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  چکیده

ویژه  عه آن عصر، بهموسیقی یکی از هنرهای ارزشمند دوره سلجوقی است که در جام
برخالف دیگر هنرها، در میان طبقات باالی اجتماع، جایگاهی واال داشته است. 

و متون هنر سفالگری ، اما براساس از موسیقی این دوره وجود ندارد زیادی اطالعات
داشته ری ثمؤاجتماعی دوره سلجوقی نقش  حیاتکه موسیقی در  گفتتوان  ادبی می

عنصری ، ها جشنو  مراسم آیینیگون همچون رزم و بزم، های گونا موقعیتو در 
با استناد به آثار سفالگری و پژوهش حاضر کوشیده است ه است. آمد میشمار  بهکلیدی 

را این دوره ، کارکردهای اجتماعی موسیقی دیوان هشت تن از شاعران عصر سلجوقی
قی بر اساس هدف این پژوهش، شناخت موسیقی دورۀ سلجو تحلیل و تبیین نماید.

تحلیلی سامان یافته است.  –آثار سفالی و اشعار این دوره است که به روش تاریخی 
های سلجوقی و اشعار شاعران این  های پژوهش نشان داده که میان نقوش سفالینه یافته

  دوره همبستگی وجود داشته است.
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  مقدمه
های فرهنگی  پدیده پذیری ازثرأ بااست که  های بشر آفرینشترین  موسیقی یکی از مهم

به تداوم یک فرهنگ  ابزاری در دست تاریخاست و در حکم د آمده وجو هبو طبیعی 
بیش  و  کم ما ایرانیان  گذشتهآثار  با توجه به اینکه ).318- 317 مریام،(کند  ک میکم
های دور  از گذشته یانایران زیرا ؛ اهمیت زیادی داردبرای ما است، این مسئله ت دس در

اند.  ئه کردهاجتماعی ارا های و به گروه هنواها دماند  و خود را در آواهاس احساهمواره 
 توان تا آنها می مطالعۀشناسی است که با  های باستان ادبی و یافتهن سخن، متون گواه ای

   د.بری پ دورههر در اه موسیقی و موسیقیدانان حدودی به جایگ
نام بسیاری عصر سلجوقی است که از یک سو،  ،ادوار پر رونق موسیقی ایران یکی از
عر های ش در دیوان خنیاگر و تنبور ،چنگدف،  همچون یاصطالحات موسیقو  از سازها

ثار سفالگری این های نوازندگی و انواع سازها بر آ صحنه، دیگر انعکاس یافته و از سوی
مطالعاتی که در منابع ادبی و اشعار  باپژوهشگران برخی از  دوره نقش بسته است.

در  آورند، شمار می بهین منابع موسیقی پژوهی تر اصلیدیوان شعرا را اند،  شاعران داشته
و  گرفته با این روش انجام ها، (حدود چهار درصد) از پژوهش اندکیکه تعداد  حالی

 با ).493-470، نقی میرعلیاختصاص یافته است ( موسیقی شعر  و مبحث وزنبه بیشتر 
این آثار  تات یافت ضرور ،سفالگریو غنای موجود در نقوش  موارد اشاره شده بهه توج

، تبیین کارکردهای اجتماعی حاضر هدف پژوهش شوند.تطبیقی بررسی  ای در مطالعه
ان و نقوش موجود بر آثار سفالگری موسیقی در عصر سلجوقی با مقایسه اشعار شاعر

جایگاه اجتماعی موسیقی در عصر  :اند از حاضر عبارتهای پژوهش  پرسش ،رو ازایناست. 
میان آثار سفالی و  است؟های شعری و آثار سفالی چگونه بوده  سلجوقی بر اساس دیوان

 ؟اشعار این دوره در پرداختن به عناصر موسیقایی چه میزان مطابقت وجود دارد
ش سلجوقی بررسی و نگرعصر  برجستهتن از شاعران  هشت  دیوان این پژوهش، در

