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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

روایت شاهنامه بر جام سفالین بیژن و منیژه
ﻋاﻃفه فاﺿﻞ* ،1محمد خﺰایی

2

1کارشناسی ارشد هنراسالمی ،دانشگاه هنراسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
2استاد دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/6/10 :تاریخ پذیرش نهایی)93/10/14 :

چکیده

ﺟلوههــای بارز هنر تﺼویری کهن را میتوان برروی ســفالنگارههای به ﺟای مانده از ﻗرون مﺨتلﻒ تاریﺨی ایران یافت.
این آﺛار در گﺴــتره تاریخ ،تمام ســنن تﺼویرنگاری ایرانی راﺣفﻆ و انتقال دادهاند ،ســننی که با روح هنر نقاشــی ایرانی
آکنده گشــته و هویت تاریﺨی و ملی ایرانی را به تﺼویر کشــیدهاند .مورد مﻄالﻌاتی ســفالنگاره بیﮋن و منیﮋه در راســتای
این تالش نمونه مناســﺐ و بﺴــتری ﺟهت تحقیﻖ مﻌرفی میشــود .ﺟام ســفالی با بهرهگیری از زبان تﺼویری و رمزگونه
به روایت داســتان بیﮋن و منیﮋه از شــاهنامه فردوســی پرداخته است .نوشتار ﺣاﺿر میکوشــد ،با بررسی و شرح تﺼاویر
ﺟام ســفالی در تﻄبیﻖ آن با متن کالمی شــاهنامه ،به رمزگشــایی نقوش ســفالنگاره بپردازد .ﺟهت نیﻞ به این مقﺼود،
روایت داســتان بیﮋن و منیﮋه از یﮏ ســو و خوانﺶ متن تﺼویری ســفالنگاره از ســوی دیگر ،مورد بررسی ﻗرار میگیرد.
در این روند مشــﺨﺺ میشــود ،که ﭼگونه متن کالمی شــاهنامه از بﺴتر نوشتار بربﺴتر ســفالینه انتقال یافته و هنرمند
نقاش به گونهای 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.

واژههای کﻠیدی

سفالنگاره ،ﺟام سفالین بیﮋن ومنیﮋه ،شاهنامه ،داستان بیﮋن ومنیﮋه.

*نویﺴنده مﺴئول :تلفن ،09132311746 :نمابر. E-mail: fazel9911@gmail.com ، 031-42629112:
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مقدمه
شــاهنامه ،ﺣضوری داﺋمی و گاه ﺣتی اﺟباری در پﮋوهﺶهای
مربوط به هنر و ادبیات داشته است .عالوه بر این پﮋوهﺶها داستانهای
آن بر رسانههای سفال ،فلز ،فرش ،پارﭼه ... ،مﺼور شدهاند .سرودن
شاهنامه را فردوسی در سال  371-370هﺠری( 981-980میالدی)
آﻏاز کرده ،و به نﻈر میرســد در ســال  395-394هﺠری نﺴﺨﮥ
تﮑمیﻞ شده از آن آماده میشــود و درسال  401هﺠری نﺴﺨهای
بدســت محمود ﻏزنوی میرسد که ﻗدر آن را ندانﺴته و فردوسی را
میآزارد (اسالمی ندوشــن .) 4 ،1370،ﻗریﺐ به ده ﻗرن از سرودن
شــاهنامه میگذرد و همچنان این کتاب گنﺠینهای برای تحقیﻖ
و پﮋوهﺶ محققان اســت .در این میان ﺟام سفالین بیﮋن و منیﮋه
در تﻄبیﻖ با شاهنامه پیﮑرهی مﻄالﻌاتی مناسبی را فراهم میآورد.
با این توﺿیﺢ ،اﻃالعاتی از ﺟام ﻻزم بنﻈر میرسد ،روایتپردازی
نقوش بدنهی خارﺟی این ﺟام با ســه ردیــﻒ و در توالی دوازده
صحنه ﻗرار گرفته اســت .دوخﻂ موازی عمودی ســبﺐ گﺴﺴت
صحنههــا از یﮑدیگر شــده و هرکادر ،مﻌنایی مﺴــتقﻞ را انتقال
میدهد .کادرهای افقی که درباﻻ و پایین تنﮓ سفالی ،نقوش سه
ردیﻒ را دربرگرفتهاند ،سبﺐ پیوست و استحﮑام دوازده صحنه در
یﮏ زنﺠیره متوالی میشود .نقوش بدنهی خارﺟی این تنﮓ سفالی
در سه ردیﻒ با موﺿوعات اصلی که عبارتند از:
 -1ردیﻒ اول :ابراز عشﻖ بیﮋن به وسیله تقدیم یﮏدسته گﻞ.
 -2ردیﻒ دوم :دستگیری بیﮋن بدست ﻏالمان منیﮋه وگرسیوز.
 -3ردیﻒ ســوم :به ﭼاه افتادن بیﮋن به دست ایشان وآمدن
رســتم به کنار ﭼاه برای نﺠات او؛ مﺼور شــده است .روایت ،از
صحنهای در ردیﻒ اول در باﻻی ﻇرف آﻏاز میشــود ودر نهایت

