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چکیده
جلوه هــای بارز هنر تصویری کهن را می توان برروی ســفال نگاره های به جای مانده از قرون مختلف تاریخی ایران یافت. 
این آثار در گســتره تاریخ، تمام ســنن تصویر نگاری ایرانی راحفظ و انتقال داده اند، ســننی که با روح هنر نقاشــی ایرانی 
آکنده گشــته و هویت تاریخی و ملی ایرانی را به تصویر کشــیده اند. مورد مطالعاتی ســفال نگاره بیژن و منیژه در راســتای 
این تالش نمونه مناســب و بســتری جهت تحقیق معرفی می شــود. جام ســفالی با بهره گیری از زبان تصویری و رمزگونه 
به روایت داســتان بیژن و منیژه از شــاهنامه فردوســی پرداخته است. نوشتار حاضر می کوشــد، با بررسی و شرح تصاویر 
جام ســفالی در تطبیق آن با متن کالمی شــاهنامه، به رمز گشــایی نقوش ســفال نگاره بپردازد. جهت نیل به این مقصود، 
روایت داســتان بیژن و منیژه از یک ســو و خوانش متن تصویری ســفال نگاره از ســوی دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. 
در این روند مشــخص می شــود، که چگونه متن کالمی شــاهنامه از بستر نوشتار بربستر ســفالینه انتقال یافته و هنرمند 
 نقاش به گونه ای هنرمندانه دوازده فرم تصویری از داســتان شــاهنامه را منتخب و بر جام ســفالی منقوش کرده اســت.

مولف مقاله تالش دارد با آنالیز و تحلیل دوازده فرم تصویری و تطبیق آن با داستان شاهنامه، به هدف مقاله که همانا خوانش 
تصویری جام سفالین بیژن و منیژه است، نایل آید. 

واژه های کلیدی
 سفال نگاره، جام سفالین بیژن ومنیژه، شاهنامه، داستان بیژن ومنیژه.

 .E-mail: fazel9911@gmail.com ، 031-42629112:نویسنده مسئول: تلفن: 09132311746، نمابر*

صفحات 49 - 58

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 1، بهار1394



50
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 1، بهار 1394 

شــاهنامه، حضوری دائمی و گاه حتی اجباری در پژوهش های 
مربوط به هنر و ادبیات داشته است. عالوه بر این پژوهش ها داستان های 
آن بر رسانه های سفال، فلز، فرش، پارچه، ... مصور شده اند. سرودن 
شاهنامه را فردوسی در سال 370-371 هجری)980-981 میالدی( 
آغاز کرده، و به نظر می رســد در ســال 394-395 هجری نسخۀ 
تکمیل شده از آن آماده می شــود و درسال 401 هجری نسخه ای 
بدســت محمود غزنوی می رسد که قدر آن را ندانسته و فردوسی را 
می آزارد )اسالمی ندوشــن،1370، 4 (. قریب به ده قرن از سرودن 
شــاهنامه می گذرد و همچنان این کتاب گنجینه ای برای تحقیق 
و پژوهش محققان اســت. در این میان جام سفالین بیژن و منیژه 
در تطبیق با شاهنامه پیکره ی مطالعاتی مناسبی را فراهم می آورد.

با این توضیح، اطالعاتی از جام الزم بنظر می رسد، روایت پردازی 
نقوش بدنه ی خارجی این جام با ســه ردیــف و در توالی دوازده 
صحنه قرار گرفته اســت. دوخط موازی عمودی ســبب گسست 
صحنه هــا از یکدیگر شــده و هرکادر، معنایی مســتقل را انتقال 
می دهد. کادرهای افقی که درباال و پایین تنگ سفالی، نقوش سه 
ردیف را دربرگرفته اند، سبب پیوست و استحکام دوازده صحنه در 
یک زنجیره متوالی می شود. نقوش بدنه ی خارجی این تنگ سفالی 

در سه ردیف با موضوعات اصلی که عبارتند از:
1- ردیف اول: ابراز عشق بیژن به وسیله تقدیم یک دسته گل.
2- ردیف دوم: دستگیری بیژن بدست غالمان منیژه وگرسیوز.

3- ردیف ســوم: به چاه افتادن بیژن به دست ایشان وآمدن 
رســتم به کنار چاه برای نجات او؛ مصور شــده است. روایت، از 
صحنه ای در ردیف اول در باالی ظرف آغاز می شــود ودر نهایت 

در ردیف سوم پایین ظرف به پایان می رسد.
تنگ ســفالی مربوط به قرن ششــم و در فریر گالری واشنگتن 
نگهداری می شــود. تزیین این نمونه سفال از نوع نقاشی روی لعاب 
و مینایی در شهر ری یا کاشان ساخته شده است. سفال مینایی یا 
زراندود یا هفت رنگ مربوط به تحولی در اواخر دوران سلجوقی در 
هنر سفالگری می شود که در بیشتر نقوش آن از موضوعات شاهنامه، 
خمسه نظامی و کتب ادبی استفاده می شد )توحیدی، 1378، 279(. 
البته این تصاویر عالوه بر زیبایی، نوعی اسناد مصور از هنر، زندگی، 

ادبیات، تاریخ اجتماعی و اقتصادی زمان خود به شمار می روند.
بدنــه جام مذکور به روش چرخ کاری و با گل رس ســاخته و 
انگوبی)گل آب( ســفید بر آن پوشیده شده است. در پخت اولیه 
لعابی شــفاف بر بدنه زده می شود و ظرف در کوره قرار می گیرد. 
در روش مینایــی، با مایع مینا روی ظرف لعاب خورده نقاشــی 
می شود و این مایع پس از پخت در کوره، به رنگ های آبی، سبز، 

قهوه ای...دیده می شود )کامبخش فرد،1383، 464(.
نوشتار حاضر پس از روایت داستان بیژن و منیژه از شاهنامه، 
بــه تحلیل و آنالیــز دوازده فرم از جام ســفالین می پردازد، که 
مشخص کند کدام بخش از متن کالمی شاهنامه بر متن تصویری 

جام انتقال یافته و سبب روایت داستان بر جام شده است.
برای انجام این پژوهش از منبعی مشروح و مکتوب در ارتباط 
با داستان شــاهنامه و منبعی جهت نمایش تصاویر جام سفالین 
اســتفاده شــد. بخش قابل توجهی از اطالعات از طریق خوانش 
تصویری جام ســفالین در تطبیق با داســتان شــاهنامه از متن 

کالمی به دست آمد. 

