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چکیده
گستتهرهی مهنوعی که از نقشپردازی ستتفانهنههای نهشتتارور موجود استتت رررستتیهایی را گرایشهای
مخهلفی ره همراه داشتتهه استتت .عمدهی این تحقهقات یا مهکی رر نقش و فرم استتت یا در پی تحلهل
محهواستت .در رررستی فرم و شتکل هاهری رنمایههای رصتری این نقوش در ایران راستهان و سایر
فرهنت هتا و ادیان و رستتتهرهایی از این قبهل مورد توجه رودهاند .در حهطهی محهوا رازخوانی عقاید
راستهانی در نقشمایهها همواره مورد تأکهد محققان در ستفا نهشتارور قرار گرفهه استت .در این مقانه
گروهی از هروف ستتفا منقوش نهشتتارور که دارای اشتتهراکات در اجنای نقش و ترکهبرندی هستتهند
رهصتتورت هدفمند انهخاش شتتدهاند .علیرغم اهمهت نهضتتت رازگشتتت فرهن ایرانی و رخصتتو
اثرگذاری شتتاهنامه فردوستتی اینجا مهون و اقوانی مورد توجه قرار دارند که مستتهقهماً از طبقات عامه
مردم و راورهای رعضتاً خرافی اما مهم حرفی زدهاند .همهن منارع فرضتهات تحقه را نهن شکل دادهاند:
ازجمله ستتتلستتتلهای از پهشتتتیوییهای نجومی که در پهوند را اعهقادات آخراننمانی جهت تحقه  -یا
فرضتتتهته -را ررای تحلهتل نقوش مشتتتخ میکنتد .روش مطانعهی آثار رر مبنای روشهای کهفی
توصتهفی -تحلهلی و روده استت .هدف از شکلگهری این مطانعات رازخوانی محهوایی سفا نهشارور و
تصتحه تلقهات موجود از تاریخ ستفا ایران در ستدههای نخستت اسممی در ایران است .درنههجهی
تحقه مشتخ شد که اگر مطار نظر ریچارد رونهت سفا منقوش نخودی نهشارور یك مرحله رعد
از هروف کههبهای تونهد شده راشد و یا تونهد آنها در قرن چهارم هجری قمری افنایش معناداری یافهه
راشتد میتوان طهف ستفا منقوش را رهگونهای تفستهر کرد که وجوه کارکردی مهفاوتی داشهه راشد.
یافهههای پژوهش نشان میدهد که اگر از دریچهی راورهای آخراننمانی و پهشگوییهای نجومی -که
عموماً شتکل خرافی پهدا کردهاند -ره موضتو نیریسهه شود روارط مهان اجنای نقوش از حانت صرفاً
رصتری و شبه ساسانی ره یك نظام رمنگانی قارلتغههر هسهند .ره نظرمیرسد که ترکهب نقش پرنده-
کبوتر -و رنغانه رازتاش اندیشتههای پهشتا استممی نهسهند .رلکه در امهناجی از راورهای آخراننمانی و
پهشگوییهتای نجومی وقو رجعتت یتك منجی -مثمً ارومستتتلم -یتا گروهی از منجهان در اقهران
مثلثتهی ختاکی در رر جتدی را گنارش میدهنتد کته رتهزودی در آغتاز قرن پنجم هجری ره وقو
میپهوست.
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مقدمه
نقش در ستفا نهشتارور دو طهف اصتلی دارد :نقاشیهایی که از
نقوش انستتتانی حهوانی و نباتی در کنار هم رهره رردهاند و گروه
دییر خوشتنویستیهایی که رر روی انواعی از کرسیهای مدوّر و
مستتهقهم خطاطی یا ترستتهم شتتدند .را وجود اینکه هر دوی این
دسهه از سفانهنهها منسوش ره نهشارور هسهند اما شهوههای رهانی
مخهلفی دارند و از یکدییر مهماین دیده میشوند .گروه او که در
این مقانه مورد رحث هستهند مبهنی رر عناصتتر نقاشانه هسهند و
اگر از خط نهن در ترکهب نقوش اسهفاده شود شهوهی اجرای خط
نندیك ره استتتهفاده از نوعی انیو یا کلهشتتته استتتت .همچنهن
ناخوانایی و ناشهانه رودن خطوط این احهما را تقویت میکند که
هنرمنتد آنها را ترستتتهم کرده استتتت .نظریهی رایج دررارهی
مضتتمون و محهوای نقشتتمایهها نقاشتتیها را مهأثر از نهضتتت
فرهنیی ایرانهان در قرن چهارم هجری و رهخصتتو مضتتامهن
استتطورهای شتتاهنامهی فردوستتی میداند .در این مقانه آثاری از
سفا منقوش که دارای مشهرکاتی در اجنا و ترکهب نقش هسهند
رهصورت هدفمند انهخاش شده است .روش تحقه مبهنی رر روند
تحقهقات کهفی استت که تأکهد رر مشاهده و تجنیهوتحلهل اسناد
تاریخی و ستتتایر دادههای مورد نظر دارد .راورهای آخراننمانی و
رازگشتتتت منجی که در دورهی مورد رررستتتی تبلور دارد و نهن
پهشتتتیوییهتای نجومی که حامی ررخی از این راورهای خرافی
دررارهی رجعت هستهند فرضهه روده و جهت تحقه و مشاهدات
را تا حصتو نههجه مشخ میکنند .در نهایت سؤا اصلی این
استت که راتوجه ره جهات مذکور آیا میتوان محهوای روشنی از
روارط مهان اجنای نقوش پرتکرار را پهشنهاد نمود؟
پیشینه تحقیق
مجمو منارعی که دررارهی ستتفا منقوش نهشتتارور وجود دارند را
میتوان ره دو دستتههی کلی تقستتهم نمود .یك دستتهه منارعی که
صترفاً توصهف هاهری نقوش را محور قرار دادهاند .دسههی دییر
منارعی هستتتهند که ره طبقهرندی موضتتتوعی نقوش و مطانعهی
محهوای نقشمتایته پرداخههاند .از مجموعهی منارعی که ره درك
مفتاههم نقوش توجته کردهانتد میتوان رته این آثار اشتتتاره کرد:
کامبخشفرد در ستفا و سفانیری در ایران ( )590 -11 :0989
دررارهی محصتوتت ردیع در منطقهی خراستان آمده است« :گره
نهضتتتهای ایرانی که در ایران رر ضتتد ستتلطه و هلم و ستتهم
رنیامهه رستتهه شتتده رود نهن ریارتباط را ههور این آثار نهستتهند».
کهانی در پهشتتتهنه ستتتفا و ستتتفانیری در ایران ()005 :0911
اطمعات جدیدتری اضتتافه نکرده استتت .تنها ره این نکهه اشتتاره
شتتتده استتتت که ستتتفانیران در این دوره را توجه ره منارع ادری

