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چكيده
بررســي الگوهاي بصري شــکار بهرام گور و آزاده در سفالينه هاي مصور سلجوقي نشان مي دهد که 
برخي از آنها،عالوه بر ترسيم چنگ نوازي و همراهي آزاده در شکار، به هالکت رسيدن او به زير پاهاي 
شتر با جامه اي متفاوت را نيز مورد توجه قرار داده اند.تحقيق حاضر با هدف شناخت الگوهاي بصري و 
مفهومي دو رويداد چنگ نوازي و مرگ آزاده با دو جامه متفاوت که در سفالينه هاي سلجوقي به تصوير 
کشيده شــده اند، شکل گرفته وتالش شده به اين پرسش هاپاسخ  داده شــود: الف. اشتراک و تفاوت هاي 
الگوهاي بصري و مفهومي دو رويداد چنگ نوازي و مرگ آزاده در ايران باســتان، ساساني و سلجوقي 
کدامند و بر استمرار کدام انديشه داللت دارد؟ ب. وجوه مشترک آثار هنري با موضوع آزاده و بهرام در 
آثار ساساني و سلجوقي کدامند؟ روش تحقيق مقاله، توصيفي تحليلي است و مطالب به طريق اسنادي و 
کتابخانه اي گردآوري شده اند.همچنين، تعداد هشت نمونه انتخابي از آثار برجاي مانده از دو دوره تاريخي 
ساســاني و سلجوقي با محوريت داســتان بهرام گور و آزاده بارويکردشمايل نگاري وشمايل شناسي 
پانوفسکي مطابقت داده شده است. نتايج نشان مي دهد که الگوهاي بصري و مفهومي مرگ آزاده به گفتمان 
ادبي شاهنامه ارجاع دارد که خود برگرفته از يک حکايت شفاهي کهن ايراني است و از منظر جهان بيني 
اسطوره اي ايران باستان؛ به نظر مي رسد مرگ آزاده با جامه متفاوت به مرگ زهره، دلدارورثرغنه (خدا- 

خورشيد)، هنگام تولد خورشيدوروزي نوداللت دارد. 
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مقدمه
بهرام پنجم يا بهرام گور، پادشاه خوشنام و عدالت گستر 
نمادين  ويژگي هاي  با  مختلف  سده هاي  در  ساساني که 
در ادبيات و هنر ايراني نموديافته، هم نام ور ثرغنه خداي 
اوستايي و فرشته پيروزي و نگهبان فتح و نصرت است.

آن چه در آثار سفالي سلجوقي اهميت يافته، بهره گيري از 
انديشه، هنر و ادبيات ايراني در ترسيم بي پيرايه داستان هاي 
برگرفته از بهرام گور در کسوت و فضاي اسالمي است. 
اين تصاوير که متناسب با سطح ظروف ترسيم شده اند، با 
بيان تمثيلي و نمادين شکل گرفته اند. ازاين رو، آفريده هايي 
چند وجهي اند که درک مفاهيم آنها نيازمند مطالعاتي جامع 
و فراگير است. اين پژوهش در مورد نگاره هاي مرگ آزاده، 
چنگ نواز و دلدار بهرام گور که در سه سفالينه  سلجوقي 
مصور شده اند، شکل گرفته و درواقع، تطبيقي از ادبيات رايج 
در دوره سلجوقي، پنج نمونه ازآثار ساساني (سه ظرف 
سيمين و زّرين، قاب گچي، ُمهر) و انديشه فلسفي ايران 
پيش از اسالم است.اين موضوع، در فرآيند معناشناختي 
با روش شمايل نگاري و شمايل شناسي پانوفسکي تحليل 
شده است و تالش شده به اين پرسش ها پاسخ داده شود: 
الف. اشتراک و تفاوت هاي الگوهاي بصري و مفهومي دو 
رويداد چنگ نوازي و مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي کدامند و بر استمرار کدام انديشه داللت دارد؟ 
ب. وجوه مشترک آثار هنري با موضوع آزاده و بهرام در 
آثار ساساني و سلجوقي کدامند؟اين پژوهش بر اين بوده 
است که الگوهاي مشترک را ميان آثاري که داراي ماهيت 
و کارماده اجرايي متمايزي هستند تبيين نمايد تا به شيوة 
انديشيدن مشترک در دوره هاي پيش از اسالم و سلجوقي 

صحه گذارد. 

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي تحليلي است ومطالب 
به طريق اسنادي و کتابخانه اي گردآوري شده اند.همچنين، 
تعداد هشت نمونه انتخابي از آثار برجاي مانده از دو دوره 
بهرام  داستان  با محوريت  تاريخي ساساني و سلجوقي 
يک  ساساني،  زّرين  و  سيمين  ظرف  (سه  آزاده  و  گور 
قاب گچي و يک ُمهر ساساني، سه سفالينه سلجوقي) با 
رويکردشمايل نگاري و شمايل شناسي پانوفسکي مطابقت 
داده شده است. پانوفسکي مورخ هنر آلماني (۱۸۹۲-۱۹۶۸) 
با تعريف و افتراق ميان مضمون يا معنا و فرم، سه مرحله 
از تفسير (توصيف پيش آيکونوگرافي يا تحليل شبه فرمي، 
تحليل آيکونوگرافي، تفسير شمايل شناسي يا آيکونولوژي) 
يا  تصوير  توصيف  نخست، شامل  مرحله  نهاد.  پيش  را 
پيکربندي اثر است و اثر هنري بر اساس عناصر بصري 
همچون رنگ، شکل، ترکيب بندي و غيره مورد بررسي قرار 
مي گيرد. مرحله دوم به تصاوير، داستان ها و تمثيل ها به 
جاي بن مايه ها مي پردازد و شناخت موضوعات يا مفاهيم 

خاص منتقل شده از راه منابع ادبي يا از سنت شفاهي را 
بديهي مي انگارد (پانوفسکي، ١٣٩٦: ٤٤). مرحله سوم نيز 
که شمايل شناسي (آيکونولوژي) نام دارد،به منظور کشف 
دروني ترين معناي اثر هنري،زمينه هاي تاريخي، اجتماعي، 
فلسفي، مذهبي و شيوه انديشيدن يک ملت و يا يک طبقه 
Orrelle& Hor-).مي شود بررسي  دوره  يک  در  خاص 

.(witz, 2016: 6

پيشينه پژوهش
براي  غني  آزاده،بستري  و  گور  بهرام  داستان  اهميت 
را  وهنري  تاريخي  ادبي،  مختلف  زمينه هاي  در  پژوهش 
فراهم آورده است. در حوزه ادبيات مي توان به مقاله حسن 
ذوالفقاري(١٣٨٥) با عنوان «هفت پيكر نظامي و نظيره هاي 
آن» چاپ شده در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني 
(دانشگاه خوارزمي) اشاره کرد که به معرفي ارزش هاي 
داستان هاي هفت پيکر نظامي ازجمله بهرام گور و آزاده 
«بررسي  عنوان  با  مقاله  تاريخ،  عرصه  در  مي پردازد. 
هويت بهرام پنجم در شاهنامه و هفت پيکر با نگرش نگاه 
تاريخي»که در سال (١٣٩٧) در فصلنامه علمي پژوهشي 
تاريخ ادبيات چاپ شده است، داستان بهرام گور و آزده از 
منظر تاريخي مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اين نکته تأکيد 
مي شود که فردوسي در دخل و تصرف اين داستان؛ بيشتر 
از نظامي به تاريخ پايبند بوده است. در حيطه هنر،ريچارد 
اتينگهاوزن در مقاله اي تحت عنوان «مشکالت شناسايي 
شکار بهرام گور» که در سال (١٩٧٩) در نشريه مطالعات 
ايراني موسسه ايران شناسي بريتانيا چاپ شده، با استناد 
به مقاالت مرتبط، صحنه هايي از شکار بهرام گور و آزاده 
را که در آثار ساساني به تصوير کشيده شده اند، با برخي 
از آثار سفالي، فلزي، کاشي و نگاره هاي قرون مياني اسالم 
(سلجوقي) مورد ارزيابي قرار داده ، اما تحليلي از مضمون 
مرگ آزادهارايه نمي دهد. از ديگر مقاالت مرتبط با موضوع 
مورد پژوهش، مقاله بهداني و مهرپويا (١٣٩١)، با عنوان 
«بررسي تصوير بهرام گور در هنر ايران از دوره ساساني 
تا پايان دوره قاجار» است که در فصلنامه علمي پژوهشي 
نگره به چاپ رسيده و به تطبيق داستان بهرام گور و آزاده 
در شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي مي پردازد. بخشي 
از اين مقاله به نمادهاي ايزد بهرام و حضور او در آثار 
ايران از ساساني تا قاجار اشاره دارد. در ضمن، در طي 
سير تداوم نقشمايه بهرام گور از دوره باستان، چند بشقاب 
ساساني و سفالينه سلجوقي که مرتبط با اين مقاله است، 
ديگر،«تفسيرشمايلشناسانه  مقاله  مي شوند.  توصيف 
بر  اينجو  آل  شاهنامه هاي  در  گوروآزاده  نگارهبهرام 
در   (١٣٩٦) در سال  که  دارد  نام  پانوفسکي»  مبنايآراي 
نشريه نگره چاپ شد.در اين مقاله، براساس بستر فکري، 
سياسيو اجتماعي حاکم در عصر حکومت مغولي ايلخاني 
و آل اينجو، نگاره هايي  از بهرام گوروآزاده در شاهنامه هاي 
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آنها، صحنه چنگ نوازي  در  که  آل اينجوبررسي مي شود 
در  آزاده  فروافتاده  پيکره  فقط  بلکه  نشده،  ترسيم  آزاده 
زير پاهاي شتر به تصوير کشيده شده اند. درنتيجه، رمز 
نقشمايه مرگ آزاده رانمايش قدرت شاه مغولي مي داند. اما، 
پژوهش حاضر، در پي کشف اليه هاي پنهان معنايي ترسيم 
دو رويداد چنگ نوازي و مرگ آزاده با دو جامه متفاوت 
در سفالينه هاي سلجوقي است و تالش دارد در يک مطالعه 
تطبيقي با آثار ساساني، بر استمرار شيوه انديشيدن ايران 