در ردیﻒ سوم پایین ﻇرف به پایان میرسد.
تنﮓ ســفالی مربوط به ﻗرن ششــم و در فریر گالری واشنگتن
نگهداری میشــود .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 میشود که در بیشتر نقوش آن از موﺿوعات شاهنامه،
خمﺴه نﻈامی و کتﺐ ادبی استفاده میشد (توﺣیدی.)279 ،1378 ،
البته این تﺼاویر عالوه بر زیبایی ،نوعی اسناد مﺼور از هنر ،زندگی،
ادبیات ،تاریخ اﺟتماعی و اﻗتﺼادی زمان خود به شمار میروند.
بدنــه ﺟام مذکور به روش ﭼرخکاری و با گﻞ رس ســاخته و
انگوبی(گﻞ آب) ســفید بر آن پوشیده شده است .در پﺨت اولیه
لﻌابی شــفاف بر بدنه زده میشود و ﻇرف در کوره ﻗرار میگیرد.
در روش مینایــی ،با مایﻊ مینا روی ﻇرف لﻌاب خورده نقاشــی
میشود و این مایﻊ پﺲ از پﺨت در کوره ،به رنﮓهای آبی ،سبز،
ﻗهوهای...دیده میشود (کامبﺨﺶ فرد.)464 ،1383،
نوشتار ﺣاﺿر پﺲ از روایت داستان بیﮋن و منیﮋه از شاهنامه،
بــه تحلیﻞ و آنالیــز دوازده فرم از ﺟام ســفالین میپردازد ،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.

داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی
این داستان از روایتهاي عاشقانهاي است که ﺣﮑیم ابوالقاسم
فردوسﯽ در مﺠموعﮥ عﻈیم خود شاهنامه به نﻈم درآورده است.
داســتان از آنﺠا آﻏاز مﯽشودکه؛ کیﺨﺴــرو ،پﺲ از کشته شدن
اکوان دیو و باز گردیدن رســتم به سیﺴتان روزي مﺠلﺲ ﻃرب
برپاداشــته است (صحنه  ،)1در آن ﺣال پردهداري نزد ساﻻر بار
مﯽآیــد که گروهﯽ از مردم ارمان ،ناﺣیهاي در مرز ایران و توران
از هﺠوم گرازان که موﺟﺐ پایمال شــدن محﺼوﻻت شدهاند ،به
دادخواهﯽ آمدهاند (صحنه .)1
ســاﻻر بار ،آنان را به دســتور شــاه به ﺣضور مﯽبرد و شاه با
وعده مﺴاعدت دفﻊ خوکان وﺣشﯽ ایشان را باز مﯽگرداند .آنگاه
کیﺨﺴرو دســتور مﯽدهد ده اســﺐ با لگام زرین و ﻃبقﯽ سیم
و زر وگوهــر ﺣاﺿر آورند و آن را پاداش کﺴــﯽ کــه دفﻊ گراز
کنــد ﻗرار مﯽدهد .بیﮋن گیو از ﺟمﻊ پهلوانان پاي پیﺶ مﯽنهد.
بیــﮋن پدر را از موفقیت خود مﻄمئن مﯽســازد و شــاه گرگین