مقدمه

داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

این داستان از روایت هاي عاشقانه اي است که حکیم ابوالقاسم 
فردوسی در مجموعۀ عظیم خود شاهنامه به نظم درآورده است. 
داســتان از آنجا آغاز می شودکه؛ کیخســرو، پس از کشته شدن 
اکوان دیو و باز گردیدن رســتم به سیستان روزي مجلس طرب 
برپاداشــته است )صحنه 1(، در آن حال پرده داري نزد ساالر بار 
می آیــد که گروهی از مردم ارمان، ناحیه اي در مرز ایران و توران 
از هجوم گرازان که موجب پایمال شــدن محصوالت شده اند، به 

دادخواهی آمده اند )صحنه 1(. 
ســاالر بار، آنان را به دســتور شــاه به حضور می برد و شاه با 
وعده مساعدت دفع خوکان وحشی ایشان را باز می گرداند. آنگاه 
کیخسرو دســتور می دهد ده اســب با لگام زرین و طبقی سیم 
و زر وگوهــر حاضر آورند و آن را پاداش کســی کــه دفع گراز 
کنــد قرار می دهد. بیژن گیو از جمع پهلوانان پاي پیش می نهد. 
بیــژن پدر را از موفقیت خود مطمئن می ســازد و شــاه گرگین 

میالد را که با راه هاي آن ســرزمین آشــنایی دارد همراه با بیژن 
روانه می کند. بیژن تدارك سفر می بیند و با گرگین نخجیرکنان 
راه می پیمایند وبه بیشه ارمان، مســکن گرازان می رسند. بیژن 
تیــر و کمان برمی گیرد و داخل بیشــه می شــود و گرازان را به 
تیــر و تیغ یکی پس از دیگري می کشــد )صحنه 2(. آنگاه بیژن 
ســرخوکان کشته شده را از تن جدا می ســازد، تا دندان هایشان 
برَکند و به نشــانه کشــتن آنها و هنرنمایی خود همه را نزد شاه 
ببرد. گرگین با مشاهده پیروزي بیژن بر گرازان از بدنامی خویش 
در کوتاهی مساعدت با وي هراســان می شود. درصدد برمی آید 
که دامی در راه او بگســتراند، به او می گوید که جشــنگاهی در 
فاصله نزدیکی از این بیشه است که هر سال در همین اوان دختر 
افراســیاب با گروهی از ندیمه هاي پریچهر خود بدانجا می آید و 
خیمه و خرگاه برپا می کند، بهتر است آنجا برویم و کمین کنیم 
و از ترکان ســیم اندام، زیباروي چند به غنیمت اسیر گیریم و به 
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ایــران ببریم، مزید بر افتخاراتمان خواهد بود. بیژن جوان، دل به 
سخن او می دهد. بدان سوي می شتابد و چون نزدیک آن مرغزار 
می رسند، منیژه دختر افراسیاب او را از دور می بیند، دایه ي خود 
را نزد او می فرســتد تا بداند او کیست و از کجاست. دایه پس از 
آگاه شــدن به حال و کار بیژن ســرانجام او را به سراپرده منیژه 
می بــرد )صحنه 3( و روزي چند آن دو به شــادي و طرب با هم 
به ســر می برند و چون هنگام رفتن فرا می رسد به دستور منیژه 
داروي بی هوشــی به بیژن می خورانند و او را همچنان مدهوش و 
بی خبــر در تخت روان، به قصر اختصاصی منیژه می برند )صحنه 
4(  و آنجا او را به هوش می آورند. بیژن چشــم می گشاید و خود 
را در قصر منیژه در پایتخت افراســیاب می یابد. روزي چند بر او 
می گذرد، به شادي و سرور، تا اینکه باغبان آن قصر از بودن مردي 
بیگانه در آن خانه آگاه می شــود، بر جان خود بیمناك می گردد، 
ناگزیر خبر به افراسیاب می برد )صحنه 5(. افراسیاب، برادر خود 
گرســیوز را با انبوهی از لشکریان می فرستد )صحنه 6( تا احوال 
آن مرد بیگانه را تحقیق کنند. گرســیوز کاخ منیژه را درمحاصره 
می گیرد ســپس در قصر را می شکنند و به اطاق می رسند که در 
آن بیــژن و منیژه و ندیمان گرم گفتگــو و عیش و نوش بودند. 
گرسیوز دو دســت بیژن را می بندد و او را نزد افراسیاب می برد. 
افراســیاب دســتور دار زدن او را می دهد )صحنــه 7(.  از اتفاق 
خوش همان زمان پیران وســیه وزیر افراسیاب و ساالر بزرگ او 
از راه می رسد. از بیژن احوال می پرسد و بیژن سرگذشت خویش 
را به راســتی بیان می کند. پیران از مامور جالد می خواهد دست 
نگه دارد و نزد افراســیاب می رود و از شاه می خواهد که به جاي 
کشــتن او را در بند کشد؛ اما افراسیاب از ننگی که بیژن با آمدن 
خود به همراه دخترش متوجه او ساخته است می نالد. در نهایت 
افراسیاب می پذیرد و به گرسیوز دستور می دهد بیژن را با بند و 
زنجیر در چاهی بیفکنند و ســنگ اکوان دیو را با پیل ببرد و بر 
ســر چاه قرار دهد )صحنه 8( و ســپس منیژه را از دربار براند و 
کاخ او را غارت کند. بیژن به چاه می افتد و منیژه با تک پیراهنی 
از خانمان رانده می شــود و به پرستاري بیژن همت می گمارد از 
در خانه ها نان دریوزه می کند و از سوراخ کنار چاه به او می رساند 
)صحنه 8(. از آن سوي گرگین چند روز به انتظار بازگشت بیژن 
می ماند )صحنه 9(. اما اثري از بیژن نمی بیند. ناگزیر به تنهایی و 
با دندان هاي گرازان رو به پایتخت می نهد. و در پیشگاه کیخسرو، 
گرگین داســتانی به هم می بافد که بیژن به دنبال شــکار گوري 
رفت و من از او بازماندم و هرچه جســتم او را نیافتم. شــاه که 
ســخنان گرگین را نادرست می یابد دســتور می دهد گرگین را 
زندانی کنند. بنابر آیین و رسمی مقرر روز هرمزد از ماه فروردین، 
ســر سال نو، کیخســرو با جامه اي پاك و سفید، پیش پروردگار 
جهــان به نیایش می پردازد و در جام گیتی نما می نگرد، بیژن را 
به شــهر ُختن در چاهی بسته به زنجیر می بیند. آنگاه نامه اي به 
رســتم می نویسد و از او می خواهد که به دربار آید تا براي رهایی 
بیژن چاره سازي کند. رستم به دربار می آید و چنین برنامه ریزي 
می کند که با گروهی از پهلوانان در لباس بازرگانی بدانجا بروم و 

