستيابي به آنها را پيدا كرده بودند           
توانستند ظروف زرين و سيمين را در اختيـار داشـته            گاه نمى   پيشتر، افراد طبقه متوسط هيچ    

 بـراى  قبـولي  قابـل   ايـن امـر، دليـل      1.باشند و اين موقعيتى مناسب براى تفاخر آنان بـود         
 جامعه متوسط ي طبقه اصوالً .است جامعه متوسط طبقات بين در سفال زرين فام   محبوبيت

 نـشان  خاصى توجه سفالى اشياء به بعد به ق. چهارم هـ  قرن از آرامش، و امنيت حصول با
 طبقـه  توجه ي نتيجه توان نيز مى را اسالمى ميانه هاي سده در لعاب اين روزافزون رشد .داد

 تجملـى،  اشـياء   بـه  ـ  داشـتند  بهترى اقتصادى وضع زمان اين رد ـ كه متوسط رو به رشد
گونه ظروف با شـباهت ايـن لعـاب بـه فلـزات               گمان، عالقه و وابستگى به اين       بي .پنداشت

  2.گرانبها و پيوستگى نمادين با طبقه اشراف و ثروتمند مرتبط بود
 

    اجتماعي و رشد طبقه متوسط در دوره سلجوقيان گيري طبقات جديد شكل
از آنجا كه محيط اجتماعي به مفهوم وسيع خود بر تعيـين و رده بنـدي آثـار هنـري تـأثير                   

پوشي بين مطالعه هنر و مطالعه اجتمـاع         ترتيب، نوعي حاشيه مشترك يا هم      گذارد؛ بدين  مي
امور اقتصادي نيز مستقل از امور اجتماعي ـ نهادي يا امور فني نيستند و البتـه   . وجود دارد
ر طبقاتي جامعه است كه هم به لحـاظ سياسـي و هـم اجتمـاعي بـر چگـونگي                  اين ساختا 

توان چنين انتظـار     ترتيب، مي   بدين 3.گذارند  هاي اقتصادي در هنرها تأثير مي      انعكاس بحران 
هاي اقتصادي جامعه با واكاوي آثار هنري به جاي مانده، قابل پيگيري             داشت كه دگرگوني  

، »طبقـه  «4.آورنـد  هاي اجتماعي را بـه وجـود مـي         پديدهطبقات اجتماعي،   . و تبيين باشند  
شناسان  عدم توافق چشمگيري ميان جامعه    . تمفهومي آشكارا دشوار براي تعريف كردن اس      

                                                            
1. Oliver Watson (1975), “Persian Lustre ware From the 14th to the 19th Centuries”, 
LeMonde Iranien et L'Islam, Paris, vol: 3, p.46. 
2. Lustre, p.24.  

، 514ني، صـص  : ، ترجمه علي رامين، تهران    مباني جامعه شناسي هنر   ،  )1387(،  )به كوشش ( علي رامين،    .3
186.    

 شـركت سـهامي     :، تهـران  پرهام ، ترجمه باقر   طبقات اجتماعي  ي  همطالعاتي دربار ،  )1357( ،ژرژ گورويچ  .4
 .7ص، يجيب هاي كتاب
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بـا وجـود ايـن،      .  بنياد طبقه وجود دارد    ي  دربارههاي نظري گوناگون     مختلف داراي ديدگاه  
 1.رون جامعـه پديـد آورده اسـت       توافقي كلي وجود دارد كه طبقات را ترتيبات اقتصادي د         

حرفه، درآمـد، ثـروت،     . اند  در نظر گرفته   هاي بسياري را براي تعريف طبقه اجتماعي        مالك
هر نـوع مناسـبات     . اند جملهآن  ها و دسترسي به اموال از         تفوق استعدادها، انحصار موقعيت   

 استقه عبارت   طب« :عقيده دارد  وبرماكس   .آورد  اي را پديد مي     توليد مشخص، طبقات ويژه   
تقـسيم جامعـه بـه       2.» هماننـد   داراي موقعيت طبقاتيِ   از هر نوع گروه متشكل از اشخاصِ      

 شـيوه ديگـر تعيـين طبقـات         3.طبقات گوناگون، صرفاً بر بنياد ثروت و مقدار درآمد نيست         
 درون آنها، تعريف طبقه بر پايه نظام توليد يعني رابطه افراد بـا ابـزار                4اجتماعي و قشرهاي  

طبقه متوسط از جمله اصـطالحات بـسيار رايـج در علـوم انـساني بـه ويـژه          5.يد است تول
اهميت و نقش بسيار حساس ايـن گـروه در تحـوالت            . استشناسي و علوم سياسي       جامعه

بـدان داشـته    اي    توجـه ويـژه    ، در كنار سياستمداران   پژوهشگرانجوامع سبب شده است تا      
تقـسيم   ... مدرن، سـنتي و تكنـوكرات، كـارگري و         و آن را به انواع مختلف؛ بورژوا،       باشند
هـاي ايـن     ها و ويژگـي    هاي متفكران، اختالف در مالك       ديدگاه گوناگوني گذشته از    .نمايند