اسطورهای اشعار شعرا و همچنهن مهأثر از مذهب و اقهصاد چنهن
نقوشتتی را رهوجود آوردهاند .نهم رفهعی در ستتتفا ایران (:0911
 )009 -00درمورد ستتفا منقوش را تنیهن انهناعی معهقد استتت:
نقوش کهنی مانند نقش «گهسراف» که معانی عمه راستهانی را
ره همراه داشتتهه استتت در رازهی زمانی صتتدر استتمم دییر هه
معنایی نداشهه و « تنها یك هدف ساده تنیهنی» را دنبا میکرده
استتتت .انبهه از نیاه او راید گروه نقوش «چهارپایان» و «حهوانات
درنده» را از این مقونه جدا دانست .ام .راجرز 0در رخش سفانیری
هنرهای ایران ( )203 -11 :0915دررارهی ستتفا های فهیوراتهو
مذکور گفهه استتتت :این نقشها «اشتتتهقا دورافهادهای» از هنر
ستتاستتانی رودند که ره تبعهت از اشتتها نقرهای رر روی ستتفا ره
شتتکلی خامدستتهانه منهقل شتتدهاند که همچنهن حاوی مضتتامهن
«اخهرشتناخهی» رودهاند .در توصتهفات ویلکهنسون-51 :0913( 2
)098نشتتتانتههتایی کلی از گرایش ره تفستتتهر و گمانهزنی ررای
محهوای نقشمتایتهها دیده میشتتتود .وی همچنهن در کهاری را
عنوان نهشتتارور ستتفا دوران اونهه استتممی ( )0319که حاوی
گنارش حفاریهای گروه راستهانشناسی موزه مهروپلههن میراشد
علیرغم توصتتهفات کمنظهر از اجنای رصتتری هر ستتفانهنه تمایل
دارد ریشتتهی ستتنتهای تصتتویری پهش از استتمم را در نقوش
رازیارد.
ارنست گروره 9در«سفا خراسان» مجموعهای از نظرات مهعارض
را گردهم آورده استت و از این نظر غنیترین منبع در رررسیهای
محهوایی سفا نهشارور است .یوهانا زیك  -نهسن 5محققی است
که آرای او در مقانهی ارنستتت گراش منعکس شتتده استتت .هاهراً
وی رهشتهر ره اشتکا فهیوراتهو و نقاشتانه توجه کرده است« :در
این نظریه وی ارتباطی مهان نمادهای تنئهنات فهیوراتهو چندرن
و نمادهای سهارهشناسی در دنهای اسمم مهانه دید»(نهسن .نقل از
گرورته  .)51 :0985اینکته کدام نقش خا فلکی در نقاشتتتی
هروف رهکار رفهه استت مشتتخ نهست .همچنهن معلوم نهست
که از گستتهرهی نیارهها چه اونویهی ررای رهکارگهری یك صتتور
فلکی ختا وجود دارد .وی تأنهفات دییری هم دارد که در ادامه
ره آن رجو خواهد شتد .ریچارد رونهت )81-0 .0332(0سفانهنهی
منقوش فهیوراتهو و چندرن را نشتانیر «سنن پارسی» میداند و
مخاطب این آثار را کستانی مانند«خرده اشراف معروف نهشارور در
جنتا مردمرتاور» معرفی میکنتد .نظر قارل توجه دییر وی این
استتتت که هروف نخودی و منقوش نهشتتتارور یك مرحله رعد از
هروف کههبتهای محبوش و رایج شتتتدهانتد کته پذیرش یا رد این
مطلب در رازخوانی این نقوش اهمهت فو انعادهای دارد.
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دییر محققی که اخهراً ره ستتفا نهشتتارور عمقه نشتتان داده اویا
پانکوراوغلو 1استتت که در مقانهای را عنوان «اعهاد و جشتتنها در
نهشتتارور» ( )00 .2109چنانکه از عنوان پهداستتت تمش میکند
یکپارچیی و تستتتامحات مذهبی مهان زرتشتتتههان مستتتهحهان
یهودیان و مسلمانان را در قانب جشنها و اعهاد مشهرکی جسهجو
کند که از نظر او نقوش تغننی ستتتفا نهشتتتارور منعکسکنندهی
همهن وقایع شتتادیآفرین روده استتت .اما ترزا فههنرررت.0389( 1
 )93-50صتور فلکی مورد نظر نهستن و وارسهیی اتهنیهاوزن 8و
شفر 3ره نمادهای سلطنهی ساسانی را رد میکند .فههنرررت کارررد
صتتور ردوی و منارع ستتهارهشتتناستتی عرش را ررای تنئهن ستتفا
نهشتارور ره این دنهل که منجم ایرانی ستهسهم شرقی و ایرانی را
تحستهن میکرده رعهد دانسهه .عموه رر اینها فههنرررت رراساس
تعداد زیادی مثا هایی که جمعآوری کرده است اههار میکند که
تنو انوا ترکهبی در ستتفا نهشتتارور حاکی از تمهای گستتهردهتر
انهام و اقهب اس از فونکلور و اساطهر ایرانی و آسهای مرکنی است.
ررای مثا ررگناری جشتتنهای عمومی مانند نوروز و مهرگان در
دوران اسممی نهن ادامه داشهه است .انبهه این تحلهلها از منظری
که فههنرررت ره آن مینیرد از وجهی که نظر ره ریشتتتهی فرمی
نقش دارد -و رته اصتتتطم نقتد رهنتامهنی پهشمهنها را دنبا
میکند -صتحه و غهر قارلرحث هستتهند .در همهن راسها تهرداد
همپتارتهتان( )08 :0985فراتر از نظریهی تأثهرات هنر و فرهن
ساسانی معهقد است که هنر ساسانی اسطورهای نبود .رلکه نقوش
ستفا نهشتارور خصلت اسطورهای رودن را از هنر پهشا ساسانی و
آئهنهایی مانند آئهن زروانی مهری و مانوی که در دوره ساسانهان
مجا خودنمایی نهافهند .اما در مقام نقد این آرا دررارهی ستتتفا
نهشتارور راید گفت که در اعصار نخسههن اسممی ره نظر میرسد
پرستتش اصتتلی راید این راشتتد که در این تکرار رستتهار ناشتتهانه و
کاریکاتوری از اشتکا و تصتاویرکهن و رههاهر اسطورهای ررای
مضتامهن چه اتفاقی رخ داده استت .ررای محققان سفا نهشارور
اثررخشی هنر پهشا اسممی رر هنراسممی ایران مورد اهمهت ویژه
روده است .رنارراین نقد اصلی ره پژوهشهای موجود این است که
ایشتان مسأنه و اههمام اصلی را در رررسی محهوای نقوش سفا
نهشتارور در دوران اسممی قرار ندادهاند .رلکه را فرض پدیدارشدن
یکپارچیی در علل شتتکلگهری نقوش ستتران نقوش مشتتاره و یا
پهشمهنها در آثار تاریخی قبل از استتمم و پهش از تاریخ رفههاند.
راید پذیرفت که اگر در دوران استتممی خهنشتتی از یك فرهن
پهشتا استممی شتکلگرفهه استت نمیتوان رسهرهای اسممی و
مذهبی این تحوتت را نهن نادیده گرفت و فقط از منارع پهشتتتهن
ررای تحلهل این خهنش استهفاده نمود .زیرا رستتهرهای اجهماعی و
فرهنیی این نقوش دچتار تغههر شتتتدند .ررای رازخوانی محهوای
نقوش سفا های نهشارور در قرن چهارم و پنجم هجری -را فرض