باستان در دوره سلجوقي صحه گذارد. 
 

تفسير شمايل شناسانه بهرام گور و مرگ آزادهدر آثار 
ساساني بر اساس آراي پانوفسکي

پسر  ميالدي)،   ٤٤٠ تا   ٤٢٠) گور  بهرام  يا  پنجم  بهرام 
ساساني  سلسله  شهرياران  نامدارترين  از  اول  يزدگرد 
است. بر اساس آن چه درباره زندگي بهرام پنجم به اجمال 
اول که در دوران  آورده شده است، ميتوانگفتيزدگرد 
پادشاهي اش تخم بدي کاشته بود، صاحب پسري به نام 
بهرام شد. او از اختربينان شنيد که در صورتي فرزندش بر 
تخت شاهي خواهد نشست که در سرزميني بيگانه پروش 
يابد. از اين رو، يزدگرد پسرش را به حيره، نزد ُنعمان، شاه 

عرب فرستاد. بهرام، در آن سرزمين در هنرهاي سواري، 
تيراندازي، شکار، فلسفه و هنرهاي ادبي آموزش کامل ديد و 
فضيلت هاي رزم آوران را کسب کرد. کمانگير و سوارکاري 
بي مانند شد، در پي تيزپاترين جانوران بيابان مي تاخت و 
با پرتاب تير آنها را از پاي درمي آورد (يارشاطر و ديگران، 
كه  اول  يزدگرد  پدرش  برخالف  ج ٣، ٣٤٩).بهرام   :١٣٩٢
درآثار تاريخي به عنوان فردي بزهكار معرفي ميشود، به 
خوشنامي، عدالت گستري و رعيتپروري مشهور است و 
همه صـفات نيكو را در حد عالي داراسـت. درآثار مختلف، 
نيكي،  و  احـسان  از  پروري،  رعيت  و  عدالت  بر  عالوه 
شجاعت و مردانگي او نيز ياد كرده اند (غالمي نژاد و ديگران، 
١٣٨٦: ١١٩). مورخين او را پادشاهي خوب و مجري قانون 
مي دانند. در زمان او دانش، هنر، کشاورزي و پيشه رونق 
بسزايي يافت و با آن که عشق به شکار داشت، ولي از فکر 
ملک و ملت نيز غافل نبود (سامي، ١٣٩٠: ٢٥١). همچنين، 
به شکار به مثابه بهترين مکتب جنگ ادامه مي داد (بري، 
١٣٩٤: ٥٧).بهرام پنجم، شخصيتي است که از قرن ها پيش، 
بوده است.  تصويرگران  و  نقاشان  شاعران،  توجه  مورد 
ازاين رو، اشعار فراواني راجع به او سروده شده و بسياري 
از ماجراها و صحنه هاي زندگي او، به تصوير درآمده است. 

تصوير١. بشقاب نقره اي ساساني، مأخذ: (پوپ، ١٣٩٤: ج٧، ٢٢٩)

تصوير٢. بشقاب نقره اي ساساني، مأخذ: (اتينگهاوزن، ١٩٧٩: ٣٢)

تصوير٣. بشقاب نقره اي ساساني، مأخذ:
 www.hermitagemuseum.org

تصوير٤. قاب گچي چال ترخان ساساني، بهرام گور و چنگ  نوازي 
 Ettinghausen,1979: 37 :آزاده، مأخذ



داستان بهرام گور همچون بيشتر داستان هاي تاريخي، جنبه 
اسطوره اي و حماسي دارد. فردوسي در شاهنامه، دوران 
پادشاهي بهرام را بسيار مفصل بيان کرده است و عالوه 
بر بخش مربوط به پدر بهرام يعني يزدگرد اول، از تولد، 
کودکي و نوجواني پسرش ياد مي کند.همچنين،داستان هايي 
را به پادشاهي بهرام تا زمان مرگ وي اختصاص مي دهد. 
از طرفي، اين چهره تاريخي و اسطوره اي براي نظامي نيز 
آنقدر اهميت داشته که يکي از پنج گنج خويش را به وي 

اختصاص داده است(سعيدي و ديگران، ١٣٩٤: ٧٧).
بهرام  شکار  موضوع  اهميت  که  مي دهد  نشان  مطالعات 
گور و آزاده، درونمايه برخي از آثار هنري ساساني را به 
خود اختصاص داده است. تصاوير١، ٢ و٣ سه نمونه از 
بشقاب هاي  سيمين و زّرين، تصوير٤ قاب گچي و تصوير 
٥ ُمهر ساساني است که صحنه شکار بهرام گور و آزاده را 

به نمايش مي گذارند. 

آراي  آثار ساساني بر اساس  تفسير شمايل شناسانه 
پانوفسکي

تحليل شبه فرمي:بر اساس آراي اروين پانوفسکي، نخستين 
توصيف  يا  شبه فرمي  تحليل  هنري،  آثار  تفسير  مرحله 
پيش آيکونوگرافيک نام دارد و به توصيف الگوهاي بصري 
آثار مي پردازد.تصاوير١،٢ و ٣، ظروف زّرين و سيمين و 
متعلق به دوره ساساني هستند. در اين آثار، دو پيکره بر 
پشت شتري نشسته و از سمت چپ به سوي راست در 
حرکت هستند. صحنه بيانگر موضوع شکار است. پيکره 
تيرانداز به عنوان شخصيتي برتر، در ابعادي بزرگتر به 
تصوير کشيده شده است، درحالي که پيکره دختر در ابعادي 
کوچکتر ترسيم شده است. بزرگنمايي پيکره تيرانداز، تاج و 
لباس فاخرش بر وجه پادشاهي تأکيد دارند. همچنين، مهارت 

در شاخ هاي  فرورفته  تيرهاي  از طريق  او  تيراندازي  در 
غزال و تبديل آن به ماده، نشاندن دو تير بر سر غزال ماده 
و تبديل آن به نر، و به هم دوختن ُسم و گوش غزال نشان 
داده شده است. در تصوير ١ با توجه به وجود تيردان در 
دست دخترو نحوه بازنمايي دستان او در تصاوير ٤و ٥ 
به نظر مي رسد همراهي دختر در شکار بيش از چنگ نوازي 
او مورد توجه است. واقع گرايي و روايتگري از ويژگي هاي 
بصري اين ظروف به شمار مي آيند. اگرچه، در هيچکدام از 
اين آثار، فرجام داستان يعني به هالکت رسيدن آزاده به 