داده ت با موضوع موسیقی مطابقاثر سفالی  98آنان به موسیقی با اطالعات موجود در 
 ،است که آثار سفالی مطالعه شده گفتنیاز آنها در اینجا آمده است.  ای برگزیدهکه  شد

های پنجم، ششم و اوایل سده هفتم  و مربوط به سدهفام  و زرین سفال مینایی بیشتر
  گیرند. در سبک هنری سلجوقی جای می ها همه آنهجری قمری است که 

  
  پیشینه پژوهش

، برخی است های زیادی صورت نگرفته پژوهش ،دربارۀ موسیقی سلجوقیهرچند، 
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انند م نه پژوهش حاضر قرار گیرد؛تواند پیشی این حوزه میانجام شده در تحقیقات 
، تاریخی و بر اساس منابع ادبی) که نگرش به موسیقی در این دوره را 1391خضرایی (

اش را به مطالعه سازهای  نامه ) پایان1394رساالت موسیقی بررسی نموده است؛ بحرانی (
ش ( ؛است دوره اختصاص داده این موسیقی ) ساختار ساز عود را 1398تندی و همکارانَ
های موسیقی را در شعر فارسی  سیر تحول واژه) 1384زاده ( ثابت اند؛ نموده تشریح

) به وضعیت موسیقی سلجوقی از نظر سنائی اشاره 1392پورجوادی ( ده است؛بررسی کر
) نقش زنان در موسیقی این دوره را بررسی 1393کمالی ( شریف  زارعی و است؛داشته 
عار و آثار سفالگری به مطالعه دیگر و براساس اش با رویکردیپژوهش حاضر اما، اند.  کرده

  پردازد. موسیقی این دوره می
  

  اوضاع سیاسی اجتماعی عصر سلجوقی
 سرزمینبر ه.ق  590تا  429های  بین سالای از ترکان غز بودند که  سلجوقیان طایفه

-10، نیشابوری(ظهیرالدین  ردندک میالنهر تا دریای مدیترانه حکومت رءوسیعی از ماو
اشاره کرد که دورۀ ارسالن و ملکشاه  آلبتوان به  ن مقتدر این سلسله می). از پادشاها11

هم و  پیدا کردتوسعه  شانقلمروهم  را؛ زیبودسلجوقیان شکوفایی اوج آنها  یفرمانروای
 ساالران قلم و تدبیر دیوان قدرتدر این پیشرفت،  رونق یافت.علم، هنر و ادبیات فارسی 

 صنعت ور توسعه فضای کا ).40کمالی، و  عفریان(جنقشی اساسی داشت نیز ایرانی 
 فقها، تجار، کارمندان،ن، طبقات مختلفی همچون غالمان، صنعتگرا جامعه به شد سبب

توانستند  ثبات سیاسی پناهدر  ). این طبقات149ی، حلم( سپاهیان و فقرا تقسیم شود
در نیز لجوقی حاکمان س ).202 ،لمبتون( دهند هامادخود دگی زن در امنیتی نسبی به

؛ دانستند سلطنت می  آنان هنر را از ملزومات .شکوفایی هنر و ادبیات نقش زیادی داشتند
طول تاریخ  که ندای از پیشرفت رسید برخی از هنرها در این دوره به درجهرو،  ازهمین

هر اثر هنری ، زیرا .)32؛ پوپ، 14اند (ویلسون،  آن دست یافته هنر ایران کمتر به 
با بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود دارد و تالش  مستقیم یارتباط
های خاص خود را  ویژگی سببهمین  ده سازد؛ بهکند سلیقۀ مخاطبان خود را برآور می
یی بود هنرهاجزو در چنین فضایی، موسیقی نیز ). 88پذیرد (شعبانی و محمودی،  می
موسیقی هنگامی در جامعه رواج «گوید:  یخلدون م ؛ چنانکه ابنرو آوردبه پیشرفت  که
به مرحله  از حد نیازهای اولیه فراتر رود تا آن رواج یابد، و عمران در و یابد که تمدن می
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 آید؛ زیرا تنها کسی به وجود می به چنین حالتی این هنر  تجمل، تفنن و تفریح برسد. در
وخانه  ند وسایل معاشهای ضروری مان کند که از لحاظ کلیه نیازمندی می آن توجه

