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شاهکارهای هنر نقاشی دوران اسالمی محسوب میشود.
در این تحقی  ،سعی شده مشخصههای سفالینۀ مینایی کاشان با مضفمون و مففاهیم ادبیفا
غنایی معرری شود .مهمترین نقوش ادبیا

غنایی با تکیه بفر داسفتان بیفژن و منیفژه و بهفرات و

آزاده ،روی این سفالینهها مورد بررسی قرار گررته است .روش انجات این تحقیف بفه صفور
توصیفیتحلیلی و شیوۀ گردآوری اطالعا

با استناد به منابع کتابخانهای است .نتایج این تحقی

نشان میدهد که در تصویرسازی اشعار غنایی ،سهم تکنیک سفال مینفایی از سفایر تکنیفکهفا
بیشتر بوده است .همچنین سفالگران کاشانی سهم رراوانی در تولید ررهنف

و کاههفای هنفری

متناسب با جامعۀ زمان خود داشتند .در واقع میتوان گفت که این مضامین و نقشمایۀ هنفری و
ادبی آن دوران ،کهنالگوی ساسانی داشته ،با این تفاو
مضامین به صور

که در آثار هنری دوران اسالمی ،ایفن

اغراقآمیز بیان شده است.

کلیدواژهها :کاشان ،سفالینۀ مینایی ،ادبیا

غنایی ،بیژن و منیژه ،بهرات و آزاده.

مقدمه
همواره سفال ایرانی با پیشینهای به قدمت تمدن عظیم این سرزمین ،موجب ارتباط پیوند
زیباییطلبی و نیاز مردمان براساس باورها و فرهنگ آنها بوده است .سفال مینایی نیز از
آن دسته سفالهای ارزشمندی است که به لحاظ زیباییشناسی ،از شزاهاارهای نااشزی
در دوران اسالمی به شمار میرود .ساخت سفالینههایی به نامهای مینایی ،هفزترنزگ و
نااشی روی لعاب ،از سدۀ ششم هجری قمری آغاز شد.
کاشان یای از مهمترین مراک ساخت سفال مینایی اسزت .سزفالینههزای ایزن مرکز
دارای طرح ،ناش ،رنگ و سبک منحصربهفردی است .تاامل تزدریجی نازشونگزار در
سفالینههای مینایی ،باعث شد در پایان سدۀ ششم و آغاز سدۀ هفتم هجری ،نگزارههزای
انسانی و حیوانی جزایگ ین نازوگ ایزاهی و هندسزی شزود .صزحنههزای برارفتزه از
داستانهای تاریخی و ادبی ،بهویژه داسزتانهزای شزاهنامۀ فردوسزی و نازش شزاارااه،
کاربرد بسیاری در ناشپردازی ایناونه ظروف دارد .بیشک انتخاب بعضی از نازشهزا
و تارار آنها روی اشیاء اونااون ،هیچااه نمیتواند براساس اتفاق یزا تنهزا یزک تالیزد
صرف باشد ،بلاه الزمۀ تداوم یک ناش ،داشتن پشتوانۀ فرهنگی غنزی اسزت تزا بتوانزد
بیرون از کِشوقوسهای سیاسی و به دور از دامنزۀ تحزوال فرهنگزیاجتمزاعی ،ادامزۀ

مضامین ادبیا غنایی
روی سفالینههای
مینایی کاشان...

211

211
















روایتهای تاریخی ،داستانها و اشعاری که دربارۀ یک ناش مطرح است ،باعث آازاهی
و شناخت جامعه نسبت به فرهنگ و تاریخ اذشته میشود.
پرسشی که در این تحایق قابل طرح است ایناه :چگونه ادبیا غنایی بر سفال اونزۀ
مینایی نمایش داده شده است؟ همواره تصاویر ظروف سزفالی بیزانکننزدۀ داسزتانهزای
مذهبی ،تاریخی یا عاشاانه است .تصاویر داستانهای بهرام وآزاده در منظومزۀ نظزامی و
بیژن و منیژه در شاهنامه ،معرّف ادبیا غنایی است که در سفال مینایی سزاخت کاشزان،
به شیوۀ نگاراری ناشپردازی شده است .بنزابراین در ایزن تحایزق تزالگ شزده سزهم
سفالگری سدۀ میانی اسالمی کاشان در معرفی و ترویج ادبیا غنایی بیان شود.
ادبیات غنایی در میان فرهنگ ایرانیان
پیشینۀ ادبیا غنایی به زمزان نخسزتین انسزانهزایی کزه تالزم آموختنزد ،بزازمیازردد.
زم مههایی که به طور انفرادی ،هر انسان عاطفی میتوانسزت بزا خزود داشزته باشزد .در
فرهنگ و شعر فارسی وسیعترین افق معنوی ،افق شعر غنایی است« .غنا در لغزت یعنزی
آوازخوانی ،سرود ،تغنّی ،خنیزااری» (دهخزدا3131 ،؛ ذیزل وا ۀ غ) و در اصزطالح ،بزه
اشعاری افته میشود که به بیان احساسا و عواطف شخصی پرداخته است ،بزه شزرط
آناه از «احساس» و « عواطف شخصی» وسیعترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم؛ یعنی
تمام انواع احساسا  ،از نرمترین تا درشتترین آن ،با همزۀ واقعیزاتی کزه وجزود دارد.
شعر غنایی به «حسنِ» شاعر مربوط میشود (شفیعیکدکنی ،)61 :3131 ،بنزابراین طیزف
وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص مزیدهزد .مووزوعاتی کزه در
ادب فارسی ،حوزۀ شعر غنایی را تشایل میدهند ،تاریباً تمام موووعا رایج است بزه
ج حماسه و شعر تعلیمی.
بدون تردید ،ادب غنایی پیش از اسالم نی جلوههایی داشته که تزاکنون در اثزری
مج ا به این جلوهها پرداخته نشده است.
پژوهشنامه کاشان