میالد را که با راههاي آن ســرزمین آشــنایﯽ دارد همراه با بیﮋن
روانه مﯽکند .بیﮋن تدارك سفر مﯽبیند و با گرگین نﺨﺠیرکنان
راه مﯽپیمایند وبه بیشه ارمان ،مﺴــﮑن گرازان مﯽرسند .بیﮋن
تیــر و کمان برمﯽگیرد و داخﻞ بیشــه مﯽشــود و گرازان را به
تیــر و تیﻎ یﮑﯽ پﺲ از دیگري مﯽکشــد (صحنه  .)2آنگاه بیﮋن
ســرخوکان کشته شده را از تن ﺟدا مﯽســازد ،تا دندانهایشان
بر َکند 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 مﯽشود .درصدد برمﯽآید
که دامﯽ در راه او بگﺴــتراند ،به او مﯽگوید که ﺟشــنگاهﯽ در
فاصله نزدیﮑﯽ از این بیشه است که هر سال در همین اوان دختر
افراســیاب با گروهﯽ از ندیمههاي پریچهر خود بدانﺠا مﯽآید و
خیمه و خرگاه برپا مﯽکند ،بهتر است آنﺠا برویم و کمین کنیم
و از ترکان ســیماندام ،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 مﯽدهد .بدان سوي مﯽشتابد و ﭼون نزدیﮏ آن مرﻏزار
مﯽرسند ،منیﮋه دختر افراسیاب او را از دور مﯽبیند ،دایهي خود
را نزد او مﯽفرســتد تا بداند او کیﺴت و از کﺠاست .دایه پﺲ از
آگاه شــدن به ﺣال و کار بیﮋن ســرانﺠام او را به سراپرده منیﮋه
مﯽبــرد (صحنه  )3و روزي ﭼند آن دو به شــادي و ﻃرب با هم
به ســر مﯽبرند و ﭼون هنگام رفتن فرا مﯽرسد به دستور منیﮋه
داروي بﯽهوشــﯽ به بیﮋن مﯽخورانند و او را همچنان مدهوش و
بﯽخبــر در تﺨت روان ،به ﻗﺼر اختﺼاصﯽ منیﮋه مﯽبرند (صحنه
 )4و آنﺠا او را به هوش مﯽآورند .بیﮋن ﭼشــم مﯽگشاید و خود
را در ﻗﺼر منیﮋه در پایتﺨت افراســیاب مﯽیابد .روزي ﭼند بر او
مﯽگذرد ،به شادي و سرور ،تا اینﮑه باﻏبان آن ﻗﺼر از بودن مردي
بیگانه در آن خانه آگاه مﯽشــود ،بر ﺟان خود بیمناك مﯽگردد،
ناگزیر خبر به افراسیاب مﯽبرد (صحنه  .)5افراسیاب ،برادر خود
گرســیوز را با انبوهﯽ از لشﮑریان مﯽفرستد (صحنه  )6تا اﺣوال
آن مرد بیگانه را تحقیﻖ کنند .گرســیوز کاخ منیﮋه را درمحاصره
مﯽگیرد ســپﺲ در ﻗﺼر را مﯽشﮑنند و به اﻃاق مﯽرسند که در
آن بیــﮋن و منیﮋه و ندیمان گرم گفتگــو و عیﺶ و نوش بودند.
گرسیوز دو دســت بیﮋن را مﯽبندد و او را نزد افراسیاب مﯽبرد.
افراســیاب دســتور دار زدن او را مﯽدهد (صحنــه  .)7از اتفاق
خوش همان زمان پیران وســیه وزیر افراسیاب و ساﻻر بزرگ او
از راه مﯽرسد .از بیﮋن اﺣوال مﯽپرسد و بیﮋن سرگذشت خویﺶ
را به راســتﯽ بیان مﯽکند .پیران از مامور ﺟالد مﯽخواهد دست
نگه دارد و نزد افراســیاب مﯽرود و از شاه مﯽخواهد 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 مﯽنالد .در نهایت
افراسیاب مﯽپذیرد و به گرسیوز دستور مﯽدهد بیﮋن را با بند و
زنﺠیر در ﭼاهﯽ بیفﮑنند و ســنﮓ اکوان دیو را با پیﻞ ببرد و بر
ســر ﭼاه ﻗرار دهد (صحنه  )8و ســپﺲ منیﮋه را از دربار براند و
کاخ او را ﻏارت کند .بیﮋن به ﭼاه مﯽافتد و منیﮋه با تﮏ پیراهنی
از خانمان رانده مﯽشــود و به پرستاري بیﮋن همت مﯽگمارد از
در خانهها نان دریوزه مﯽکند و از سوراخ کنار ﭼاه به او مﯽرساند
(صحنه  .)8از آن سوي گرگین ﭼند روز به انتﻈار بازگشت بیﮋن
مﯽماند (صحنه  .)9اما اﺛري از بیﮋن نمﯽبیند .ناگزیر به تنهایﯽ و
با دندانهاي گرازان رو به پایتﺨت مﯽنهد .و در پیشگاه کیﺨﺴرو،
گرگین داســتانﯽ به هم مﯽبافد که بیﮋن به دنبال شــﮑار گوري
رفت و من از او بازماندم و هرﭼه ﺟﺴــتم او را نیافتم .شــاه که
ســﺨنان گرگین را نادرست مﯽیابد دســتور مﯽدهد گرگین را
زندانﯽ کنند .بنابر آیین و رسمﯽ مقرر روز هرمزد از ماه فروردین،
ســر سال نو ،کیﺨﺴــرو با ﺟامهاي پاك و سفید ،پیﺶ پروردگار
ﺟهــان به نیایﺶ مﯽپردازد و در ﺟام گیتﯽ نما مﯽنگرد ،بیﮋن را
به شــهر ُختن در ﭼاهﯽ بﺴته به زنﺠیر مﯽبیند .آنگاه نامهاي به
رســتم مﯽنویﺴد و از او مﯽخواهد که به دربار آید تا براي رهایﯽ
بیﮋن ﭼارهسازي کند .رستم به دربار مﯽآید و ﭼنین برنامهریزي
مﯽکند 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 مﯽرود و در آنﺠا بازاري ترتیﺐ مﯽدهد و کاﻻ و ﻗماش
بر بﺴاط مﯽنهد .منیﮋه خبر از آمدن کاروانﯽ از ایران مﯽشنود و
به آنﺠا مﯽشــتابد و از رستم ﺟویاي ﺣال گیو و گودرز مﯽشود.
رســتم در ابتدا از سﺨنان او مضﻄرب مﯽشود اما بﻌد از مدتﯽ به
آشپز خود دستور مﯽدهد مرﻏﯽ بریان بیاورد و به ﭼابﮑﯽ انگشتر
خــود را در مرغ پنهان مﯽکند و بــه منیﮋه مﯽگوید این را براي
بیﮋن ببر .منیﮋه ﻏذا را براي بیﮋن مﯽبرد ،بیﮋن انگشتري رستم را
در آن مﯽیابد و بر نگین آن نام رســتم را به خﻄﯽ باریﮏ نوشته
مﯽخوانــد و بیﮋن به منیﮋه مﯽگوید کــه آن کاروان براي نﺠات
ﺟــان او آمدهاند پﺲ به کاروان بازگرد و از آن ســاﻻر بپرس اگر
خداي رخﺶ هﺴتﯽ مرا آگاه ساز .منیﮋه نزد رستم مﯽآید و پیام
بیﮋن را به او مﯽرســاند .رستم به منیﮋه مﯽگوید 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 مﯽروند ،ﺟهان
پهلوان از رخﺶ پیاده مﯽشود و سنﮓ از سر ﭼاه برمﯽدارد .آنگاه
کمند به ﭼاه فرومﯽگذارد و او را از ﭼاه برمﯽآورد و بند و زنﺠیر
از او مﯽگشــاید (صحنه  .)10بیﮋن و منیﮋه به ایران بازمﯽگردند
(صحنه  .)11کیﺨﺴــرو کاخ آراســته با همه تﺠمالت در اختیار
منیﮋه مﯽنهــد و بیﮋن را به ﺣرمت داشــتن و تیمار وي توصیه
مﯽکند (صحنه  )12و داســتان با سﺨنان پندآمیز فرزانه نامدار
فردوسﯽ پایان خوش مﯽیابد (دبیرسیاﻗﯽ.)21-50 ،1381 ،
اکنــون با آگاهــی از متن کالمی شــاهنامه و توﺟیه ﺣرکت
صحنهها ،میتوان به بررســی ﺟام سفالی پرداخت .در این راستا،
کشــﻒ رمز تﺼاویر وابﺴــته به متن کالمی شاهنامه خواهد بود.
بدین ترتیــﺐ ،دوازده صحنهی 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 صحنهای در
ردیﻒ اول باﻻی ﻇرف آﻏاز میشــود و با ﺣرکت از سمت راست
به ﭼﭗ در نهایت در ردیﻒ ســوم پایین ﻇرف به پایان میرسد.
بــرای یافتن اولین تﺼویر از ردیــﻒ اول ﺟام ،اگر یﮏ ﺟمله را
در نﻈــر بگیریم ،واژهی ابتدایی در ارتباط با واژهی بﻌد و بﻌدی
در ارتباط بــا بﻌدی و به همین ترتیﺐ تــا پایان ﺟمله کلمات
در یﮏ زنﺠیــرهی متوالی مﻌنا مییابنــد .در هر ﺣال خواندن
متن کالمی وابﺴــته به ماهیت خﻄی آن است ،همانﻄور که در
شــیوهی نگارش فارســی از رابﻄهی راست به ﭼﭗ ودر خﻄوط
ﻻتین از رابﻄهی ﭼﭗ به راســت پیــروی میکند .بدین ترتیﺐ
هنگامی که متن نوشــتار شــاهنامه بر رســانهی تﺼویر انتقال
مییابد ،مﺴــلم اســت که با زنﺠیرهی متوالی (خﻄی) و ﺟهتی
همانند نوشتار فارسی (راست به ﭼﭗ) مﺼور میشود .از این رو
ســفالنگاره در توالی دوازده صحنه با ﺣرکت از سمت راست به
ﭼﭗ شﮑﻞ گرفته است.
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تصویر  -1چهار صحنه ردیف اول به ﻃور متوالی در ساختار خﻄی از راست به چﭗ.

