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 *معصومه سادات حسینی

 **کاظمی خدیجه شریف

 ***محمدیانفخرالدین 

 
 :چکیده
روی سففالینه  های گوناگون  گران منجر به ترسیم نقوش و طرحلسفا ۀذوق و عالق ،طول زمان در
ها بیانگر مفاهیمی چفون اعتقفادا ، باورهفا،     نقوش به عنوان عنصر اصلی تزیین در سفالینهد. ش

هفا و   و آیفین ا هف  توجه به خرد و دانش و اشاره بفه ررهنف   ها، تمایال  و آرزوهاست.  اندیشه
ایفن  دیگر آثار هنری در ، نظم و نثر ترین موضوعاتی است که عالوه بر از مهم های ملی، اسطوره
هنفر سففالگری کاشفان رونف       های ششم و هفتم هجری قمری، در سده .یابد رواج میسرزمین 
پفییر   توجه حاکمان و دولتمردان نسبت به هنر و هنرمندان امکفان  ای گررت. این مهم بدون تازه

مایفۀ   هفا و تزیینفا  هنفری پفیش از اسفالت، دسفت       مایفه  نبود. در این ررایند، بسیاری از نقش
شفناختی، از   پردازی سفالگران ایرانی در این دوره شد. برخی از این نقوش، به لحاظ زیبایی نقش
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 شود.   شاهکارهای هنر نقاشی دوران اسالمی محسوب می
الینۀ مینایی کاشان با مضفمون و مففاهیم ادبیفا     های سف در این تحقی ، سعی شده مشخصه

بیفژن و منیفژه و بهفرات و    ترین نقوش ادبیا  غنایی با تکیه بفر داسفتان    غنایی معرری شود. مهم
ها مورد بررسی قرار گررته است. روش انجات این تحقیف  بفه صفور      روی این سفالینه آزاده،
ای است. نتایج این تحقی   به منابع کتابخانه تحلیلی و شیوۀ گردآوری اطالعا  با استناد توصیفی
هفا   در تصویرسازی اشعار غنایی، سهم تکنیک سفال مینفایی از سفایر تکنیفک    دهد که نشان می
سفالگران کاشانی سهم رراوانی در تولید ررهنف  و کاههفای هنفری    همچنین است.   بیشتر بوده

مایۀ هنفری و   ت که این مضامین و نقشتوان گف میمتناسب با جامعۀ زمان خود داشتند. در واقع 
الگوی ساسانی داشته، با این تفاو  که در آثار هنری دوران اسالمی، ایفن   ادبی آن دوران، کهن

 آمیز بیان شده است.   مضامین به صور  اغراق
 کاشان، سفالینۀ مینایی، ادبیا  غنایی، بیژن و منیژه، بهرات و آزاده. ها: کلیدواژه
 

 مقدمه
ای به قدمت تمدن عظیم این سرزمین، موجب ارتباط پیوند  ال ایرانی با پیشینههمواره سف

است. سفال مینایی نیز  از   بوده ها  آن باورها و فرهنگ براساسطلبی و نیاز مردمان  زیبایی
از شزاهاارهای نااشزی    ،شناسی های ارزشمندی است که به لحاظ زیبایی آن دسته سفال

 و رنزگ  هفزت های مینایی،  هایی به نام ساخت سفالینهرود.  در دوران اسالمی به شمار می
 . آغاز شدششم هجری قمری  ۀنااشی روی لعاب، از سد

هزای ایزن مرکز      ین مراک  ساخت سفال مینایی اسزت. سزفالینه  تر مهمکاشان یای از 
ونگزار در   تاامل تزدریجی نازش   فردی است.  دارای طرح، ناش، رنگ و سبک منحصربه

هزای   نگزاره  ،هفتم هجری ۀغاز سدآو  سدۀ ششمدر پایان  باعث شد ،اییهای مین سفالینه
هزای برارفتزه از    د. صزحنه وانسانی و حیوانی جزایگ ین نازوگ ایزاهی و هندسزی شز     

 ،فردوسزی و نازش شزاارااه    ۀشزاهنام هزای   ویژه داسزتان  به ،های تاریخی و ادبی داستان
هزا   شک انتخاب بعضی از نازش  بی دارد. وفاونه ظر اینپردازی  ناشکاربرد بسیاری در 

تواند براساس اتفاق یزا تنهزا یزک تالیزد      ااه نمی اونااون، هیچ ءروی اشیاها  آن و تارار
فرهنگی غنزی اسزت تزا بتوانزد      ۀداشتن پشتوان ،تداوم یک ناش ۀبلاه الزم ،صرف باشد
 ۀادامز  ،اجتمزاعی  تحزوال  فرهنگزی   ۀدور از دامنز ه های سیاسی و ب وقوس شبیرون از کِ
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طزرح  د. هزا ادامزه یابز    هزا و ازاه هز اره    تضمین کرده و تا قزرن را یا  تصویری خود ح
باعث آازاهی   ،یک ناش مطرح است ۀها و اشعاری که دربار های تاریخی، داستان روایت

   شود. اذشته می فرهنگ و تاریخ نسبت به و شناخت جامعه
 ۀیی بر سفال اونز چگونه ادبیا  غنا :پرسشی که در این تحایق قابل طرح است ایناه

هزای   داسزتان  ۀکننزد  مینایی نمایش داده شده است؟ همواره تصاویر ظروف سزفالی بیزان  
نظزامی و   ۀبهرام وآزاده در منظومز  های تصاویر داستان است. اشاانهمذهبی، تاریخی یا ع

 ،ف ادبیا  غنایی است که در سفال مینایی سزاخت کاشزان  معرّ، شاهنامهبیژن و منیژه در 
شزده سزهم    تزالگ در ایزن تحایزق   بنزابراین   پردازی شده است. گاراری ناشن ۀبه شیو