ادب غنایی در ایران پس از اسالم ،تجلی فوقالعزادهای دارد و در اهمیزت ایزن
نوع ادبی همین بس که بیشترین آثاری که در عرصۀ شعر و نثر آفریده شده اسزت،

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15به ادب غنایی اختصاص دارد (پیروز .)11 :3133 ،ادب غنایی با احساسا و عواطف
پاییز و زمستان  1931ناب در انسان ارتباط پیدا میکند .آنچه امروز شعر غنایی خوانده مزیشزود ،بزه معنزی
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وسیع و عام کلمۀ مضمونش هم نه مثل درام ،عمل است نه مثل قصه ،روایزت چیز ی
است که احوال و ادراکا نفسانی را تصویر مزیکنزد و تلازین .انزواع ایزن احزوال و
احساسا (وصف ،مدح ،رثا ،فخر و غ ل و )...و انواعی که همه را تحت عنوان کلزی
شعر غنایی به معنی وسیع کلمه میتوان درج کرد (زریزنکزوب .)26 :3131 ،داسزتان
همواره مورد عالقۀ انسان بوده است ،زیرا برشی از زندای انسان است .در ایزن میزان،
داستانهای غنایی به دلیل نگاه عاطفی و احساسی آنها بیش از سایر داستانهزا مزورد
توجه است و تنها رقیب تاریبی آن را میتوان داستانهای حماسی دانست (باباصفری،
 .)331 :3133در یک نگاه اجمالی ،شعرهای عاشاانه ،فلسفی و عرفانی ،مذهبی ،هجو،
مدح ،وصف طبیعت ،همگی از مصادیق شعر غناییاند .حتی داستانهزای منظزوم ادب
فارسی هم در ماولۀ شعر غنایی قرار میایرند .منظومههای عاشاانۀ فارسی مانند بیزژن
و منیژه ،بهزرام و آزاده  ،لیلزی و مجنزون و ...از آثزار درخشزان شزعر فارسزی در ایزن
حوزهاند .ب رگترین اثر منظومی که در اسزترۀ اندیشزۀ سیاسزی و تازوین هویزت و
استمرار تاریخ ایران اهمیت بسیاری دارد ،شاهنامۀ فردوسی است .در حایات ،ادبیا
غنایی میراث عظیم جوامع بشری است .بدیهی است که این نوع مهم ادبی در ایران
نی جلوههای اناارناپذیر داشته است.
هنر سفالگری در دوران سلجوقیان و ایلخانیان
دورۀ سلجوقی از ادوار مهم تمدن اسالمی ایرانی است که در آن ،هنرهزای اونزااون بزه
تعالی و پیشرفت رسید ،آنطور که در کمتر دورهای از تاریخ ایران بدان حد رسیده بزود.
اهمیت هنر سلجوقی در درون هنر اسالمی نهفته است و موجب توسعۀ آن در سدههزای
بعد اردید .هنر سلجوقی توسط خود سلجوقیان و دولتهای بازماندۀ آنان از سزوریه تزا
شمال هند کشیده شد و طی  622سال ،زمینهای اساسی برای انواع هنرها از سزفالازری
تا فل کاری و از کتابآرایی تا معمزاری بزود (باسزورث313 :3133 ،زز .)312سزفالگری
ایرانی در اواخر سدۀ پنجم تا هفتم هجری قمری ،به نهایت درجۀ کمال و عظمت خزود
رسید .در این بازه زمانی ،این صنعت هنری کامل شده و صنعتگران در تمزام روگهزای
فنی و عناصر ت یینی مهزار یافتزه و ظزروف را بزا انزواع روگهزای مختلزف تز یین
میکردند .در به کار بردن ناوگ انسانی و حیوانی و ایاهی نیز پیشزرفت قابزلتزوجهی
کززرده و بززرای طراحززی ایززن اَشززاال ،از نگززاراران و هنرمنززدان مززاهر اسززتفاده کردنززد
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از مهمترین مراک ی که در این دوره در ساخت سفال مینایی اهتمام داشتند ،میتزوان
به مراک ی چون کاشان و ری و ساوه اشاره کرد که هریک دارای سبک ویژۀ خود بودنزد
(ویلسن .)321 :3111 ،در دورۀ سلجوقی ،تحولی در نازشپزردازی سزفال پدیزدار شزد
تغییرا عمده در این دوران ،طراحی ناوگ بر دیوارۀ خارجی ظروف است که زمینۀ آن
را طرحهای اسلیمی تشایل میداد (محمدحسن .)331 :3111 ،در طراحزی سزفال ایزن
دوره ،ناوگ هندسی با تمرک در قسمت میانی ظرف ،ناوگ ایاهی به صور منفرد یزا
ترکیبی در تمام فضای ظرف ،ناوگ جانوری منفرد یا متاارن ،ناوگ انسزانی بزه نسزبت
کمتر و با درنظرارفتن صحنههای خاص درباری یا حماسی به کار میرفت .کارااههزای
سفالگری در این دوره ،به دو دسته تاسیم میشدند :کارااههای کوچک محلی که توسط
سرمایههای شخصی و به صور بومی راهانزدازی مزیشزده و تاسزیم کزار در آن معنزا
نداشت .این تولیدا در همان محدودۀ جغرافیایی عروه مزیشزد .کارازاههزای بز رگ
تولیدی نی در میادین عمده مانند نیشابور ،ری ،جرجان و کاشزان قزرار داشزت (پزو ،
.)3221 :3133
در تصاویر آثار فل ی و سفالی ،میتوان آثار هنر نگاراری ایرانی را مشزاهده کزرد .از
همین ناته پیداست که سبای از نگاراری ایران از سدۀ پنجم تا هفتم هجزری ،در زمزان
سلجوقیان وجود داشته است .بُعد قهرمانی و ترا یک شاهنامه و سایر آثار ادبی ایران هزم
در ذهززن و وززمیر ترکززان ،بیززان عززاطفی ویززژهای یافتززه بززود و ایززنهمززه بززا هززم روح
زیباییشناسی آنها را در تصویراریهایشان مجسم کرده است .ترکان از صحنهپردازیهای
سلحشورانه و احساسی و بازنمایی طبیعت وحشی به طرزی زیبزا لزذ مزیبردنزد و از
بازنمایی این نوع صحنهها روی اشیاء مورد نیازشان ،حمایت و پشتیبانی میکردند (آ ند،
 .)16 :3133در این میان ،هنر سفالگری کاشان به عنوان یای از مراک اصزلی سزفالگری
ایران در قرون میانی اسالمی با تحوال فراوانی همراه بود .هنر سفالگری در ایزن مرکز
با هنرهای دیگری چون ادبیا  ،نگاراری و کتیبهنگزاری همزراه شزد .ایزن تغییزرا در
پژوهشنامه کاشان