  . )852 /2» (خاطر باشد آسوده
 

  هنر سفالگری در دوره سلجوقی
درجه باالیی از شکوفایی رسید.   در این دوره، سفالگری با ذوق و مهارت سفالگران به

ها برای ساخت نقوش تزیینی استفاده کردند و سفالگر با استفاده از  هنرمندان از انواع فن
). چنانکه این دوره را 64های زیادی بیافریند (پرایس،  نست نقشهای فراوان، توا رنگ

). 144ویلسون،  ،Hillenbrand, 142-145(اند  عصر طالیی سفالگری ایران نامیده
هایی است که امروزه آثار  های این دوره، بازتابی از نقاشی، نگارگری و دیوارنگاره سفال

دهد که درباریان در حلقۀ  را نشان می هایی جای نمانده است و صحنه زیادی از آنها به
 های روایی، فلکی، خنیاگری، مهمانان و نوازندگان محصورند و موضوعاتی همچون صحنه

). در این میان، در آثاری که با نقوش 72گیرند (ورجاوند،  برمیعاشقانه و شکار را در
ی روی همراه نقوش اسلیم نوازندگان همراه است، حالت چرخش نقوش نوازندگان به

های نباتی بیانگر ترسیم وزن و بر  بخشد و طرح ظروف نوعی فضای روحانی را تجسم می
). انسان در 103های ریاضی و دارای ملودی موسیقیایی است (بورکهارت،  مبنای نسبت
ها و در حاالت مختلف از جمله نواختن سازهای موسیقی همچون عود، نی و  این صحنه
  ت. تصویر کشیده شده اس چنگ به

  
  سفالپیوند موسیقی، شعر و 

در که  از چنان اهمیتی برخوردار بودانیان ایرفرهنگی ی و اجتماع حیاتموسیقی در 
است. در  به خود اختصاص داده گستره وسیع هنر و ادبیات فارسی همواره سهمی را

از منابع  یکیشان اشعار واصطالحات موسیقایی ان پر از های مختلف، دیوان شاعر دوره
آنجا که شاعر در  ازاست. آمده  شمار می به م در شناخت جایگاه اجتماعی موسیقیمه

 شک است، بیه خویش و ذهن و زبانش برآمده از جامعکند  میمتن جامعه زندگی 
نیز سلجوقی کند. شاعران دوره  بت و ضبط میخود ث مردم را درهای  و گرایشایالت تم
 را در آثارشان منعکس یشووسیقایی زمانه خهای م سنتو  نبودند ااین قاعده مستثنز ا

و سنجر، نه تنها از شاعران حمایت حاکمان سلجوقی همچون ملکشاه  .اند کرده
کردند، بلکه برخی از آنان خود ادیبانی سخنور بودند و وزیرانی ادیب و عالم داشتند  می
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دند و از این بونیز ). سلجوقیان عالوه بر شعر، دوستدار موسیقی 63؛ هرن، 197(مشکور، 
ارسالن  لبآبه را کردند. چنانکه ساخت سازهای رزمی بور و پرنگ و نفیر  هنر حمایت می

ان او زمدر م ک یا دستشده به دستور او ساخته ها این ساز ند و ممکن استت دادنسب
 رمله دج از های گوناگون صورت بهتی که اصطالحا). 138(خضرایی،  باشداج یافته رو

 تجلی یافته» سار و چکاوک بلبل،« پرندگان ،»زهره« انخترنام ا عددی،های نماد
روشنی  های شعری به به موسیقی در دیوانرا مندی سلجوقیان  عالقه .)62 ،زاده (ثابت

آثار  در، یشعردیوان  های نوازندگی عالوه بر سازهای موسیقی و صحنهاست؛ نشان داده 
  سفالی این دوره نیز نقش شده است.