استتتطورهای رودن آنهتا -عقاید راستتتهانی ایرانهان در آئهنهای
زرتشهی زُروانی و یا مههرائی نمیتوانند راهیشا راشند .رلکه راید از
ورای این کاریکاتوروارههای هنر پهشتتتا استتتممی که در ستتتفا
نهشتتارور منعکس شتتدهاند رنمایهی اصتتلی تصتتویر :یعنی نظام
رمنگانی ثانوی نقشها رازخوانی و تفستتهر شتتود .ررای این منظور
نهاز استت که کارکرد هر نقش در رسهر تاریخی معاصر آن مطانعه
شتتود .در این مقانه دو طهف اصتتلی از نقوش مشتتاره مورد نظر و
مطانعه هستهند -0 :سفا هایی که نقش محوری آنها یك پهکره
انستانی ره همراه پرنده و رنغانه است  -2سفا هایی که ترکهبات
مخهلقی از پرنده و رنغانه را در خود دارند.
توصیف نقشهای پرتکرار
رررسی اجمانی در سفا منقوش نهشارور گروهی از نقوش را
تکراری و را مضمون هاهراً یکسان جلوه میدهد .ره این ترتهب که
میتوان آنها را محصو یك کارگاه و یا دستکم کارگاههایی را
ویژگیهای تقریباً مشاره دانست .رهنظر میرسد موضو مورد عمقه
این کارگاهها ره تصویر کشهدن نقش پرنده در کنار یك قوچ و یا
رنغانه روده است .را وجود اینکه شباهتهای فرمی در رنغانه قوچ
و آهو وجود دارد در ادامه توصهفات رهصورت قرادادی از رنغانه
رهعنوان حهوان چهارپای شاخدار تعبهر میشود که انبهه قراردادی
هدفمند است .در گروهی دییر یك پهکره که گاهی سوار رر اسب
و گاه ایسهاده یا نشسهه است نقوش حهوانی مذکور را حو خود
گرد میآورد .پرنده رعضاً دارای تا و تنئهناتی در قسمت دم است
که آن را مشاره طاووس کرده است .ویلکهنسون ( )20 .0319در
توصهف این نو پرندهها تنئهنات دم را مهصل و جنئی تینفك از
پهکره آن نمیرهند .پرنده اشکا مهنوعی دارد .غاز اردك کبوتر و
طاووس توصهفات محققان مخهلف دراینراره است که کبوتر در
این مقانه مورد قرارداد است .پرنده در مرکن و رنغانه اطراف هرف
نقاشی میشود و در ررخی موارد رنغانه در مرکن و کبوترها در اطراف
وی در پرواز هسهند(جدو شماره .)0
چنانکه اشاره شد نمونههایی هم هسهند که در محوریت این دو
نقشمایه پهکرهای را قرار دادهاند .در ررخی نمونهها اسب و سوارش
ره همراه پرنده رنغانه و یوزپلن (احهماتً) مهمترین اجنای تصویر
را تشکهل میدهند .مشاره این ترکهبرندی نقش را میتوان در
رسهاری دییر از هروف سفانی نهشارور مشاهده کرد .را این تفاوت
که گاهی نقاش رعضی از آنها را اسهفاده میکند و رقهه را حذف
میکند .انبهه عناصر جنئیتری همچون گلهای پن پری و کلماتی
که مشخصاً خط کوفی نهسهند پهوسهه تکرار میشوند معموتً
فضاهای اطراف این نقوش اصلی را پر میکنند .در رهشهر هروف را
نقش انسانی دو تهپ آرایش موی رلند و کوتاه تکرار میشود و
شخ همواره در دو دست اشهایی حمل میکند که رهشهر از این-
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که جنیاورانه و تهاجمی راشند رشارتدهنده و آئهنی ره نظرمی-
رسند .رنارراین تحلهل چراییِ همنشهنی پرنده و رنغانه در رسهاری
از نمونهها و نهن پرنده در کنار اسبسوار میتواند حلقهی مفقود در
شناسایی مضمون حاکم رر این ترکهبرندیها راشد .اینکه
«کبوتر» و «رنغانه» در قرن چهارم هجری قمری در نهشارور چه
جاییاه نمادینی دارند نهازمند جسهجوی در اسناد تاریخی آن دوره-
ی زمانی و مکانی است .انبهه ردیهی است که نمیتوان همهی
مسهندات این دوران را رازرهنی نمود .رنارراین دو جهت اصلی و
فرض شده در ارهدای تحقه  :یعنی راورهای آخراننمانی در پهوند را
پهشیوییهای نجومی در اسناد ممك عمل هسهند .نکههی حائن
اهمهت که راید خاطرنشان شود اینکه مطار روند تحقهقات کهفی
جهتهای اصلی تحقه در مسهر مطانعه مکشوف شدند و از پهش
تعههن شده نبودند.
استنادی که مباحث موردنظر را پشههبانی میکنند و قارل ارجا و
اتکا هستتهند :آثارانباقهه اروریحان رهرونی انفهرستتت ارن انندیم

سهاستنامه نظامانملك و رسائل اخوان انصفا 01میراشند .این آثار
که در یك رازهی تقریبی یكصد سانه -اوایل قرن چهارم تا پنجم
هجری -تأنهف شدهاند یك وجه اشهراك دارند .همهی این کهب
مطتانب تقریباً مشتتتارهی از راور ره یك رجعت پهشگویی شتتتده
مطانبی آوردهاند .هاهراً این اتفا پهشگویی شده در مهان کسانی
که انحم دونت عرش را آرزو میکردند شتتایع و مورد انهظار رود.
مهن ستهاستنامه کمی مهفاوت است و ره همهن دنهل ارهدا مطر
میشتتتود .روایهی کته خواجه نظامانملك طوستتتی دررارهی قهل
ارومسلم خراسانی نقل میکند -اگرچه ممکن است افسانهای و تا
حدی هم خرافی راشتتد -از این نظر که طهف رهشتتهری از مردم را
در مذاهب و مشتتتارش فکری مخهلف مخاطب قرار میدهد مهم
است و میتواند ررای ارتباط مهان پرنده رنغانه و پهکرهی انسانی
پهشنهاداتی داشهه راشد.

جدول شماره  .5گروه سفال منقوش با پرنده و بزغاله .نیشابور .قرن چهارم هجری

(ویلکینسون)25 .3791.

(فیتزربرت)PLATE 34 .

(ویلکینسون)21 .3791.

( )www.metmuseum.org

(ویلکینسون)23 .3791.

(ویلکینسون.)64 .3791 .

(ویلکینسون)25 .3791.