زير پاهاي شتر ترسيم نشده است.
که  هستند  ساساني  ُمهر  و  گچي  قاب   ،٥ و   ٤ تصاوير 
داستان شکار بهرام گور و آزاده را به نمايش مي گذارند. 
نکته شايان توجه اين است که در اين آثار، برخالف ظروف 
سيمين و زّرين، پيکره آزاده و بهرام، به صورت هم اندازه 
تصوير شده اند. در قاب گچي، جهت حرکت شتر از چپ به 
راست است و صحنه بر زمين افتادن آزاده ترسيم نشده 
است، ولي در ُمهر ساساني جهت حرکت شتر از راست 
به چپ بوده و پيکره آزاده در زير پاهاي شتر نشان داده 
شده است. الگوهاي بصري آثار ساساني (ظروف سيمين 
و زّرين، قاب گچي، ُمهر) بر روايتگري داستان داللت دارند 
و تفاوت در اندازه پيکره ها، جهت حرکت شتر، عدم ترسيم 
پيکره فروافتاده آزادهدر ظروف و قاب گچي و ترسيم او در 
ُمهر، جنس آثار (ُمهر: سنگ يشم، قاب ترخان: گچ، ظروف 
ساساني: طال و نقره)، روش ساخت و کاربرد (ظرف، قاب، 

ُمهر)،ازموارد افتراق به شمار مي آيند.
پژوهش  مورد  آثار  مخاطب  شمايل نگارانه:اگر  تحليل 
آنها  با مشاهده  ايران آشنايي داشته باشد،  ادبي  با منابع 
متوجه مي شود که اين تصاوير به داستان شکار بهرام گور 
و آزاده اشاره دارند که به ويژه در شاهنامه فردوسي و 

مفهومي  و  بصري  الگوهاي  تحليل 
مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي با رويکرد شمايل شناسي 

پانوفسکي

تصوير٥. ُمهر ساساني، شکار بهرام گور و چنگ نوازي و بر زمين 
Ibid 34 :افتادن آزاده، مأخذ

تصوير٦. بشقاب مينايي سلجوقي، بهرام گور و آزاده، مأخذ:
www.metmuseum.com
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پنج گنج نظامي نيز به آن پرداخته شده است. اتينگهاوزن 
با استناد به پالک گچي ساساني چال ترخان در تصوير٤، 
آزاده را همانند آن چه در شاهنامه ذکر شده، نوازنده چنگ 
معرفي نموده و با توجه به ُمهر ساساني در تصوير ٥ که 
صحنه چنگ نوازي و به هالکت رسيدن آزاده در آن نشان 
داده شده است، معتقد است که اين تصاوير، برگرفته از يک 
 Ettinghausen,1979:) روايت شفاهي کهن ايراني است

.(28

بنا بر نظر اتينگهاوزن، در گذار از ساسانيان به دوره هاي 
کامًال  آزاده  و  گور  بهرام  شکار  موضوع  اسالمي، 
شناخته شده  و محبوب ايرانيان بوده و داستان شکار بهرام 
گور و آزاده در شاهنامه نيز فقط يک نسخه جديد شعري از 
يک روايت کهن ايراني است (Ibid: 29).اما، اتينگهاوزن در 
مطالعات خويش، هيچ تحليلي از مرگ آزاده به زير پاهاي 

شتر ارايه نمي دهد.

پانوفسکي،اين  آراي  اساس  بر  شمايل شناختي:  تفسير 
مرحله منوط بر شناسايي شيوه انديشيدن يک ملت است.

ازاين رو، براي کشف اليه هاي پنهان معنايي نگاره شکار 
بهرام گور و آزاده که در آثار ساساني به تصوير کشيده 

شده اند، شناخت انديشه کهن ايراني ضرورت مي يابد.
در باور عقيدتي کهن ايراني، بهرام گور تنها يک شاه زميني 
در  که  است  اوستايي  ثرغنه، خدايي  هم نامور  او،  نيست. 
فارسي ميانه «ورهران» به معني آماده نبرد، درهم شـكننده 
مقاومت و فاتح اژدها است. ور ثرغنه، نيروي قهار ايزدي 

است که نامش در فارسي جديد، بهرام تلفظ مي شود. او 
پاسدار و نشان بالدار شاهان کهن ايران است (بري،١٣٩٤ 
:٨٤).در جهان بيني کهن ايراني، ورثرغنه آميخته با خدايي 
کهن تر يعني مهر (ميترا) يا خداي خورشيد و نور است 
خدا  آسمان-  مقام  از  مهر  ج٢،٩٠٥).بعدها  (پوپ، ١٣٩٤: 
تنزل يافته و به خورشيد- خدا (وره ثرغنه) تبديل مي شود 

(همان: ٩٠٧).
در اسطوره پردازي ايران باستان، رنگ و بوي عاشقانه اي 
ميان رابطه مهر و ستاره صبحگاهي (زهره) وجود دارد 
در  خدا- خورشيد  اين رو،  از  است.  زهره  عاشق  مهر  و 
طلوع خود ستاره صبحگاهي يا زهره را از عرصه آسمان 
اين رويداد، زايش درونمايه اي به صورت  پيامد  مي راند. 
کشته شدن دلدار به دست دلداده است. با اين حال، ستاره 
صبحگاهي، کودک- خورشيد را به دنيا مي آورد. از اين رو، 
خورشيد هم فرزند و هم دلداده ستاره صبحگاهي (زهره) 
وجودي  بهرام  ١٠٨٢).بنابراين،  ج٢،   :١٣٩٤ (پوپ،  است 
که  است. در سرودي  انديشه  يک  از  يا تجسمي  انتزاعي 
بدو اختصاص دارد (يشت١٤)، بهرام ده تجسم يا صورت 
دارد که هرکدام از آنها بيانگر نيروي پوياي اين خداست. 
نخستين تجسم او باد تند است؛ تجسم دوم او هيئت گاو نر 
زرگوش و زرين شاخ است؛ سوم، هيئت اسب سفيدي است 
با ساز و برگ زرين؛ چهارمي هيئت شتربارکش تيزدنداني 
است که به يک حمله مي کشد؛ هم خشمگين است و هم 
زورمند؛ ششم، هيئت جواني است به سن آرماني پانزده 
سالگي؛ هفتم، هيئت پرنده تيزپروازي است که شايد کالغ 

تحليل شبه فرمي (توصيف پيش آيکونوگرافيک)
ظرف سيمين و زّرين، ترسيم تيرانداز و دختر سوار بر شتر؛ جهت حرکت شتر و تير از چپ به راست؛ به 

تصوير کشيدن پيکر تير انداز در ابعاد بزرگتر با کمر باريک و شانه هاي پهن؛ تأکيد بر تاج و لباس فاخر 
تيرانداز؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با تير؛ ترسيم دختر در ابعاد کوچکتر؛ ترسيم تير در دست 

دختر؛ عدم ترسيم پيکره فروافتاده دختر بر زمين؛ روايتگر.

ظرف سيمين و زّرين، ترسيم تيرانداز و دختر سوار بر شتر؛جهت حرکت شتر و تير از چپ به راست؛ به 
تصوير کشيدن پيکر تير انداز در ابعاد بزرگتر با کمر باريک و شانه هاي پهن؛ تأکيد بر تاج و لباس فاخر 
تيرانداز؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با تير؛ ترسيم دختر در ابعاد کوچکتر؛ عدم ترسيم پيکره 

فروافتاده دختر بر زمين؛ روايتگر.

ظرف سيمين و زّرين، ترسيم تيرانداز و دختر سوار بر شتر؛جهت حرکت شتر و تير از چپ به راست؛ به 
تصوير کشيدن پيکر تير انداز در ابعاد بزرگتر با کمر باريک و شانه هاي پهن؛ تأکيد بر تاج و لباس فاخر 
تيرانداز؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با تير؛ ترسيم دختر در ابعاد کوچکتر؛ عدم ترسيم پيکره 

فروافتاده دختر بر زمين؛ روايتگر.

قاب گچي؛ ترسيم هم اندازه تيرانداز و دختر چنگ نواز سوار بر شتر؛ جهت حرکت شتر و تير از چپ به 
راست؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با تير؛ عدم ترسيم پيکره فروافتاده دختر بر زمين؛ روايتگر.

ُمهر؛ سنگ يشم؛ ترسيم هم اندازه تيرانداز و دختر چنگ نواز سوار بر شتر؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي 
غزال با تير؛ جهت حرکت شتر و تير از راست به چپ؛ نحوه نشستن دختر چنگ نواز و تيرانداز برخالف 

ديگر آثار ساساني، پشت به هم است؛ ترسيم پيکره فروافتاده دختر چنگ نواز؛ روايتگر.