شال ،ناش و تانیک سفالگری نی مشاهده میشود .در حایات ،کاشان سهم وافزری در

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15اعتال و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی بر عهده داشت.
پاییز و زمستان  1931مشخصۀ سفال مینایی
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سفالگران دورۀ سلجوقی و خوارزمشاهی پس از موفایزت در سزاخت ظزروف سزفالین
مختلف ،به نوعی سفالینه دست یافتند که بزین متخصصزان هنزر اسزالمی ،بزه نزامهزای
اونااون مانند نااشی روی لعاب ،هفترنگ یا مینایی معروف شد .این نوع سزفالینه کزه
نااشی آن قابلماایسه با مینیاتورهزای نسزخ خطزی هزمدورۀ خزود اسزت ،از زیبزاترین
سفالینههای اسالمی شمرده میشود .رنگهایی که در ت یین سفالینۀ مینایی به کزار رفتزه،
شامل رنگهای آبی ،الجوردی ،سب  ،سفید ،فیروزهای ،قهوهای ،سیاه و زرد است که ازاه
به صور مخلوط و ااه از بعضی رنگهزا اسزتفاده مزیشزد (کریمزی و کیزانی:3112 ،
63ز .)12در ساخت مینایی ،سفالینهها سه مرتبه در کوره اذاشته میشزوند :مرحلزۀ اول،
درجهحرار کوره را بین  112تا  3222درجۀ سانتیاراد تنظیم کرده و تا حدود  3تزا 1
ساعت به همین شال نگه میدارند؛ در مرحلۀ دوم سفالینهها را فاط لعزاب مزیدهنزد و
دوباره به کوره برمیاردانند .پس از آن سفالها را بیرون میآورند؛ در مرتبۀ بعدی ،روی
لعاب ناشپردازی میکردند و برای مرتبۀ سوم داخل کوره میچیدنزد .در ایزن مرحلزه،
بسته به نوع رنگ از  222تا  322درجۀ سانتیاراد و به مزد  2تزا  3سزاعت حزرار
میدهند (محمدحسن .)331 :3162 ،سزاخت ظزروف مینزایی و تاامزل آن در دو دوره
شال ارفته است :دورۀ اول (سدۀ ششم هجری) با نگارههایی شزامل نازوگ ایزاهی و
هندسی که عموماً تمامی سطح داخلی ظرف را مزیپوشزانده؛ دورۀ دوم ،سزاخت سزفال
مینایی که متعلق به دورۀ خوارزمشاهی و اوایل ایلخانی است.
به تدریج ،نگارههای انسانی و حیوانی به ناوگ قبلی اف وده شد .ایزن نازوگ بیشزتر
نشاندهندۀ مجالسی مانند شاار شاهان ،داستانهزای عاشزاانه ،رامشزگران و نوازنزداان
بوده و از داستانهای تاریخی و ادبی ،بهویژه داستانهای شاهنامۀ فردوسزی الهزام ارفتزه
است .از میان داستانهای عاشاانه ،داستان بهرام اور و آزاده ،بیش از هزر نازش دیگزری
دیده میشود (کریمی و کیانی63 :3112 ،ز.)12
کاشان
شهر کاشان از دیرباز در امر سفالگری شهر جهانی داشته است و شاید کاشی نام خود
را از شهر کاشان ارفته باشد .با وجود کاوگ های پراکنده در این شزهر ،حزدود شصزت
کوره و کارااه ب رگ سفال در آنجا به دست آمده ،و فراوانزی سزفال هزای یافتزه از ایزن
شهر ،بیانگر آن است که هیچیک از سفال ها وارداتی نبوده است (پو  )3321 :3133 ،به
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میکرد (ویلسن .)322 :3111 ،کوره های سفالگران عصزر سزلجوقی نیز در ایزن شزهر،
عموماً در منازل مساونی قرار داشته که برای مراقبت شبانه روزی از حاصزل کزار خزود،
کارااهها را در من ل شخصی خود میساختند (بهرامزی .)621 :3113 ،اوج شزهر ایزن
شهر مرهون ساخت ظروف زرینفام و مینایی است که در کنار دیگر اونههزای سزفالین
رواج داشته است (پو  )3232 :3133 ،ابوالااسم کاشزانی نیز در عزرایس الجزواهر بزه
ساخت ظروف مینایی در این شهر اشاره کرده اسزت (کاشزانی .)126 :3131 ،بزه یازین
میتوان افت کاشان پراهمیتترین مرک ساخت سفالینۀ دورۀ میانزۀ اسزالمی اسزت .در
واقع در دورۀ سلجوقی ،کاشان شهر مهم و مرک صزنعت تولیزد سزفال بزوده و تزا قزرن
یازدهم هجری ،پایتخت این هنر شمرده میشزده اسزت .قطعزاتی از ظزروف سزفالین از
کاشان به دست آمده که تاریخی بین  122و  131هجری دارد و نشاندهندۀ این است که
خمیرۀ ظروف کاشان بسیار ظریف و رویهمرفته از جالبتزرین ظروفزی اسزت کزه در
ایران ساخته شده است ( .)Lane, 1971: 39-40عمزدهتزرین فزرم سزفالینههزای مینزایی
کاشان شامل کاسه ،بشااب ،پیاله ،سینی و فنجزان بزوده اسزت کزه یادسزتی و روشزنی
رنگها ،به ج آبی که کمتر به لعاب اوافه میشده ،در لعابهای این ظروف زیاد دیزده
میشود؛ ارچه رنگ آبی و سب ااهی به قصد محدود کردن یا قلزمایزری نازش مزورد
استفاده قرار میارفته ،ااهی نی روی قسمتهای بخصوصی از تز یین دیزده مزیشزده
است .به طور کلی ،ظروف لعابدار ساخت کاشان ،دارای داستانهای شاهنامۀ فردوسزی
با رنگ های سیاه ،طالیزی ،قرمز  ،سزب  ،آبزی تیزره ،اخرایزی و قهزوهای ،زمینزۀ سزفید و
فیروزهای ،رنگآمیز ی مزیشزده اسزت (پزو  .)321 :3132 ،همچنزین در ایزن شزهر،
هنرمندانی چون ابوطاهر و ابوزید ،شاهاارهای متعددی از خود بر جای اذاشتهاند.
در ادامه ،به شرح دو داستان بیژن و منیزژه ،بهزرام و آزاده از مضزامین ادبیزا غنزایی
مناوگ بر سفال مینایی ساختهشده در مرک سفالگری کاشان میپردازیم.
 .1شرح داستان بیژن و منیژه