در نجات بیژن بکوشــم. رستم با هزار تن از لشگریان و سپاهیان 
بــه توران می رود و در آنجا بازاري ترتیب می دهد و کاال و قماش 
بر بساط می نهد. منیژه خبر از آمدن کاروانی از ایران می شنود و 
به آنجا می شــتابد و از رستم جویاي حال گیو و گودرز می شود. 
رســتم در ابتدا از سخنان او مضطرب می شود اما بعد از مدتی به 
آشپز خود دستور می دهد مرغی بریان بیاورد و به چابکی انگشتر 
خــود را در مرغ پنهان می کند و بــه منیژه می گوید این را براي 
بیژن ببر. منیژه غذا را براي بیژن می برد، بیژن انگشتري رستم را 
در آن می یابد و بر نگین آن نام رســتم را به خطی باریک نوشته 
می خوانــد و بیژن به منیژه می گوید کــه آن کاروان براي نجات 
جــان او آمده اند پس به کاروان بازگرد و از آن ســاالر بپرس اگر 
خداي رخش هستی مرا آگاه ساز. منیژه نزد رستم می آید و پیام 
بیژن را به او می رســاند. رستم به منیژه می گوید که هیزم بسیار 
فراهم آورد و شب هنگام بر سر چاه بیفروزد که راهنماي ما شود 
تا بیاییم. شب هنگام رستم و پهلوانان بر سر چاه می روند، جهان 
پهلوان از رخش پیاده می شود و سنگ از سر چاه برمی دارد. آنگاه 
کمند به چاه فرومی گذارد و او را از چاه برمی آورد و بند و زنجیر 
از او می گشــاید )صحنه 10(. بیژن و منیژه به ایران بازمی گردند 
)صحنه 11(. کیخســرو کاخ آراســته با همه تجمالت در اختیار 
منیژه می نهــد و بیژن را به حرمت داشــتن و تیمار وي توصیه 
می کند )صحنه 12( و داســتان با سخنان پندآمیز فرزانه نامدار 

فردوسی پایان خوش می یابد )دبیرسیاقی، 1381، 21-50(.
اکنــون با آگاهــی از متن کالمی شــاهنامه و توجیه حرکت 
صحنه ها، می توان به بررســی جام سفالی پرداخت. در این راستا، 
کشــف رمز تصاویر وابســته به متن کالمی شاهنامه خواهد بود. 
بدین ترتیــب، دوازده صحنه ی مصور بر جام به طور جداگانه در 

تطبیق با روایت داستان شاهنامه قرار خواهد گرفت.

خوانش تصویری جام سفالین بیژن و منیژه

نقوش جام ســفالی در توالی دوازده صحنه، از صحنه ای در 
ردیف اول باالی ظرف آغاز می شــود و با حرکت از سمت راست 
به چپ در نهایت در ردیف ســوم پایین ظرف به پایان می رسد. 
بــرای یافتن اولین تصویر از ردیــف اول جام، اگر یک جمله را 
در نظــر بگیریم، واژه ی ابتدایی در ارتباط با واژه ی بعد و بعدی 
در ارتباط بــا بعدی و به همین ترتیب تــا پایان جمله کلمات 
در یک زنجیــره ی متوالی معنا می یابنــد. در هر حال خواندن 
متن کالمی وابســته به ماهیت خطی آن است، همانطور که در 
شــیوه ی نگارش فارســی از رابطه ی راست به چپ ودر خطوط 
التین از رابطه ی چپ به راســت پیــروی می کند. بدین ترتیب 
هنگامی که متن نوشــتار شــاهنامه بر رســانه ی تصویر انتقال 
می یابد، مســلم اســت که با زنجیره ی متوالی )خطی( و جهتی 
همانند نوشتار فارسی )راست به چپ( مصور می شود. از این رو 
ســفال نگاره در توالی دوازده صحنه با حرکت از سمت راست به 

چپ شکل گرفته است.
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ردیف اول
صحنه اول: مجلس طرب وشادی در بارگاه کیخسرو .