جدول ١. تحليل شبه فرمي (توصيف پيش آيکونوگرافيک) آثار ساساني با نقش شکار بهرام گور و آزاده، مأخذ: نگارندگان



باشد؛ هشتم، هيئت قوچ وحشي است؛ نهم، بز نر جنگي است 
و سرانجام دهم، مردي است که شمشيري زرين تيغه در 

دست دارد (هينلز،١٣٩٣: ٤١).
کهن  ايزدان  از  بسياري  دين زردشتي،  يکتاپرستي  با  اما، 
ايراني ازجمله ايزد بهرام به فرشته تبديل شدند. درنتيجه، 
ايزدان و عقايد اسطوره اي کهن مربوط به آنها در حماسه ها 
ازجمله شاهنامه تجلي يافتند و اساطير از اعتقاد مقدس ديني 
به اعتقاد داستاني، شهرياران و پهلوانان و قهرمانان تبديل 

 شدند (بهار، ١٣٩٠: ٥٧٠-٥٦٩).
از اين رو، بهرام گور تنها يک شاه زميني نيست، بلکه قهرماني 
است به مفهوم سنتي حماسه ها، يعني اغلب يک نيمه خدا يا در 
حال تجلي يک اصل الهي فعال با چهره انسان فاني شکوهمند 

است. ميرچا الياده نشان داده که گرايش اسطوره شناسي 
جهاني عبارت است از تبديل پيچيدگي چندگانه بازيگران 
به کمک  قهرمانانه که  نمونه هاي کردار  به بزرگ  تاريخ 
اين رو است  از  به خود مي گيرند.  تقدس  افسانه ها جنبه 
که فردوسي و پس از آن نظامي از رهگذر تصويرهاي 
گوناگون خود از چهره خداي کهن ايراني که زير نقاب 
بهرام گور پنهان شده است، پرده بر مي دارند (بري، ١٣٩٤: 

.(٧٧

سفالگري سلجوقي
با پذيرش دين اسالم و تغيير فرهنگ از تجمل پرستي به 
ساده گرايي و ساده زيستي، ساخت آثار تزييني از طال 

مفهومي  و  بصري  الگوهاي  تحليل 
مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي با رويکرد شمايل شناسي 

پانوفسکي

تحليل شمايل نگارانه

برگرفته از يک روايت شفاهي کهن ايراني بوده و شاهنامه نيز متأثر از آن است. بر اساس منابع ادبي 
ايران به داستان شکار بهرام گور و همراهي آزاده اشاره دارد. 

-

-

-

برگرفته از روايت شفاهي کهن ايراني.به داستان شکار بهرام گور و چنگ نوازي آزاده اشاره دارد. 

برگرفته از روايت شفاهي کهن ايراني.به داستان شکار بهرام گور و چنگ نوازي آزاده و مرگ او در 
زير پاهاي شتر اشاره دارد.

جدول ٢. تحليل شمايل نگاري آثار ساساني با نقش شکار بهرام گور و آزاده، مأخذ: همان.

تصوير٩. بشقاب سلجوقي، سده دوازدهم ميالدي/ ششم هجري قمري، 
مأخذ: همان: ٦٧٢.

تصوير ١٠. بشقاب سلجوقي با نقش شکار بهرام گور و آزاده، مأخذ: 
www.fitzmuseum.cam.ac.uk   موزه فيتزويليام
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و نقره منسوخ شد و بار ديگر توجه سفالگران به ساخت 
ظروف سفالي معطوف گرديد. سفالگري دوران اسالمي در 
سه قرن اوليه، ادامه هنر سفالگري دوره ساساني بود. زيرا، 
سفالگري ساساني ساده، کاربردي و براي رفع نيازهاي 

روزمره بود (توحيدي، ١٣٩٣: ٢٥٧). 
در سده چهارم و پنجم هجري قمري/ دهم و يازدهم ميالدي، 
سفالگران بيش تر توجه خود را به گذشته ايران معطوف 
کردند و به توليد سفال هايي با نقوش کنده پرداختند. در اين 
شيوه، پس از ساخت سفال با ابزار نوک تيز، اطراف نقش 
لعاب  با  را  را اليه برداري مي کردند. سپس، سفال  اصلي 
مي پوشاندند تا نقاط برجسته، سايه ها و نيمسايه ها لعاب 
را از تيره به روشن پذيرفته و رنگ هاي ارغواني، کبالت، 
علت  به  ظروف،  نوع  اين  شوند.  نمايان  سياه  و  قهوه اي 
استفاده از طرح هاي دوران هاي تاريخي ايران به ظروف 

گبري شناخته مي شوند (کامبخش فرد، ١٣٩٢: ٤٦١).
 در عصر سلجوقي، ترکيب و تلفيق شيوه کنده کاري و تزيين 
رنگي لعاب مورد استقبال بسيار قرار گرفت و نقش کنده 
زيرلعاب براساس ويژگي هاي منطقه اي و بومي با نقوش 
هندسي، خطوط، حيوان، اساطير ملي، داستان هاي برگرفته 
از دوره ساساني، داستان هايي از شاهنامه، تصاوير مرغان 
افسانه اي، عقاب، شير و باالخره انسان ترسيم و عرضه 

شد. در قرون اوليه اسالمي از نقش انسان در تزيين آثار 
را  انسان  نقش  داراي  و سفال هاي  استفاده مي شد  کم تر 
تقليدي از ظروف فلزي ساساني مي دانستند. اما، بعدها به 
ويژه در عصر سلجوقي، داستان هاي اساطيري شاهنامه و 
ادبيات ملي در هنر سفالگري تأثير نهاد و افسانه هاي اين 
کتاب ها الهام بخش هنرمندان سفالگر شد (توحيدي، ١٣٩٣: 

.(٢٦٨
قمري/  هجري  ششم  قرن  ايران،  سفالگري  تاريخ  در 
قرن،  اين  در  زيرا،  دارد.  اهميت  بسيار  دوازدهم ميالدي، 
توجه به شکل هنري ظروف سفالي چه از لحاظ تنوع در 
توليد و چه از لحاظ تزيين به صورت قالبي، نقش کنده و 
سبک سوزني افزايش يافت. هنر سفالگري با رونق بسياري 
روبه رو شد و سفالگران در رقابت با فلزکاران سلجوقي، 
آثار ارزنده و زيبايي خلق کردند. تقسيم بندي شيوه هاي 
تزيين ظروف سفالي قرن ششم هجري قمري/ دوازدهم 
ميالدي بدين شرح است: ١. لعاب يکرنگ ٢. نقاشي زيرلعاب 
را مي توان  نقاشي رولعاب  با  لعاب. سفال  نقاشي رو   .٣
و  رنگ  هفت  يا  مينايي  طاليي،  يا  زّرين فام  گروه  به سه 
الجوردي طال نشان تقسيم کرد (همان: ٢٧٣).در اين دوره، 
سفالگران ايراني شيوه لعابکاري و ميناکاري را به درجه 
کمال رساندند. از اين رو، در عصر سلجوقي، سفال ايرانياز 

تفسير شمايل شناسانه

آزاده در دوره آزاده در ايران باستانبهرام در دوره ساسانيبهرام در ايران باستان
ساساني

آميخته با ايزد مهر
 (ميترا)

نيمه خدا يا تجلي يک اصل الهي 
فعال با چهره انسان فاني

همتاي نجومي زهرهستاره صبحگاهي

به آزاده استحاله دلدار ايزد مهر (ميترا)شاه- خداخداي آسمان
يافت.

نوازنده چنگنوازنده عود (بربط) به بهرام گور استحاله يافت.ورثرغنه(خد ا- خورشيد)

پادشاه عدالت گستر، قهرمان فرشته پيروزي
شکارچي و تيراندازي ماهر 

در مادر خورشيد گور  بهرام  همراه 
تيردان  شکار،نگهدار 

و مسئول تير

معشوقه بهرام گوردلدار بهرامدلداده آزادهعاشق زهره

زهره را از پهنه آسمان 
مي راند.

آزاده را به زير پاهاي شتر 
مي اندازد.

پهنه  از  بهرام  توسط 
آسمان رانده مي شود.

آزاده را به زمين 
مي اندازد.

زهره هنگام زايش عامل به هالکت رساندن آزاده عامل مرگ زهره
خورشيد مي ميرد.