 ديگر و همچنـين     سوي و نامشخص بودن قلمروي عيني و مصداقي آن از           ،طبقه از يك سو   
 تعريفي خاص ، خود سبب شده است كه هر كس از زاويه ديد  ،ثير تحوالت تاريخي بر آن    أت

 را بـين    6خـرده بـورژوازي   ؛   طبقـه متوسـط    ،ماركس در بناي فكري خود    . از آن ارائه دهد   
                                                            

: ، ترجمه محمـود متحـد، تهـران   طبقه و جنسيت: دگرگوني ساختارهاي اجتماعي، )1386( هريت بردلي،    .1
 .50آگه، ص

 .143ص ، طبقات اجتماعيي همطالعاتي دربار .2
 .36، صآگاه :، تهرانطبقه متوسط و تحوالت سياسي در ايران، )1388(محمد حسين بحراني،  .3
ا طبقات را با قشرها يكي دانستن خطـر انحـالل آنهـا ر   . توان قشرهاي بسيار يافت   در داخل هر طبقه مي     .4

 ).30ص،  طبقات اجتماعيي همطالعاتي دربار(. آورد پيش مي
. داننـد  وبر و گيدنز، داشتن يا نداشتن مالكيت بر ابزار توليد را عامل اساسي در نظام طبقاتي جامعـه مـي                    .5
مـع را بـر حـسب شـيوه     كـارل مـاركس جوا   ).39، 87 ، صـص يـران طبقه متوسط و تحوالت سياسي در ا  (

ـ   هاي    يعني بر اساس مناسبات ميان گروه     . بندي كرد  توليدشان دسته  راي توليـد كاالهـا و خـدمات        مردم كه ب
كنـد بلكـه بـه        هاي توليد اقتصادي اشاره نمي       صرفاً به شگردها و روش     ،اصطالح شيوه توليد  . شدند جمع مي 

طبقه : دگرگوني ساختارهاي اجتماعي   (؛و توزيع قدرت، ثروت و دارايي نيز اشاره دارد        تقسيم كار در جامعه     
 ).54ص، و جنسيت

،  طبقـات اجتمـاعي    همطالعاتي دربار . (دانست وران و دهقانان مي      ماركس، خرده بورژوازي را شامل پيشه      .6
نـدي مالكـان زمـين و       توان نوعي طبقـه متوسـط ميـان دو گـروه ب            كاران را مي   وران و كاسب    پيشه). 29ص

 ).51، صطبقه و جنسيت: دگرگوني ساختارهاي اجتماعي. (كارگران كشاورز محسوب كرد
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اي از   وبـر نيـز طبقـه متوسـط را آميختـه           1.گيـرد   دار در نظر مي     طبقات پرولتاريا و سرمايه   
در تعريفي ديگر طبقه متوسط شامل صاحبان وسـايل توليـد            2.داند وران مي  دهقانان و پيشه  

 ديگر براي خود كار افراد كار گماردن  بهاند كه بدون شود بلكه فقط كساني در اين طبقه       نمي
 طبقه حاكمـه و     يعني مستلزم حداقل دو طبقه اجتماعي ديگر        ،هويت طبقه متوسط   3.كنند  مي

طبقه متوسط، بيشتر به پيدايش جامعه جديد و اقشار نوظهوري          .  است طبقه پايين اجتماعي  
هـاي شهرنـشيني و      اند و در درجه اول با ويژگـي         جامعه جديد پديد آمده    اشاره دارد كه در   

اي در كنار ساير طبقات نيست بلكه خود         طبقه متوسط طبقه  . شوند اشتغال تازه مشخص مي   
مفهومي مستقل است كه برآمده از اين ايده كلي است كه گويي نيروهايي جديد سر برآورده                

بقه متوسط بيشتر با مصرف و سبك زنـدگي توضـيح           ط. اند و جاي نيروهاي سنتي را گرفته     
داننـد كـه باعـث آميختگـي          برخي پژوهشگران، طبقه متوسط را عاملي مـي        4.شود داده مي 
ار و تالش كننـد و  آنها از سويي ناچارند براي معيشت خود ك     . گردد هاي طبقات مي   فرهنگ

 معموالً مـزدور كـسي      اند و  خالف تهي دستان، صاحبِ ابزار كار و سرمايه       از سوي ديگر بر   
  5.نيستند

  مطالعـه مـوردي آن در ايـران        بـه پس از بيان تعريف و قلمروي مفهومي طبقه متوسط          
 طبقه متوسط عمده شامل بازرگانـان شـهري، كـسبه و           ميانه؛هاي    ايران سده  در   .پردازيم مي

   6.وران و صنعتگران بود پيشه
 رو به   7ستقل ايراني، مقررات طبقه   هاي م  بنا به مستندات تاريخي، پس از برآمدن سلسله       

پذير بوده اسـت؛ ولـي مقـام و          ر امكان اي به طبقه ديگ    فراموشي رفته و انتقال افراد از طبقه      
كـس   موقعيت هر يك از طبقات و ارزش فردي و اجتماعي هر كس مـشخص بـود و هـيچ            