Royal Ontario Museum

(فیتزربرت)PLATE 31 .
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نقل روایت نظامانملك نهازمند یادآوری این مطلب است که پس از
تسلهم ارومسلم در ررارر نهرن «منصور دوانهقی» و کشهه شدن در
دارانخمفهی رغداد از خراسان و حهی طبرسهان و آذررایجان
کسانی ره هواخواهی و خونخواهی وی علهه خلهفه میشوریدند و
دعوت ره قهام و رجعت ارومسلم مینمودند .نو دعوتها نهن جانب
توجه و قارل تأمل است .از جمله کسانی مانند سنباد خود را نایب
ارومسلم قلمداد میکردند و میگفهند که وی نمرده است رلکه
پنهان شده و نندیك است که را «موعود» قهام کند(زرینکوش.
.)053-00 :0989
خواجه نظامانملك طوسی دعوت سنباد ره قهام را چنهن توصهف
کرده است« :رئهسی رود در نشارور گبر سنباد نام ...پس از قهل
رومسلم خرو کرد از نشارور را نشکری رری آمد و گبران ری و
طبرسهان را رخواند ...چون قویحا گشت طلب خون رومسلم کرد
و دعوی چنان کرد که رسو رومسلم است و مردمان عرا و
خراسان را گفت که رومسلم را نکشههاند ونهکن قصد کرد منصور
رکشهن او و نام مههن خدای تعانی رخواند کبوتری گشت سفهد و
از مهان رپرید و او در حصاریست از مس کرده و را مهدی و مندك
نشسهه است و اینك هرسه میآیند رهرون مقدم رومسلم خواهد رود
و مندك وزیر است و کس آمد نامۀ رومسلم رمن آورد چون
رافضهان نام مهدی و مندکهان نام مندك رشنهدند از رافضهان و
خرّمدینان خلقی رسهار گرد آمدند ...هرگاه را گبران خلوت کردی
گفهی که دونت عرش[تمام] شد ...و را خرّمدینان گفهی که مندك
شهعی است و شما را میفرماید که را شهعه دست یکی دارید و خون
رومسلم رازخواههد»( .)208 -3 :0981در تحلهل این مهن -فارن از
قضاوت دررارهی امکان واقعی و منطقی رودن -رارطهی مهان
تناسخ و رجعت و اینکه چیونه این دو عقهده اخهمطیافهه و ره
نقشآفرینیِ یکدییر در شکلگهری راورهای آخراننمانی کمك می-
کنند مورد توجه است .درواقع ررای آنکه رجعت ارومسلم معنادار
و راورپذیر راشد ارهدا نهاز است که صحت خبر مرگ او را تردید
مواجه شود .درنههجه تناسخِ رو او در «کبوتری سفهد» مطر می-
شود .از طرف دییر در روایت نظامانملك میتوان دید که فرقهها و
مذاهب گوناگون توانسههاند زیر نوای یك راور و هدف مشهرك
جمع شوند و ررای آرمان یکدییر رجنیند که همان رجعت منجی
و آخراننمان است .تزم ره یادآوری است که راورهای آخراننمانی
هنیامی ره او میرسد که در اواخر قرن سوم هجری تشهع اثنی-
عشری غهبت صغرا و سپس کبرای امام دوازدهم(عجل اهلل فرجه)
را تجرره میکند و نایبان خا امام نهن در نقش رارط مهان مردم
و امام در شهرهایی مانند قم و رغداد ره فعانهت مشغو میشوند00.
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هاهراً فرقههای دییر هم از این فرصت اسهثنایی نهایت اسهفاده را
رردند .درنههجه عقاید مذهبی و سهاسی -اجهماعی در این دوران
میتوانست را محور مهدویت ره تسام قارلتوجهی ررسد .تسامحی
مذهبی که از انهظار یك منجی -ره معنای عام واژه -ناشی میشد
و تا حدود زیادی هم مهأثر از تعانهم داعهان اسماعهلی درراره
مهدویت پدیدار شد .رهعنوان مثا اخوانانصفا و رهطور کلی
اسماعهلهه را رویی گشاده و نیاهی ردون تعصب ره حقای دینی
مینیریسهند و ریمهارا از زرتشت سخن میگفهند .ررنارد نوئهس02
معهقد است ()002 .0910شاید هه چهن نمیتوانست ررای مندکهان
و مانویان و مانند آنها ره این اندازه جذاش و گهرا راشد .در اهمهت
نقش اسماعهلهه در خراسان راید گفت که او دامنه کار داعهان
ایشان تا اسماعهلی شدن امهر نصررن احمد سامانی()910 -990
پهش رفت و از این رارت شرایط نوینی در خراسان و نهشارور پدید
آورد 09.را این وجود رهنظر میرسد جسهجوی عناصر رصری و
نمادین در نقوش سفا نهشارور که رهواند مسهقهماً و یا تلویحاً ره
عقاید اسماعهلهه اشاره کند کاری دشوار است .چرا که ایشان از
اساس را چنهن تفکری که آنها را منحصررهفرد جلوه دهد و یا
دعوتشان را آشکار کند واهمه داشهند .تحلهل فو ره این صورت
قارل جمعرندی است که منظور از تکرار تصویر «کبوتر» رهطور
اخ و پرنده ره شکل عام در سفا نهشارور محهمم اشاره ره راور
تناسخ و حلو ارومسلم خراسانی در کنار مهدی و مندك جهت
ررپایی مجدد حکومت ایرانهان دارد .محهمم این راور عامه آنقدر
مهم و مؤثر روده است که در فاصلهی سه قرن پس از آن نظام
انملك را مجاش ره مسهند کردن آن نموده است.
از سوی دییر همراهی پرنده و پهکرهی انسانی هم معانی دگرگونی
مییارد و میتواند تناسخ و رجعت را رهصورت همزمان و در یك
قاش مهصور کند .از این رو -چنانکه در رشقاشهای نقرهای ساسانی
مرسوم روده است -اینجا هویت پهکرهی اسبسوار یك شاه و یا
تهپ ساسانی نهست ..رلکه انیو و شخصههی آرمانی از یك موعود
در نفظ عام رهنظر میرسد که هریك از فرقهها منهظرش رودند.
موعودی که هاهر جنیاورانه دارد اما چندان تهاجمی و حماسی
هم تصویر نمیشود .رلکه را گرایشی نهمه تغننی در مهان انبوه گلها
و سوار رر اسبی که خرامان راه میرود در دسهانش اشهایی را که
در آرایش جنیی نهسهند حمل میکند .ویلکهنسون را تأیهد این نکهه
در رهان حانت شمشهر -یا چوش -ره دست گرفهن سوار معهقد است:
گویا وی قرار نهست را شمشهرش چهنی شکار کند و اسب و سوارش
را «خها انیهن» توصهف میکند( .)20 .0310مقایسه این تصاویر را
رشقاشهای نقرهای ساسانی که صحنه شکار شاهان ساسانی را ره
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تصویر میکشند و غانباً دارای ترکهبی پویا هسهند وقار و آرامش
رهش از اندازه سوارکار را نامرسوم جلوه میدهد .انبهه اینکه تصویر
خهانی منجی و موعود راید آرام و موقر راشد یا دارای عنصر حرکت
و جنیاوری کاممً نسبی رهنظر میرسد .اگر چنهن تصاویری را
مضامهن آخراننمانی نقاشی شده راشند این دوگانیی و یا دو وجهی

رودن شخصهت موعود -که هم رشارت دهنده و هم ویرانیر وضع
موجود است -نند نقاش در هر دو وجه آن منطقی رهنظر میرسد.
نقاش نهشاروری در تصویر نمودن پهکرههای انسانی که را کبوتر
همراه هسهند گاهی از پویایی اندام در دستوپا کمك میگهرد و
گاهی وی را چنان آراسهه و را اندام هریف ترسهم میکند که توان
جنیاوریاش را از ذهن دور میکند(جدو شماره .)2

جدول شماره  . 5ظروف منقوش با محوریت پیکره انسانی ،به همراه پرنده و بزغاله در کنار هم .نیشابور .قرن چهارم هجری

(گروره)10 .0985 .

www.christies.com

(ویلکهنسون)55 .0319.

(نیارنده .موزه ایران راسهان)

(ویلکهنسون)51 .0319.

(راجرز)201 .0915 .

(فههنرررت)PLATE 14 .

(فههنرررت)PLATE 13 .

(فههنرررت)PLATE 16 .
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این پرسش که چرا شعلهی قهامها و راورهای آخراننمانی در قرن
چهارم شدت گرفت شاید پاسخ خود را در قرارت زمانی این دوران
را غهبت امام دوازدهم شهعهان پهدا کند .غهبت امام عصر(عج) ره
همان اندازه که ررای ههور و رجعت منجی امهدرخش رود می-
توانست موجب پدید آمدن ارهام و تردید در زمان دقه آن و حهی
اصل مسئلهی ههور نهن راشد .رهعنوان مثا وقهیکه دیلمیها در
طبرسهان و دیلمان ره دتیلی از علویان زیدی رویگردان شدند و
این ننا را ورود داعی اسماعهلهان اروحاتم رازی 05از ری همزمان
شد یکی از مهمترین وعدههای رازی در دعوت آنان ره راطنهه
ههور منجی و یا مهدی رود که رهزودی و در زمان مشخصی قرار
رود خرو کند .همانطور که خَلف(نخسههن داعی اسماعهلی ری در
اواخر قرن سوم) همچنهن وعدهای میداد .زیدیان را این وعدهها ره
اسماعهلهه تغههر مذهب دادند .اما پس از مدتی که از وعدهی رازی
گذشت و خبری از مهدی موعود نشد پهروانش از وی ررگشهند و
ره مذهب امامهه گرایش یافهند(اسهرن .)91 -1 .0950 .تزم است
دقت شود که در دوران مورد رحث داعهان اسماعهلی دریافهه رودند
که رشارت ره ههور و رجعت منجی در شرایطی میتواند در مهان
منهظران و گرایش آنها ره مذهب اسماعهلهه اثرگذار راشد که در
زمانی مشخ و نندیك وعده داده شود .عموه رر اصل مسانهی
رجعت آنچه ررای منهظران ههور اهمهت تام داشت زمان تقریبی
و یا دقه واقعهی ههور رود .نذا پدیداری چنهن نقاشیهایی را
کارکرد رسانهای و تبلهغی اگر دارای مضمون ههور و رجعت
شخصههی مانند ارومسلم راشند تنها در صورتی قارل توجهه است
که زمان این قهام در قرن چهارم و یا سا های نندیك پس از آن
پهشرهنی شده راشد .همانطور که اروحاتم رازی ههور منجی را
در زمانی نندیك مبنای دعوت در طبرسهان قرار داد و توانست
شمار زیادی از زیدیان را ره مذهب اسماعهلی درآورد.
ررای رررسی زمان ههور و رجعت منجی روایات مشارهی دررارهی
پهشگویی نجومی در اسناد فو انذکر وجود دارد .در ایران پهش از
اسمم رخشی از کارکرد نجوم پهشگویی و خبر از وقایع آینده رود
که میتوانست کسانی را نسبت ره تا وتخت نومهد و یا در کسب و
حفظ قدرت امهدوار سازد .را ورود اسمم تنجهم در ردیف علومی
مثل فلسفه دچار محدودیتهایی نند رهشهر فرقهها و مذاهب
اسممی مسلط شد .اینگونه نبود که دانشمندان ره نهایج پهش-
گوییهای نجومی اعهنا و اعهقاد راسخ داشهه راشند 00.اما نمیتوان
وجود و شهو چنهن خرافاتی را نهن یکسره انکار نمود .ازسوی دییر
راور ره تاریخ انقضای سلسلهها و پادشاهیها در رهن عوام رسهار
گسهرده رود و ره سنهی خللناپذیر میمانست .مثمً مدت خمفت
ررای هرخلهفهی عباسی زمانی مشخ و معهن تصور میشد که