پژوهشنامه کاشان بیژن و منیژه داستانی است عاشاانه و حماسی کزه حازیم ابوالااسزم فردوسزی آن را در
شمارۀ هفتم(پپاپی  3136 )15بیت ،به جامۀ شعر درآورده است .این داسزتان ظزاهراً جز ء اولزین سزرودههزای
پاییز و زمستان 1931
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فردوسی به شمار میرود و تجلی برتر آمدن عشق بر کینهها و ستی ههای قومی است که
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در آن ،دو دلداده پس از تحمل درد و رنج فراوان ،فرجام نیاو مزییابنزد .بیزژن و منیزژه
فردوسی با وصف شب که در حایات ،در حام براعت استهالل داستان است و بزا ایزن
بیت آغاز میشود:
نززه بهززرام پی زدا نززه کیززوان نززه تیززر
شبی چون شبه رویشسزته بزه قیزر
بسزززیج ازززذر کزززرد بزززر پیشزززگاه
داراونزززه آرایشزززی کزززرد مزززاه
بیژن پسر ایو ،و منیژه دختر افراسیاب بود و پهلوان دربار کیخسزرو .او داوطلبانزه بزه
ارمنستان میرود تا ارازهای وحشی را که کشت اران ارمنیان را لگدکوب کردهاند ،از پای
درآورد .کیخسرو ،اراین را همراه بیژن میفرستد تا راه را به او نشان دهد .در ارمنستان،
بیژن تمامی ارازها را از پا درمیآورد .اراین که به دلیل پیزروزی بیزژن بزه او حسزودی
میکند ،به بیژن پیشنهاد میدهد به توران برود و منیژه دختزر زیبزای افراسزیاب را ببینزد.
بیژن و منیژه عاشق یادیگر میشوند ولی افراسیاب از این بابت بسیار عصبانی میشزود،
چون در جنگ اخیری که با ایرانیان داشته ،به سختی شاست خورده است .افراسیاب بزه
ارسیوز دستور داد تا سر تا پزای بیزژن را بزه غزلوزنجیزر ببندنزد و آن زنجیرهزا را بزه
میخهای آهنین محام اردانند و سپس او را در چاه بیفانند تا از دیزدن مزاه و خورشزید
بیبهره شو د و به زاری بمیرد .آنگزاه بزا سزوارانش بزه کزاژ منیزژه رود و آن شزوربخت
نفرینشده را نی برهنه و خوار ن دیک چاه باشاند
تا آن کسی را که تاکنون در درااه دیزده اسزت ،در
چاه ببیند و همانجا غمگسارگ باشزد .کیخسزرو،
قویترین پهلوان ایرانیان یعنی رستم را برای نجا
بیژن رهسپار میکند .بیژن آزاد میشود و بزا منیزژه
ازدواج میکند .شاهنامه آمی های از روایا مختلف
اساطیری و تاریخی اسزت .در ایزن اثزر جاویزدان،
بیژن و منیژه به خاندان اودرز مربوط میشوند کزه
در مرو ساونت داشته و شخصیتهای تاریخی را
به تصویر میکشند (جودی نعمتی.)61 :3136 ،
مطابقت داستان با نقوش سفال مینایی