  
  های موسیقی در دیوان هشت شاعر عصر سلجوقیکاربرد ساز

برای تصویرسازی در  فراوانیاز اصطالحات و سازهای موسیقی دورۀ سلجوقی  شاعران
برای درک بهتری از فضای موسیقایی و  ،اند. در این پژوهش اشعارشان استفاده کرده
  کنیم: یدوره اشاره ماین  هایی از شعر شاعران نمونه به آشنایی شاعران با سازها،

از شاعران دربارهای سلجوقی است که قصاید بسیاری در مدح سالطین  امیر معزي
سروده و مجالس بزم آنان را وصف کرده است. وی بیش از نیم قرن در عصر ملکشاه و 

سمت امارت شعرا داشته و سرآمد گویندگان عصر خود شمرده  آنهاسنجر در دربار 
 وي از یک سو،در دیوان فراوان اصطالحات موسیقی ود وج(امیر معزي، مقدمه).  شده است می

حکایت از رونق موسیقی در دربارهاي سلجوقی  و از سوي دیگر،بیانگر دانش موسیقی اوست 
 بوده رزم و بزمزمان ها در  سازها و آهنگتنوع دهنده  نشاندارد. اشاره شاعر به اسامی سازها، 

  ؛ براي نمونه:است
  ).578( جهان  دگر در مجلس شاه کیبا  ساختهن   وت ارغنوو ص قاریبود آواز موس خوش

 کارگیری بهدان دوره سلجوقی است که  از دیگر شاعران حکمت انوری ابیوردی
به بازنمایی را عالقه وی  افزون بر اینکه ،اشعارش درتعداد زیادی از عناصر موسیقایی 

کند.  بیان مینیز را  دانش موسیقی اودهد،  ت در اشعارش نشان میهنری این اصطالحا
های اجتماعی تاریخ را  که جریان ه استمدح بود ها، انوری از سرایش قصیدهاصلی هدف 

  برای نمونه:). 83کدکنی،  کند (شفیعی بازگو می
  ).210( پر خمر احمر یساغر گرید به     با صوت موزون یبربط یبه دست

ی ا رسالهکه است وقی و ملکشاه سلج سالنار شاعر معاصر آلب عمر خیام نیشابوری
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بیانگر  ،وجود عناصر موسیقایی در رباعیات وی .)78- 75ی دارد (سپنتا، نظر یقیدر موس
  ت.اساین هنر  شاعر دربارهو نگرش مردمان روزگار  نشیب

خواني و  را بـه شعر  جوانيکه دوره است از شاعران دوره سلجوقی  یغزنو  سـنایي
  گواه این سخن است:نیز اشعارش و  گذرانـده  بزم  مـجالس  درحضور 

  دیبا دیشن یتیب دیبکوفت با ییپا     چون مطربان خوشدل گشتند جمله حاضر
   .)874 ،دیوان(

، از حضور در مجالس بزم بود هدر اواسط عمر زاهد و صوفي شـدسنایی  که از آنجا 
در  چنانکه  ت.دانسـ رانـي مـي شهوت  براي  انسان  مـحرّک  را  موسـیقيکرد و  پرهیز می

های  آید که زمینه است، چنین برمی» الغنا رقیتُ الزنا«برگرفته از جمله که  ر،بیت زی
  ).10است (پورجوادی،  تأثیر نبوده اجتماعی در صدور چنین حکمی از سوی وی بی

  .)181(منتخب حدیقة الحقیقة، د ای اردیکه غنا جز زنا ن     طبع را از غنا مگردان شاد
آثار در که است از دیگر شاعران سده پنجم هجری قمری  یانیقبادناصرخسرو 

بهره گرفته موسیقی دانش  از دینی و اخالقی اجتماعی، برای تبیین مباحث فلسفی، خود
هدف سرگرم  آگاهانه و با ،عه مطرباناز جامحکومت سلجوقی را طرفداری و است. ا

ز ا بازتابیتواند  نگرش میگونه  داند. این د میاز زندگی افرا خردحذف کردن مردم و 
  :آمده استبه موسیقی باشد. چنانکه در ابیات زیر  رویکرد تحریمی فقها

  ی با مسخره و مطرب چون شیر و برنج   با مسجد و با مؤذن چون سرکه و ترفی
  .)338، دیوان(