از قو اروریحان رهرونی( )219 .0919و ره عقهدهی منجمهن
پهشیو این مدت نمیتوانست رهشهر از  25سا راشد .رخشی از
مهمترین این راورها در سدههای نخسههن اسممی آن دسهه از
پهشگوییهایی است که رازگشت قدرت و سلطنت ازدسترفههی
ایرانهان را را منهنم شدن دونت اعراش در آیندهای معهن رشارت
میداد .یکی از آنها خبری است دررارهی انهقا قِران مثلثهی آری
ره مثلثهی ناری و دییری که پس از آن مطر شد انهقا مثلثهی
ناری ره مثلثهی خاکی است01.
در انفهرست ارنندیم ( )902 .0980نقل پهشرهنی نخست از این
قرار است« :پهش از رنیقدا [عبداهلل رن مهمون منسوش ره پایهگذار
اسماعهلهه] ودرهمان اوان کسانی رودند که تعصب زیادی ررای
مجوس و دونت و فرمانفرمائی مجوسهان داشهه و کوشش میکردند
که آنها دوراره ررسر کار آیند...گویند که ارومسلم خراسانی -صاحب
دعوت -نهن هواخواه آنان روده ...مردی ملقب ره زیدان از محا
کر  ...از شعورهان کهنهتوزی نسبت ره اسمم روده ...ره خها خود...
در احکام نجومی دیده است که دونت اسمم منهقل ره دونت ایرانهان
میگردد و دینشان -که مجوسهت راشد -در هشهمهن مقارنه انهقا
مثلثه از رر عقرش -که دتنت رر ملهت دارد -ربر قوس است
که دتنت رر کهش ایرانهان دارد و ره همهن جهت ...ره زمهنهسازی
ررای این دعوت و پشههبانی از ارن قدا پرداخهه و از همراهی و
کمكهای مانی ره او کوتاهی نداشت01 ».
هاهراً پس از تستتتلط و پهروزی مستتتلمانان رر ایران و اوضتتتا
ناخوشتتتایندی که در خمفت امویان و نهن عباستتتهان ررای موانی
رهوجود آمد پهشگوییهای منجمهن دررارهی رشتتتارت ره تغههر و
تحوتت ستهاستی جدیتر گرفهه شد و ره سرعت گسهرش یافت.
رنارراین اقهران در مثلثهی آتشتی و در رر قوس ره شدت تبله
شتتتد و همیی را در «انهظار» یك تحو شتتتیرف قرار داد .این
اقهران که محهمم هشتتهمهن قران زحل و مشتتهری پس از وتدت
پهتتامبر استتتمم( ) رود در اواخر قرن دوم هجری رتته وقو
پهوستت(رنا رر محاسبهی  8اقهران  21سانه= حدود  011هجری)
که عباسهمدانی )080 .0982(08تاریخ دقه این اقهران را در رر
قوس «  9اکهبر ستتتا [813حتتدود  038هجری]» اعمم کرده
استتت .ریشتتك قهام ارومستتلم خراستتانی رههرین واقعهای رود که
میتوانستتت اهمهت این انهقا نجومی را پوشتتش دهد .اروریحان
رهرونی( )919 .0919نهن دررتارهی این انهقتا معهقد رود« :دتنت
انهقا ممر آتشتی رر دونت رنیعباس که دونت خراسانی و شرقی
است هاهرتر است» .تغههر خمفت از غرش جهان اسمم ره سمت
شتتر پهوندی ناگستتستتهنی مهان پهشگویی نجومی و ارومستتلم
خراستتانی ایجاد نمود .رنارراین دور از ذهن نهستتت اگر در محهوای
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پهشگوییهای آتی گرایشتی عمومی ره رازگشت و قهام ارومسلم
مطر شتتتود .پس از وقو این اقهران در رر قوس -کتته هم
مشهری و هم قوس ارتباط پرمعنایی را قومهت ایرانهان و سلطنت
آنها داشتهند -احکام نجومی مهمرکن رر اقهرانهایی شدند که در
آینده رخ میداد .درنههجه اقهران رعدی که مورد توجه قرار گرفت
انهقا اقهران ره مثلثهیخاکی رود و قرار رود در رر «جدی» واقع
گردد.
ره نظرمیرسد که تفاوت دو روایت از قرانات آتشی و خاکی ررای
اروریحان رهرونی مهماین و اساساً مهم نبوده است .وی را نحنی که
نشتتتان میدهد ره راطل و عبث رودن چنهن خرافاتی ایمان دارد
دررارهی گستتتهردگی چنهن راورهایی در زمان خود معهقد استتتت:
کمهر قومی یتافت میشتتتود که دارای رموز نباشتتتند و خود را ره
ررگشت سلطنت و حکومت دنخوش نسازند(رهرونی.)919 .0919 .
اما مسانه این است که مبلغانِ اصلی و اثرگذارِ پهشگوییها صرفاً
کفار ملحد و یا کستتانی نبودند که «تعصتتب مجوستتهت» داشتهند.
رلکته حتامهتان و رشتتتارتدهندگان مؤثری مانند اخوانانصتتتفا و
استماعهلهان نهن ره جمع ایشتان پهوستهند که نشتتان از گسهردگی
رهش از پهش اعهقاد و راور ره پهشگویی استت .در یکی از رسائل
اخوان اشتتتارهی تلویحی ره مستتتانهی اقهران فلکی و پهوند آن را
رجعت شتده است .در نخسههن فصل رسانهی «فی کهفهت اندعوه
انی اهلل» این جممت آمده استتت« :از جمله ررادران دانشتتمند و
خا ما که عانم ره مستائل دینی و آشنا ره اسرار انبهایی هسهند
و ریاضهات فلسفی را فراگرفههاند پس اگر یکی از آنها را ممقات
نمودی ...پس ره آنچه او را خشتنود میستازد رشارت رده و ره او
یادآوری کن که زمان رهداری و آگاهی فرا میرستتد و غم و اندوه
از رندگان را انهقا قران از رر مثلثههای آتشی ره رر مثلثههای
خاکی زدوده میشود در دور دهم که ررارر است را خانهی سلطان