 د.شومیانی اسالمی کاشان در معرفی و ترویج ادبیا  غنایی بیان  ۀسفالگری سد
 ایرانیان  در میان فرهنگ  ادبیات غنایی

ازردد.   بزازمی  ،هزایی کزه تالزم آموختنزد     ادبیا  غنایی به زمزان نخسزتین انسزان    ۀپیشین
در توانسزت بزا خزود داشزته باشزد.       هر انسان عاطفی می ،که به طور انفرادیهایی  زم مه

غنا در لغزت یعنزی   »افق شعر غنایی است.  ترین افق معنوی، شعر فارسی وسیعفرهنگ و 
بزه   ،و در اصزطالح غ(  ۀ؛ ذیزل وا  3131دهخزدا،  ) «خنیزااری ، تغنّی سرود، آوازخوانی،

عواطف شخصی پرداخته است، بزه شزرط   شود که به بیان احساسا  و  اشعاری افته می
را در نظر بگیریم؛ یعنی ها  آن ترین مفاهیم عوسی« عواطف شخصی» و « احساس»آناه از 

 .واقعیزاتی کزه وجزود دارد    ۀ، با همز  ترین آن تا درشت ترین تمام انواع احساسا ، از نرم
راین طیزف  ، بنزاب (61: 3131کدکنی،  شفیعی) شود شاعر مربوط می« حسنِ»شعر غنایی به 

دهزد. مووزوعاتی کزه در     وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص مزی 
تمام موووعا  رایج است بزه   تاریباً ،دهند حوزۀ شعر غنایی را تشایل می ،ادب فارسی

 ج  حماسه و شعر تعلیمی.
 اثزری  در تزاکنون  که داشته هایی جلوه نی  اسالم از پیش غنایی ادب ،تردید بدون

 .است نشده پرداخته ها جلوه این  ا بهمج
 ایزن  اهمیزت  در و دارد ای العزاده  فوق تجلی اسالم، از پس ایران در غنایی ادب

 اسزت،  شده آفریده نثر و شعر عرصۀ در که آثاری بیشترین که بس ادبی همین نوع

ادب غنایی با احساسا  و عواطف (. 11: 3133دارد )پیروز،  غنایی اختصاص ادب به
شزود، بزه معنزی     کند. آنچه امروز شعر غنایی خوانده مزی  ر انسان ارتباط پیدا میناب د
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وسیع و عام کلمۀ مضمونش هم نه مثل درام، عمل است نه مثل قصه، روایزت چیز ی   
کنزد و تلازین. انزواع ایزن احزوال و       است که احوال و ادراکا  نفسانی را تصویر مزی 
انواعی که همه را تحت عنوان کلزی   احساسا  )وصف، مدح، رثا، فخر و غ ل و...( و

(. داسزتان  26: 3131کزوب،   توان درج کرد )زریزن  شعر غنایی به معنی وسیع کلمه می
همواره مورد عالقۀ انسان بوده است، زیرا برشی از زندای انسان است. در ایزن میزان،   

ورد هزا مز   ها بیش از سایر داستان های غنایی به دلیل نگاه عاطفی و احساسی آن داستان
های حماسی دانست )باباصفری،  توان داستان توجه است و تنها رقیب تاریبی آن را می

شعرهای عاشاانه، فلسفی و عرفانی، مذهبی، هجو،  ،در یک نگاه اجمالی(. 331: 3133
هزای منظزوم ادب    حتی داستان .اند مدح، وصف طبیعت، همگی از مصادیق شعر غنایی

بیزژن  فارسی مانند  ۀهای عاشاان منظومه ایرند. ار میفارسی هم در ماولۀ شعر غنایی قر
، لیلزی و مجنزون و... از آثزار درخشزان شزعر فارسزی در ایزن        بهزرام و آزاده ، و منیژه
سیاسزی و تازوین هویزت و     ۀاندیشز  ۀکه در اسزتر  ترین اثر منظومی ب رگ .ندا حوزه

 ادبیا حایات، در فردوسی است.  ۀشاهنام ،دارد بسیاریاستمرار تاریخ ایران اهمیت 

 ایران در ادبی مهم نوع این که است است. بدیهی بشری جوامع عظیم میراث غنایی

 است.  داشته های اناارناپذیر جلوه نی 
 سفالگری در دوران سلجوقیان و ایلخانیان هنر
هنرهزای اونزااون بزه     ،سلجوقی از ادوار مهم تمدن اسالمی ایرانی است که در آن ۀدور

بزود.     ای از تاریخ ایران بدان حد رسیده که در کمتر دورهطور  آنرسید، تعالی و پیشرفت 
هزای   آن در سده ۀاهمیت هنر سلجوقی در درون هنر اسالمی نهفته است و موجب توسع

آنان از سزوریه تزا    ۀهای بازماند بعد اردید. هنر سلجوقی توسط خود سلجوقیان و دولت
ازری   ای اساسی برای انواع هنرها از سزفال  سال، زمینه 622شمال هند کشیده شد و طی 

(. سزفالگری  312زز 313: 3133باسزورث،  ) آرایی تا معمزاری بزود   تا فل کاری و از کتاب
کمال و عظمت خزود   ۀپنجم تا هفتم هجری قمری، به نهایت درج ۀایرانی در اواخر سد

هزای   این صنعت هنری کامل شده و صنعتگران در تمزام روگ  ،رسید. در این بازه زمانی
هزای مختلزف تز یین     و ظزروف را بزا انزواع روگ     فنی و عناصر ت یینی مهزار  یافتزه  

تزوجهی   کار بردن ناوگ انسانی و حیوانی و ایاهی نیز  پیشزرفت قابزل     کردند. در به می
 از نگززاراران و هنرمنززدان مززاهر اسززتفاده کردنززد ،شززاالو بززرای طراحززی ایززن اَ هکززرد
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 (.331ز333: 3162محمدحسن، )
تزوان   ترین مراک ی که در این دوره در ساخت سفال مینایی اهتمام داشتند، می ماز مه