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

تصویر -3تصویر خﻄی صحنه اول.
ماخﺬ):کیانی1380،وکامبﺨشفرد(1383،

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

تصویر  -4صحنه دوم.
ماخﺬ) :کیانی(1380،

تصویر -7تصویر خﻄی صحنه سوم.

تصویر -5تصویر خﻄی صحنه دوم.

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 میآیند و در همان
مﺠلﺲ بیﮋن گیو از ﺟمﻊ پهلوانان پای پیﺶ مینهد.
به نﻈر میرسد 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 پایهدار و آراسته به
ابزاری همانند نیزه از ﺟایگاه اﻃرافیانﺶ متمایز شــده ،نمونهی
همیــن تﺨت را در صحنهی  5و 7در تمایز ﺟایگاه افراســیاب از
دیگــر اﻃرافیانﺶ میبینیم .ذکر این نﮑته ﻻزم 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

میافتد و صحنهی بﻌد مﮑان به ارمان میرود .گذر از این صحنه
به صحنهی دیگر و انتقال اتفاﻗات ،ســبﺐ پویایی ساختار روایی
ﺟام میشود همچنین لحﻈهای از زمان و مﮑان را به پارهای دیگر
منتقﻞ میکند.
صحنه دوم :بیانگر شــﮑار و ﺟنﮓ بیﮋن بــا گرازان درارمان
(ناﺣیهای مرزی میان ایران وتوران) است ،در داستان روایت شد
که بیﮋن همراه گرگین به نﺨﺠیرگاه رفت و آنﺠا گرازان را از پای
درآورد و دندانهایشان را به نشانه پیروزي کشید...
نقاش این تنﮓ سفالی تقریباً تمامی ﭼهرهها را مشابه نقاشی
کرده اســت .تنها در مواردی همچون مــوی بلند ،منیﮋه از بیﮋن
متمایز شــده ،در این صحنه نیز هر ﭼهار پیﮑره ﭼهرههای 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 فﻌالتر داشته و مﻌرف بیﮋن میباشد .آنچه به نﻈر میرسد
بیــﮋن در روایــت درون متنی و بینامتن ،عنﺼر پایه اســت و از
عناصــر پویا وزنﺠیرهای روایت که بین عناصر دیگر ارتباط برﻗرار
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تصویر -8صحنه چهارم.
ماخﺬ) :کیانی1380،و کامبﺨشفرد(1383،

تصویر -9صحنه چهارم.
ماخﺬ) :سایت ﮔالری فریر واشنﮕتن(

تصویر  -10تصویر خﻄی صحنه چهارم.