شکل ( :)1سفال مینایی اوایل قرن هفتم
هجری ( 19میالدی) ،کاشان ،گالری هنری
رریر ،واشنگتن
)(www.slideshare.net/mli8w
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از این اروه ،یک جزام سزفالی مینزایی متعلزق بزه اوایزل قزرن هفزتم هجزری در مزوزۀ
فریراالری واشنگتن به نمایش درآمده که داستان بیژن و منیژه را به تصویر کشیده اسزت.
این جام مشهور به ارتفاع  ،36عرض  33/6و قطر دهانزۀ  33/6سزانتیمتزر ،تنهزا شزیء
شناختهشده از دوران اسالمی است که با روایت چرخهای کامل ،شاهنامۀ کتزاب فارسزی
شاهان را توویح میدهد ( .)Atil, 1973: 44ناتۀ قابلت مل و توجزه اینازه بزه احتمزال
داستان بیژن و منیژه تنها در این نمونه از سفال مینایی مشاهده و تنها در سزفالی منسزوب
به کاشان ناشپردازی شده است .بنابراین اهمیت آن بیش از پیش مشخص میاردد.

شکل ( :)۱طرح جات با نقش داستان بیژن و منیژه در چند صحنۀ مختلف منسوب به کاشان ،اوایل قرن هفتم هجری،
گالری رریر

ناوگ بدنۀ خارجی جام در سه ردیف طرح شده است .ناشها به ترتیب عبار انزد
از:
الف .ابراز عشق بیژن به منیژه با تادیم یک دسته ال

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی )15
پاییز و زمستان 1931
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ار آیی خرامان به ن دیززک مززن
سوی خیمزۀ دخزت آزادهخززوی
به پرده درآمزد چزو سزرو بزلنززد
منیززژه بزیامزززد اززرفتش بززه بززر
نشسزتنگزه رود و مزی ساختنززد
سه روز و شب شاد بوده بزه هزم

بیزفروزی این جزان تاریزک مزن
پیزززاده همزززی ازززام زد بززرزوی
مزیانش به زرینکزمر کرده بزنززد
اشزززاد از میزززانش کی ززانیکمززر
ز بزیگانزززه خیمززه بپرداخزتنزززد
ارفته بر او خزواب مسزتی ستززم
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شکل ( :)9طرح جات با نقش دلدادگی بیژن و منیژه ،ردیف اول

ب .دستگیری بیژن به دست غالمان پدر منیژه
چو آمزد بزه ن دیزک شزاه انززدرا
بزر او آفزرین کزرد کزای شزهریار
بگویم تزو را سزربزهسزر داسزتان

ا زوِ دسزززتبزززسته بزززرهنه سززرا
ار از من کنزی راسزتی خواسزتار
چزو اردی به افتزار هزمداسزتان

شکل ( :)1طرح جات با نقش داستان دستگیری بیژن ،ردیف دوت

 .به چاه افتادن بیژن؛ در کنار چاه ،فیلی با سنگی بر خرطوم دیده میشود.
به ارسیوز آنگززه بزفرمززود شزاه
دو دستش به زنجیر و اردن به غزل
ببنززدگ بززه مسززمار آهنگززران
چو بستی نگون اندر افان به چاه
ببر پیزل و آن سنگ اکززوان دیزو
به پیالن اردونازش آن سزنگ را
بیزززاور سزززر چزززاه او را بپزززوگ

که بنزد ازران ساز و تاریک چزاه
یای بنزد رومزی بزه کززردار مزل
ز سر تزا به پایش ببنزد انززدر آن
چو بیبهره اردد ز خورشید و مزاه
کزه از رف دریزای کیزهان خدیو
که پوشزد سزر چززاه ار نززگ را
بزدان تا به زاری برآیدگ هزوگ

شکل ( :)5طرح جات با نقش به چاه انداختن بیژن ،ردیف دوت
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بزدانگه که رستززم ببزر بزر اززره
ز ی دان جانآفرین زور خواسزت
بینززداخت در بیشززۀ شززهر چززین
سپاهی ز توران به هم برشاسزت
به شزادی بزه پیش جهززانآفزرین
برآمد خززروگ و بیامززد سپززاه
چنزیزن است کزار سزرای سزپنج

برافانززد و زد بززر اززره بزززر زره
ب د دست و آن سنگ برداشت داست
بلرزیززد از آن سززنگ روی زمززین
همزه لشار دشمنان کزرد پسززت
بمالیززد روی و کلززه بززر زمززین
تزززززبیرهزنززززان برارفتنززززد راه
ازهی ناز و نوگ و اهی درد و رنج
(رردوسی :1311 ،ج۱5 ،5ف)۱1

شکل ( :)1طرح جات با نقش آمدن رستم به نزدیکی چاه برای نجا

بیژن ،ردیف سوت

 .2شرح داستان بهرام و آزاده
در میان وقایع مربوط به شاهان ساسزانی ،داسزتان بهزرام ازور ،دارای کشزش و ایرایزی