به مراک ی چون کاشان و ری و ساوه اشاره کرد که هریک دارای سبک ویژۀ خود بودنزد   
سزفال پدیزدار شزد    پزردازی   در دورۀ سلجوقی، تحولی در نازش  (.321: 3111)ویلسن، 

بر دیوارۀ خارجی ظروف است که زمینۀ آن  تغییرا  عمده در این دوران، طراحی ناوگ
. در طراحزی سزفال ایزن    (331: 3111داد )محمدحسن،  های اسلیمی تشایل می را طرح
صور  منفرد یزا   ناوگ هندسی با تمرک  در قسمت میانی ظرف، ناوگ ایاهی به دوره، 

 ترکیبی در تمام فضای ظرف، ناوگ جانوری منفرد یا متاارن، ناوگ انسزانی بزه نسزبت   
هزای   رفت. کارااه کار می  های خاص درباری یا حماسی به کمتر و با درنظرارفتن صحنه

های کوچک محلی که توسط  شدند: کارااه سفالگری در این دوره، به دو دسته تاسیم می
شزده و تاسزیم کزار در آن معنزا      انزدازی مزی   صور  بومی راه  های شخصی و به سرمایه

هزای بز رگ    شزد. کارازاه   دودۀ جغرافیایی عروه مزی نداشت. این تولیدا  در همان مح
تولیدی نی  در میادین عمده مانند نیشابور، ری، جرجان و کاشزان قزرار داشزت )پزو ،     

3133 :3221.) 
از  .توان آثار هنر نگاراری ایرانی را مشزاهده کزرد   می ،در تصاویر آثار فل ی و سفالی

در زمزان   ،پنجم تا هفتم هجزری  ۀدهمین ناته پیداست که سبای از نگاراری ایران از س
و سایر آثار ادبی ایران هزم   شاهنامهعد قهرمانی و ترا یک سلجوقیان وجود داشته است. بُ

همززه بززا هززم روح  ای یافتززه بززود و ایززن بیززان عززاطفی ویززژه ،در ذهززن و وززمیر ترکززان
 های یپرداز صحنه مجسم کرده است. ترکان ازهایشان  ها را در تصویراری شناسی آن زیبایی

بردنزد و از   لزذ  مزی   ازنمایی طبیعت وحشی به طرزی زیبزا سلحشورانه و احساسی و ب
آ ند، ) کردند حمایت و پشتیبانی می ،مورد نیازشان ءها روی اشیا بازنمایی این نوع صحنه

هنر سفالگری کاشان به عنوان یای از مراک  اصزلی سزفالگری    ،(. در این میان16: 3133
اسالمی با تحوال  فراوانی همراه بود. هنر سفالگری در ایزن مرکز     ایران در قرون میانی

نگزاری همزراه شزد. ایزن تغییزرا  در       کتیبه و با هنرهای دیگری چون ادبیا ، نگاراری
کاشان سهم وافزری در   ،شود. در حایات شال، ناش و تانیک سفالگری نی  مشاهده می

 عهده داشت. اعتال و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی بر
 میناییسفال  ۀشخصم
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سلجوقی و خوارزمشاهی پس از موفایزت در سزاخت ظزروف سزفالین      ۀسفالگران دور
هزای   نزام   هبز  ،که بزین متخصصزان هنزر اسزالمی    دست یافتند به نوعی سفالینه  ،مختلف

د. این نوع سزفالینه کزه   شرنگ یا مینایی معروف  اونااون مانند نااشی روی لعاب، هفت
از زیبزاترین   اسزت، خزود   ۀدور با مینیاتورهزای نسزخ خطزی هزم    ماایسه  نااشی آن قابل

 ،رفتزه کزار     هب سفالینۀ میناییهایی که در ت یین  رنگ شود. های اسالمی شمرده می سفالینه
ازاه  که است ای، سیاه و زرد  ای، قهوه آبی، الجوردی، سب ، سفید، فیروزههای  رنگ شامل

 :3112کریمزی و کیزانی،   ) شزد  مزی اده هزا اسزتف   از بعضی رنگو ااه  مخلوط صور   به
 ،اول ۀمرحلز د: شزون  کوره اذاشته می ها سه مرتبه در سفالینه ،در ساخت مینایی(. 12ز63

 1 تزا  3اراد تنظیم کرده و تا حدود  سانتی ۀدرج 3222تا  112حرار  کوره را بین  درجه
دهنزد و   مزی  ها را فاط لعزاب  دوم سفالینه ۀدر مرحل؛ ددارن ساعت به همین شال نگه می

روی  بعدی، ۀمرتب در ؛آورند ها را بیرون می پس از آن سفال .اردانند به کوره برمی دوباره
 ،در ایزن مرحلزه  . نزد دچی سوم داخل کوره می ۀو برای مرتب کردند پردازی می ناشلعاب 

سزاعت حزرار     3تزا   2اراد و به مزد    سانتی ۀدرج 322تا  222بسته به نوع رنگ از 
سزاخت ظزروف مینزایی و تاامزل آن در دو دوره     (. 331: 3162 دحسن،محم) دهند می

شزامل نازوگ ایزاهی و     ییها نگاره هجری( با )سدۀ ششم اول ۀدور :شال ارفته است
سزاخت سزفال    ،دوم ۀدور ؛هپوشزاند  را مزی  تمامی سطح داخلی ظرفعموماً  هندسی که

 .خوارزمشاهی و اوایل ایلخانی است ۀمینایی که متعلق به دور
ایزن نازوگ بیشزتر     .شد قبلی اف ودههای انسانی و حیوانی به ناوگ  نگاره ،ه تدریجب
هزای عاشزاانه، رامشزگران و نوازنزداان      مجالسی مانند شاار شاهان، داستان ۀدهند نشان