در داســتان نیز گفته شــد که گروهی از مــردم ارمان برای 
دادخواهی از هجــوم گرازان نزد کیخســرو می آیند و در همان 

مجلس بیژن گیو از جمع پهلوانان پای پیش می نهد.
به نظر می رسد شخص سمت راست که برتخت وبارگاه نشسته 
کیخســرو باشد. وی باحالتی موقر زانو زده در حال گرفتن جامی 
ازفرد روبرویش اســت. مقام کیخسرو با تخت پایه دار و آراسته به 
ابزاری همانند نیزه از جایگاه اطرافیانش متمایز شــده، نمونه ی 
همیــن تخت را در صحنه ی 5 و7 در تمایز جایگاه افراســیاب از 
دیگــر اطرافیانش می بینیم. ذکر این نکته الزم اســت که تصویر 
کیخســرو با محاسن بلند  و نشســته بر تخت تنها یکبار بر روی 
ظرف نقاشی شــده اســت. همچنین این رویداد در ایران اتفاق 

می افتد و صحنه ی بعد مکان به ارمان می رود. گذر از این صحنه 
به صحنه ی دیگر و انتقال اتفاقات، ســبب پویایی ساختار روایی 
جام میشود همچنین لحظه ای از زمان و مکان را به پاره ای دیگر 

منتقل می کند. 
صحنه دوم: بیانگر شــکار و جنگ بیژن بــا گرازان درارمان 
)ناحیه ای مرزی میان ایران وتوران( است، در داستان روایت شد 
که بیژن همراه گرگین به نخجیرگاه رفت و آنجا گرازان را از پای 

درآورد و دندان هایشان را به نشانه پیروزي کشید...
نقاش این تنگ سفالی تقریباً تمامی چهره ها را مشابه نقاشی 
کرده اســت. تنها در مواردی همچون مــوی بلند، منیژه از بیژن 
متمایز شــده، در این صحنه نیز هر چهار پیکره چهره های مشابه 
دارند و به طوری دینامیــک و فعال در ارتباط با یکدیگر گویای 
روایت و رویدادی در کادر هســتند. اما بر اساس آنچه در داستان 
خواندیم، شــخصی که سوار بر اسب در حال نبرد باگرازان است، 
کنشی فعال تر داشته و معرف بیژن می باشد. آنچه به نظر می رسد 
بیــژن در روایــت درون متنی و بینامتن، عنصر پایه اســت و از 
عناصــر پویا وزنجیره ای روایت که بین عناصر دیگر ارتباط برقرار 

تصویر 2- صحنه اول.
ماخذ: (کیانی،1380 و کامبخش فرد،1383)

تصویر3- تصویر خطی صحنه اول. 
ماخذ: (کیانی،1380 و کامبخش فرد،1383)

تصویر 4- صحنه دوم. 
ماخذ: (کیانی،1380) 

تصویر5- تصویر خطی صحنه دوم.  

 تصویر7- تصویر خطی صحنه سوم.

تصویر 6 - صحنه سوم.
ماخذ: (سایت گالری فریر واشنگتن)

تصویر 1- چهار صحنه ردیف اول به طور متوالی در ساختار خطی از راست به چپ.
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می کند. این صحنه در ارتباط با صحنه ی پیشین و پسین در یک 
زنجیره ی متوالی قرار می گیرد که نهایتاً به مخاطب خواهد گفت 
کــه غرض از این همه چه بوده و در این روند روایت داســتان را 

بیان می کند.
صحنه سوم: بیژن در پشت درخت ایستاده و آن زن دایه ي 
منیژه است که جهت خبر گرفتن از جوان کنار درخت آمده است 
زیرا که منیژه در دوردســت ها او را دیده و به دایه ي خود دستور 

داده است آن جوان را بیاورد. 
در این صحنــه، بیژن به توران آمده اســت و مکان از ارمان 
به توران تغییر می یابد. به دلیل محدودیت نقاشــی بر روی بدنه 
ســفالی و تداخل رنگ ها با یکدیگر، هنرمنــد نقاش بیژن را به 
صــورت خوابیده تصویر کرده، اما نکته جالب اینجاســت که در 
همین پالن شــخص پشــت درخت )که اگر همان بیژن باشد( 
در ســراپرده نزد منیژه نشســته است. شــباهت وهمرنگ بودن 
لباس،کاله و بازوبند غیر قابل انکار است. ذکر این نکته الزم است 
که در این پالن هنرمند با خالقیت تصویری نوعی دو زمانی خلق 
کــرده، بدین معنا که در یــک صحنه هر دو اتفاق را در کنار هم 

نقاشی کرده اســت. اگر چه هرکادر تصویری، آنی از آنات زمان 
را به تصویر می کشــد ومعرف لحظه ای از زمان است، اما در این 
صحنه دو رویداد در یک کادر به طور همزمان مصور شــده و از 
مناسبات همنشــینی و جانشینی بهره می برد، پس قادر به بیان 
زمان اســت، بدین ترتیب که بیژن یکبار درپشت درخت نقاشی 
شده و بار دیگر در سمت چپ بر سراپرده ی منیژه نشسته است. 
اما ســوالی پیش می آیدکه ترتیب حرکت صحنه ها در تمامی 
ظرف از راســت به چپ اســت پس چگونه است که تنها در این 
پالن رویداد اول در ســمت چپ و رویداد دوم در ســمت راست 

مصور شده است؟!
می توان پاسخی به این سوال داد که تمامی این احتماالت را رد 
می کند اما خود هنوز بطور قطع قابل اثبات نیست. بیژن و منیژه در 
کنار هم در سراپرده نشسته اند و چون هنگام رفتن فرا می رسد به 
دستور منیژه داروي بی هوشی به بیژن می خورانند و او را همچنان 
مدهوش و بی خبر به قصر منیژه می برند، که در صحنه چهارم بیژن 
و منیژه در سراپرده تصویر شــده اند. بیژن به عنوان عنصر پایه ی 
داستان بین شخصیت های روایت ارتباط برقرار می کند و هم اوست 
که آرامشــی که در صحنه ی اول و دوم وجــود دارد را به چالش 
می کشد وسبب میشود از پالن سوم، روایت وارد پاره ای دیگر شود. 
در واقع از این پالن اســت که نیروی تخریب کننده )عشق بیژن و 