ویژهای است .روایت دلدادای بهرام به دوشی های خنیاار به نام آزاده ،رخدادی از دوران
والیتعهدی بهرام پنجم است که فردوسی در شاهنامه ،نظامی در هفتپیار و امیرخسزرو
دهلوی در هشتبهشت ،آن را به نظم درآوردهاند (نیاخواه و همازاران .)63 :3113 ،بزه
روایت شاهنامه ،آزاده که یک کنی رومی بود ،توسط منذر بن نعمان ،امیر حیره ،به بهزرام
پیشاش شد .مهار آزاده در نواختن چنگ و زیباییاگ ،موجب شد تزا در میزان زنزان
حرم شاه از موقعیتی خاص برخوردار شده و همیشه همراه و در کنار شاه باشد .در یای
از روزها بهرام به همراه آزاده ،سوار بر شتری برای شزاار از کزاژ خزارج مزیشزود .در
دشت به تعدادی آهو برمیخورند .آزاده چنگ مینوازد و بهرام سرمست از نغمۀ چنزگ،
پژوهشنامه کاشان

آهوان اری پای را یاایک با تیر از پای درمیآورد .آنگاه مغرورانه از آزاده میپرسد کزدام

شمارۀ هفتم(پپاپی  )15آهو را شاار کنم؟ آزاده که از غرور و خودخواهی بهرام ناخرسند است ،آزمونی سزخت
پاییز و زمستان  1931را به شاه پیشنهاد میدهد و به بهرام میاوید اار میتواند اوگ آهو را نشزانه رود .آزاده
211
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 .آخرین صحنه ،آمدن رستم است به کنار چاه برای نجا بیژن
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با این پیشنهاد قصد در هم شاستن غرور کزاذب بهزرام را دارد ،امزا از مهزار شزاه در
تیراندازی غافل است .بهرام میپذیرد تیر بر کمان اذاشته به سوی آهو پرتزاب مزیکنزد،
تیر بر اوگ آهو مینشیند .اما بهرام این را برای نشان دادن مهزار خزود در تیرانزدازی
کافی نمیداند و زمانی که آهو پایش را برای خاراندن به اوگ ن دیزک مزیکنزد ،تیزری
دیگر در کمان کرده و آهو را نشانه میرود و پا را به اوگ و سر میدوزد .آزاده از دیدن
چنین صحنهای سخت مت ثر شده و در ماابل رج خوانی شاه که میاوید هز اران شزاار
را با چنین مهارتی از پای در خواهد آورد ،تاب نمیآورد ،بزر شزاه مزیآشزوبد و چنزین
سختدلی را نشان از خوی اهریمنی میخواند و نه مهار و شزجاعت! شزاه کزه تزاب
شنیدن چنین استاخی را ندارد ،با وجود عالقهاگ به آزاده ،او را از پشت شتر بزر زمزین
میاندازد و در زیر پای حیوان لگدکوب میکند (فردوسی ،3132 ،ج632 :3ز.)631
مطابقت داستان بهرام و آزاده با نقش سفال مینایی

در داخل یک کاسۀ مینایی متعلق به سدۀ ششم هجری ،ناش بهرام و آزاده تصزویر شزده
است .این ظرف که در موزۀ روا عباسی تهران نگهزداری مزیشزود ،نمونزهای از دههزا
نمونۀ مناوگ به تصویر بهرام و آزاده در دورۀ اسالمی اسزت .از ایزن روایتگزری نازش
بهرام و آزاده ،نمونههای سفالی متعددی برجای مانزده کزه دو نمونزه از آن منسزوب بزه
ساخت کاشان است (شال  3و .)3

شکل ( :)7سفال مینایی ،بهرات و آزاده سوار بر شتر،

شکل ( :)۱سفال مینایی قرن ششم هجری

کاشان ،سدۀ هفتم هجری ( 19میالدی)

( 1۱میالدی) ،کاشان ،موزۀ برلن

)(www.metmusem.org, 2013

()www.art Berlinmusem.org

آزاده دختر زیباروی چنگنواز دربار بهرام اور ،روزی به همراه بهرام سوار بر شزتری
به شاار میرود .این روایت در شاهنامه چنین آمده است:

مضامین ادبیا غنایی
روی سفالینههای
مینایی کاشان...
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تطبیق داستان بهرام آزاده بر دیگر صنایع هنری

زندای بهرام پنجم به اونهای در تاریخ ورق میخورد کزه اویزا سرنوشزت ،او را بزرای
قهرمانی داستانهای عاشاانه و تفریحا شاهانه آفریزده اسزت؛ داسزتان دلزدادای او بزه
دختری رومی به نام آزاده ،چنان برای هنرمندان جذاب بود که حتزی در عصزر ساسزانی
نی  ،ناش بهرام و آزاده بر بشزاابهزای نازره ثبزت (شزال  )1و در قزابهزای اچزی،
زینتبخش کوشکهای شاهی شد .همچنزین در عصزر فردوسزی ،یعنزی قزرن چهزارم
هجری که سدۀ سرودن شاهنامه بود ،داستان بهرام و آزاده را میخواندنزد و مزینواختنزد
(زرینکوب .)133 :3131 ،این تصویر با یک شالبندی کمابیش یاسان بر آثزار هنزری
اونااون برجایمانده از سدۀ پنجم میالدی (پیش از هجری) تزا سزدۀ پزان دهم مزیالدی
(نهم هجری) ناش بسته است .و این تصویر در طول قزرنهزا در عرصزۀ هنزر پزیش از
اسالم و اسالمی ایران ،رواجی چشمگیر و حیاتی بدون اسست داشته است (نیاخواه و
همااران.)31 :3113 ،