ده  طبقـات اجتمـاع را در سـ        9 مقريزي 8.اجازه نداشت خارج از حدود خود قدمي بر دارد        
                                                            

 .22، ص1383، 24، ش3س ،زمانهنشريه  ،»طبقه متوسط در ايران« ،محسن مهاجرنيا .1
 .38، صت سياسي در ايرانطبقه متوسط و تحوال .2
 .56، ص جامعه:، تهرانطبقه متوسط جديد در ايران، )1358( ،حسين اديبي .3
 .22ـ24، صص»طبقه متوسط در ايران« .4
 .150، صدانشگاه تهران: ، تهرانجامعه شناسي هنر، )1355(ريان پور، آاميرحسين  .5
 .25، ص»طبقه متوسط در ايران« .6
م، حدود و مقررات طبقاتي به شدت حكمفرما و انتقـال طبقـات و تغييـر موقعيـت                   در ايران پيش از اسال     .7

 .اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه، تقريباً محال بود
 .32اميركبير، ص :تهران ،3ج ،ايران اجتماعى تاريخ ،)1357(مرتضى راوندى،  .8
  . ق845ـ 766زي، قاضي و تاريخ نگار مصري؛ الدين مقري  تقي.9
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از قبيل بازرگانان و پولداراني كـه در  (اهل دولت، توانگران : شمرد ق چنين بر مي  . هشتم هـ 
اي كـه نـسبت بـه تجـار، طبقـه متوسـطي هـستند و                 ، كسبه )برند رفاه و آسايش به سر مي     

وران و    آورند، كـشاورزان، پيـشه     بازارياني كه معاش خود را از خريد و فروش به دست مي           
هـاي     فضل بن يحيي برمكي آدم     1.گيرند كنند و مزد مي    ش صنايع كار مي   كارگران كه در بخ   

كند؛ كـه از راه تأسـي بـه تـوانگران، بديـشان              ميانه حال را گروه چهارم جامعه معرفي مي       
 به تدريج، تخصص و تقسيم كار نيز در بين ملـل            2.گيرند پيوندند و در آن رديف قرار مي       مي

ق در كتاب الكـسب     . در قرن دوم هـ   .  گسترش يافت  اسالمي پديدار شد و روابط اقتصادي     
از قـرن دوم    . به تمايل شديد تجار جديد مسلمان براي تأمين زندگي بهتر اشاره شده اسـت             

 در اواخـر    3.ق به بعد، تجار و بازرگانان مسلمان مقام و موقعيت ممتازي كسب كردنـد             . هـ
هـاي   ها در پايتخـت     يزات كاخ گذراني و آماده سازي تجه     ق انواع ابزار خوش   . قرن سوم هـ  

 در ممالـك اسـالمي،      4.ي تكلّـف در هنـر و ادب بـود           رفت و اين مقدمه    مختلف به كار مي   
سرمايه با خوشگذراني، رابطه استوار داشت و تجار و صاحبان كسب و كار بزرگ با خريد                

 افراط در صرف مال و سخاوت، يكـي از          5.و فروش اسباب تجمل و رفاه سر و كار داشتند         
بلندپايگان، براي نمايش آراستگي زنـدگي خـود،        . هاي زندگي فرادستان گرديد    خودنمايي

 چنانچه كيكاووس بن اسكندر زيار نيـز        .دانستند افراط در صرف و بذل مال را ضروري مي        
آرايش مـردم در چيـزي      «: در اندرز خود به فرزندش در قابوسنامه به اين نكته اشاره دارد           

هاي چهارم تا هفتم     هاي سده   از ويژگي  6.» به مقدار آرايش شناس    دادن بين، و قدر هر كس     
 بازرگـاني يكـي از      7.ق در ايران، گسترش و اعتالي صنعت و بازرگاني در شهرها بود           . هـ

عوامل عمده تحوالت سياسي و اقتصادي است و ركود آن به ركود عمومي جامعه و تثبيت                
دار جلـوگيري    و غلبه آن بر طبقه زمـين 8طبقات اجتماعي انجاميده و از رشد طبقه سوداگر      

                                                            
 .24، ص3، ج اجتماعي ايرانتاريخ  .1
: ، ترجمه عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو، تهـران        1، ج تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري     ،  )1362(آدام متز،    .2

 .177، صاميركبير
  .58ـ59مؤلف، صص  ناشر: تهران ،5ج ،ايران اجتماعى تاريخ ،)1364(مرتضى راوندى،  .3
 .123، ص2جتمدن اسالمي در قرن چهارم،  .4
 .215، صانهم .5
 .114، صشناسي هنر جامعه .6
گـوتنبرگ،  : ، تهـران  ايـران  فئـودالى  جامعـه  در اجتماعى و فكرى تحوالت ،)1354( محمدرضا فشاهى،    .7

 .111ص
هـاي كهنـي      دار، بر اصالت و امتيازهاي تبـاري اسـتوار نبـود و ريـشه                طبقه سوداگر برخالف طبقه زمين     .8