دو  ترسيم  مي رسد  نظر  به 
چنگ نوازي  همزمان  رويداد 
در  فقط  که  آزاده  مرگ  و 
بازنمايي  ساساني  ُمهر 
جهان بيني  به  شده است، 
باستان  ايران  اسطوره اي 
از  زهره  راندن  بر  مبتني 
زايش  هنگام  آسمان،  پهنه 
داشته  داللت  خورشيد 

باشد.

جدول ٣. تفسير شمايل شناسانه آثار ساساني با نقش شکار بهرام گور و آزاده، مأخذ:  همان.



مفهومي  و  بصري  الگوهاي  تحليل 
مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي با رويکرد شمايل شناسي 

پانوفسکي

لحاظ تنوع، دقت، ترکيب، جلوه، نقش و زيبايي در جهان 
همتايي ندارد (دورانت، ١٣٧٨: ٢٠٠٤).

در روش مينايي، با مايع مينا روي ظروف لعابدار نقاشي 
کوره  دودآلود  در فضاي  پخت  از  مايع پس  اين  مي شد. 
به قشر نازکي از فلز تبديل مي شد و به رنگ هاي طاليي، 
مسي، عنابي يا ساير رنگ ها در مي آمد. به شيوه مينايي 
که در آن از ترکيب رنگ هاي اصلي و نيز طاليي استفاده 
مي شود، هفت رنگ گفته مي شود. صحنه هاي خلق شده 
آزاده  و  بهرام  داستان هاي  اغلب  هفت رنگ،  سفال  روي 
شده اند.  مصور  اسالمي  فضاي  و  کسوت  در  که  است 
ظروف هفت رنگ اغلب در ري، کاشان، ساوه و نيشابور 
توليد مي شد و بهترين ظروف هفت رنگ يا مينايي متعلق 
به ري بودند. نقش معروف اين ظروف را اغلب صحنه ها 
و مجالس حماسي و افسانه هاي تاريخي زمان ساساني، 
نقش انسان، اسليمي ها و جانوران در موضوعات داستاني 
تشکيل مي دهد (کامبخش فرد،١٣٩٢: ٤٦٤). ظروف سفالين 
لعابدار سلجوقي از نظر فن شناسي داراي چندين روش 
جديد و ماندگار در نقاشي و لعاب هستند و نقاشي ها که 
معموًال روي زمينه هايي سفيد يا آبي کشيده شده اند، عمومًا 

روايات تاريخي را نقاشي کرده اند (همان: ٤٦٣).
شيوه نقاشي روي سفالينه هاي سلجوقي، نظير نگارگري اين 
دوره بود (کاتّلي و هامبلي، ١٣٩٤: ٣٤).همچنين، پيوندهاي 
نزديکي با شيوه نقاشي مکتب بغداد داشت. پيکره ها داراي 
بافته  موهاي  کوچک،  دهان  مورب،  چشمان  گرد،  چهره 
ظروف  روي  بر  چهره ها  اين  بودند.  سر  دور  به  وهاله 
زّرين فام کاشي ها و سفالينه هاي مينايي نيز نقاشي شده اند. 
ظهور اين نوع تصاوير بر روي ظروف، مقارن با ورود 
سلجوقيان به ايران است و تصاوير مشابه آنها را مي توان 
در ديوارنگاره هاي مانويان در تورفان ترکستان مشاهده 

کرد. در مکتب بغداد که از ترکيب تأثيرات بيزانس، مانوي، 
اويغوري و مسيحي به رشد و بالندگي رسيد (آژند،١٣٨٩: 
ج١، ٩٠)،بيشتر نقاشي در زمينه هاي علمي،فلسفي، طبي، 
تاريخي مورد توجه بود. دليل تصويرپردازي  نجومي و 
آنها نيز اين بود که تصاوير برگرفته از روايات تاريخي، 
مباحث علمي، نجومي و طبي در فهم مطالب کمک بيشتري 
عباسيان  پايتخت  بغداد  در  صرفًا  مکتب  اين  مي کردند. 
متمرکز نبود، بلکه در سوريه، مصر، ايران و مناطق مختلف 
جهان اسالم رايج بود. ازاين رو، مکتب بغداد را برخي از 
مکتب  و  عباسي  مکتب  بين النهرين،  مکتب  هنرشناسان، 

سلجوقي هم ناميده اند (همان: ٩٨-٩٧).
براساس مطالعاتي که در مورد نقوش سفالينه هاي سلجوقي 
انجام گرفته است، مي توان آنها را به چندگونه تقسيم کرد: 
نقوش هندسي، نقوش حيواني، نقوش گياهي، اسفنکس ها، 
در عصر سلجوقي،  انساني.  نقوش  و  کتيبه ها  و  خطوط 
ايرانيان بيش تر از ساير ملل اسالمي تصاوير انساني را در 
هنرهاي خود به کار بردند. اين تصاوير جنبه هايي از زندگي 
درباري و سلطاني را نشان مي دهند و اقتباسي از نقاشي 
از  بيش تر  سلجوقي  هنرمندان  همچنين،  هستند.  مانويان 
صحنه هايي استفاده کردند که اصل ساساني داشت (زکي، 

.(١٣٦٣: ٢٨٧
اگرچه، در اين دوره، نقاشي و تزيين سفال، جنبه تصويري 
يافت و قهرمان افسانه اي پديدار شد، ولي اين صحنه ها و 
ترکيب هاي تزييني در کنار سفالگر و نه در خدمت او باقي 
 ماند. درخشش عمده هنر سفال ايران در اين دوره در اين 
است که در جهت هنري واحد به کار گرفته شده اند. ازاين رو، 
عصر سلجوقي براي هنر سفالگري ايراني، عصري طاليي 
بود (پوپ و اکرمن، ١٣٩٤: ج٤، ١٧٥٥). اين پژوهش تالش 
تا تصاوير دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ  دارد 

تصوير٨. کاسه سلجوقي، سده دوازدهم ميالدي/ ششم هجري 
قمري،مأخذ: (پوپ،١٣٩٤: جلد٩،٦٦٤)

تصوير ٧. بشقاب سلجوقي، سده ١٢ميالدي، مأخذ: موزه هنر اسالمي 
www.miklaterislam :برلين، مأخذ



شماره۴۸  زمستان۹۷
۸۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

آزاده را با دو جامه متفاوت که در سفالينه هاي سلجوقي 
يک  محور  بر  موردي  مطالعه  سياق  بر  شده اند،  ترسيم 
روش شناسي خاص با رويکرد شمايل شناسي تحليل نمايد.

تفسير شمايل شناسانه دو رويداد چنگ نوازي و مرگ آزاده 
در سفالينه هاي سلجوقي بر اساس آراي پانوفسکي

ساساني  پادشاهان  شناخته شده ترين  گورازجمله  بهرام 
است که داستان هاي بسياري را در ادبيات فارسي به او 
نسبت داده اند و شعرهاي فراواني را راجع به او سروده اند. 
قهرماني هاي  و  زندگي  گوناگون  صحنه هاي  همچنين، 
او،همواره مورد توجه نگارگران بوده  و نقاشي شده است. 
آزاده  و  گور  بهرام  شکار  داستان  سلجوقي،  عصر  در 
ازجمله موضوعاتي است که بارها بر روي سفالينه ها به 
تصوير کشيده  شده است.در برخي ازاين سفالينه هاهمانند 
تصاوير٧ و ٦ فقط چنگ نوازي آزاده و همراهي او در شکار 
مورد توجه است. اما، در نمونه هايي کمياب ازجمله تصاوير 
٨، ٩ و ١٠دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده با 