میکند .این صحنه در ارتباط با صحنهی پیشین و پﺴین در یﮏ
زنﺠیرهی متوالی ﻗرار میگیرد که نهایتاً به مﺨاﻃﺐ خواهد گفت
کــه ﻏرض از این همه ﭼه بوده و در این روند روایت داســتان را
بیان میکند.
صحنه سوم :بیﮋن در پشت درخت ایﺴتاده و آن زن دایهي
منیﮋه است که ﺟهت خبر گرفتن از ﺟوان کنار درخت آمده است
زیرا که منیﮋه در دوردســتها او را دیده و به دایهي خود دستور
داده است آن ﺟوان را بیاورد.
در این صحنــه ،بیﮋن به توران آمده اســت و مﮑان از ارمان
به توران تﻐییر مییابد .به دلیﻞ محدودیت نقاشــی بر روی بدنه
ســفالی و تداخﻞ رنﮓها 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 ﻏیرﻗابﻞ انﮑار است .ذکر این نﮑته ﻻزم 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 میکشــد ومﻌرف لحﻈهای از زمان است ،اما در این
صحنه دو رویداد در یﮏ کادر به ﻃور همزمان مﺼور شــده و از
مناسبات همنشــینی و ﺟانشینی بهره میبرد ،پﺲ ﻗادر به بیان
زمان اســت ،بدین ترتیﺐ که بیﮋن یﮑبار درپشت درخت نقاشی
شده و بار دیگر در سمت ﭼﭗ بر سراپردهی منیﮋه نشﺴته است.
اما ســوالی پیﺶ میآیدکه ترتیﺐ ﺣرکت صحنهها 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؟!
میتوان پاسﺨی به این سوال داد که تمامی این اﺣتماﻻت را رد
میکند اما خود هنوز بﻄور ﻗﻄﻊ ﻗابﻞ اﺛبات نیﺴت .بیﮋن و منیﮋه در
کنار هم در سراپرده نشﺴته اند و ﭼون هنگام رفتن فرا مﯽرسد به
دستور منیﮋه داروي بﯽهوشﯽ به بیﮋن مﯽخورانند و او را همچنان
مدهوش و بﯽخبر به ﻗﺼر منیﮋه میبرند ،که در صحنه ﭼهارم بیﮋن
و منیﮋه در سراپرده تﺼویر شــدهاند .بیﮋن به عنوان عنﺼر پایهی
داستان بین شﺨﺼیتهای روایت ارتباط برﻗرار میکند و هم اوست
که آرامشــی که در صحنهی اول و دوم وﺟــود دارد را به ﭼالﺶ
میکشد وسبﺐ میشود از پالن سوم ،روایت وارد پارهای دیگر شود.
در واﻗﻊ از این پالن اســت که نیروی تﺨریﺐ کننده (عشﻖ بیﮋن و
منیﮋه) وارد میشود وساختار روایت را پویا میکند.
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 میدهد.
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 نشﺴتهاند بر
ما مﻌلوم نیﺴت ولﯽ ﻃبﻖ داستان شاهنامه که روایت شد ،شاید
اینــان زنان دربار و کاخ منیﮋه باشــند .اما میتوانیم این اﺣتمال
را رد کنیــم ،ﭼونانﮑه در صحنهی ﻗبــﻞ دیدیم نقاش این تنﮓ
ســفالی از خالﻗیت باﻻیی 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
وگزیدهگویــی مﺼور کند .پﺲ این اﺣتمال ﻗویتر خواهد بود که
این دو بیﮋن و منیﮋه نشﺴته درکنار هم هﺴتند ،بدین ترتیﺐ اگر
در صحنهی ســوم ســمت ﭼﭗ بر بیﮋن داروی بیهوشی خورانده
باشند ،در این صحنه سمت راست آنان که بر سراپردهاند ،همان
بیﮋن و منیﮋه هﺴــتند .میانهی کادر ابراز عشــﻖ بیﮋن به وسیله
تقدیم یﮏدســته گﻞ صورت میگیرد .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 محتم ً
ال شﺨﺼیتی که
درکنار کاخ ایﺴــتاده ،همان باﻏبانی اســت که در داستان ذکر
نامﺶ شد و خبر به افراسیاب میبرد.
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تصویر -11چهار صحنه ردیف دوم به ﻃور متوالی در ساختار خﻄی از راست به چﭗ.

تصویر -12صحنه پنجم.
ماخﺬ) :کیانی1380،وکامبﺨش فرد.(1383،

تصویر -14تصویر خﻄی صحنه ششم.

تصویر -13تصویر خﻄی صحنه پنجم.