ارفتزه   الهزام   فردوسزی  ۀشاهنامهای  ویژه داستان های تاریخی و ادبی، به از داستانبوده و 
بیش از هزر نازش دیگزری     ،ی عاشاانه، داستان بهرام اور و آزادهها از میان داستان .است

 (.12ز63 :3112کریمی و کیانی، ) شود دیده می
 کاشان 

 خود نام کاشی شاید و است داشته جهانی شهر  سفالگری امر در دیرباز از کاشان شهر
 شصزت  حزدود  شزهر،  این در پراکنده های کاوگ وجود با. باشد ارفته کاشان شهر از را

 ایزن  از یافتزه  هزای  سزفال  فراوانزی  و ،آمده دست به آنجا در سفال ب رگ کارااه و کوره
به  (3321 :3133 پو ،) است نبوده وارداتی ها سفال از یک هیچ که است آن بیانگر ،شهر
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سزاخت سزفال از اطزراف کاشزان تز مین       بزرای  مایحتاج خود را همۀطوری که سفالگر 
 ،شزهر  ایزن  نیز  در  سزلجوقی  عصزر  سفالگران های هکور (.322 :3111 ویلسن،) کرد می

 خزود،  کزار  حاصزل  از روزی شبانه مراقبت برای که داشته قرار مساونی منازل در عموماً
 ایزن  شزهر   اوج (.621 :3113 بهرامزی، ) ساختند می خود شخصی من ل در را ها کارااه
هزای سزفالین    و مینایی است که در کنار دیگر اونه فام زرین ساخت ظروف مرهون شهر

 بزه  الجزواهر  عزرایس  در نیز   کاشزانی  ( ابوالااسم3232: 3133پو ، ) رواج داشته است
 یازین  بزه . (126: 3131کاشزانی،  کرده اسزت )  اشاره در این شهر مینایی ظروف ساخت

در  اسزت.  میانزۀ اسزالمی   ۀدور ۀسفالین ساخت مرک  ترین توان افت کاشان پراهمیت می
قزرن   تزا  بزوده و  سزفال  تولیزد  صزنعت  مرک  و مهم شهر انکاش ،سلجوقی ۀدور واقع در
ن از قطعزاتی از ظزروف سزفالی    .شزده اسزت   می شمرده هنر این پایتخت ،هجری یازدهم

این است که  ۀدهند و نشان هجری دارد 131و  122ی بین تاریخکاشان به دست آمده که 
اسزت کزه در   تزرین ظروفزی    رفته از جالب هم ظروف کاشان بسیار ظریف و روی ۀخمیر

هزای مینزایی    تزرین فزرم سزفالینه    (. عمزده :Lane, 1971 40-39) ایران ساخته شده است
کاشان شامل کاسه، بشااب، پیاله، سینی و فنجزان بزوده اسزت کزه یادسزتی و روشزنی       

های این ظروف زیاد دیزده   شده، در لعاب ها، به ج  آبی که کمتر به لعاب اوافه می رنگ
ایزری نازش مزورد     سب  ااهی به قصد محدود کردن یا قلزم  شود؛ ارچه رنگ آبی و می

شزده   های بخصوصی از تز یین دیزده مزی    ااهی نی  روی قسمت ،ارفته استفاده قرار می
فردوسزی   شاهنامۀهای  دارای داستان ،دار ساخت کاشان ظروف لعاب ،است. به طور کلی

سزفید و   ۀای، زمینز  های سیاه، طالیزی، قرمز ، سزب ، آبزی تیزره، اخرایزی و قهزوه        با رنگ
 ،(. همچنزین در ایزن شزهر   321: 3132پزو ،  ) شزده اسزت   آمیز ی مزی   رنگ ،ای فیروزه

 ند.  ا هجای اذاشت ، شاهاارهای متعددی از خود برطاهر و ابوزید هنرمندانی چون ابو
به شرح دو داستان بیژن و منیزژه، بهزرام و آزاده از مضزامین ادبیزا  غنزایی       ،در ادامه

 پردازیم. شده در مرک  سفالگری کاشان می ینایی ساختهمناوگ بر سفال م

 شرح داستان بیژن و منیژه .1
لااسزم فردوسزی آن را در   اداستانی است عاشاانه و حماسی کزه حازیم ابو   بیژن و منیژه

هزای   شعر درآورده است. این داسزتان ظزاهراً جز ء اولزین سزروده      ۀبه جام ،بیت 3136
های قومی است که  ها و ستی ه تر آمدن عشق بر کینهرود و تجلی بر فردوسی به شمار می
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یابنزد. بیزژن و منیزژه     دو دلداده پس از تحمل درد و رنج فراوان، فرجام نیاو مزی  ،در آن
در حام براعت استهالل داستان است و بزا ایزن    ،فردوسی با وصف شب که در حایات

 شود: بیت آغاز می
 رشسزته بزه قیز    شبی چون شبه روی

 
 دا نززه کیززوان نززه تیززرنززه بهززرام پیزز 

 داراونزززه آرایشزززی کزززرد مزززاه   
 

 بسزززیج ازززذر کزززرد بزززر پیشزززگاه 
پهلوان دربار کیخسزرو. او داوطلبانزه بزه    و  و منیژه دختر افراسیاب بود ،بیژن پسر ایو 

از پای ، اند رود تا ارازهای وحشی را که کشت اران ارمنیان را لگدکوب کرده ارمنستان می
 ،فرستد تا راه را به او نشان دهد. در ارمنستان را همراه بیژن میدرآورد. کیخسرو، اراین 

آورد. اراین که به دلیل پیزروزی بیزژن بزه او حسزودی      ارازها را از پا درمی بیژن تمامی 
د به توران برود و منیژه دختزر زیبزای افراسزیاب را ببینزد.     ده به بیژن پیشنهاد می ،کند می