 ).205، صشناسي هنر جامعه. (نداشت
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رونق و شكوفايي طبقه بازرگان به ميزان زيادي مرهون كار و زحمت يـك طبقـه                 1.كند مي
اين طبقه گذشته از دهقانان، مولدترين عنـصر اقتـصاد          . فرودست ديگر يعني افزارمندان بود    

ق افزون بر   .هـ پنجم تا سوم هاي  سده 2.زيستند بيشتر افزارمندان در مراكز شهري مي     . بودند
در واقـع،   . شـد   نيـز محـسوب مـي      شـهرها  ترقـى  دوره صـنعت و تجـارت     سريع پيشرفت

وجـود شـهر، خـود نتيجـه تمركـز جمعيـت،             3.بورژوازي؛ ده را تابع سيادت شهر سـاخت       
 بلـخ،  طـوس،  مانند ايران بزرگ  شهرهاى 4.ابزارهاي توليدي، سرمايه، نعمات و نيازهاست     

 افزايش تـضادهاي طبقـاتي در       5.بودند بازرگانى و هنر ،پيشه مراكز  رى گرگان و  نيشابور،
 6.ي تكامل جامعه اسـت      خواهانه  ق نموداري از جنبه ترقي    . سده ششم و آغاز سده هفتم هـ      

 كشاورزى نيز در ايران و تجارت فرهنگى، و فكرى افزون بر شكوفايى دوره سلجوقيان، در
 كارآمدي كه تحت رهبري آنهـا اسـتقرار يافـت؛           حكومت به نسبت با ثبات و     . داشت رونق

 7.موجب شد تا طبقات مختلف مردم در امنيتي نسبي به زندگي و مشاغل خود ادامه دهنـد                
. وران بودنـد   پس از كشاورزان، مهمترين و مؤثرترين طبقات اجتماعي در ايران طبقه پيـشه            

 بـسيار  رونق تجملى و سبك كاالهاى دوره سلجوقيان پيشرفت كردند و تجارت   ها در  پيشه
از نظـر سـاخت      هـاي ميانـه     سـده  رد. كردنـد  وران بيشتر در شهرها زندگي مي      پيشه. يافت

ها و تمدن     در اين زمان شهرنشينان، پيشه     8.اجتماعي، طبقه جديدي در شهرها به وجود آمد       
 آنهـا،  وابـستگان  و ها فئودال او، اطرافيان و شاه معموالً شهرها،  در 9.بسيار پيشرفته داشتند  

 اعيـان  10.كردنـد  مـى  زندگى آنها نزديكان و روحانيون ها، ديوان كارمندان وران، پيشه تجار،
                                                            

 .150 همان، ص .1
علمـي و  : ، ترجمـه ناصـر موفقيـان، تهـران    سير جوامع بـشري ، )1374( گرهارد لنسكي و جين لنسكي،   .2

 .269فرهنگي، ص
  .786، ص5، جتاريخ اجتماعي ايران .3
 .36ص،  طبقات اجتماعيي همطالعاتي دربار .4
 .116ص ،ايران فئودالى جامعه در اجتماعى و فكرى تحوالت .5
مجموعـه  ،  »هاي مناسبات اراضـي و ماليـاتي در عـصر مغـوالن             دگرگوني«،  )1379(آهنجيده،   ر اسفنديا .6

دانـشگاه شـهيد بهـشتي،      : ، تهـران  1جمقاالت اولين سمينار تاريخي هجوم مغول به ايران و پيامـدهاي آن،             
 .60ص

 .202 ص ،»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي« .7
 .364، 367، صص3، جتاريخ اجتماعي ايران .8
 .202، ص»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي« .9

   .380، ص5 جتاريخ اجتماعي ايران، .10
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 وصـول  وران، مـأموران    سده ميانه پديد آمدند بيشتر شامل بازرگانان، پيـشه         در جديدى كه 
اي تفنن طلـب و تجمـل پرسـت          طبقه  اين اعيان جديد،   1.بودند نظامى فرماندهان و ماليات
گونـه اشـاره      گيري اين فرآيند، اين    شكل دادهاي اين دوره و    فراى نيز به رخ    چاردري .بودند
 هنـر  شـكفتگى  زمان تا سامانيان و بويه آل دوران سراسر در اسالم شرقى جهان در«: دارد
 آن، بركـت  از و آمـد  پديـد  ايـران  بـورژوازى در   و شهرى تمدن نوعى سلجوقيان، عهد در
 از و گرديـد  پخـش  جـا  همـه  در هنـرى  اشياء معتنابهى ارمقد و هنرمند و صنعتگر اى عده

 در بـزرگ  شهرهاى آمدن پديد و شهرنشينى رشد واقع در. شد خارج بزرگان كاخ انحصار
 بـدايع  پيـشرفت  بـه  سلجوقيان، حكومت دوران در بازرگانى هاى فعاليت گسترش و مشرق
ا نظريه ابن خلدون در اين      توان ب   اين پديده را مي    2.»كرد فراوانى كمك دوره، اين در هنرى