تصویر -15صحنه ششم.
ماخﺬ):کیانی1380،وکامبﺨشفرد(1383،

ردیف دوم
این ردیﻒ بــا پایان یافتن ردیﻒ اول آﻏاز میشــود .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 میشود.
صحنه پنجم :بیانگر خبر بردن باﻏبان از ﺣضور مردی بیگانه
در کاخ منیﮋه نزد افراسیاب.
این پالن کمی متفاوتتر از بقیهی موارد اســت به آن ﺟهت
که دو رویداد در دو صحنهی 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 نشــانهی گﺴﺴت
پالنها در میانهی 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 اﺟازهی ﺣضور در پیشگاه
افراســیاب را نداشته است .همچنین ﺟهت سر اسﺐ از راست به
ﭼﭗ ودر واﻗﻊ به سمت توران ﻗرار دارد.
به نﻈر میرسد شــﺨﺼی که بر تﺨت نشﺴته به سبﺐ ﺣالت
موﻗر وشاهانه افراسیاب باشــد و او نیز بر تﺨتی مشابه کیﺨﺴرو
در صحنهی 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 میشود 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 میآید که برای خبر آوردن
آمده و افراســیاب در ﺣال گرفتن مشــورت و دادن دســتور به
گرسیوز برای محاصرهی کاخ منیﮋه و دستگیری بیﮋن میباشد.
صحنه ششم :ایــن صحنه بیانگر بﺨشی از داستان شاهنامه
اســت که ،افراسیاب ،برادر خود گرسیوز را با انبوهﯽ از لشﮑریان
مﯽفرستد ،تا اﺣوال آن مرد بیگانه را تحقیﻖ کنند .گرسیوز کاخ
منیﮋه را در محاصره مﯽگیرد ســپﺲ در ﻗﺼر را مﯽشﮑنند و به
اﻃاق مﯽرســند که در آن بیﮋن و منیﮋه و ندیمان گرم گفتگو و
عیﺶ و نوش بودند .گرســیوز دو دســت بیﮋن را مﯽبندد و او را
دست بﺴته نزد افراســیاب مﯽبرد .پیﮑرهای که در وسﻂ تﺼویر
شده ،مﻌرف بیﮋن است که دست بﺴته نزد افراسیاب برده میشود.
صحنه هفتم :این صحنه روایتگر محاصره کاخ منیﮋه در توران
توسﻂ گرسیوز ،برادر افراسیاب است .که بیﮋن را دست بﺴته نزد
افراسیاب میبرد .افراسیاب دستور دار زدن او را مﯽدهد.
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 ﭼهرهها 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 صحنهی 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 میبرد.
سمت ﭼﭗ افراســیاب ،بیانگر آن بﺨﺶ است که پیران از مامور
ﺟالد میخواهد دســت نگه دارد ،نزد افراسیاب مﯽرود و از شاه
مﯽخواهد که به ﺟاي کشــتن بیﮋن ،او را دربند کشد .در نهایت
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تصویر -16صحنه هفتم.
ماخﺬ ) :کیانی(1380،

تصویر -18تصویر خﻄی صحنه هفتم.

تصویر -17صحنه هفتم.
ماخﺬ ) :سایت ﮔالری فریرواشنﮕتن(

تصویر -19صحنه هشتم.
ماخﺬ) :سایت ﮔالری فریرواشنﮕتن(

تصویر -20تصویر خﻄی صحنه هشتم.

تصویر -21چهار صحنه ردیف سوم به ﻃور متوالی در ساختار خﻄی از راست به چﭗ.

افراسیاب مﯽپذیرد و به گرسیوز دستور مﯽدهد 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 مــیرود .در صحنهی بﻌد
ادامهی روایت را خواهیم دید .در این پالن نیز همانند نمونههای
پالنهای  3و 4نقاش از فضای محدود در بﺴتر سفالینه خالﻗانه
استفاده کرده و دو رویداد را در یﮏ صحنه خلﻖ کرده به گونهای
دوزمانگی ایﺠاد کرده اســت .افراســیاب در میانهی کادر بﻌنوان
عنﺼر اصلی و فرمان ده که بقیهی شــﺨﺼیتها در خدمت اویند
ﻗرارگرفته ،پیﮑرهی 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
میانهی کادر به دلیﻞ شــﺨﺼیت بیــﮋن و کنﺶ او مﻌنا مییابد،
به همیــن دلیﻞ این ﻗاب تﺼویری به ســبﺐ ارتباط با صحنهی
پیشــین و پﺴین و همچنین روابﻂ متوالی درون کادر از امﮑانات
ساختاری همنشــینی مﮑانی و متوالی بهره میبرد و میتواند به
بیان روایتگری بپردازد.
صحنه هشــتم :بیﮋن در توران به ﭼاه مﯽافتــد و منیﮋه با
تﮏ پیراهنی از خانمان رانده مﯽشــود و به پرستاري بیﮋن همت

مﯽگمارد از در خانهها نان دریوزه مﯽکند و از ســوراخ کنار ﭼاه
به او مﯽرساند.
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 .نﮑتهی دیگر ،مقام ومنزلتی که نقاش برای بیﮋن ﻗایﻞ
شــده را میتوان به دو دلیﻞ ذکر کرد ،از یﮏ سو ،شﮑﻞ ﭼاه را در
باﻻی سﻄﺢ خﻂ زمین کشــیده و از سوی دیگر ،درعین ﺣال که
بیﮋن در ﭼاه زندانی شــده اما ﺟایگاهی واﻻ همانند سراپرده برای
این پهلوان تﺼویر کرده آنچنان که این شﮑﻞ ﺟناﻗی در باﻻی ﭼاه
و سر بیﮋن را در نمونههای  3و 4و 12میبینیم.
ردیف سوم
ﻃبﻖ ﺣرکت پالنها از راســت به ﭼﭗ ،صحنه نهم در پایین
صحنه هشتم ،آﻏازگر ردیﻒ سوم است.
صحنه نهم :اگر ﻃبﻖ داســتان پیﺶ برویــم ،محتم ً
ال این
صحنه انتﻈار گرگین در ارمان برای بازگشت بیﮋن است .اما اﺛري
از بیﮋن نمﯽیابد .ناگزیر به تنهایﯽ و با دندانهاي گرازان به سوی
پایتﺨت در ایران ﺣرکت میکند.
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تصویر -22صحنه نهم.
ماخﺬ) :سایت ﮔالری فریرواشنﮕتن(

تصویر -24صحنه دهم.
ماخﺬ) :سایت ﮔالری فریرواشنﮕتن(

تصویر -23تصویر خﻄی صحنه نهم.