شزود،   د ولی افراسیاب از این بابت بسیار عصبانی میشون بیژن و منیژه عاشق یادیگر می
 هافراسیاب بز رده است. وخ  سختی شاست  هب ،چون در جنگ اخیری که با ایرانیان داشته

وزنجیزر ببندنزد و آن زنجیرهزا را بزه      ارسیوز دستور داد تا سر تا پزای بیزژن را بزه غزل    
تا از دیزدن مزاه و خورشزید    فانند یهای آهنین محام اردانند و سپس او را در چاه ب میخ
د و به زاری بمیرد. آنگزاه بزا سزوارانش بزه کزاژ منیزژه رود و آن شزوربخت        شوبهره  بی

شده را نی  برهنه و خوار ن دیک چاه باشاند  نفرین
تا آن کسی را که تاکنون در درااه دیزده اسزت، در   

 ،کیخسزرو . باشزد  جا غمگسارگ چاه ببیند و همان
را برای نجا   رستمیعنی ن ترین پهلوان ایرانیا قوی

و بزا منیزژه    شود یژن آزاد میب  .کند بیژن رهسپار می
یا  مختلف ای از روا آمی ه شاهنامه کند. ازدواج می

 . در ایزن اثزر جاویزدان،   اساطیری و تاریخی اسزت 
شوند کزه   بیژن و منیژه به خاندان اودرز مربوط می

های تاریخی را  در مرو ساونت داشته و شخصیت
 (.61: 3136 جودی نعمتی،) کشند ویر میبه تص

 

 مینایی ش سفالوطابقت داستان با نقم

هفتم  : سفال مینایی اوایل قرن(1) شکل
میالدی(، کاشان، گالری هنری  19هجری )

 واشنگتن، یررر
(www.slideshare.net/mli8w) 

http://www.slideshare.net/mli8w
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است.  اشاانهع یاهای مذهبی، تاریخی  ، معرف داستانهای ظروف مینایی بسیاری از نگاره
 ۀدر مزوز ی متعلزق بزه اوایزل قزرن هفزتم هجزری       سزفالی مینزای   جزام یک ، از این اروه

کشیده اسزت.   داستان بیژن و منیژه را به تصویر که به نمایش درآمدهفریراالری واشنگتن 
 ءتنهزا شزی   ،متزر  سزانتی  6/33 ۀدهانز   و قطر 6/33 ، عرض36 این جام مشهور به ارتفاع

کتزاب فارسزی    شاهنامۀای کامل،  شده از دوران اسالمی است که با روایت چرخه شناخته
اینازه بزه احتمزال     ت مل و توجزه  ناتۀ قابل (.Atil, 1973: 44) دهد شاهان را توویح می

داستان بیژن و منیژه تنها در این نمونه از سفال مینایی مشاهده و تنها در سزفالی منسزوب   
 اردد. پردازی شده است. بنابراین اهمیت آن بیش از پیش مشخص می به کاشان ناش

 

 
هجری،  هفتمل قرن مختلف منسوب به کاشان، اوای ۀ: طرح جات با نقش داستان بیژن و منیژه در چند صحن(۱) شکل

 گالری رریر 
 

نزد  ا عبار به ترتیب ها  ناش. در سه ردیف طرح شده است جامخارجی  ۀناوگ بدن
 :  از

 لدسته ا تادیم یک باابراز عشق بیژن به منیژه  .الف
 آیی خرامان به ن دیززک مززن   ار
 

 بیزفروزی این جزان تاریزک مزن    
 خززوی  سوی خیمزۀ دخزت آزاده   

 
 رزویپیزززاده همزززی ازززام زد بززز 

 پرده درآمزد چزو سزرو بزلنززد ه ب 
 

 کزمر کرده بزنززد  ه زرینمزیانش ب 
 بززره بزز د اززرفتشزیامزززمنیززژه ب 

 
 کمززر زانیاشزززاد از میزززانش کیزز 

 نشسزتنگزه رود و مزی ساختنززد  
 

 ز بزیگانزززه خیمززه بپرداخزتنزززد   
 مه هز سه روز و شب شاد بوده بز  

 
 و خزواب مسزتی ستززم   ا ارفته بر 
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 : طرح جات با نقش دلدادگی بیژن و منیژه، ردیف اول(9) شکل

 

 منیژهدستگیری بیژن به دست غالمان پدر  .ب
 چو آمزد بزه ن دیزک شزاه انززدرا     

 
 بزززسته بزززرهنه سززرا تدسززز اززوِ 

 و آفزرین کزرد کزای شزهریار    ا بزر 
  

 ار از من کنزی راسزتی خواسزتار    
 سزر داسزتان   بزه  بگویم تزو را سزر   

 
 داسزتان  هزم  اردی به افتزار  چزو 

       

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

 

 .شود دیده می سنگی بر خرطوم بافیلی  ،در کنار چاه ؛به چاه افتادن بیژن . 
 ارسیوز آنگززه بزفرمززود شزاه   ه ب
 

 که بنزد ازران ساز و تاریک چزاه 
 دو دستش به زنجیر و اردن به غزل 

 
 بزه کززردار مزل    یای بنزد رومزی   

 ببنززدگ بززه مسززمار آهنگززران    
 

 ندر آز سر تزا به پایش ببنزد انزز   
 ن به چاهاچو بستی نگون اندر اف 

 
 بهره اردد ز خورشید و مزاه چو بی 

 ببر پیزل و آن سنگ اکززوان دیزو   
 

 کزه از  رف دریزای کیزهان خدیو 
 ازش آن سزنگ را به پیالن اردون 

 
 راکه پوشزد سزر چززاه ار نززگ      

 بیزززاور سزززر چزززاه او را بپزززوگ 
 

 بزدان تا به زاری برآیدگ هزوگ  
 

 
 : طرح جات با نقش به چاه انداختن بیژن، ردیف دوت(5) شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (15م)پپاپی شمارۀ هفت
 1931ستان پاییز و زم