منیژه( وارد می شود وساختار روایت را پویا می کند.
صحنه چهارم: این صحنه با جزئیات بیشتر نشان داده شده 
اســت. "بیــژن در حال گل دادن به منیژه اســت"  این نقش به 
عاشقانه بودن داستان و نقوش روي کاسه کمک کرده است.کاخ 

منیژه در توران بوده و این اتفاق در توران روی می دهد. 
با توجه به کاله، لباس و موی سر در صحنه قبل و تطبیق آن 
با این صحنه، شخصی که گل در دست دارد بیژن است ومنیژه در 
حال گرفتن گل. بخش مرکزی این تصویر گویاترین قسمت است 
زیرا که هویت دو انســانی که در پشت آنها در چادر نشسته اند بر 
ما معلوم نیست ولی طبق داستان شاهنامه که روایت شد، شاید 
اینــان زنان دربار و کاخ منیژه باشــند. اما می توانیم این احتمال 
را رد کنیــم، چونانکه در صحنه ی قبــل دیدیم نقاش این تنگ 
ســفالی از خالقیت باالیی برخوردار بوده و در یک پالن دوزمانی 
ایجاد کرده بود. همچنین هنرمند نقاش با توجه به فضای محدود 
در بســتر ســفالی تالش کرده اســت دوازده پالن را به اختصار 
وگزیده گویــی مصور کند. پس این احتمال قوی تر خواهد بود که 
این دو بیژن و منیژه نشسته درکنار هم هستند، بدین ترتیب اگر 
در صحنه ی ســوم ســمت چپ بر بیژن داروی بیهوشی خورانده 
باشند، در این صحنه سمت راست آنان که بر سراپرده اند، همان 
بیژن و منیژه هســتند. میانه ی کادر  ابراز عشــق بیژن به وسیله 
تقدیم یک دســته گل صورت می گیرد. پس با آنچه گفته شد در 
این پالن نیز دو زمانی حضور دارد. ساختمانی که درسمت راست 
کادر نقش شــده همانا کاخ منیژه بوده و محتماًل شخصیتی که 
درکنار کاخ ایســتاده، همان باغبانی اســت که در داستان ذکر 

نامش شد و خبر به افراسیاب می برد.

تصویر8- صحنه چهارم.
ماخذ: (کیانی،1380و کامبخش فرد،1383) 

تصویر9- صحنه چهارم. 
ماخذ: (سایت گالری فریر واشنگتن)

تصویر 10- تصویر خطی صحنه چهارم.

بیژن در حال گل دادن به منیژه

روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه
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ردیف دوم
این ردیف بــا پایان یافتن ردیف اول آغاز می شــود. اما آغاز 
اولین صحنه در این ردیف کجاست؟ آخرین صحنه از ردیف اول 
گل دادن بیژن به منیژه اســت و ردیف دوم از پایین این صحنه 

آغاز می شود. 
صحنه پنجم: بیانگر خبر بردن باغبان از حضور مردی بیگانه 

در کاخ منیژه نزد افراسیاب.  
 این  پالن کمی متفاوت تر از بقیه ی موارد اســت به آن جهت 
که دو رویداد در دو صحنه ی به ظاهر منفصل اما در واقع متصل 
اتفاق افتاده اســت بدین معنا که باغبان با اسب برای سریع خبر 
آوردن به ســبب ترس از جانش نزد افراسیاب آمده، نقاش اسب 
را مصور کرده اما دو خط موازی عمودی را به نشــانه ی گسست 
پالن ها در میانه ی باغبان و اسبش قرار داده بدین ترتیب بر مقام 
و جایگاه افراســیاب بعنوان شــاه افزوده و با تمام محدودیت در 
امکانات بصری نشــان داده که اســب اجازه ی حضور در پیشگاه 
افراســیاب را نداشته است. همچنین جهت سر اسب از راست به 

چپ ودر واقع به سمت توران قرار دارد.
به نظر می رسد شــخصی که بر تخت نشسته به سبب حالت 
موقر وشاهانه افراسیاب باشــد و او نیز بر تختی مشابه کیخسرو 
در صحنه ی اول تکیه زده اســت اما در کاخــی در توران. بدون 
شک افراســیاب باشد زیرا این شخص نشســته بر تخت در این 

صحنه و صحنه هفتم به شــکل مشــابه تکرار می شود فیگوری 
نشســته بر تخت با موی بلند، بدون ریش و ســبیل. فردی که 
روبروی او زانو زده به ســبب پوششی که برسر دارد، دارای مقام 
و جایگاهی دردربار اســت، شاید گرسیوز )برادر افراسیاب( باشد. 
آنکه سراسیمه ایستاده به نظر باغبان می آید که برای خبر آوردن 
آمده و افراســیاب در حال گرفتن مشــورت و دادن دســتور به 

گرسیوز برای محاصره ی کاخ منیژه و دستگیری بیژن می باشد.
صحنه ششم: ایــن صحنه بیانگر بخشی از داستان شاهنامه 
اســت که، افراسیاب، برادر خود گرسیوز را با انبوهی از لشکریان 
می فرستد، تا احوال آن مرد بیگانه را تحقیق کنند. گرسیوز کاخ 
منیژه را در محاصره می گیرد ســپس در قصر را می شکنند و به 
اطاق می رســند که در آن بیژن و منیژه و ندیمان گرم گفتگو و 
عیش و نوش بودند. گرســیوز دو دســت بیژن را می بندد و او را 
دست بسته نزد افراســیاب می برد. پیکره ای که در وسط تصویر 
شده، معرف بیژن است که دست بسته نزد افراسیاب برده می شود. 
صحنه هفتم: این صحنه روایتگر محاصره کاخ منیژه در توران 
توسط گرسیوز، برادر افراسیاب است. که بیژن را دست بسته نزد 