تصویر -25صحنه دهم.
ماخﺬ) :کیانی1380،و کامبﺨش فرد(1383،

تصویر -26تصویر خﻄی صحنه دهم.

آنچه تا صحنهی هشتم بررسی کردیم ،در توران اتفاق افتاده
بود اما در این صحنه نقاش بر اســاس آنچه در شاهنامه خوانده
گریزی به ارمان میزند و از اﺣوال گرگین میگوید .ﺟهت ســر
اسﺐ گرگین به ســمت ﭼﭗ و ﻃبﻖ ﺣرکت پالنها ﻗرار گرفته،
البته اگر به صحنهی 10نگاه 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
گیتﯽنما مﯽنگرد ،بیﮋن را به شهر ُختن در ﭼاهﯽ بﺴته به زنﺠیر
مﯽبیند .آنگاه نامهاي به رستم مﯽنویﺴد و از او مﯽخواهد که به
دربار آید تا براي رهایﯽ بیﮋن ﭼاره ســازي کند .رســتم به دربار
مﯽآید و ﭼنین برنامهریزي مﯽکند که ...
این صحنه بیانگر نﺠات بیﮋن به دســت ﺟهان پهلوان رستم
است .رستم به منیﮋه مﯽگوید 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 مﯽرونــد ،ﺟهان پهلوان از
رخﺶ پیاده مﯽشود و ســنﮓ اکوان دیو از سرﭼاه برمی دارد و
بند و زنﺠیر از او میگشاید .این پالن نیز در توران اتفاق میافتد.
آنچه در این صحنه از لحــاظ زمانی اهمیت مییابد 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 باﻻ برده نشان میدهد به
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تصویر -27صحنه یازدهم.
ماخﺬ) :سایت ﮔالری فریرواشنﮕتن(

تصویر -28صحنه یازددهم.
ماخﺬ) :کیانی1380،و کامبﺨش فرد(1383،

تصویر -29تصویر خﻄی صحنه یازدهم.

تصویر -30صحنه دوازدهم.
ماخﺬ) :کیانی(1380،

ﻃوری که بازگوکنندهی پهلوانی و ﻗدرت رستم است .ازسویی دیگر،
ﻗدرت رستم و سنگینی سنﮓ ،زمانی به خوبی درك میشود که در
پالن هشتم این سنﮓ را فیﻞ بر دهانهی ﭼاه گذارده بود.
صحنــه یازدهم :بیﮋن ،منیﮋه ،کاروان رســتم و پهلوانان از
توران به سمت ایران باز میگردند.
بــه ﭼند دلیﻞ میتوان این را به اﺛبات رســاند که این صحنه
بازگشت به ســوی ایران اســت .از ﻃرفی ﺟهت ﺣرکت اشتران
و اســﺐها از راســت به ﭼﭗ بوده که این ﻃبــﻖ ﺣرکت تمامی
پالنها ﻃراﺣی شــده است .از سویی دیگر پیﮑرهی سوار بر اسﺐ
با دســتهای باﻻی سر به نﻈر ﺣالت شادیکنان دارد .همچنین
این صحنه بﻌد از پالن نﺠات بیﮋن مﺼور شده است.
صحنه دوازدهم :بر اساس آنچه در داستان خواندیم ،روایت
اینگونــه پایان مییابد که ،بیﮋن و منیــﮋه به ایران باز مﯽگردند.
کیﺨﺴرو کاخ آراسته را با همه تﺠمالت در اختیار منیﮋه مﯽنهد

تصویر -31تصویر خﻄی صحنه دوازدهم.