   به سرود و غزل و مطرب و قوال نادان    خوش و خوب شود شاد یها دانا به سخن
  .)255(همان، 

آشنا بودن با موسیقی و  سبب که به یکی دیگر از شاعران دوره سلجوقی خاقانی
  برای نمونه: ؛توصیف دقیق طبیعت، تصاویری زیبا آفریده است

 ).770بستن اندر گیسوان بدرود باد (  شاهدان بزم را گیسوی چنگ 
سازها و اصطالحات  نامدوره سلجوقی هستند که  از دیگر شاعران عطار و نظامی

  شود فراوان دیده می در اشعارشان سیقیمو
  

  انواع سازهای موسیقایی در دیوان شعرا و آثار سفالی
ای  در دیوان شاعران و نقوش سفالی دوره سلجوقی از سازهای زهی، بادی و کوبه
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صورت تک، دوتایی و چندتایی در اشعار و  ا که این سازها بهاز آنج است.شده  استفاده 
ها  بندی و به آن تقسیم نیز بر همین اساس حاضر ، در پژوهشآمدهنقوش آثار سفالی 

  . شده استپرداخته 
 

  سازهای تک
های موسیقی چون چنگ، نی، عود، از ساز ،در اشعار شاعران و آثار سفالگری این دوره

  پردازیم. ها می به آن زیرکه در است صورت تک فراوان استفاده شده  به
  

  ساز  صورت تک ... ) بهسازهای زهی (عود، تنبور، چنگ و 
صدا را با آیند که  شمار می ای به سازهای زهی مانند عود و چنگ، از سازهای موسیقی

سبب مشابهت ظاهری سازهای  ند. در پژوهش حاضر، بهکن یم دیزه تول ای میارتعاش س
زهی (عود، تنبور و..) با یکدیگر و دشواری تشخیص دقیق این سازهای نقش شده بر اثر 

جز ساز چنگ، به مطالعۀ خانواده سازهای زهی رایج دوره  بر آن شدیم که بهسفالی 
  کار رفته است. سلجوقی از جمله بربط یا عود و تنبور یا رباب بپردازیم که در اشعار ذیل به

 ).210(انوری،  پر خمر احمر یساغر گرید به     با صوت موزون یبربط یبه دست
  ت در بهشت ترجیح داده است:در بیت زیر خیام موسیقی را بر سکون

  دوزخ زشت ایاهل بهشت کرد  از     ندانم که مرا آنکه سرشت چیمن ه
   .)31( بهشت هیهر سه مرا نقد و ترا نس نیا     بر لب کشت یو بربط یو بت یجام

  ).211، دیوان ناصرخسرو،( معنا بربطی به گفتن بی تو   چو طوطیان شنوده همی گوئی
  چو گوشت زی رباب آیدخواب بگریزد ز چشمت 

  ).291 همان،ن (خواب اندر شوی آنگه که برخواند کسی فرقا به 
  بود اشکم چون شراب لعل در زرین قدح

  ). 80، انوری( ناله چون زیر رباب و دل بر آتش چون کباب
از نام سازهای زهی مانند رباب و بربط (عود) ای  گونه ، شاعران هرکدام بهدر اشعار باال

  اند.  حاالت شادی و غم خود را توصیف کردهاستفاده و 
نقوش سازهای زهی از خانواده عود و رباب آورده  باآثار سفالی ، 1در جدول شماره 

ست؛ همانند شاعران این دوره با این سازها شده است که بیانگر آشنایی هنرمند سفالگر
تعدادی از دهیم. در قت توانیم این سازها را با اسامی سازها در اشعار مطاب بنابراین می

اند که  صورت تک نقش شده به) افرادی 11و  10، 6، 5تصاویر ( 1جدول شماره آثار 
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یک مجسمه  )،5(شماره طور نشسته در حال نواختن یک ساز زهی هستند. تصویر  به
دهد که زنی در  ه.ق را نشان می 6یا اوایل سده  5فام مربوط به اواخر سده  سفالی زرین
یک کاشی  )،6شماره (). تصویر 16ک ساز زهی شبیه عود است (بحرانی، حال نواختن ی