نـشيني،   به صورت باديه  ابن خلدون معتقد بود كه دولت در آغازِ تأسيس،          . زمينه، تطبيق داد  
پذيرد و شهرنشيني كه پس از مرحلـه باديـه نـشيني             و پس از آن رفاه و آسايش تحقق مي        

تر كـردن  آيد، عبارت از تفنن در امور زندگي، تنعم و نيكـو سـاختن، بهتـر و زيبـا        پديد مي 
يابند و به نسبت     صنايع در شهرهاي بزرگ گسترش مي     . صنايع متداول زندگي روزمره است    

ترتيـب،   پس بدين  3.كنند مي بيش و كمي عمران، وسايل تجمل و ناز و نعمت در آنها، ترقي            
ها و شماري    ي سفال   هاي نوآورانه  هاي نوين ساخت و طرح     رسد كه پيدايي شيوه    به نظر مي  
وردهاي نو در اين دوره ادادها و دست از جمله رخ) به ويژه اشيا برنجي(ار فلزي از اشكال آث

 نوع لعاب، مضامين نقوش     4.و نتيجه گرايش و دلبستگي طبقه متوسط به اشيا تجملي باشند          
هاي زرين فام، جايگاه درباري و اشراف منشانه آنها را           هاي مندرج بر برخي سفال     و نوشته 

هـايي شـامل آيـات قرآنـي،         هـا داراي نوشـته     يادي از اين سـفال    شمار ز . سازد آشكار مي 
خواهي براي مالك اثر نظير طول  هاي دعايي و نيك  احاديث، اشعار فارسي و عربي و جمله      

هـا جزيـي از روحيـه        اين نوشته . باشند مي...  خوش اقبالي و   ،عمر، لذت از زندگي، سعادت    
هـا ذوق و     توان گفت كه ايـن سـفالينه       رو مي از همين   . كند اخالقيِِ طبقه متوسط را بيان مي     

اين پديده، يك   . گذارند سليقه بورژوازي ترك يا پارسي شمال شرقي ايران را به نمايش مي           
                                                            

 .112، صايران فئودالى جامعه در اجتماعى و فكرى تحوالت .1
اميركبيـر،  : انوشـه، تهـران    حـسن  ترجمـه  ،4ج ،سـالجقه  تـا  اسالم از ايران تاريخ ،)1363(فراي،  .  ن . ر .2

 .192ـ197صص
: علي شـيخ، تهـران    ، ترجمه محمد  اي از مقدمه ابن خلدون     برداشت و گزيده  ،  )1363(در،  آلبرت نصري نا   .3

 . 141، 183دانشگاه شهيد بهشتي، صص
 .313، ص4، جتاريخ ايران از اسالم تا سالجقه .4
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هاي مورد بحث اين نوشـتار، بـراي         سمت و سوي اجتماعي نوين در ايران بود، كه در سده          
ال زريـن فـام را      رسـد كـه سـف      نظر مـي     و به  1جست، ابراز وجود خود، شكلي ديداري مي     

  .در نظر گرفتبايد ترين آنها  بايسته
 بودند، احتماالً  ثروتمند اى سلسله اوليه، نگاران كه سلجوقيان   هاي تاريخ  با توجه به گفته   

 هـاي  سـده  در واقـع،  در. است دوره اين به مربوط فام سفال زرين  توليد رشد و گيرى شكل
 وجود به بورژوازى خرده و كند مى رشد كوچك، دستى صنايع توليد كه ق. هـ هفتم و ششم
 كـه  كـرد  فـرض  توان مى ترتيب بدين و رفته 2تجملىفاخر و   اجناس دنبال به افراد آيد، مى

محلـي   سـلجوقيان  حكومـت  تحـت  و دوران ايـن  در فـام  زرين ظروف از پرشور استقبالي
رهاي مهـم،   منظور اثبات اين انگاره بايد انتظار داشت كـه در شـه              به 3.صورت گرفته باشد  

كـه   گرگـان و رى  نيـشابور،  بلـخ،  طوس، مانند آن زمان بزرگ مراكز حكومتي و شهرهاى   
 به دليل حضور بلنـدپايگان و طبقـه متوسـط، حجـم             4بودند، بازرگانى و هنر و پيشه مراكز

هاي باستان شناسان، اين گفتـه تأييـد         با بررسي يافته  . زيادي از سفال زرين فام يافت شود      
هـا     يا واردات اين سفال    م ساخت اين لعاب   ه م زك جرجان از مرا    و ري، كاشان  شود، زيرا  مي

   5.بودند در دوره سلجوقيان
 

  گرايانه در دوره سلجوقيان آغاز مردمي شدن هنر و هنر واقع
 شـامل  نيـز  را هـاي هنـري    دسـت سـاخته    از اي دامنه گسترده  كه حكومتى هنرهاى تمامى
 واقـع  در .بودنـد  مـردم  ي  ي قاطبه   سليقه نه و جامعه رب حاكم سليقه ي  كننده منعكس شد، مى
  هنرهاي زيبا زماني كه محصور در      .كرد مى تعيين را عوام سليقه كه بود حكومتى جريان اين
براي نمونـه،   . نداشتند چندانى در بين مردم عادي     رواج و گسترش   بودند؛ بزرگان هاى كاخ