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی )15
پاییز و زمستان 1931
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شکل ( :)3بشقاب نقره ،سدۀ  5و  1میالدی ،مجموعه گوئنول ،موزۀ متروپلیتن

()Harper, 1978: 48
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چنزان بد کزه یزک روز بزیانجمزن
کزجزززا نززام آن رومززی آزاده بززود
بززه پشززت هیززون چمززان برنشسززت
سرواوگ و پایش به پیازان بزدوخت
ب ز د دسززت بهززرام و او را ز زی ززن
هیززون از بززر مززاه چزززهره برانزززد

بززه نخچیراززه رف ززت بززا چنززگزن
که رنزگ رخانش بزه مزی داده بزود
ابززا سززرو آزاده چنگززی بززه دسززت
بززدان آهززو آزاده را دل بسززوخت
نگززونسززار بززرزد بززه روی زمززین
بر و دست و چنگش به خون درفشاند
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این داستان بر نمونهای از قابهای اچی در چالترخان ری به دست آمده است .این
محوطه در بیستکیلومتری جنوبشرقی مرقزد شزاهعبزدالعظیم در جنزوب تهزران و در
ن دیای ری قرار دارد .این روستا به نامهای چالترخان ،نظامآبزاد و عشزقآبزاد معزروف
است .این ماان اولینبار توسط هیئت مشترکی از موزۀ هنرهای زیبای بوسزتون و مزوزۀ
دانشگاه فیالدلفیا ،به سرپرستی اریک اشمیت در سال  3111حفاری شد .مجموعزهای از
اچبریها که حاوی اطالعا ارزشمندی بود ،نتیجۀ این حفاری است .در اچبریهزای
بهدستآمده از این محوطزه ،قزاببنزدیهزایی بزا نازوگ ترکیبزی انسزان و حیزوان بزا
موووعا شاار ،ویافت و ناوگ شاهانۀ آیینی مانند شاار بهزرام ازور و آزاده کزه از
کاژ اصلی به دست آمده است ،وجود دارد (میری و ایازی.)3133 ،

شکل ( :)11نقش بهرات در حال شکار و آزادۀ چن نواز ،سدۀ هفتم میالدی ،موزۀ هنرهای زیبای بوستون
()Harper, 1978: 115

ناتۀ قابلتوجه در چالترخان این است که این منطاه ،تنها ناطه از ایزران اسزت کزه
اچبریهای حاوی این داستان در آن به کار رفته است .عزدهای بزر ایزن مطلزب عایزده
دارند که احتماالً این کاژ متعلق به بهرام پنجم یا همان بهرام اور بوده است (شال .)32
در مجموعۀ تخت سلیمان آذربایجان غربی نی کاشیهایی از دوران ایلخانی به دست
آمده که از مضامین بهکاررفته در آن ،ناش داسزتان بهزرام و آزاده اسزت (شزال  .)33در
همۀ آثار هنری که مضمون داستان بهرام و آزاده در آن ناش شده ،بهرام سوار بزر شزتر و
در حال تیراندازی به آهوان و آزاده نی در کنار او و در حال نزواختن چنزگ اسزت .امزا
ناتۀ مهم ایناه در ناوگ سفالی ،آزاده عالوه بر سواره ،در زیر پای شتر نیز بزه نمزایش
درآمده است .همچنین در ناوگ سفالی و کاشی ،با تصویر دوختن پای آهو به اوشزش،
هنرنمایی بهرام در تیراندازی به نمایش اذاشته شده است .به نظر میرسد ناش بهزرام و

مضامین ادبیا غنایی
روی سفالینههای
مینایی کاشان...
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ناش شده است ،اما در اچبری چالترخان اثری از اغراق دیده نمیشود.

شکل ( :)11کاشی زرینرات رنگارن  ،کاخ آباقاخان ،تخت سلیمان سدۀ هفتم هجری ( 19میالدی)
موزۀ ویکتوریا و آلبر

)(http://collection.vam.ac.uk

نتیجهگیری
هنر سفالگری در قرون میانی اسالمی ،به دلیل توجه حاومت به این هنر از مهزمتزرین و
اصلیترین هنرهای آن دوره قلمداد میشد و همین امر مهزمتزرین دلیزل بزرای خیز گ
صعودی این هنر از بُعد فن و تانیک بود .به تبع ،این مهم سبب ایجزاد و تبیزین جایگزاه
این هنر در نظام اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی آن دوران شزد .فضزای حزاکم و
استابال جامعۀ آن دوره سبب بیان و مطرح نمودن داستانهزای ادبزی بزهویزژه مفزاهیم و
مضامین غنایی با بنمایههای اساطیری و پیش از اسالمی بود .لذا هنرمنزدان سزفالگر نیز
همگام با شاعران به بیان و خلق آثار هنری با ایزن مضزامین پرداختنزد .در تصویرسزازی
اشعار غنایی ،سهم تانیک سفال مینایی از سایر تانیکها بیشزتر بزوده اسزت .سزفالگران
کاشانی به دالیل مختلف ،ازجمله وجود مهمترین و فعالترین کارااههای تولید سفال ،و
همچنین شرایط سیاسی فرهنگی شهر کاشان ،ازجمله ن دیک بودن آن به مرک حازومتی
سالجاه ،سهم فراوانی در تولید فرهنگ و کاالهای هنری متناسب با جامعزۀ زمزان خزود
داشتند .میتوان افت که اغلب مضامین و ناشمایههای هنری و ادبی بزهکاررفتزه در آن
دوران ،کهنالگوی ساسانی داشته و در واقع حضور ایناونه داستانها روی آثار هنزری،
حاایت از احیای ارزگها و باورهای ایران اذشته دارد .در واقع مزیتزوان افزت در آن
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ هفتم(پپاپی  )15دوران ،مردم با وجود فضای سیاسیاجتماعی بهویژه هنگام حملۀ مغول ،سزعی در زنزده
پاییز و زمستان  1931نگه داشتن فرهنگ و هنر خود داشتند.
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آزاده در آثار هنری قرون میانی اسالمی ،بر مبنای اشعار فردوسی و به صور اغراقآمیز