دو جامه متفاوت در زير پاهاي شترنقاشي  شده اند.
مينايي عصر  سفالينه هاي  از  نمونه  دو   ،٧ و   ٦ تصاوير 
سلجوقي است که صحنه تيراندازي بهرام گورو چنگ نوازي 
آزاده را نشان مي دهند.در هر دو بشقاب، دو پيکره مانند 
ُمهر ساساني، پشت به هم سوار بر شتربودهو از سمت 
دو  هر  چپ  سمت  هستند.در  حرکت  در  چپ  به  راست 
تصوير، گوش و پاي غزالي با تير به هم دوخته شده است. 
پسزمينه تصوير ٦با نقوش گياهي مزين شده است و در 
باال، دوپيکره نشسته (احتماًال از مالزمان) نظاره گر صحنه 
رنگ  ٧به  تصوير  پسزمينه  هستند.  چنگ نوازي  و  شکار 
آبي فيروزه اي است و در سمت راست آن، فردي (احتماًال 
از مالزمان) نظاره گر صحنه است.در پايين اين ظرف که 
اکنون در موزه هنر اسالمي برلين نگهداري مي شود،نام 
بهرام گور نوشته شده است.شايان ذکر است که در هيچ 
نشان  زمين  بر  آزاده  افتاده  فرو  پيکره  آثار،  اين  از  يک 
داده نشده است. درحالي که، تصاوير ٨،٩ و ١٠ سه نمونه 
همزمان  رويداد  دو  که  هستند  سلجوقي  سفالينه هاي  از 
چنگ نوازي و مرگ آزاده به زير پاهاي شتر را در دو جامه 

متفاوت به نمايش مي گذارند.
تفسير شمايل شناسانه سه سفالينه سلجوقي با نقش شکار 
بهرام گور و دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده 
به زير پاهاي شتر با دو جامه متفاوت، (تصاوير٨،٩ و١٠).  
تحليل شبه فرمي: بر اساس آراي پانوفسکي، نخستين 
سطح دريافت يک اثر هنري صرفًا با ويژگي هاي بصري 
واقعيت  مبناي  بر  آن  درک  اساسًا  و  بوده  مرتبط  اثر 
صوري و تجربه بصري است. تصوير ٨،سفالينه سلجوقي 
و متعلق به سده ششم هجري قمري/ دوازدهم ميالدي 
است. در مرکز اين ظرف، فردي با ريش بلند، کاله آبي، 
لباس منقوش، سوار بر شتر و درحال تيراندازي است. 

لباس سبزرنگ، شلوار نارنجي،  با  او، دختري  پشت به 
سربند و موهاي بلند بافته شده ديده مي شود که در حال 
نواختن چنگ است. پس زمينه تصوير، مّزين به نقوش 
گياهي است و در سمت چپ آن، گوش و پاي غزالي به 
هم دوخته شده است. در پايين تصوير و بر روي زمين، 
پيکره فرو افتاده دختري نشان داده شده است که لباس 
آبي برتن دارد.درلبه ظرف نيز پيکره هاي اسب  سواران 
ديده مي شود.تصوير ٩، بشقاب سفالي ساخت کاشان و 
اين ظرف  قطر  است.  مورتيمرشيف  به مجموعه  متعلق 
٢٥سانتيمتر، طالکاري و نقاشي شده روي لعاب است. 
به  مّزين  رنگ،  زرد  لباس  با  اين ظرف،فردي  مرکز  در 
بر  سوار  نامنظم)،  ضلعي هاي  (شش  هندسي  نقوش 
شتري با زين سبز رنگبوده و در حال تيراندازي است. 
ابعادي  در  و  برتر  شخصيتي  عنوان  به  که  پيکره،  اين 
رنگ  آبي  است،کالهي  شده   کشيده  تصوير  به  بزرگتر 
هم  به  را  غزالي  پاي  و  گوش  تيري  با  و  دارد  سر  بر 
لباس ارغواني،  او، دختر چنگ نوازبا  به  مي دوزد. پشت 
زردنشان  نشان  با  سبز  کاله  اسليمي،  نقوش  به  مّزين 
داده شده  است. پسزمينه با دو درخت سرو و دو پرنده 
مزين شده و در سمت راست آن، نيمي از پيکره سوارکار 
ديده مي شود. او که احتماًال از مالزمان است، نظاره گر 
پاهاي  صحنه شکار، چنگ نوازي و مرگ دختر در زير 
شتر بوده وورود او در صحنه بر جهت حرکت راست 
بر زمين فرو  لباس دختري که  تأکيد مي ورزد.  به چپ 
افتاده و شتر از او مي گذرد، مزين به نقوش موجيبه رنگ 
آبي و سفيد با شلواري به رنگ سبز است. شايان ذکر 
است که کاله دختر چنگ نواز و کاله دختري که به زير 
تصوير  يکسان  طور  مي رسد،به  هالکت  به  شتر  پاهاي 
شده و هر دو به رنگ سبز با نشان زرد است. الگوهاي 
بصري تصوير ١٠ نيز مشابه با تصاوير ٩ و ٨ است. 
در مرکز اين ظرف نيزپيکره تيرانداز در ابعاد بزرگتر با 
لباسي مزين به نقوش هندسي نقاشي شده که سوار بر 
شتري به رنگ آبي است. پشت به او، دختري نشسته که 
لباسي با نقوش اسليمي بر تن دارد و در حال نواختن 
چنگ است. در پايين تصوير نيزپيکره دختري با جامه اي 
متفاوت مشاهده مي شود که شتر از او مي گذرد. در اين 
آثار، الگوهاي بصري پيکره ها متناسب با هنر سلجوقي 
مورب،  چشمان  گرد،  صورت  باوقار،  آرام،  (چهره ها 
بلند  لبان کوچک، سربند، بازوبند، موهاي  بيني کشيده، 
و هاله به دور سر) است و درکسوت و فضاي اسالمي 

ترسيم شده اند. 

تحليل شمايل نگارانه: 
مرحله دومطرح پانوفسکي، تحليل شمايل نگاري ( تحليل 
مفاهيم  و  تمثيل ها  داستان ها،  به  که  است  آيکونوگرافي) 
اگر  بنابراين،  مي پردازد.  ادبي  منابع  راه  از  شده  منتقل 



مخاطب سفالينه هاي سلجوقي با منابع ادبي ايراني آشنايي 
به  آثار  که  مي شود  متوجه  آثار  با مشاهده  داشته باشد، 
داستان شکار بهرام گور و آزاده در شاهنامه فردوسي 

اشاره دارد. 
در شاهنامه و هفت پيکر نظامي دو روايت از داستان شکار 
بهرام گور و آزاده نقل شده است. در شاهنامه، بهرام سوار 
بر شتر است، کنيزک او آزاده نام دارد و رومي نژاد است. در 
هفت پيکر، بهرام سوار بر اسب اشقر است، کنيزک او چيني 
است و فتنه نام دارد. فردوسي و نظامي به هنر چنگ نوازي او 
اشاره دارند. در روايت فردوسي، آزاده از چيره دستي بهرام 
چندان شگفتي نشان نمي دهد. ازاين رو، بهرام خشمگين شده و 
او را با تکان از پشت شتر به زمين مي اندازد. در روايت نظامي 
بهرام فتنه را به سرهنگي مي سپارد. سرهنگ او را زنده نگه 
مي دارد و مدتها براي باالبردن گوساله اي از شصت پله تمرين 
مي کند. بار ديگر فتنه با بهرام روبرو مي شود و در حضور او 
گاو را از شصت پله باال مي برد. بهرام اين هنرنمايي را نتيجه 
تعليم و عادت مي خواند. فتنه اعتراض مي کند که چگونه درباره 
تيراندازي او نامي از تعليم نمي آورد، حال آن که خود درباره 
هنر ديگران چنين باوري دارد. شاه فتنه را مي شناسد و از او 
عذر مي خواهد و فتنه توضيح مي دهد که در آن روز مي خواسته 
است چشم بد را از شاه دور کند و از روي ِمهر آن گونه سخن 
گفته است. سرانجام، بهرام گور به وصال معشوقه خويش 
مي رسد (كريمي و شاطري، ١٣٩٤: ١٩).بنابراين، تصاوير ٨، ٩ 

و ١٠ برگرفته از روايت شاهنامه هستند.