  شـايد .راه يافت مردم ميان گرفت؛ به ىها جا  كاشي و ها سفال بر كه هنر تصويرگرى زماني  
 ظـروف  هـاى منقـوش بـر روى       نگـاره  مردم، عامه حقيقى هنر نقاشى  چنين گفت كه   بتوان

                                                            
 .306ص همان، .1
 ايحتـاج شهرى، تن آسايي و مصرف خودنمايانه لوازم و نيز تبـديل م            بورژوازى تجملىِ  منظور از اجناسِ   .2

گرما به اشيا فاخر و تفننـي و         با مبارزه وسايل و غذاخورى و آشپزى وسايل رختخواب، لباس، روزانه نظير 
  . باشد گرانبها و ابريشم و اطلس مي آبگينه هاي زرين فام، ظروف آالت، سفال چينى استفاده از

 .192 ،197صص ،4، جتاريخ ايران از اسالم تا سالجقه .3
 .116ص ،ايران فئودالى جامعه در اجتماعى و فكرى تحوالت .4
 . 19، صسفال زرين فام ايراني .5
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سـالطين و    بـه  ديـوارى  هـاى  نقاشـى  يـا  مصور كتب هاي نگاره كه  حالي در بودند؛ سفالين
اطبـه  و ق  بودنـد  خاصـى  اختيار طبقه  در فام زرين ظروف  اگر .داشت اختصاص بلندپايگان

 خـوبى  بـه  را رسـالت  ها اين  بودند، كاشي  محروم ها سفال نقوش شگرف اين   ديدن از مردم
هاي زرين فام كه اولين نمونـه        كاشي. سازند آشنا نقوش اين با عامه مردم را   انجام دادند تا  

هاي نفيس مصور بودند، براي نخستين بار در امـاكن مـذهبي ماننـد مـساجد و امـام                 كاشي
 تبديل ايراني نگارگرى زمان است كه   همين در. ض ديد همگان قرار گرفتند    زادگان در معر  

 هنـر  مردمـى،   هنر .گيرد مى فاصله دربارى خاص و اشرافى هنر از و شده »مردمى هنر« به
هنـرِ عـوام، اساسـاً      . باشـد  ي زندگي روزمره مي     است كه نشان دهنده    عامه ژرف و راستين
 افكار با و نبوده وابسته اقتصادى و سياسي، اجتماعى  تغييرات چندان به  و 1گراي است،  واقع

و  خريـداران  سـليقه  تـابع  ناچار هنرمند، به  چون اشرافى هنر در ولى. دارد عمومى ارتباط 
 آن دوره  سياسـى  تغييـرات  تـابع  هنرهـا نيـز    فرمانروايان و بلندپايگان بود،    پشتيبانان يعنى 

   .شدند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ري، اواخر سده 2خانه، انستيتو هنري شيكاگو ، با نقش ليلي و مجنون در مكتبفام ـ بشقاب زرين2تصوير 
  3ششم قمري، مجموعه داويد، كپنهاگ

                                                            
 .108، صشناسي هنر جامعه .1

2. Oya Pancaroglu, (2007), Perpetual Glory, yale university press, London, p.142. 

3. http://www.davidmus.dk/en/collections. 
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   قمري7 و 6 بشقاب زرين فام، كاشان، سده ـ3تصوير 
  

سازي وقـايع   را نيز به همراه داشت و آن تصوير       اي ديگر    راه يافتن هنر به ميان مردم، پديده      
. سـابقه بـود     دم كوچه و بازار بود كه پيش از اين در فرهنگ تصويري ايـران بـي               زندگي مر 

 را مـري قالـدين بهـزاد ـ سـده نهـم       هاي مهم آثار استاد كمال پژوهشگران، يكي از ويژگي
غيرشاخص؛ بيـان  ي مردم عادي و تصويرگر افراد غيردرباري و  پرداختن به زندگي روزمره   

هـاي    با بررسي سفال   1.نمايند  نگارگري ايراني معرفي مي     اين روش در   كرده و وي را مبدعِ    
 پـيش از اسـتاد بهـزاد، مـضمون          گردد كـه   ق، اين نكته آشكار مي    . زرين فام سده ششم هـ    

هـا   در ايـن سـفال    . گرايي وارد عرصه نگارگري شده و آثاري نيز خلق گرديده اسـت            واقع
بـشقابي كـه    .گردد  خيالي مينوعي برداشت مردم نگارانه، جايگزين تصويرسازي از جهاني  

تـصوير  (، سارباني با شـتر      )2تصوير  (خانه با تمامي جزييات آن       نشانگر تصوير يك مكتب   
) 5 و   4تصاوير  (دهد   و يا يك كاشي كه دعوايي معمولي در كوچه و بازار را نمايش مي             ) 3

 . باشند هايي از اين فرگشت مي نمونه
هاي بارعـام شـاهانه، شـكار،      شامل صحنهتا پيش از اين دگرديسي، تصاوير رسم شده  