هنرمندان هیچااه از فضای اجتماعی آن دوران دور نبوده و بسزیاری از ایزن نازوگ ،بزه
نوعی بازتابی از درک و شناخت جامعۀ قرن ششم به داستانهای غنایی ازجملزه بیزژن و
منیژه ،و بهرام و آزاده است.
منابع
ز ایازی ،سوری و سیما میری ،3133 ،اچبری در آرایهها و ت یینزا معمزاری دورۀ اشزاانی و ساسزانی،
تهران :موزۀ ملی ایران.
ز آ ند ،یعاوب ،3133 ،نگاراری ایران ،تهران :انتشارا سمت.
ز باباصفری ،علیاصغر ،پایی « ،3133داستانهای عاشاانه و حماسی در ادب فارسزی» ،مطالعزا ایرانزی،
شمارۀ .31
ز باسورث ،کمبریج ،ک.ا ،3132 ،.تاریخ ایران از ظهور اسالم تا آمدن سزلجوقیان ،جلزد چهزارم ،ترجمزۀ
حسن انوشه ،تهران :انتشارا امیرکبیر.
ز بهرامی ،مهدی ،3113 ،شال کورههای سفال پ ی کاشان در قرن هفتم قمری در آثزار ایزران ،3113 ،بزه
کوشش آندره ادار ،ترجمۀ ابوالحسن سروقد مادم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رووی.
ز پو  ،آرتور و فیلیپس اکرمن ،3133 ،سیری در هنزر ایزران از دوران پزیش از تزاریخ تزا امزروز (جلزد
چهارم ،پنجم ،هشتم و نهم) ،ویرایش سیروس پرهام ،تهران :انتشارا علمی و فرهنگی.
ز پو  ،آرتور ،شاهاارهای هنر ایزران ،3132 ،ترجمزۀ پرویز ناتزل خزانلری ،تهزران :انتشزارا علمزی
فرهنگی.
ز پیروز ،غالمروا ،3133 ،ادبیا غنایی و جلوههای آن در ایران پیش از اسالم ،پژوهشنامۀ علزوم انسزانی
و اجتماعی ،شمارۀ  1و  ،3سال دوم ،ص12ز.11
ز جودی نعمتی ،اکرم ،دی « ،3136نماد و نمادارایی در داستان بیزژن و منیزژه» ،کیهزان فرهنگزی ،شزمارۀ
.321
ز دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،بیتا ،زیر نظر محمد معین ،تهران :انتشارا دانشگاه تهران.
ز زرینکوب ،عبدالحسین ،3131 ،تاریخ مردم ایران ،تهران :انتشارا امیرکبیر.
ز شفیعیکدکنی ،محمدروا ،3131 ،زمینۀ اجتماعی شعر فارسی ،تهران :انتشارا اختران.
ز فردوسی ،ابوالااسم ،3132 ،شاهنامه (براسزاس چزا مسزاو) ،بزه کوشزش سزعید حمیزدیان ،تهزران:
انتشارا قطره.
 کاشانی ،ابوالااسم عبداهلل ،3131 ،عرائس الجواهر و نفائس االطائب ،بزه کوشزش ایزرج افشزار ،تهزران :مضامین ادبیا غناییانتشارا المعی.
روی سفالینههای
مینایی کاشان...
ز کریمی ،فاطمه و محمدیوسف کیانی ،3112 ،هنر سفالگری دورۀ اسالمی ایران ،تهران :انتشزارا مرکز
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در واقع ارتباط عمیق فرهنگی و هنری در تولید هنر ،نشاندهندۀ این امزر اسزت کزه
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 مجلزۀ،» «واکاوی رازهای تداوم ه ارساله تصزویر بهزرام ازور و آزاده،3113 ، هانیه و دیگران،ز نیاخواه
.11ز31 ص،1  شمارۀ،نامۀ هنرهای تجسمی و کاربردی
.فرهنگسرا
.اقبال

 انتشارا: تهران، ترجمۀ عبداهلل فریار، تاریخ صنایع ایران،3111 ، کریستی،ز ویلسن
 انتشارا: تهران،6 چ، ترجمۀ محمدعلی خلیلی، تاریخ صنایع ایران،3111 ، ز زززززززز

- Harper, Oliver, 1978, The Royal Hunter, Asia House Gallery, New York.
- Lane, Arthur, 1971, Early Islamic Pottery, Persia Sryia, Egypt, Turkey, Faber
London.
- Washington, E. Atil, 1973, Freer Gallery of Art fiftieth Anniversary inhabitation
III Ceramics from the World of Islam.
- http://metmuseum.org/collections/galleries (access date: 17/09/2013).
- http://collection.vam.ac.uk (access date: 05/10/2014)
- www .art Berlin. Early Islamic Objects .Fr/en/mediaimages/bowl-ha (access: 23
/07/ 2012).
- www.slideshare.net/mli8w/nonwestern- artweek2 (access date: 15/07/2015).

پژوهشنامه کاشان
)15 شمارۀ هفتم(پپاپی
1931 پاییز و زمستان

211
