211   

 آمدن رستم است به کنار چاه برای نجا  بیژن ،آخرین صحنه . 
 بزدانگه که رستززم ببزر بزر اززره    

 
 نززد و زد بززر اززره بزززر زره اافرب 

 خواسزتآفرین زور   دان جانی ز 
 

 ب د دست و آن سنگ برداشت داست 
 شززهر چززین شززۀبینززداخت در بی 

 
 بلرزیززد از آن سززنگ روی زمززین 

 هم برشاسزته سپاهی ز توران ب 
 
 

 همزه لشار دشمنان کزرد پسززت  
 آفزرین  انبه شزادی بزه پیش جهزز  

 
 بمالیززد روی و کلززه بززر زمززین    

 برآمد خززروگ و بیامززد سپززاه    
 

 رفتنززززد راهزنززززان برا تزززززبیره 
سزپنج  کزار سزرای چنزیزن است 

  
 ازهی ناز و نوگ و اهی درد و رنج 

 (۱1ف۱5، 5: ج1311)رردوسی،   

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

 

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

ای خنیاار به نام آزاده، رخدادی از دوران  ای است. روایت دلدادای بهرام به دوشی ه ویژه
و امیرخسزرو   پیار هفت، نظامی در شاهنامهوالیتعهدی بهرام پنجم است که فردوسی در 

بزه   (.63: 3113نیاخواه و همازاران،  )اند  آن را به نظم درآورده ،بهشت هشتدهلوی در 
به بهزرام   ،امیر حیره ،منذر بن نعمان توسط ،آزاده که یک کنی  رومی بود ،شاهنامهروایت 

موجب شد تزا در میزان زنزان     ،اگ د. مهار  آزاده در نواختن چنگ و زیباییشپیشاش 
حرم شاه از موقعیتی خاص برخوردار شده و همیشه همراه و در کنار شاه باشد. در یای 

شزود. در   سوار بر شتری برای شزاار از کزاژ خزارج مزی     ،راه آزادهاز روزها بهرام به هم
چنزگ،   ۀنوازد و بهرام سرمست از نغم خورند. آزاده چنگ می دشت به تعدادی آهو برمی

پرسد کزدام   آورد. آنگاه مغرورانه از آزاده می آهوان اری پای را یاایک با تیر از پای درمی
دخواهی بهرام ناخرسند است، آزمونی سزخت  آهو را شاار کنم؟ آزاده که از غرور و خو

آزاده  .رود هتواند اوگ آهو را نشزان  اوید اار می دهد و به بهرام می را به شاه پیشنهاد می
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امزا از مهزار  شزاه در     ،با این پیشنهاد قصد در هم شاستن غرور کزاذب بهزرام را دارد  
 ،کنزد  وی آهو پرتزاب مزی  پذیرد تیر بر کمان اذاشته به س بهرام می ت.تیراندازی غافل اس

نشیند. اما بهرام این را برای نشان دادن مهزار  خزود در تیرانزدازی     تیر بر اوگ آهو می
کنزد، تیزری    داند و زمانی که آهو پایش را برای خاراندن به اوگ ن دیزک مزی   کافی نمی

یدن آزاده از د .دوزد رود و پا را به اوگ و سر می دیگر در کمان کرده و آهو را نشانه می
اوید هز اران شزاار    ثر شده و در ماابل رج خوانی شاه که می ای سخت مت چنین صحنه

آشزوبد و چنزین    آورد، بزر شزاه مزی    را با چنین مهارتی از پای در خواهد آورد، تاب نمی
شزاه کزه تزاب    ! خواند و نه مهار  و شزجاعت  دلی را نشان از خوی اهریمنی می سخت

او را از پشت شتر بزر زمزین    ،اگ به آزاده عالقه وجود ، باشنیدن چنین استاخی را ندارد
  .(631ز632 :3، ج3132 فردوسی،) دکن اندازد و در زیر پای حیوان لگدکوب می می

   مینایی با نقش سفال بهرام و آزاده طابقت داستانم
 شزده  تصزویر ناش بهرام و آزاده  ،ششم هجری سدۀمینایی متعلق به  ۀیک کاس در داخل

هزا   ای از ده نمونزه  ،شزود  روا عباسی تهران نگهزداری مزی   ۀف که در موز. این ظراست
. از ایزن روایتگزری نازش    اسالمی اسزت  ۀمناوگ به تصویر بهرام و آزاده در دور ۀنمون

سفالی متعددی برجای مانزده کزه دو نمونزه از آن منسزوب بزه       یها نمونه ،بهرام و آزاده
 (.3و  3)شال  ساخت کاشان است

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

 میالدی( 19هجری ) ۀ هفتمسد کاشان،
(www.metmusem.org, 2013) 

 
 هجری  ششم : سفال مینایی قرن(۱) شکل
 برلن ۀمیالدی(، کاشان، موز 1۱)
 (www.art Berlinmusem.org) 

 

روزی به همراه بهرام سوار بر شزتری   ر بهرام اور،نواز دربا چنگآزاده دختر زیباروی 
 چنین آمده است: شاهنامه. این روایت در رود به شاار می

http://www.metmusem.org,2013/
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 انجمزن  ه یزک روز بزی  زان بد کزنچ
 

 زن ت بززا چنززگزاززه رفززربززه نخچی 
 ا نززام آن رومززی آزاده بززود  زجزززک 

 
 گ رخانش بزه مزی داده بزود   زکه رن 

 پشززت هیززون چمززان برنشسززت بززه 
 

 ابززا سززرو آزاده چنگززی بززه دسززت  
 اوگ و پایش به پیازان بزدوخت  وسر 

 
 بززدان آهززو آزاده را دل بسززوخت   

 نزبزز د دسززت بهززرام و او را ز زیزز  
 

 ار بززرزد بززه روی زمززین سزز نگززون 
 دزبرانزز هرهزچزز  هیززون از بززر مززاه  

 
 چنگش به خون درفشاند دست و و بر 

 
 تطبیق داستان بهرام آزاده بر دیگر صنایع هنری

او را بزرای   ،خورد کزه اویزا سرنوشزت    ای در تاریخ ورق می زندای بهرام پنجم به اونه
ی او بزه  داسزتان دلزدادا   ؛های عاشاانه و تفریحا  شاهانه آفریزده اسزت   قهرمانی داستان