یک نوازنده در حال نواختن  ودست آمده  هپر است که از دوره سلجوقیان روم ب  شش
مربوط به دو  )11و  10 هاي شماره(تصاویر  ).64، همان( استشبیه ساز عود  يساز

ه.ق و  6ري مربوط به سده  دست آمده از هاي زرین فام ب کاسه است که یکی کاسه
ه.ق که در وسط این دو ظرف فردي در حال  6دار مربوط به نیمه سده  دیگري کاسه پایه

  نواختن یک ساز زهی است. 
در صحنه دو نفر حضور  )4، 2 ،1تصاویر ( 1 شماره در تعدادی دیگر از آثار جدول

یک کاسه  )،1شماره (ها در حال نواختن سازی زهی است. تصویر  دارند که یکی از آن
 2 های شماره(، تصاویر است دست آمده هبوط به دوره سلجوقی که از کاشان بفام مر زرین

ه.ق هستند که در هر سه این  7و اوایل سده  6هایی مربوط به اوخر سده  کاسه )4و 
اند که یکی از آنها سازی مشابه  های فاخر و جواهرات در باغی نشسته با لباس دو نفر ،آثار

در این صحنه عالوه  امانیز مشابه این آثار است،  )،7شماره ( تصویرنوازد.  ساز عود را می
هوش یا  بر دو نفر حاضر در آن یک نفر به حالت درازکش است که احتمال دارد یا بی

  شاید مرده است و یکی از آن دو نفر در حال نواختن سازی زهی در باالی سر اوست. 
) عالوه بر یک نوازنده، 12و  9، 8، 3(تصاویر  1 شماره جدول دیگر از آثاردر تعدادی 

) 3افراد زیادی در این صحنه حضور دارند که خواننده یا تماشاگر هستند. تصویر (شماره 
یک کوزه مینایی مربوط به دورۀ سلجوقی است که در ردیف وسط یک نوازنده در حال 

رار دارند و در ردیف باال نیز اسب نواختن ساز زهی است و افراد دیگری در این ردیف ق
 6) یک کاسه مینایی مربوط به سده 8سوارانی در حال سوارکاری هستند. تصویر (شماره 

ه.ق است که یک شاهزاده در مرکز این ظرف روی تخت نشسته و مالزمانی در اطراف  7و 
ز آنها در حال اند که یکی ا او هستند و در حاشیه ظرف، افرادی این شاهزاده را احاطه کرده

ای  ) که یک کاسه مینایی با زمینه فیروزه9نواختن یک ساز زهی است. در تصویر (شماره 
های مجلل در حال  هـ.ق است، یک نوازنده با لباس 7و اوایل سده  6مربوط به اواسط سده 

اند. ترسیم  نوازندگی با ساز زهی است و اطراف او را ده خواننده یا تماشاگر احاطه کرده
ای از  توان بیانگر جشنی و نوع لباس و جواهرات نوازنده را نشانه روف پر از میوه را میظ

فام  )، نیز یک کاسه زرین12افراد بلند پایه و به احتمال درباریان دانست. تصویر (شماره 
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هایی از هم جدا شده و در باالترین صحنه دو نفر در باغی  های آن با کتیبه است که نقش
  ه یکی در حال نواختن یک ساز زهی است.اند ک نشسته
  

 خانواده این سازها) در آثار سفالی : سازهای زهی (عود یا بربط، تنبور یا رباب و هم1جدول 

      

 4شماره  3شماره  2شماره  1شماره 
 Cincinnati Art Museum - 
DSC04083.JPG 

https://asia.si.edu/object/F
1925.4 

http://www.pub
licdomainpictu
res.net/v 

https://www.metmuse
um.org/art/collection/
search/451358 

  

  
  

 8شماره  7شماره   6شماره   5شماره 
https://i.pinimg.com/564x/70/
e8/75/70e8756b3063e61ab86
9bd834fbebd19.jpg 