افراسیاب می برد. افراسیاب دستور دار زدن او را می دهد.
در ایــن صحنه نیــز نقاش از خالقیت تصویــری بهره برده و 
از ســمت راســت پالن به ســمت چپ، دو اتفاق را همزمان در 
یک پالن مصور کرده اســت. به دلیل اینکه چهره ها بسیار به هم 
شبیه هستند پژوهشگر ناچار است، اشخاص را با احتمال، حدس 

وگمان و بر اساس آنچه در داستان آمده معرفی کند.
یقیناً شــخصی که بر تخت نشسته افراسیاب است، همانگونه 
که در صحنه ی قبل دیدیم همین شــخص بر بارگاهی مشــابه 
تکیه داده بود. سمت راست افراسیاب گویای آن بخش از داستان 
اســت که گرســیوز، بیژن را دست بســته نزد افراسیاب می برد. 
سمت چپ افراســیاب، بیانگر آن بخش است که پیران از مامور 
جالد می خواهد دســت نگه دارد، نزد افراسیاب می رود و از شاه 
می خواهد که به جاي کشــتن بیژن، او را در بند کشد. در نهایت 

تصویر11- چهار صحنه ردیف دوم به طور متوالی در ساختار خطی از راست به چپ.

تصویر12- صحنه پنجم.
ماخذ: (کیانی،1380وکامبخش فرد،1383).

تصویر15- صحنه ششم.تصویر14- تصویر خطی صحنه ششم.
ماخذ: (کیانی،1380وکامبخش فرد،1383 )

تصویر13- تصویر خطی صحنه پنجم.
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افراسیاب می پذیرد و به گرسیوز دستور می دهد بیژن را با بند و 
زنجیر در چاهی بیفکند و سنگ اکوان دیو را با پیل ببرد و بر سر 
چاه قرار دهد. در ســمت چپ این پالن، شخصی که بدن عریان 
دارد بیژن اســت که به طرف نردبان مــی رود. در صحنه ی بعد 
ادامه ی روایت را خواهیم دید. در این پالن نیز همانند نمونه های 
پالن های 3 و4 نقاش از فضای محدود در بستر سفالینه خالقانه 
استفاده کرده و دو رویداد را در یک صحنه خلق کرده به گونه ای 
دوزمانگی ایجاد کرده اســت. افراســیاب در میانه ی کادر بعنوان 
عنصر اصلی و فرمان ده که بقیه ی شــخصیت ها در خدمت اویند 
قرارگرفته، پیکره ی افراســیاب کادر را در دو بخش تقسیم کرده 
که سمت راست گویای اتفاقی و سمت چپ نیز گویای رویدادی 
دیگر اســت. همچنین بیژن به عنوان کنشــگر اصلی داستان در 
هر دو ســمت راســت و چپ حضور دارد و وجود افراســیاب در 
میانه ی کادر به دلیل شــخصیت بیــژن و کنش او معنا می یابد، 
به همیــن دلیل این قاب تصویری به ســبب ارتباط با صحنه ی 
پیشــین و پسین و همچنین روابط متوالی درون کادر از امکانات 
ساختاری همنشــینی مکانی و متوالی بهره می برد و می تواند به 

بیان روایتگری بپردازد.
صحنه هشــتم: بیژن در توران به چاه می افتــد و منیژه با 
تک پیراهنی از خانمان رانده می شــود و به پرستاري بیژن همت 

تصویر16- صحنه هفتم.
ماخذ: ( کیانی،1380)

تصویر19- صحنه هشتم. تصویر18- تصویر خطی صحنه هفتم.
ماخذ: (سایت گالری فریرواشنگتن)  

تصویر20- تصویر خطی صحنه هشتم.

تصویر17- صحنه هفتم.
 ماخذ: ( سایت گالری فریرواشنگتن)

می گمارد از در خانه ها نان دریوزه می کند و از ســوراخ کنار چاه 
به او می رساند.

یقیناً خالقیت نقاش قابل تحســین است زیرا که در این پالن 
فیل در حال آوردن ســنگ اکوان دیو اســت، در حالی که همان 
سنگ بر سر چاه قرار گرفته، در این صحنه نیز دو زمانی به کاربرده 
وتنها بخشی از خرطوم فیل که معرف فیل بودنش است را در کادر 
نقش بسته. نکته ی دیگر، مقام ومنزلتی که نقاش برای بیژن قایل 
شــده را می توان به دو دلیل ذکر کرد، از یک سو، شکل چاه را در 
باالی سطح خط زمین کشــیده و از سوی دیگر، درعین حال که 
بیژن در چاه زندانی شــده اما جایگاهی واال همانند سراپرده برای 
این پهلوان تصویر کرده آنچنان که این شکل جناقی در باالی چاه 

و سر بیژن را در نمونه های 3 و4 و12 می بینیم.

ردیف سوم
طبق حرکت پالن ها از راســت به چپ، صحنه نهم در پایین 

صحنه هشتم، آغازگر ردیف سوم است.
صحنه نهم: اگر طبق داســتان پیش برویــم، محتماًل این 
صحنه انتظار گرگین در ارمان برای بازگشت بیژن است. اما اثري 
از بیژن نمی یابد. ناگزیر به تنهایی و با دندان هاي گرازان به سوی 

پایتخت در ایران حرکت می کند.

تصویر21- چهار صحنه ردیف سوم به طور متوالی در ساختار خطی از راست به چپ.

روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه
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تصویر22- صحنه نهم.
ماخذ: (سایت گالری فریرواشنگتن)

تصویر24- صحنه دهم.
ماخذ: (سایت گالری فریرواشنگتن)

تصویر26- تصویر خطی صحنه دهم.

تصویر23- تصویر خطی صحنه نهم.

تصویر25- صحنه دهم.
ماخذ: (کیانی،1380و کامبخش فرد،1383)  

آنچه تا صحنه ی هشتم بررسی کردیم، در توران اتفاق افتاده 
بود اما در این صحنه نقاش بر اســاس آنچه در شاهنامه خوانده 
گریزی به ارمان می زند و از احوال گرگین می گوید. جهت ســر 
اسب گرگین به ســمت چپ و طبق حرکت پالن ها قرار گرفته، 
البته اگر به صحنه ی10 نگاه کنید، حرکت شــتران و اسبان در 
بازگشت به ایران از راست به چپ تصویر شده، در نتیجه حرکت 

سر اسب گرگین نیز به سوی ایران است.
صحنه دهــم: درداســتان خواندیم که کیخســرو در جام 
گیتی نما می نگرد، بیژن را به شهر ُختن در چاهی بسته به زنجیر 
می بیند. آنگاه نامه اي به رستم می نویسد و از او می خواهد که به 
دربار آید تا براي رهایی بیژن چاره ســازي کند. رســتم به دربار 

می آید و چنین برنامه ریزي می کند که ...
این صحنه بیانگر نجات بیژن به دســت جهان پهلوان رستم 
است. رستم به منیژه می گوید که هیزم بسیار فراهم آورد و شب 

هنگام بر ســر چاه بیفروزد که راهنماي ما شــود تا بیاییم. شب 
هنگام رســتم و پهلوانان بر ســر چاه می رونــد، جهان پهلوان از 
رخش پیاده می شود و ســنگ اکوان دیو از سرچاه برمی دارد و 
بند و زنجیر از او می گشاید. این پالن نیز در توران اتفاق می افتد.

  آنچه در این صحنه از لحــاظ زمانی اهمیت می یابد ذکر زمان 
شب در اشعار فردوسی است این تنها موردی است که موقعیت زمانی 
در عمل رستم اهمیت یافته، آنچنان که قابل ذکر باشد. اما نکته در 
عدم تطابق تاریکی شــب در متن کالمی و سفیدی پس زمینه در 
متن تصویری است، که البته دلیل آن به جهت محدودیت نقاش در 
امکانات بصری قابل توجیه است. یقیناً شخصی که سر از چاه بیرون 
آورده، بیژن است. سمت راست او، رستم قرار گرفته و سمت چپش 
منیژه ایستاده. اما فردی که جام در دست دارد وپشت منیژه ایستاده 
کیست؟! هویت این پیکره برای نگارنده مجهول است. نقاش، رستم را 
در حالی که سنگ اکوان دیو را با دو دست باال برده نشان می دهد به 
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طوری که بازگوکننده ی پهلوانی و قدرت رستم است. ازسویی دیگر، 
قدرت رستم و سنگینی سنگ، زمانی به خوبی درك می شود که در 

پالن هشتم این سنگ را فیل بر دهانه ی چاه گذارده بود.
صحنــه یازدهم: بیژن، منیژه، کاروان رســتم و پهلوانان از 

توران به سمت ایران باز می گردند.
بــه چند دلیل می توان این را به اثبات رســاند که این صحنه 
بازگشت به ســوی ایران اســت. از طرفی جهت حرکت اشتران 
و اســب ها از راســت به چپ بوده که این طبــق حرکت تمامی 
پالن ها طراحی شــده است. از سویی دیگر پیکره ی سوار بر اسب 
با دســت های باالی سر به نظر حالت شادی کنان دارد. همچنین 

این صحنه بعد از پالن نجات بیژن مصور شده است.
صحنه دوازدهم: بر اساس آنچه در داستان خواندیم، روایت 
اینگونــه پایان می یابد که، بیژن و منیــژه به ایران باز می گردند. 
کیخسرو کاخ آراسته را با همه تجمالت در اختیار منیژه می نهد 

و بیژن را به حرمت داشــتن و تیمار وي توصیه می کند. اما این 
صحنه اندك قرابتی با آنچه در صحنه های پیش دیدیم ندارد.

   نقاش در صحنه های قبل تمایزی میان کاخ و ســراپرده در 
تصویر سازی خود قائل شده بود )همانند کاخ منیژه در صحنه ی 
چهارم و سراپرده در صحنه سوم(. همچنین در صحنه های اول و 
هفتم برای بیان مقام شاهی کیخسرو و افراسیاب آنان را بر تخت 

پادشاهی نشانده است.
مناســب اســت این نکته یادآوری شــود که در صحنه اول 
کیخسرو با محاســنی بلند مصور شده بود اما در اینجا هیچ یک 
از دو پیکره ایســتاده محاسن ندارند، البته با این فرض که پیکره 
نشسته منیژه باشد. با این توضیح پس شخصی که در وسط کادر 
ایســتاده و دستش به اشاره باالست کیســت؟ محتماًل در حال 
توصیه و تذکر به فرد مقابلش است، اما اگر این شخص کیخسرو 

باشد، با پیکره ای که در صحنه ی اول دیدیم متفاوت است؟!!

تصویر31- تصویر خطی صحنه دوازدهم.

تصویر27- صحنه یازدهم.
ماخذ: (سایت گالری فریرواشنگتن)

تصویر28- صحنه یازددهم.
ماخذ: (کیانی،1380و کامبخش فرد،1383)

تصویر29- تصویر خطی صحنه یازدهم.