برای هنرمندان جذاب بود که حتزی در عصزر ساسزانی     ، چناندختری رومی به نام آزاده
 ،هزای اچزی   و در قزاب  (1)شزال   هزای نازره ثبزت    ابناش بهرام و آزاده بر بشزا  ،نی 

یعنزی قزرن چهزارم     ،در عصزر فردوسزی   همچنزین های شاهی شد.  بخش کوشک زینت
 نواختنزد  خواندنزد و مزی   داستان بهرام و آزاده را می ،بود شاهنامهسرودن  سدۀهجری که 

ری بندی کمابیش یاسان بر آثزار هنز   (. این تصویر با یک شال133 :3131 کوب، زرین)
پزان دهم مزیالدی    ۀپیش از هجری( تزا سزد  ) پنجم میالدی ۀمانده از سد اونااون برجای

هنزر پزیش از    ۀهزا در عرصز   نهم هجری( ناش بسته است. و این تصویر در طول قزرن )
نیاخواه و ) رواجی چشمگیر و حیاتی بدون اسست داشته است ،اسالم و اسالمی ایران

 (.31: 3113همااران، 

 
 متروپلیتن ۀمیالدی، مجموعه گوئنول، موز 1و  5 ۀاب نقره، سد: بشق(3) شکل

)Harper, 1978: 48( 



211 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مضامین ادبیا  غنایی
 های روی سفالینه

 مینایی کاشان...
 

                                                                                                                                      211   

دست آمده است. این   ترخان ری به های اچی در چال ای از قاب این داستان بر نمونه
عبزدالعظیم در جنزوب تهزران و در     شزاه مرقزد  شرقی  کیلومتری جنوب بیستمحوطه در 

آبزاد معزروف    عشزق  آبزاد و  نظام ترخان، های چال ه نامن دیای ری قرار دارد. این روستا ب
 ۀهنرهای زیبای بوسزتون و مزوز   ۀبار توسط هیئت مشترکی از موز این ماان اولین. است

ای از  مجموعزه  حفاری شد. 3111به سرپرستی اریک اشمیت در سال  ،دانشگاه فیالدلفیا
هزای   اچبری ست. درااین حفاری  ۀنتیج ،ها که حاوی اطالعا  ارزشمندی بود اچبری

هزایی بزا نازوگ ترکیبزی انسزان و حیزوان بزا         بنزدی  قزاب  ،آمده از این محوطزه  دست به
ینی مانند شاار بهزرام ازور و آزاده کزه از    یآ ۀویافت و ناوگ شاهان موووعا  شاار،

 .(3133 ،ایازیو  میری، وجود دارد )کاژ اصلی به دست آمده است

 
 هنرهای زیبای بوستون ۀهفتم میالدی، موز ۀنواز، سد  نچ ۀو آزاد: نقش بهرات در حال شکار (11) شکل

 (Harper, 1978: 115) 

تنها ناطه از ایزران اسزت کزه     ،ترخان این است که این منطاه توجه در چال قابل ۀنات
ای بزر ایزن مطلزب عایزده      عزده  رفته است. کار  بههای حاوی این داستان در آن  اچبری

 (.32)شال  به بهرام پنجم یا همان بهرام اور بوده است اژ متعلقاین ک دارند که احتماالً
دست   هایی از دوران ایلخانی به تخت سلیمان آذربایجان غربی نی  کاشی ۀدر مجموع

(. در 33)شزال   رفته در آن، ناش داسزتان بهزرام و آزاده اسزت    کار  بهآمده که از مضامین 
ده در آن ناش شده، بهرام سوار بزر شزتر و   آثار هنری که مضمون داستان بهرام و آزا ۀهم

در حال تیراندازی به آهوان و آزاده نی  در کنار او و در حال نزواختن چنزگ اسزت. امزا     
در زیر پای شتر نیز  بزه نمزایش     ،مهم ایناه در ناوگ سفالی، آزاده عالوه بر سواره ۀنات

آهو به اوشزش،  با تصویر دوختن پای  ،درآمده است. همچنین در ناوگ سفالی و کاشی
رسد ناش بهزرام و   هنرنمایی بهرام در تیراندازی به نمایش اذاشته شده است. به نظر می
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آمیز    بر مبنای اشعار فردوسی و به صور  اغراق ،آزاده در آثار هنری قرون میانی اسالمی
 شود. اثری از اغراق دیده نمی ترخان اما در اچبری چال ،ناش شده است

 
 میالدی( 19هجری ) ۀ هفتمرات رنگارن ، کاخ آباقاخان، تخت سلیمان سد ین: کاشی زر(11) شکل

 (http://collection.vam.ac.uk)  ویکتوریا و آلبر  ۀموز

 گیری نتیجه
ین و تزر  مهزم به دلیل توجه حاومت به این هنر از  ،هنر سفالگری در قرون میانی اسالمی

ین دلیزل بزرای خیز گ    تزر  مهزم مر شد و همین ا ترین هنرهای آن دوره قلمداد می اصلی
این مهم سبب ایجزاد و تبیزین جایگزاه     ،عد فن و تانیک بود. به تبعصعودی این هنر از بُ

این هنر در نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن دوران شزد. فضزای حزاکم و    
 مفزاهیم و  ویزژه  بزه هزای ادبزی    آن دوره سبب بیان و مطرح نمودن داستان ۀاستابال جامع

های اساطیری و پیش از اسالمی بود. لذا هنرمنزدان سزفالگر نیز      مایه مضامین غنایی با بن
در تصویرسزازی  همگام با شاعران به بیان و خلق آثار هنری با ایزن مضزامین پرداختنزد.    