شد كه   هاي درباري و مراسم اعطاى منصب مي        ري، اسب سواري و تيراندازي، ضيافت     ياباز
  ). 6تصوير. (ن بودندهمگي نمايشگر زندگي درباري و آداب ويژه آ

                                                            
 .59هيرمند، ص: ، تهرانادكمال الدين بهز، )1362( قمر آريان، .1
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دهنده گسترش شهرنـشيني،      اين بازنمايي زندگي روزمره و توجه به مردم معمولي، نشان         
داري صـنعتي     معيت شهرها، رشد بورژوازي، گسترش صنعتگري و رشد سـرمايه         افزايش ج 

  .در ايران آن روزگار است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرآيند مردمي شدن هنر و توجه به موضوعات روزمره در اين دوره و چگونگي ارتباط آن                
ر جامعه شناسـان، در     بنا به نظ  . با پيدايش طبقه جديد، از منظري ديگر نيز قابل تبيين است          

كند، به ناگزير خوشبين و مثبت است، زيـرا جريـان            اي كه يك طبقه، آغاز به رشد مي        دوره
اي كامروا و بالنده اسـت،        اين طبقه چون در چنين دوره     . دادهاي جامعه به سود آن است      رخ

 فام، كاشان، اواخراي زرينـ كاشي ستاره4تصوير 
  .ق مجموعه هنري والترز.سده ششم هـ 

 )/http://art.thewalters.org/search(: منبع

 فام، كاشان، سدهاي زرينـ كاشي ستاره5تصوير 
  .ق مجموعه هنري والترز.هفتم هـ 

 )/http://art.thewalters.org/search(: منبع
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 جامعه و   نگرد و به نظام عيني     بيند و با اشتياق به واقعيت مي       واقعيت را موافق حال خود مي     
هاي ديگـر بـر واقعيـت منطبـق          پس انديشه در اين دوره بيش از دوره       . بندد طبيعت دل مي  

در . گـرا ايجـاد شـد    در اروپاي دوره رنسانس نيز با ترقي طبقه سوداگر، هنري واقـع  . است
خواهد بر طبقه كهنه غلبه كند، مردم عـادي را بـه همكـاري               گونه شرايط كه طبقه نو مي       اين
يابنـد؛ همكـاري بـا آن را         طلبيِ طبقه نو را به سود خود مي         آنان هم كه اصالح    خواند و  مي
كند و بـا واقـع     در جريان اين سازش، طبقه نو با اشتياق، به فرهنگ عوام رو مي            . پذيرند مي

بنابراين هنـر عـوام، صـاحب       . بخشد گرايي نوبنياد خود را نيرو مي      يرين عوام، واقع  گرايي د 
دهـم ق نيـز بـر اثـر         ./ عنوان مثال، در اروپاي اواسط قرن شـانزدهم م         به   1.شود اعتبار مي 

 ايـن فرآينـد بـه درسـتي مـشابه           2.تحوالت اجتماعي، ذوق عوام در هنر رسمي راه يافـت         
   .گرايانه اين دوره را ايجاد نمود جوقيان رخ داد و هنر واقعفرگشتي است كه در زمان سل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . اوايل قرن هفتم هجري، موزه اشمولين، آكسفورد ن، ـ بشقاب زرين فام، كاشا6تصوير
  )http://www.potweb.org(: منبع

  

                                                            
 .145، 144، صص جامعه شناسي هنر.1
 . 126، 149 همان، صص.2
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   نتيجه
اين پژوهش در پي بررسي و تبيين بخشي از تاريخ اجتمـاعي هنـر سـلجوقيان و ارتبـاط                   

، رونق تجـارت و تعـدد        رشد نقدينگي و سرمايه   . ه است جامعه شناسي با هنر اين دوره بود      
ي، پيدايش طبقه متوسـط،      هنر و صنعت، گسترش شهرها و رواج شهرنشين        بالندگي ها، پيشه

 توليد فزاينده آثار هنـري تجملـي،       زايش تقاضا براي خريد آثار فاخر،     گرايي، اف  بروز تجمل 
آمد آنهـا؛ ظهـور هنـر     دسترسي همگان به هنر و در پي خروج هنر از انحصار طبقه اشراف،    

سـفال  . باشند  مي پژوهشهاي مورد بحث اين      سده دردادهاي اثرگذار    گرا از جمله رخ    واقع
 يك گري دوره سلجوقيان است؛ آشكارا     درخشان هنر سفال  هاي    زرين فام كه يكي از جلوه     

هـا، بازتـاب     تصاوير ايـن سـفال    . بود متوسط طبقه خاص بازار وابسته به  تجارى محصول
رخـي آثـار نيـز بـا        ب. هاي طبقه اشراف است     سليقه درباري و در خدمت عاليق و خواسته       

ظهور و رشد چشمگير توليد سفال زرين فـام در دوره           . خواني دارند  سليقه طبقه متوسط هم   
كنش ميان رشد طبقه متوسط، تجارت، ثروت و شهرنـشيني           توان برآيند هم   سلجوقيان را مي  