  )16: 1394(بحرانی، 

https://i.pinimg.com/564x/
99/f0/97/99f097905836b8
811d4a94 

https://www.pi
nterest.com/off
site/?token 

https://collections.arts
mia.org/art/1089 

    

 12شماره  11اره شم 10شماره  9شماره 
https://www.metmuseum.org/
art/collection/search/451444 

http://depts.washington.ed
u/silkroad/museums/mik/
miklaterislam.html 

Cincinnati Art 
Museum - 
DSC03996.JP
G 

flickr.com 

  

https://asia.si.edu/object/F
http://www.pub
https://www.metmuse
https://i.pinimg.com/564x/70/
https://i.pinimg.com/564x/
https://www.pi
https://collections.arts
https://www.metmuseum.org/
http://depts.washington.ed
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  ساز چنگ
 ییکه سری خمیده و تارها) 1/342 ،ستایشگرزهی است ( سازهای ترین چنگ از کهن

 دوره سلجوقی یسفالآثار و شاعران در اشعار  . این ساز)دهخدا، ذیل واژه چنگ(دارد 
نام برده و از نواهای  فراوان ،از ساز چنگ این دوره، شاعران .خوبی تجلی یافته است به

هر شاعر با توجه به عواطف درونی خود به  .اند آن یاد کرده آفرین و سوزناک شادی
 است: مدهآچنگ چنین ساز  بارهزیر در بیاتدر ا توصیف آن پرداخته است.

    سرو قد و الله روی ماه رخ و مشک موی
  ).351 کن و شعر خوان (خاقانی، نوش رقص  چنگ زن و باده

  ).667غانی (عطار، چون چنگ ز هر رگم ف     بنواز مرا که بی تو برخاست
 ).215نالۀ حاسدت چو نالۀ زیر (انوری،      قامت دشمنت چو قامت چنگ

  نیحز یو چنگ رکیزی فیگرم و حری ا خانه
  ).907، دیوان (سنایی، شخو روشن و محبوب خوب و شرابی ساق

 ).53(خیام، نواز  خور و چنگ نرمک باده نرمک      ناز هیما یا زیقت سحر است خو
  ن بز راه قلندر ربد مستان هپرد  تر بزن چنگ سبک زن، ای صنم چنگ

  ).768(امیر معزی، 
این  شاعرانپرکاربرد یکی از سازهای  شود، در اشعار باال مالحظه می کهگونه  همان

  .دوره، ساز زهی چنگ بود که در اشعارشان بسیار زیبا به تصویر کشیده شد
در حال نواختن  راد چنگ نوازیاف که دهد آثار سفالی، نشان می 2 شماره در جدول

و اوایل سده  6که به اواسط سده  )4و  2، 1 (تصاویر 2 شماره این ساز هستند. در جدول
دو نفر که فام و دو ظرف مینایی است  به ترتیب یک ظرف زرینه.ق مربوط هستند،  7

اد اند و یکی از افر روی هم نقش شده ههای زیبا و جواهرات روب در مرکز ظرف با لباس
نشسته در حال نواختن چنگ است که به احتمال زیاد جزو اشراف و خانواده سلطنتی 

ه.ق  7و اوایل سده  6) که به اواخر سده 5و  3های  همچنین در تصاویر ( شماره هستند.
ای در حال  یک فنجان و لیوان مینایی است که یک چنگ نواز در صحنه ،هستندمربوط 
ر این صحنه حضور دارند. از نکات مورد توجه درباره نوازی است و چندین نفر د چنگ

 چنانکه نقوش سفالی تصاویر ؛زنان جامعه سلجوقی است دست بهساز چنگ، نواختن آن 
  . مؤید این مطلب استو بیتی از انوری  )7و  6، 4، 2های  (شماره

    جاییست نشسته چاکر تو جایی که درو طرب فزاید
  ).580تر و خوش همی سراید ( ای چو ماه تابان چنگی با مطربه
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یکی دیگر از موضوعات مهم درباره ساز چنگ در دورۀ سلجوقی، که بسیار در آثار سفالی 
) نقش بهرام و آزاده است که آزاده چنگ 8و  7، 6(تصاویر  2به نقش درآمده، جدول شماره 