و ههور اعمم»(  .)051 : 0911این که اخوان چنهن عقایدی را
دررارهی پهشگوییها محهرم شتمرده و ره آن اعهقاد داشهه راشند
ممکن استت مورد تردید قرار گهرد .چرا که آنها مسلمان رودند و
آداش مستلمانی تنجهم و پهشیویی حاصل از آن در اسمم مطرود
است.
گرایش ره پهشگوییها نند این دسهه از مسلمانان جایی غهرقارل
قبو مینماید که ردانهم رر مبنای این اقهرانات مهمد پهامبر خاتم
( ) در نحس اکبر قرار میگرفت .اما ایشتتان را تفستتهری که از
پهشگویی ارائتته کردهانتتد اهمهتتت پهشگویی را نند خود فتتاش
کردهاند .در رستتتانهی ستتتوم از رستتتائل اخوانانصتتتفا اهمهت و
کارکردهای مثبت و منفی «پهشگویی» رهان شده است .اخوان در
این رستتتانته خاطرنشتتتان میکنند که این پهشگوییها دنهل رر
توانایی انستتان ررای «دفع» رمیای محهوم و مقدر انهی نهستتهند.
رلکه مراد از این دانش «رفع» رم و خطر است« .مانند کاری که
همتتهی مردم انجتتام میدهنتتد و رتتا جمعآوری ههنم خود ررای
زمسهان را آماده میکنند»(رینام 0911 .انف .)001 .انبهه اخوان را
پرداخهن ره فلستفه و موستهقی نهن رهش از پهش خود را مسهقل از
ممانعتهای علمی دستتتهیاه خمفت در علوم خا نشتتتان داده
رودنتد .رنتارراین رتاورهای نجومی رنیی از انههات میگهرند و از
غبار ررخی عقاید شركآمهن پاك می شوند .سعد و نحس سهارگان
و سهارات دییر از آنها رشاننو آسمان نمیساخت .رلکه در نیاه
اخوانانصتفا تأثهرات روحانی صتورتهای فلکی و اجرام آسمانی
صتترفاً ره این دنهل رود که این ستتهارات «عوامل فعل خداوند» در
عانم رودند(نصتر .)000 .0952 .نجوم را این تفاسهر و معانی جدید
استممی میتوانستت وارد حهطهی عقاید تشتهع شود و در ررخی
موارد کارکرد ستترنوشتتتستتازی هم ایفا کند که شتتاید مهمترین
آنها پهشگویی هنیام ههور منجی رود.
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احهماتً ارتباط کبوتر -پهکره انسانی -رنغانه ره پهشیویی نجومی
رازمیگردد .رهاینترتهب که انهقا اقهران ره مثلثهی خاکی در رر
«جدی» در تاریخ  593هجری واقع شد و تحلهلهای مخهلفی را
رعدها در تاریخنیاری عقاید نجومی این دوران ررانیهخت .راجع ره
این اقهران نهن تحلهلهای گوناگونی که رهانشده است تنو
جانبتوجهی دارند و هرکدام را دتیلی تاریخی تمش میکنند
واقعهی مورد نظرخود را نههجهی تاریخیِ مورد انهظار در اذهان
مردمان آن زمان جلوه دهند 03.چنانچه ذکر شد مهمترین اقهران
مثلثهها که در قرن چهارم رخش وسهعی از مردم مجوس و شهعهی
اسماعهلی و رسهاری دییر از فرقهها انهظارش را میکشهدند اقهران
مثلثه خاکی در رر جدی است .رر «جدی»  Capricornدر
کهب تنجهم ره شکل رنغانه تصویر شده است .و هاهراً زیك
نهسن( )00 -1 .0319تنها محققی است که در تحلهل سفا
نهشارور ره مطانعات نجومی اهمهت داده و اشارهای هم ره ارومعشر
رلخی کرده است .وی نقش رنغانه در سفا نهشارور را مطار را
رر جدی تشخه داده رود .اما نهوانست ره اهمهت این نقشمایه
و دتیل تکرار آن در کنار کبوتر پی ربرد« .رنغانه» در کنار «کبوتر»
در سفا نهشارور حاوی پهام است .کبوتری که در قفس است-
ارومسلم و ره مفهوم کلی موعود -ره زودی در اقهران مثلثهها که
در رر جدی رخ میدهد آزاد میشود و پرواز میکند.

شتتاید منحصتتررهفردترین نقاشتتیهای ستتفا نهشتتارور در هروفی
شتکل گرفت که دارای پهکرهای ترکهبی از انستان و رنغانه است.
امهنا شکل رنغانه در پهکرهی انسان و فراتر از آن در شکل یك
هرف که رر روی آن نقش کبوتر در حا پرواز ترستتهم میشتتود
رهش از همه درهمآمهخهیی و پهوند این ستته عنصتتر رصتتری را
یادآوری میکنند(جدو  .)9تصاویری که در جداو  9و  5آمدهاند
رهانیر اهمهت نقش رنغانه و یا همان «جدی» در ستتفا نهشتتارور
هسهند .در هروف جدو شماره  9پهکره هویت تهپهك چهره را -
که در ستفا نهشتارور مرستوم استت و پهش از این اشاره شد -از
دستتتت میدهتد .پهکرههتای ترکهبی در تاریخ هنر ایران و جهان
ریستتارقه نهستتهند .اما ترکهب تن انستتان و ستتر رنغانه گونهای
کمنظهر است و میتوان گفت منحصر ره نهشارور است .این نقوش
ترکهبی از انسان و رنغانه یك نکههی کلهدی را یادآوری میکند.
در ستتراستتر خوانش محهوایی نقوش همواره این فرض آزاردهنده
وجود دارد که تصتتاویر را ره یك صتتحنهی تغننی و یا روزمره از
زنتدگی دهقتانتان مرفهی تقلهتل میدهتد که پرندگان و وحوش
گرداگردشان حضور دارند و توسط ایشان پرورش داده میشوند .و
نه چهنی رهشتهر از این رازنمایی و واقعگرایی از رستومات نهشارور
قرن چهارم هجری.
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روایات مسهندی که ره «س -رازی» و یا «کبوتر-رازی» مردمان
این زمان اشتاره میکنند هم میتوانند مؤید این مطلب راشند .اما
اگر چنهن فرضتتتی کته تکرار مکرر چنتد نقش خا در ترکهبات
مشتاره را ستنت تونهدیها و کارگاههای سفا گری دانسهه و رهان
رمنی را یکستتره انکار میکند صتتحت داشتتهه راشتتد نمیتوان
توجههی ررای نقوش منعکس در جداو  9و  5رهان نمود .رنارراین
این نمونهها و آثار مشاره آنها ره این دنهل اهمهت دوچندان دارند
که میتوانند فرض و محهوای تحلهلشتتتده را تقویت کنند و رهان
رمنی نقشهتا را تتأیهتد نمتایند .چنانکه در این نمونهها و حهی
هروف دییر دیتتده میشتتتود رتتازنمود عهنی چهنهتتا و وفتتاداری
نتهچندان ماهرانهی نقاش ره ماههت جانداران در ستتتایر نمونهها
جای خود را ره رهان سمبلهکی میدهد که شکلهای تازه و نورنهاد
را نههجه داده استت .در جدو شتماره « 5جدی» فراتر از حضور
دورعدی مرستوم در رهشهر هروف نهشارور وارد فضای سهرعدی و
مجستتمه میشتتود .رنغانه در شتتکل کلی هرف و پرنده روی آن
نقاشتتی شتتده استتت .این هرف اصتترار رر ننوم کنار هم رودن این
اجنای تصویری در سفا نهشارور را یادآوری میکند.
پذیرش این تحلهل درراره ستتتفا منقوش نهشتتتارور میتواند در
تاریخگذاری این آثار نهن مؤثر واقع شتتتود .تاریخ ستتتاخت این آثار
توستتتط ویلکهنستتتون رتتدون هه مبنتتای آزمتتایشتتتیتتاهی و
راستتتهانشتتتناستتتانه قرون ستتتوم و چهارم هجری تعههن شتتتده
استت(عطایی و دییران .)82 .0930 .درحانیکه اگر مضتامهن این
دستتتهه از آثار منقوش را رحث ههور در اقهران مثلثهی خاکی در
رر جدی مواف راشتتتد ره نظرمیرستتتد محدودهی زمانی وقو
اقهران که  593هجری روده است زمان رههری است که میتوان
ررای تونهد این آثار پهشنهاد نمود .همچنهن نظر ریچارد رونهت که
ستتفا نخودی نهشتتارور پس از ستتفا کههبهای تونهد روز افنون
یافت و را محبورهت روررو شتتد مجموعهی مباحث فو را تقویت
میکند.
نتیجهگیری
مطار مطانعات موجود ستتفا منقوش نهشتتارور مهأثر از نهضتتت
ایرانی کته در قرن چهارم هجری پدیدار شتتتد و احهماتً ره دنهل
همهن تأثهرپذیری محصو هنری همهن دوران تاریخگذاری شده
استت .در نقوش ستفا نهشارور هاهراً تأثهرات فرمی و مضمونی
ایران راستهان رر ستفا نهشارور اسهخرا می شود .اما پژوهش در
تاریخ معاصر این سفانهنهها نشان میدهد اگرچه مو فعانهتهای
فرهنیی و اجهمتاعی عظهمی از فرهنت ایرانهتان در قرن چهارم
هجری رروز کرد گروه سفا منقوش نهشارور دارای شهوهی رهانی
مخه ره خود استتت .رهنظر میرستتد ستتفا منقوش محصتتونی