سزفالگران  اسزت.   ها بیشزتر بزوده    سهم تانیک سفال مینایی از سایر تانیک ،اشعار غنایی
و  ،های تولید سفال ترین کارااه ین و فعالتر مهمازجمله وجود  ،لفکاشانی به دالیل مخت

ازجمله ن دیک بودن آن به مرک  حازومتی   ،همچنین شرایط سیاسی فرهنگی شهر کاشان
زمزان خزود    ۀسالجاه، سهم فراوانی در تولید فرهنگ و کاالهای هنری متناسب با جامعز 

رفتزه در آن  کار  بزه های هنری و ادبی  مایه ناشتوان افت که اغلب مضامین و  میداشتند. 
 ،روی آثار هنزری ها  اونه داستان در واقع حضور اینی ساسانی داشته و الگو کهندوران، 

افزت در آن  تزوان   ها و باورهای ایران اذشته دارد. در واقع مزی  حاایت از احیای ارزگ
ی در زنزده  مغول، سزع  هنگام حملۀ ویژه بهاجتماعی  سیاسی فضایمردم با وجود  ،دوران

 نگه داشتن فرهنگ و هنر خود داشتند.
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این امزر اسزت کزه     ۀدهند نشان ،در واقع ارتباط عمیق فرهنگی و هنری در تولید هنر
بزه   ،ااه از فضای اجتماعی آن دوران دور نبوده و بسزیاری از ایزن نازوگ    هنرمندان هیچ

ازجملزه بیزژن و    های غنایی قرن ششم به داستان ۀنوعی بازتابی از درک و شناخت جامع
 . استبهرام و آزاده و منیژه، 

 منابع
، اشزاانی و ساسزانی   ۀها و ت یینزا  معمزاری دور   اچبری در آرایه، 3133سوری و سیما میری،  ،ایازیز 

 ملی ایران. ۀموز :تهران
 انتشارا  سمت. :تهران، نگاراری ایران، 3133 ،آ ند، یعاوبز 

، مطالعزا  ایرانزی  ، «های عاشاانه و حماسی در ادب فارسزی  استاند» ،3133پایی   ،اصغر علیصفری، ز بابا
   .31 ۀشمار

 ۀجلزد چهزارم، ترجمز   ، تاریخ ایران از ظهور اسالم تا آمدن سزلجوقیان ، 3132 .،ک.ا، کمبریج، باسورثز 
 امیرکبیر. انتشارا  تهران:حسن انوشه، 

بزه  ، 3113، م قمری در آثزار ایزران  های سفال پ ی کاشان در قرن هفت شال کوره ،3113، بهرامی، مهدیز 
 های آستان قدس رووی. بنیاد پژوهش :مشهدقد مادم، ۀ ابوالحسن سروکوشش آندره ادار، ترجم

)جلزد   سیری در هنزر ایزران از دوران پزیش از تزاریخ تزا امزروز      ، 3133آرتور و فیلیپس اکرمن،  ،پو ز 
 نتشارا  علمی و فرهنگی.ا: تهرانویرایش سیروس پرهام، پنجم، هشتم و نهم(،  چهارم،

انتشزارا  علمزی    :تهزران پرویز  ناتزل خزانلری،     ۀترجمز ، 3132، شاهاارهای هنر ایزران  ،آرتور، پو ز 
 فرهنگی.

علزوم انسزانی    ۀپژوهشنامهای آن در ایران پیش از اسالم،  ادبیا  غنایی و جلوه، 3133 ،غالمرواپیروز، ز 
 .11ز12، سال دوم، ص3 و 1 ۀشمار ،و اجتماعی

 ۀ، شزمار کیهزان فرهنگزی  ، «نماد و نمادارایی در داستان بیزژن و منیزژه  »، 3136دی  ،جودی نعمتی، اکرم ز
321  . 

 انتشارا  دانشگاه تهران. :تهرانزیر نظر محمد معین، تا،  بی، نامه لغت، اکبر دهخدا، علیز 
 امیرکبیر. انتشارا  تهران: ،تاریخ مردم ایران، 3131 ،عبدالحسین، کوب ز زرین

 انتشارا  اختران. :تهران، زمینۀ اجتماعی شعر فارسی، 3131محمدروا،  ،کدکنی ز شفیعی

 :تهزران )براسزاس چزا  مسزاو(، بزه کوشزش سزعید حمیزدیان،         شاهنامه، 3132 ،فردوسی، ابوالااسمز 
 انتشارا  قطره.

افشزار، تهزران:   ، بزه کوشزش ایزرج    بئس االطائس الجواهر و نفاعرائ، 3131کاشانی، ابوالااسم عبداهلل،  -
 انتشارا  المعی.

انتشزارا  مرکز     تهران:، اسالمی ایران ۀهنر سفالگری دور، 3112فاطمه و محمدیوسف کیانی،  ،کریمیز 
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 شناسی ایران. باستان
 انتشارا  اقبال. تهران:محمدعلی خلیلی،  ۀ، ترجمصنایع ایران بعد از اسالم، 3162 ،محمدحسن، زکیز 
 ۀ، مجلز «واکاوی رازهای تداوم ه ارساله تصزویر بهزرام ازور و آزاده   »، 3113، اندیگرنیاخواه، هانیه و ز 

 .11ز31، ص1 ۀ، شمارهنرهای تجسمی و کاربردی ۀنام
 .انتشارا  فرهنگسرا :تهرانعبداهلل فریار،  ۀ، ترجمتاریخ صنایع ایران، 3111 ،کریستیویلسن، ز 

 انتشارا  اقبال. :تهران، 6ی خلیلی، چمحمدعل ۀترجم، تاریخ صنایع ایران، 3111 ،ز زززززززز 
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