سفالينه  سه  شمايل    شناختي(آيکونولوژي)  تفسير   
سلجوقي با نقش بهرام گور و دو رويداد همزمان چنگ نوازي 

و مرگ آزاده با دو جامه متفاوت، تصاوير ٨ ، ٩ و١٠:
آثار  در  مستتر  معنايي  اليه هاي  کشف  براي  پانوفسکي 
هنري، عالوه بر بررسي پيکربندي ومنابع ادبي مرتبط با 
آثار هنري، برشيوه انديشيدن جوامعي که آثار در آنها خلق 
شده اند نيزتأکيد کرد.مطالعات شماري از نگاره پردازي هاي 
سفالينه هاي سلجوقي نشان مي دهد که در عصر سلجوقي، 
شيوه انديشيدن ايران باستان مورد توجه بود وايران در 
سده هاي مياني اسالم، هنوز از وابستگي اسطوره اي بهرام 
با خورشيد آگاهي داشته است(پوپ،١٣٩٤: ج٢، ١٠٩٢).به 
نظر مي رسد آثار ساساني به ويژه ُمهر ساساني که بيشترين 
وجوه مشترک بصري را با سه سفالينه سلجوقي داراست، 
به عنوان ابزار انتقال در احياي انديشه کهن ايراني، نقش 
بسزايي ايفا مي کنند.از طرفي، در شاهنامه نيز بسياري از 
افسانه ها نمايانگر بازسازي تعالي يافته افسانه هاي باستاني 
است که ريشه در اسطوره هاي نجومي دارد. در شاهنامه 
قهرمانان افسانه هاي کهن شخصيت تاريخي پيدا مي کنند 
ميانه،  سده هاي  در  مي شوند.  يکي  واقعي  اشخاص  با  و 
بهرام گور که آميزه اي از خورشيد- خدا و پادشاهي نامدار 
است، هم در مقام عاشقي خستگي ناپذير و هم به عنوان 

مفهومي  و  بصري  الگوهاي  تحليل 
مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي با رويکرد شمايل شناسي 

پانوفسکي

تحليل شبه فرميسه سفالينه سلجوقي (توصيف پيش آيکونوگرافي)

ظرف سفالي؛ الگوهاي بصري پيکره ها متناسب با هنر سلجوقي است و درکسوت و فضاي اسالمي 
ترسيم شده اند (چهره ها آرام، باوقار، با صورت گرد، چشمان مورب، بيني کشيده، لبان کوچک، سربند، 
بازوبند، موهاي بلند بافته شده و هاله به دور سر)؛ ترسيم پيکره تيرانداز و دخترچنگ  نواز پشت به هم 
و سوار بر شتر؛ چنگ نواز جامه سبز و شلوار نارنجي برتن دارد؛ جهت حرکت شتر و تير از راست به 
چپ است؛ به تصوير کشيدن پيکره تير انداز در ابعاد بزرگتر؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با 
تير؛ ترسيم پيکره فروافتاده دختر بر زمين با جامه  آبي رنگ؛ پسزمينه مزين به نقوش گياهي؛ ترسيم 

سوارکاران در لبه ظرف؛ واقع گرا؛ روايتگر. 
ظرف سفالي؛ الگوهاي بصري پيکره ها متناسب با هنر سلجوقي و درکسوت و فضاي اسالمي ترسم 
شده اند؛ ترسيم پيکره تيرانداز و دخترچنگ  نواز پشت به هم سوار بر شتر؛ چنگ نواز با کاله سبز با 

نشان زرد، جامه مزين به نقوش اسليمي ترسيم شده است؛ جهت حرکت شتر و تير از راست به چپ؛ 
پيکره تير انداز در ابعاد بزرگتر با لباس زرد مزين به نقوش هندسي است؛ به هم دوخته شدن گوش و 
پاي غزال با تير؛ ترسيم پيکره فروافتاده دختر بر زمين با جامه اي مزين به نقوش موجي بهرنگ آبي و 

سفيد با شلواري به رنگ سبز؛ پسزمينه تصوير مزين به دو درخت سرو و دو پرنده است.؛ ترسيم نيمي 
از پيکره اسب سوار در سمت راست؛ واقع گرا؛ روايتگر.

ظرف سفالي؛ الگوهاي بصري پيکره ها متناسب با هنر سلجوقي و درکسوت و فضاي اسالمي است؛ 
ترسيم پيکره تيرانداز و دختر

چنگ  نواز پشت به هم سوار بر شتر؛ جهت حرکت شتر و تير از راست به چپ است؛ به تصوير کشيدن 
پيکره تير انداز در ابعاد بزرگتر؛ به هم دوخته شدن گوش و پاي غزال با تير؛ ترسيم پيکره فروافتاده 

دختر بر زمين با جامه متفاوت از چنگ نواز؛ واقع گرا؛ روايتگر.

جدول ٤.  تحليل شبه فرمي سه سفالينه سلجوقي با نقش بهرام گور و دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده به زير پاهاي شتر با دوجامه 
متفاوت، تصاوير ٨، ٩و١٠، مأخذ:  همان.



شماره۴۸  زمستان۹۷
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

قهرمان سرکش شکارچي، از پسند عام بيشتري برخوردار 
بود. اين دو ويژگي در داستان شکار بهرام گور و آزاده 
که همواره متداول بوده، گرد آمده است. جزئيات معمول 
که بنا بر اقوال در ديوارنگاره کاخ اختصاصي بهرام گور 
به تصوير کشيده شده بود، شاه با سرفرازي بر شتري 
سوار است. زيرا، شتر در عربستان بار آمده است و احتماًال 
دليل واقعي اين است که آن چهار پا آشناترين مظهر تجسم 
ور ثرغنه شناخته مي شد. آزاده حتي نشسته بر روي زين 
نجومي اش  همتاي  که  همان گونه  درست  مي نوازد،  چنگ 
بهرام  بر مرکب شگرف خود عود مي نوازد.  يعني زهره 
گور (خورشيد) سرانجام، بي رحمانه جان آزاده (زهره) را 
مي گيرد. زيرا، خورشيد تنها با راندن ستاره سپيده دم از 

پهنه آسمان مي تواند طلوع کند (همان:١٠٩١).
و  تمثيلي  بيان  با  سلجوقي  سفالگر  مي رسد  نظر  به 
نمادين به ترسيم داستان شکار بهرام گور و دو رويداد 
از  برگرفته  که  آزاده  مرگ  و  چنگ نوازي  همزمان 
شاهنامه  است،مي پردازد. از آنجا کهروايت فردوسي خود 
نسخه جديد شعري از يک روايت شفاهي کهن ايراني است 
که در طول تاريخ سينه به سينه منتقل شده است، بنابراين 
الگوهاي بصري و مفهومي سه سفالينه سلجوقي در احياي 

روايت کهن ايراني نقش بسزايي ايفا مي کنند.
سياسي،  و  فلسفي  علمي،  منابع  کهن،  ادبيات  از  طرفي، 
داستان ها و ترانه ها همگي در تقويت فرايند هويت يابي انسان 
نقش بسزايي دارند (حاجياني، ١٣٧٩: ٢٠٦).هر جامعه اي با 
هويت تاريخي خود شناخته مي شود و هويت تاريخي را 
مي توان آگاهي از پيشينه تاريخي و احساس تعلق خاطر و 
دلبستگي به آن دانست. اين تعريف دربرگيرنده سه تعريف 
است: نخست، دانش تاريخي به معناي آگاهي از مهم ترين 
حوادث و شخصيت هاي تاريخي؛ دوم، تعلق خاطر تاريخي 
به معناي وجود احساسات و عواطف مثبت و منفي نسبت به 

حوادث، وقايع و شخصيت هاي مثبت و منفي که نتيجه آن، 
برخورد مثبت و افتخارآميز با آن، يا موفق دانستن فعاليت ها 
و اقدامات شخصيت هاي مؤثر و مثبت در تاريخ کشور و 
احساس غرور يا ناراحتي و سرافکندگي و تحقير شدن است؛ 
سوم، اهتمام تاريخي به معناي اهميت دادن به تاريخ در 

مقايسه با ساير موارد است (همان: ٢٠٢).
افزون بر آن،شيوه نگارگري سلجوقي پيوندهاي نزديکي با 
شيوه مکتب بغداد دارد و ازويژگي هاي مهم اين مکتب آموزش 
مباحث مختلف، روايات تاريخي، ادبي،نجومي و غيره است تا در 
فهم مطالب به مخاطب ياري رساند. بنابراين، به نظر مي رسد 
الگوهاي بصري و مفهومي سفال نگاره هاي سلجوقي در فهم 
جهان بيني و نگرش نجومي ايران باستان نقش بسزايي دارند. 
درواقع، در انديشه عصر سلجوقي، نوعي تداوم و تحول در 
موضوع جهان باستان ديده مي شود. تداوم به معناي پيوند 
با تفکراسطوره اي و نجومي و تاريخي ايران باستان و تحول 
به معناي تفسيري تازه از انديشه کهن ايراني در جهت ارايه 
يک الگوي آرماني جديد از بهرام و آزاده که با اسالم مناسبت 
به  توجه  درعصر سلجوقي،  گفت  مي توان  ازاين رو،  دارد. 
بازنمايي داستان کهن شکار بهرام گور و مرگ آزاده که در 
ايراني و  ثبت هويت  به  دارد،  ايران ريشه  انديشه نجومي 
پيوند با دوره ايران باستان ياري رسانيد.همچنين، شالوده 
مرگ  و  گور  بهرام  شکار  نقش  با  سلجوقي  نگاره هاي 
آزاده با دو جامه متفاوت به تاريخ روايي و نقل قول ها و 
قصه هايي از ادوار قديم به زبان فارسي داللت دارد که در 
ادبيات سلجوقي بازتاب يافته است. سفالگر سلجوقي،بهرام 
را در سير تحول از دوره باستان و پيش از اسالم به دوره 
اسالمي در تناسب با نگرش ديني اسالم، ساده، بي پيرايه و 
بدون تاج ترسيم مي کند.او آزاده را زهره اي مي پندارد که 
هرگز نمي ميرد، بلکه هر روز با جامه اي نو، تولد دوباره 

خورشيد را نويد مي دهد. 