اين پديده به نوبه خود، مردمي شدن و امكان دسترسي همگاني به هنر در اين دوره    . دانست
هـايي از زنـدگي روزمـره آنـان در آثـار             نمايش مردم عادي و صـحنه     .  به ارمغان آورد   را

زمـاني كـه بـازار اجتمـاعي هنـر           .تصويري اين دوره نيز رهĤورد همگاني شدن هنر است        
اي تازه در هنر پيش آمد و هنرمنـد          دگرگون شد و سوداگران نوخاسته اهميت يافتند؛ شيوه       

قيود و سنن و تشريفات اشرافي دور بودند به خلق آثـاري            مطابق خواسته سوداگران كه از      
  . زندگي مردم عادي در آمدهاي  در واقع، اين هنر به قالب. مردمي پرداخت
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  و مĤخذ منابعفهرست 
  :ها و مقاالت كتاب

 .هيرمند: ، تهرانالدين بهزاد كمال، )1362(ـ آريان، قمر، 
  . دانشگاه تهران: ، تهراننرجامعه شناسي ه، )1355(ـ آريان پور، اميرحسين، 

مجموعـه  : در،  »هاي مناسبات اراضي و مالياتي در عصر مغـوالن         دگرگوني«،  )1379(ـ آهنجيده، اسفنديار،    
 .دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهران1جتاريخي هجوم مغول به ايران و پيامدهاي آن، مقاالت اولين سمينار 

  .  جامعه:، تهرانرانطبقه متوسط جديد در اي، )1358(، اديبي، حسينـ 
، ترجمه  شناسيراهنماي گاهشماري و تبار   : ي جديد هاي اسالم  سلسله،  )1381(ـ باسورث، كليفورد ادموند،     

 .شناسي اسالم و ايرانمركز باز: اي، تهران فريدون بدره
 . آگاه :، تهرانطبقه متوسط و تحوالت سياسي در ايران، )1388(حسين، محمدـ بحراني، 

: ، ترجمه محمـود متحـد، تهـران       طبقه و جنسيت  : دگرگوني ساختارهاي اجتماعي  ،  )1386(،  ـ بردلي، هريت  
 .آگه

 . اميركبير: نيا، تهران رجب مسعود ترجمه ،اسالمى هنر تاريخ ،)1355(كريستين،  ـ پرايس،
مي و  عل:  ترجمه و اقتباس پرويز ناتل خانلري، تهران       شاهكارهاي هنر ايران،  ،  )1384(ـ پوپ، آرتور اپهام،     

 .فرهنگي
پژوهشكده حوزه  : ، ترجمه عبداهللا ناصري طاهري، قم     دولت سلجوقيان ،  )1383(الدين،   ـ حلمي، احمد كمال   

 .و دانشگاه
 . ني: ، ترجمه علي رامين، تهرانشناسي هنر مباني جامعه، )1387(، )به كوشش(ـ رامين، علي، 

 . اميركبير: نتهرا ،3ج ،ايران اجتماعى تاريخ ،)1357(ـ راوندى، مرتضى، 
  .مؤلف  ناشر:تهران ،5ج ،ايران اجتماعى تاريخ ،)1364(ـ ـــــــــ ، 

 .اميركبير: انوشه، تهران حسن ترجمه ،4ج ،سالجقه تا اسالم از ايران تاريخ ،)1363. (ن .ـ فراي، ر
 . گگوتنبر: ، تهرانايران فئودالى جامعه در اجتماعى و فكرى تحوالت ،)1354( ـ فشاهى، محمدرضا،

شـركت سـهامي    : ، تهـران  پرهـام  ، ترجمه بـاقر    طبقات اجتماعي  همطالعاتي دربار ،  )1357(،  گورويچ، ژرژ ـ  
   .يجيبكتابهاي 

 بـه كوشـش   ،  5ج ،كمبريج ايران تاريخ: در ،»ساختار دروني امپراتوري سلجوقي   «،  )1371. (ك. ـ لمبتون، ا  
 .اميركبير :انوشه، تهران حسن ترجمه بويل، . آ.ج

علمـي و   : ، ترجمـه ناصـر موفقيـان، تهـران        سير جوامع بـشري   ،  )1374(، گرهارد و جين لنسكي،      ـ لنسكي 
 . فرهنگي

: ، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران     2  و 1، ج تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري     ،  )1362(ـ متز، آدام،    
  .اميركبير

  .1383، 24سال سوم، شماره  ،زمانهنشريه   ،»طبقه متوسط در ايران«،  محسن،مهاجرنياـ 
: علي شـيخ، تهـران  محمـد ، ترجمه   اي از مقدمه ابن خلدون     برداشت و گزيده  ،  )1363(ـ نصري نادر، آلبرت،     
 . دانشگاه شهيد بهشتي
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 . سروش: كوه ذاكري، تهران، ترجمه شسفال زرين فام ايراني، )1382(ـ واتسون، اليور، 
  .فرهنگسرا: ، ترجمه عبداهللا فريار، تهرانتاريخ صنايع ايران، )1366(كريستي، . ـ ويلسن، ج
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