و بیﮋن را به ﺣرمت داشــتن و تیمار وي توصیه مﯽکند .اما این
صحنه اندك ﻗرابتی با آنچه در صحنههای پیﺶ دیدیم ندارد.
نقاش در صحنههای ﻗبﻞ تمایزی میان کاخ و ســراپرده در
تﺼویرسازی خود ﻗاﺋﻞ شده بود (همانند کاخ منیﮋه در صحنهی
ﭼهارم و سراپرده در صحنه سوم) .همچنین در صحنههای 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 باﻻست کیﺴــت؟ محتم ً
ال در ﺣال
توصیه و تذکر به فرد مقابلﺶ است ،اما اگر این شﺨﺺ کیﺨﺴرو
باشد ،با پیﮑرهای که در صحنهی اول دیدیم متفاوت است؟!!
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نتیجه
منﻈومه شــاهنامه کــه میتوان از آن به عنــوان بزرگترین
ﺣماســه تاریﺨی و ملــی ایرانی نام برد ،ازیﮏ ســوی ،مﺠموعه
خاﻃرات و روایات مﮑتوب دربارهی نﺨﺴتین پادشاهان افﺴانهای
ایران و از ســوی دیگر متضمن داســتانهای افﺴانهای دربارهی
ﻗهرمانــان دلیری از ﻃوایﻒ بزرگ زمین دار اســت .همچنین به
ﺟهت برخورداری از ﺟنبههای مﺨتلﻒ از ﺟمله ﺣﮑایات ﻗهرمانانه
و عاشــقانه در ادبیات شــفاهی و مردمی ایران ،از ﺟایگاه بﺴیار
مهمی برخوردار بوده است و زمانی که مردمان سدههای گذشته،
در کوﭼه و بازار اشــﻌار ﺣماسی فردوسی را میخواندند ،هنرمند
سفالگر نیز از این آیینها بهره گرفته وﺿمن همراهی با آنان ،این
مضامین را به تﺼویر میکشیده است.
از ﺟهت اینﮑه این آﺛار ،آﺛاری ارزشمند و هنری به شمار میروند
و در ﻗالﺐ کاربردی و تزیینی درخدمت تزیینات به کار میرفتهاند،
به نوعی عرصههای ترویﺞ و ﺣضور بیشتر این منﻈومه عﻈیم را در
ﻃی تاریخ ایران اسالمی فراهم کردهاند .لذا با بررسی و تﻌمﻖ بیشتر
در آنها نحوهی 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
صحنهها با ارایه ﺟزییات با داستان شاهنامه تﻄبیﻖ داده شد.
در تﮑمیﻞ این مﺠموعه ﻻزم اســت نﮑاتی در رابﻄه با بررسی
این دو پیﮑره مﻄالﻌاتی ذکر شــود .همانﻄور که پیﺶتر خواندید
شــاهنامه دارای ﻗالبی ﺣماسی اســت ﺣال آنﮑه داستان بیﮋن و
منیﮋه ،بﺨشی از روایتهای عاشقانه منتﺨﺐ شده است ،اما نقاش
این تنﮓ سفالی با زبردستی در تﺼویرسازی نقوش تﻐییر ژانر از
ﺣماسی به عاشــقانه را با ﻗهرمانیهای رستم به پایان میرساند
بدین مﻌنا که روح ﺣماسه را در داستان زنده نگاه میدارد.
نﮑته دیگر آنﮑه ،در داستان به نقﻞ از شاهنامه گفته شد که پﺲ
از خبردار شــدن افراســیاب از ﺣضور بیﮋن در ﻗﺼر منیﮋه ،دستور
میدهد کاخ منیﮋه را محاصره کنند و او را از دربار میراند .منیﮋه با
تﮏ پیراهنی از خانمان رانده میشود و به همدلی و همیاری بیﮋن
همت میگمارد .ﺣﮑیم ابوالقاســم فردوسی در شﻌر خود منیﮋه را
شــیرزنی مﻌرفی کرده که عشﻖ و نﺠات بیﮋن به دست اوست .به

بیان دﻗیﻖتر ،منیﮋه در کالم فردوســی صدای بلندتر و شﺨﺼیت
فﻌالتری دارد .اما در مقایﺴه با تﺼاویر ﻇرف سفالی میبینیم که
بیشتر نقوش ﺣول محور ﻗهرمانیها ،وفاداری و تحمﻞ مشقت (در
ﭼاه افتادن) از ﺟانﺐ بیﮋن است ،اﻏلﺐ صحنهها بیﮋن فﻌالتر مﺼور
شــده (همانند صحنه شﮑار گرازان ،اسیر شدن و به ﭼاه افتادن) و
در پایان هم نﺠات نهایی بیﮋن از ﭼاه توسﻂ رستم صورت میگیرد.
تنها در یﮏ صحنه (صحنه هشتم) منیﮋه را کنار ﭼاه در ﺣال نان
دادن به بیﮋن میبینیم که مﻌرف ﺣضور فﻌالتر منیﮋه است.
در نگاه کلی به شــﻌر فردوسی و تﺼاویر ﻇرف سفالی متوﺟه
میشــویم که در هر دو گفتمانی(دیالﮋیﺴــم) بیرونی و درونی
وﺟــود دارد از آن ﺟهــت که داســتان از ســویی در ارتباط با
ﺟامﻌهی 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 میآید،
در کالم شــاهنامه این ﭼند صدایی در شــﺨﺼیتهای مﺨتلﻒ
محﺴــوس و آشــﮑار اســت ،و در نقوش هر پیﮑره در ارتباط و
گفتگو با دیگری مﻌنا مییابد.
مناسﺐ اســت این نﮑته نیز یادآوری شــود ،شﺨﺼیتهایی
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 پیﮑرهها نﮑرده است،
بــه بیان دیگر ﭼهرهها ،لباسها ،کالهها ...،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 میشود.
ﭼنانﮑــه در مﻄالﻌهی این دو پیﮑره موشــﮑافانه توﺟه کنیم
مواردی بﺴیار ﻗابﻞ بررسی است لذا ذکر آن نیاز به نوشتار کتابی
دارد که مﺠال این مقاله نمیدهد .مولﻒ این نوشــتار کوشــید
مهمترین 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 استدﻻل بیان شد.
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