تصویر30- صحنه دوازدهم.
ماخذ: (کیانی،1380)

روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه
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منظومه شــاهنامه کــه می توان از آن به عنــوان بزرگ ترین 
حماســه تاریخی و ملــی ایرانی نام برد، ازیک ســوی، مجموعه 
خاطرات و روایات مکتوب درباره ی نخستین پادشاهان افسانه ای 
ایران و از ســوی دیگر متضمن داســتان های افسانه ای درباره ی 
قهرمانــان دلیری از طوایف بزرگ زمین دار اســت. همچنین به 
جهت برخورداری از جنبه های مختلف از جمله حکایات قهرمانانه 
و عاشــقانه در ادبیات شــفاهی و مردمی ایران، از جایگاه بسیار 
مهمی برخوردار بوده است و زمانی که مردمان سده های گذشته، 
در کوچه و بازار اشــعار حماسی فردوسی را می خواندند، هنرمند 
سفالگر نیز از این آیین ها بهره گرفته وضمن همراهی با آنان، این 

مضامین را به تصویر می کشیده است.
از جهت اینکه این آثار، آثاری ارزشمند و هنری به شمار می روند 
و در قالب کاربردی و تزیینی درخدمت تزیینات به کار می رفته اند، 
به نوعی عرصه های ترویج و حضور بیشتر این منظومه عظیم را در 
طی تاریخ ایران اسالمی فراهم کرده اند. لذا با بررسی و تعمق بیشتر 
در آنها نحوه ی حضور این اثر بزرگ بررســی شده که از آن جمله 
تنگ ســفالی منقوش به داســتان بیژن و منیژه است، که نوشتار 
حاضر را در برگرفت. آنچه مالحظه شــد، توصیف دوازده پالن از 
سه ردیف نقوش مزین شده بر سطح سفال فریر گالری بود، تمامی 

صحنه ها با ارایه جزییات با داستان شاهنامه تطبیق داده شد.  
در تکمیل این مجموعه الزم اســت نکاتی در رابطه با بررسی 
این دو پیکره مطالعاتی ذکر شــود. همانطور که پیش تر خواندید 
شــاهنامه دارای قالبی حماسی اســت حال آنکه داستان بیژن و 
منیژه، بخشی از روایت های عاشقانه منتخب شده است، اما نقاش 
این تنگ سفالی با زبردستی در تصویرسازی نقوش تغییر ژانر از 
حماسی به عاشــقانه را با قهرمانی های رستم به پایان می رساند 

بدین معنا که روح حماسه را در داستان زنده نگاه می دارد. 
نکته دیگر آنکه، در داستان به نقل از شاهنامه گفته شد که پس 
از خبر دار شــدن افراســیاب از حضور بیژن در قصر منیژه، دستور 
می دهد کاخ منیژه را محاصره کنند و او را از دربار می راند. منیژه با 
تک پیراهنی از خانمان رانده می شود و به همدلی و همیاری بیژن 
همت می گمارد. حکیم ابوالقاســم فردوسی در شعر خود منیژه را 
شــیر زنی معرفی کرده که عشق و نجات بیژن به دست اوست. به 

نتیجه

بیان دقیق تر، منیژه در کالم فردوســی صدای بلندتر و شخصیت 
فعال تری دارد. اما در مقایسه با تصاویر ظرف سفالی می بینیم که 
بیشتر نقوش حول محور قهرمانی ها، وفاداری و تحمل مشقت )در 
چاه افتادن( از جانب بیژن است، اغلب صحنه ها بیژن فعال تر مصور 
شــده )همانند صحنه شکار گرازان، اسیر شدن و به چاه افتادن( و 
در پایان هم نجات نهایی بیژن از چاه توسط رستم صورت می گیرد. 
تنها در یک صحنه )صحنه هشتم( منیژه را کنار چاه در حال نان 

دادن به بیژن می بینیم که معرف حضور فعال تر منیژه است.
در نگاه کلی به شــعر فردوسی و تصاویر ظرف سفالی متوجه 
می شــویم که در هر دو گفتمانی)دیالژیســم( بیرونی و درونی 
وجــود دارد از آن جهــت که داســتان از ســویی در ارتباط با 
جامعه ی زمان خود )پادشــاهی افراسیاب وکیخسرو( و از سوی 
دیگر در ارتباط با عشــق بیژن و منیژه قرار گرفته اســت. آنچه 
مسلم اســت به همراه گفتمانی، چند صدایی نیز پدید می آید، 
در کالم شــاهنامه این چند صدایی در شــخصیت های مختلف 
محســوس و آشــکار اســت، و در نقوش هر پیکره در ارتباط و 

گفتگو با دیگری معنا می یابد.
مناسب اســت این نکته نیز یادآوری شــود،  شخصیت هایی 
همانند کیخسرو، افراســیاب، منیژه، ندیمه، بیژن،  باغبان...، در  
نوشتار فردوسی با کالم و شعر نام هر شخص ذکر شده و هویت 
آنــان بر خواننده قابل درك اســت. ولی در طراحی ســفالینه، 
هنرمند نقاش تقریباً تالشــی برای تمایز پیکره ها نکرده است، 
بــه بیان دیگر چهره ها، لباس ها، کاله ها،... در تمامی اشــخاص 
مشــابه هستند مگر در مواردی معدود که افراسیاب و کیخسرو 
را بر تخت نشــانده و یا هویت منیژه را با موهای بلند قابل تمیز 
قرار داده اســت، البته تشــخیص این موارد نیز با توجه به متن 

شاهنامه ممکن می شود.
چنانکــه در مطالعه ی این دو پیکره موشــکافانه توجه کنیم 
مواردی بسیار قابل بررسی است لذا ذکر آن نیاز به نوشتار کتابی 
دارد که مجال این مقاله نمی دهد. مولف این نوشــتار کوشــید 
مهم ترین این نکات را در این مبحث بگنجاند. در مجموع، هدف، 
درك معنای نهفته در اثر ســفالی و کشف پیوند آن در ارتباط با 
متن ادبی شاهنامه بود، که با ارایه جزییات و استدالل بیان شد.
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