خا و محبوش در یك رازهی زمانی استتتت .دررارهی مضتتتمون
نقشها این احهما رستتهار ضتتعهف استتت که پهکرههای انستتانی
ستواره و یا پهاده -مواف را نظرات رایج -شتتاهنادهای ساسانی یا
اشترافزادهای از طبقهی دهقانان راشند .رلکه رر اساس مسهندات
تهتپ یتا انیوی تصتتتویری تقریباً ثارهی از یك منجی و یا موعود
هستتهند .در کنار پهکرهها عموماً نقش کبوتر نشتتستتهه و یا در حا
پرواز تکرار میشتود .ارومستلم  -که نشانهایی از حلو در کبوتر
ستتتفهتد دارد -موف شتتتد نظتام خمفتت را در هشتتتهمهن -یتا
هجتدهمهن -اقهران مثلثه آتشتتتی در رر قوس که مواف رود را
اواخر قرن دوم هجری دگرگون سازد و سپس از نظرها غهب شود.
در قرن چهتتارم هجری و پس از آن جوّ روانی عموم مردم کتته
مهتأثر از وقو غهبت کبرای امام دوازدهم تشتتتهع امامهه آمادهی
پتذیرش ههور و رجعتت منجی شتتتده رود گرایش گروههایی از
شتتتهعهتان را ره پهشگویی نجومی که زمان ههور را مشتتتخ
میکرد آستتتانتر نمود .درستتتت استتتت که هر یك از فرقههای
رهشتماری که در فضتای اعهقادی نهشارور تنفس میکردند منهظر
ههور قائم خود رودند .اما این ترجه وجود داشت که ههور همهی
منجهان را همراهی یکدییر تصتتور شتتتود .گام نهایی در خوانش
نظام رمنگانی که در ستتتفا منقوش نهشتتتارور وجود دارد را نقش
رنغانه تکمهل میشتتود .پهشگویی نجومی این راور عمومی ایجاد
نمود کته در انهقتا اقهران رته مثلثتهی خاکی که در رر جدی-
رنغتانه -واقع میشتتتد دونت از اعراش ره ایرانهان رازمیگردد .اما
کسی که رهشهرین انهظار از او میرفت که رهواند خلفای عباسی را
منکوش کند همان کستی رود که ایشان را ره قدرت رسانده رود و
او همان کبوتر سفهد رود.
تقدیر
از خانم ترزا فههنرررت(پروفستتور دانشتتکدهی شتتر شتتناستتی دانشتتیاه
آکستفورد انیلستهان) ره جهت ارسا ریدری مهن چاپ نشده پایاننامه
کارشتناستی ارشتدشتان ره همراه تمامی تصتاویر ره شکل مجنا و نهن
ریچارد رونهت(پروفستور تاریخ دانشیاه کلمبها امریکا) ررای پاسخیویی
ره ستتؤاتت درراره نهشتتارور تقدیر میکنم .از دکهر رهرام آجرنو(دانشتتهار
راستهانشتناس دانشتیاه هنراستممی تبرین) ررای فرصهی که در اخههار
گذاشتتهه مهن مقانه را ره دقت خوانده و ویرایش نمودند ستتپاسگذاری
میکنم .همچنهن تزم استتتت از محمد خنایی (استتتهاد دانشتتتکده هنر
دانشتتتیاه تررهت مدرس) و مهدی محمدزاده (دانشتتتهار دانشتتتیاه هنر
اسممی تبرین) که در پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده رخشهایی از
مبحث فو را راهنمایی کردند تشکر کنم.
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 -31در مهان گروههایی که منسوش ره تأثهرپذیری از کلهلهودمنه هسهند نام
اخوانانصفا درخشش رهشهری دارد .اخوانانصفا ره تشهع و اسماعهلهه منسوش
هسهند .درمورد گرایش راطنهه(اسماعهلهه) ره شهوههای تمثهلیِ رهان راید
خاطرنشان نمود که داعهان ایشان در دعوت را رویکردی مسامحه آمهن و اعهدانی
از این شهوه رسهار اسهفاده میکردند .از طرفی این نو رهان تمثهلی ررای مردمانی
که تجررهی پند و اندرزهای تمثهلی کلهلهودمنه را داشهند تکراری نبود و این
همسخنی داعهان را ره تازه -مسلمانان نندیكتر مینمود .رسهاری از محققهن
مانند گلدزیهر نام اخوانانصفا را ررگرفهه از کلهلهودمنه و رهخصو راش
«حمامهانمطوقه» میدانند(امهن .)211 :0991 .در یکی از رسائل هم مسهقهماً
ره داسهان کبوتر مطوقه اشاره شده است .در رسانهی دوم که اخهصا ره
«هندسه و رهان ماههت آن» دارد فصلی را عنوان «نهاز انسان ره تعاون» گنجانده
شده است و را ذکر مقدماتی دررارهی همکاری -که نهاز نو رشر است -داسهان
«جنایت آدم»( ) و هبوطش را ره دنها -که عانم کون و فساد است -نقل میکند.
سپس نجات از ورطهای که در آن گرفهاریم را منوط ره تعاون میداند و راألخره
ره «حدیث حمامهانمطوقه» از کهاش کلهلهودمنه میرسد و ره ننوم عبرت گرفهن
از همکاری ایشان در فرار از مهلکه سخن تأکهد میکند(رینام 0911 .انف-011 :
 .)33رهعموه یکی از عمدهترین دتیل ررای نشان دادن درسهی این نظریه
رسانهای است که را عنوان «منازعهی مهان حهوان و انسان» شهرت دارد و در
نیارش آن شباهت قریبی را روش تمثهلی و داسهان در داسهان موجود در کلهله-
ودمنه مشاهده میشود .منازعهی رهن حهوان و انسان رسانهی هشهم از قسم
دوم رسائل پنجاهودوگانه است و رهشهرین شباهت نیارشی را کلهلهودمنه نهن در
این رسانه دیده میشود .نهن نك.ره( :رهرامیاحمدی« .)01 :0911 .حمامه
مطوقه» مطارقت هاهری را کبوترهای مطوقه -یعنی دارای نوارهای تنئهنی در
قسمت گردن -سفا نهشارور را دارد .اما حضور مکرر رنغانه و اسبسوار در یك
ترکهب را کبوتر خوانش تصویر را از کبوتر مطوقه دور و دورتر میکنند .در
حانیکه اگر این مطارقت وجود داشت مثمً میرایست موش دانایی که آنها را
از رند نجات داد تصویر میشد .رنارراین نمیتوان این تحلهل را مطار یا نندیك
رهواقع پنداشت.
 -0مثمً اروانقاسم حسهنرن رو رن اری رحرنورخهی سومهن شخ از نواش
اررعه رود که در اوایل قرن چهارم( )910 -921نهارت امام را در غهبت صغری
ررعهده داشت و از سا  911ره مدت پنج سا ره اتهام ارتباط را شورشهان