تحليل شمايل نگارانه سه سفالينه سلجوقي(تحليل آيکونوگرافيك)

تصوير ۱۰تصوير ۹تصوير ٨ 

در سه سفالينه سلجوقي، تصاوير٨ ، ٩ و ١٠، نحوه قرارگرفتن افراد در تصوير (تيرانداز در ابعاد بزرگتر و دختر چنگ نواز 
پشت به او سوار بر شتر در شکارگاه، ،شکار غزال،مالزمان، به هالکت رسيدن دختر به زير پاهاي شتر) به طور خاص به 
داستان شکار بهرام گور و دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده به زير پاهاي شتراشاره دارد که باروايت فردوسي 

در شاهنامه مناسبت دارد.

جدول ٥. تحليل شمايل نگارانه (تحليل آيکونوگرافيك) سه سفالينه سلجوقي با نقش بهرام گور و دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده به زير 
پاهاي شتر با دوجامه متفاوت، تصاوير ٨، ٩ و١٠، مأخذ: همان. 



نتيجه
دراين مقاله، دو رويداد همزمان چنگ نوازي و مرگ آزاده با دو جامه متفاوت که در سه سفالينه  سلجوقي 
به تصوير کشيده شده اند، بر اساس رويکرد شمايل شناسي پانوفسکي بررسي شد. نتايج نشان داد 
الگوهاي بصري سفالينه هاي سلجوقي که در تناسب با هنر سلجوقي و در کسوت و فضاي اسالمي ترسيم 
شده اند،برگرفته از روايت شاهنامه فردوسي است که خود ريشه درروايت شفاهي کهن ايراني دارد.  به نظر 
مي رسد الگوهاي مفهومي سه سفالينه  سلجوقي در فهم جهان  بيني و نگرش نجومي ايران باستان از اهميت 
ويژه اي برخوردارند. از طرفي، سفالگر سلجوقي با بازنمايي داستان  شکار بهرام گور و مرگ آزاده در دو 
جامه متفاوت به احياي انديشه کهن ايران باستان مي پردازد ودر استمرار ميراث فرهنگي ايران نقش بسزايي 
ايفا مي کند. او،نگرش نجومي ايراني را نشان مي دهد، اين که چگونه در مراحل پيچيده استحاله، رابطه عاشقانه 
زهره (ستاره صبحگاهي)با ور ثرغنه (خدا-خورشيد) به دلدادگي آزاده و شهرياِر قهرمان يعني بهرام گور 
تبديل مي شود. از منظر جهان بيني اسطوره اي ايران باستان؛ مرگ نمادين آزاده با جامه  اي متفاوت، احتماًال به 
رانده شدن ستاره صبحگاهي يعني زهره از پهنه آسمان، هنگام زايش خورشيد داللت دارد که معناي ضمني 
ديگر آن با معناي تولد دوباره هم راستاست. به عبارت ديگر، اين داستان که در بستر فرهنگ و تمدن ايراني 
شکل گرفته، در گذار از دوره باستاني با ديدگاه اساطيري به مرحله نجومي سير کرده و در دوره اسالمي و 

عصر سلجوقي بازتوليد شده است.
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مفهومي  و  بصري  الگوهاي  تحليل 
مرگ آزاده در ايران باستان، ساساني 
و سلجوقي با رويکرد شمايل شناسي 

پانوفسکي

تفسير شمايل شناسانه سه سفالينه سلجوقي

در انديشه عصر سلجوقي، نوعي تداوم و تحول در موضوع جهان باستان ديده مي شود. تداوم به معناي بهرام
پيوند با تفکراسطوره اي و نجومي و تاريخي ايران باستان (عصر ساساني) و تحول به معناي تفسيري 
تازه از انديشه کهن ايراني جهت ارايه يک الگوي آرماني جديد از بهرام است که با اسالم مناسبت دارد.

درواقع،بهرام به تاريخ روايي و نقل قول ها و قصه هايي از ادوار قديم به زبان فارسي داللت دارد که در 
ادبيات سلجوقي بازتاب يافته است. بهرام در سير تحول از دوره باستان و پيشااسالم به دوره اسالمي 

در تناسب با نگرش ديني اسالم به مقامي واال استحاله يافته است. 

آزاده
در سه سفالينه سلجوقي، تصاوير ٨ و ٩ و ١٠، آزاده با دو جامه متفاوت ترسيم مي شود تا تفسيري تازه 
از انديشه کهن ايراني را ارايه دهد. او که انساني زميني است با تفکراسطوره اي، نجومي و تاريخي ايران 
باستان پيوند دارد. آزاده، همتاي نجومي زهره است که در انديشه کهن ايراني دلدار بهرام (ور ثرغنه) بود 
وهنگام زايش خورشيد، توسط بهرام از پهنه آسمان رانده شده و مي ميرد. اما به نظر مي رسد آزاده در 

سير تحول از دوره باستان و پيشااسالم به دوره اسالمي با جامه اي نو،نويدبخش تولد خورشيد است.

جدول٦. تفسير شمايل شناسانه سه سفالينه سلجوقي با نقش شکار بهرام گور و مرگ آزاده به زير پاهاي شتر با جامه اي متفاوت،تصاوير٨،٩ 
و ١٠، مأخذ:مأخذ: همان.
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Bahram V or BahramGur is a well-known just Sassanid king. Bahram same as Vereoray nais 

the great warrior god of Zoroastrianism, but his figure also contains a wealth of archaic, pre-

Zoroastrian elements which clearly point to an Indo-Iranian era. Bahram has all the characteristics 

of an ancient warrior God, the personification of a force that shatters and overcomes any resistance 

or defense, an irresistible offensive force which displays its strength in attack.Bahram was revealed 

with symbolic features in Iranian art and literature.In Seljuk era, different stories of BahramGur 

are painted on potteries.The images of Seljuk potteries which are depictedon the surface of the 

platesare appropriated according to the Islamic atmosphere.

Bahram Gur,s hunting and Azadeh is one of the Iranian storieswhich is painted on some Seljuk 

potteries. Investigations on Seljuk illustrations show that some of the pictures depict Azadeh while 

playing harp and accompanying BahramGur in hunting. But the rare examples of Seljuk potteries 

displaytwo scenes about Azadeh`sharp playing and her death underneath camel,s feet with different 

clothes.This article attempts to answer this question: What are the hidden semantic meanings of 

Azadeh’sharp playing and her death underneath camel,s feet with different cloths, illustrated on 

Seljuk potteries? The purpose of this research is to study the visual and conceptual patterns of 

human figures which were illustrated on the Seljuk potteries. In this research, the informationis 

collected through documentary and library sources. The historical-analytical method is based on 

the iconography and iconology with Panofsky’s approach. Therefore, seven samples which belong 

to two historical periods (the Sassanid and the Seljuk)including three silver and golden Sassanid 

plates, a plaster Sassanid frame, a Sassanid seal and three Seljuk clay plates have been selected. 

The results show that Azadeh,ssymbolic death in BahramGour
,
s hunting refers to the common 

literature in the Seljuk period, which is derived from an ancient Persian narration. Also based of 

Iranian mythical perspectiveAzadeh
,
s symbolic death, illustrated with different cloths, centered 

on the romantic relationship between VereOraghna(Iranian God - Sun) and Venus (Morning Star) 

who promises the Sun’s rebirth or new day.

Keywords: Art, Ancient Iran, SassanidPeriod, Seljuk Period, BahramGur, Azadeh, Iconology.