قرمطی در زمان خلهفه مقهدر زندانی رود .وی در زمان خمفت راضی مورد توجه
و احهرام قرارگرفت و توانست منازعات شهعهان درراری را فهصله دهد(هاجسن.
.)111 :0901
11. Bernard Luis
 -02زمانی که امهر نصررن احمد سامانی ره قدرت رسهد تنها هشت سا داشت
و شتتخصتتی رهنام اروعبداهلل جههانی وزارت او را ررعهده گرفت .خردستتانی امهر
راعث طمع و قهام رعضتی از سترداران مشهور سامانی شد .مهمترین آنها قهام
امتهترحستتتهنرن علی مرورودی رود کتته رتته همراهی یکی از خویشتتتتان
امهرنصتر(امهرسعهد) آغازشد و را مرگ وی مرورودی رهتنهایی کار خود را پهش
ررد .از نظر اقبا آشتتتههانی( )052-9 :0988اهمهت و تفاوتی که قهام مرورودی
داشتتتت رتهختاطر جنبتهی متذهبی آن رود و مخانفهی که از این طری مهوجه
ستامانهان و همهنطور دستهیاه رستمی خمفت میشد .پس از مرگ پرماجرای
مرورودی محمدرن احمد نَسفی (معرّش نخشبی) داعی خراسان میشود(اسهرن.
 .)15 .0950وی توانستتت رنا ره وصتتهت حستتهن دعوت را ره طبقهی ستتران و
اعهان ربرد .در مهن رسائل نهن اهمهت جذش طبقاتی از رنرگان و اعهان همچون
«دهقانان» ره حلقهی دعوت مسهقهماً توصهه شده است(رینام 0911 .د.)088 :
نستفی دعوت سران را از نخشب -محلی در ماورا اننهر -آغاز نمود و توانست
چند نفر از درراریان امهرسعهد را ره خود جذش کند .رهتدریج همهن دعوتشدگان
از نستفی میخواهند که از نخشتب ره رخارا رهاید و وی نهن را مراعات رسهار در
پنهان ماندن دعوت راهی رخارا میشتود .پس از این دوران رود که امهرنصررن
احمد ستامانی از مذهب اهل ستنت ره مذهب راطنی گرایش مییارد و شهعهی
استتماعهلی میشتتود .نستتفی در مدت اقامهش موفقهت خوری در جذش و دعوت
درراریان ستامانی کسب کرد« :چون تبع او رسهار شدند آهن پادشاه[امهرنصر]
کرد و خوا ّ پادشتتاه را ررآن داشتتت تا ستتخن او را رمستتهی و هشتتهاری پهش
نصتررن احمد یاد میکردند»(نظامانملك .)211 -8 .0981.مدت دعوت نخشبی
احهماتً راید پس از حدود ستا های  901و  902تا چندسانی پهش از - 990که
ستا مرگ امهرنصر است -راشد .قهام مرورودی آغاز کار راطنهه در ماورا اننهر
و خراستان نبود .سموئل اسهرن در مقانهی مفصلی که دررارهی سارقهی حضور
داعهان در خراستتتان نخستتتههن داعهان راطنهه را در خراستتتان ارهدا اروعبداهلل
خادم(محهمم در اواخر قرن ستوم) و ستپس اروستعهدشعرانی(احهمات در  911و
همزمتان یتا قبل از مرورودی) معرفی میکند .هردوی این نخستتتههن داعهان
استماعهلی نهن در نهشارور سکنی گنیده رودند .از اینرو نهشارور رهعنوان مرکنی
دیرینه ررای داعهان اسماعهلی قارل شناسایی است(اسهرن.)11 :0950 .
 -09احمدرن حمدان ورسنانی نهثی معروف ره اروحاتم رازی در ناحههی پشاپویه
در جنوش ری مهوند شد .وی فهلسوف و اندیشمند اسماعهلی در سدههای سوم و
چهارم هجری قمری است .پس از آنکه ری در اوایل قرن چهارم هجری توسط
سامانهان فه شد ره مازندران گریخت و دیلمهان را از زیدیه ره اسماعهلهه ترغهب
کرد .سپس از آنجا نهن ره آذررایجان گریخت و یا تبعهد شد و در همانجا
درگذشت .مشهورترین اثری که از وی رهجای مانده است :کهاش اعمم اننبوه
است که در آن شر مناهرههای پیدرپی و مفصل خود را را زکریای رازی آورده
است(هانم  ..)0121 -2 :0901اروحاتم عصر خود را یك دوران فهرت یعنی عصر
ردون امام تلقی مینمود و هاهراً مانند قرمطهان رحرین فاطمهان را علویان
واقعی نمیدانسهه است.
 -05درراره ی اعهقاد ره سعد و نحس سهارگان و افمکی مانند تأثهرات زحل رر
اسهجارت دعا و یا جلوگهری از آن نك .ره( :رهرونی .)953 :0919 .انبهه رهرونی
را نظری انهقادی این عقاید را نقل کرده است .نهن ررای اطم رهشهر دررارهی
عقاید مخانف نحس و سعد صور فلکی در اندیشهی کسانی مانند امام فخررازی
نك .ره( :رهرامی احمدی .)99 -5 :0911 .یکی از شههرترین منجمهنی که
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احهما میدهند رهشهر پهشگوییها ره کهاشها و مباحث پایهی نجومی او اسهناد
کرده راشند ارومعشررلخی (مهوند رلخ .حدود  .010وفات  )251است که از جمله
کهاش او را عنوان :انمدخلانکبهر از قرنسوم و پس ازآن منبع مشهرك دانشمندان
نجوم در ایران و رهنانس شد .ررای اطم رهشهر از آثار و سرگذشت او نك .ره
(پهنیری :0901 .ص .)0011 -8
 -00ررای شر این پهشگوییها نهاز ره رهان مقدمه است .ره طورخمصه مثلثهها
چهارگانه هسهند و هرکدام دارای سه رر از ررو دوازدهگانهی سا  .یعنی
هرسا شامل چهار مثلثه است .همانطور که چهارفصل سهماه  -را ویژگی آش
و هوایی تقریباً مشهرك -دارند مثلثهها نهن دارای سه ماه را شرایط طبعی مشهرك
هسهند .یعنی سهماه از سا آتشی یا ناری است سهماه خاکی سهماه رادی و
سه ماه نهن آری میراشد(رهرونی .)505 :0901 .اما تفاوت مثلثه را فصل در این
است که ررخمف فصو ماهها در مثلثهها پشت سرهم و مرتب نهسهند و از
ترتهب دییری پهروی میکنند .ره این صورت که رر نخست از سا (= حمل)
ناری رر پس از آن(= ثور) خاکی رر سوم(=جوزا) رادی و رر چهارم(=
سرطان) آری میراشد .اسد ناری سُنبله خاکی مهنان رادی و عقرش آری میراشد.
در آخرین تناوش نهن :قوس ناری جدی خاکی دنو رادی و حوت آری است.
رنارراین مثلثهها از این قرارند :ناری(حمل اسد قوس) خاکی(ثور سنبله جُدی)
رادی(جوزا مهنان دنو) و مثلثهی آری(سرطان عقرش حوت) .ازسوی دییر
اقهران مثلثهها نظر ره سهارات راتیی و انههایی از مدار سهارات داردیعنی
هنیامیکه گفهه میشود قران (یا اقهران) در مثلثهی خاکی است همواره منظور
این است که دو سهارهی مشهری و زحل در یکی از رر های مثلثهی خاکی(ثور
سنبله جدی) راهم مقارن شدهاند(همدانی()080 :0982 .رینام  0911انف-03 :
.)008
 -01عموه رراین روایات دییری از اروریحان رهرونی( 919 -5 :0919و  )921و
نهن از اخوانانصفا در رسائل ایشان وجود دارد که ره اقهرانات نجومی و اثرات آن
رر اوضا سهاسی اشاره دارد(رینام 0911 .انف 0911 005 :ش 202-9 :و .)211
17- Abbas Hamdani
 -08پلکازانووا ) (Paul Casanovaمقانهی مفصلی نوشت و را اسهفاده از
پهشگوییها تمش نمود تاریخ نیارش رستتائل اخوانانصتتفا را رهارد .پس از او
عبتاس همدانی تحلهل وی را ره نفع نظریهی خود که تبلهغی رودن رستتتائل را
ررای شکلگهری خمفت فاطمی اثبات میکرد نقد نمود .ررای اطم از تفسهر
این دو مقتانته و کاررد پهشگویی نجومی در تعههن تاریخ نیارش رستتتائل نك
ره(:عسکری انموتی.)11 -81 :0931 .
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