 درآورده است: به دست با بهرام سوار بر شتر است و نظامی این داستان را بسیار زیبا به نظم
  ).98ین زدی چنگ و آن زدی نخچیر (ا    ساز او چنگ و ساز خسرو تیر

  
 ه.ق 7و اوایل سده  6، 5های  : کاربرد چنگ در آثار سفالی سده2جدول 

    
  

  

 4شماره  3شماره  2شماره  1شماره 

1  

https://www.metmuse
um.org/art/collection/
search/446899  

2  

https://asia.si.edu/object
/F1938.12/  

3 

Cincinnati Art 
Museum - DSC04014 
(cropped).JPG  

4  

https://www.miho.jp/boot
h/html/artcon/00000495e.
htm  

  

 8شماره  7شماره  6شماره  5شماره 

https://art.thewalters.
org/detail/14975/fritw
are-beaker-with-a-
seated-person/ 

http://www.brooklynmu
seum.org/opencollection
/objects/124989 

https://www.metmuse
um.org/art/collection/
search/451389 

http://depts.washington.ed
u/silkroad/museums/mik/
miklaterislam.html 

  
  سازهای بادی

 دیتولصدا شدن هوا در آن  دهیدمبا که  دنشو یگفته م از سازهاگروهی  به یباد یسازها

https://www.metmuse
https://asia.si.edu/object
https://www.miho.jp/boot
https://art.thewalters
http://www.brooklynmu
https://www.metmuse
http://depts.washington.ed
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ترین  که نی و شیپور از اصلی داده نشان ،ها مطالعه اشعار و سفالبررسی و ند. نک می
 حضور درباره سنائی آمده است؛ برای نمونه، شمار می سازهای بادی عصر سلجوقی به

  :گوید چنین میجامعه سلجوقی و در مراسم آیینی و مجالس بزم نوازان در  نی
    مسکن من در بیابان مونس من آهوان

  ).941 ،دیوانم (دل جیحون کن  هرکجا من ني زنم از خون
  کارها دیبرآ ین ادی مجلس به نیدر چون

 ).408- 407(همان،  میزن ین یو زمان میخوان تیب یزمان ما
پانصد پیاده در گرد  دست بهیا شیپور نواختن بوق خود به  سفرنامهناصرخسرو در 

چهار مجسمه سفالی از دورۀ  ،3 شماره ). در جدول55اشاره کرده است ( قصر قاهره
تصویر  در .که نوازنده در حال نواختن ساز نی، شیپور یا بوق است سلجوقی آورده شده

 2 های (شماره ردر تصاوی است.در حال نواختن نی ساخته شده  ای مجسمه)، 1(شماره 
دو مجسمه سفالی فیل است که نوازندگانی در حال نواختن شیپور هستند و )، 3و

شده، از این سازها  در جنگ یا در مراسمی که در شهرها برگزار می رود که احتمال می
تعدادی افراد )، ماکتی سفالی شبیه یک بناست که 4اند. تصویر (شماره کرده استفاده می

  ها در حال نواختن شیپور است. یکی از آن وکت قرار دارند در باالی این ما
  

  ه.ق 7و اوایل سده  6، 5های  : سازهای بادی در آثار سفالی سده3جدول 

  
  

  
 4شماره   3شماره  2شماره  1شماره 

https://i.pinimg.com/564x/4f/2
1/6f/ 

  

ملی موزه 
  (نگارندگان)

  تهران -ری
ه.ق شماره  6 سده

  3341موزه 

http://www.khalilicollections.o
rg/all-collections/islamic-arts/  

  

آبگینه  موزه
  ن)(نگارندگا
 6 ، سدهگرگان

  ق.ه

  

https://i.pinimg.com/564x/4f/2
http://www.khalilicollections.o
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  ای سازهای کوبه
 دیصدا تول ،دست ضربهای از سازها هستند که با  دسته ،ای یا ضربی سازهای کوبه

ی مراسماین سازها در  داده که نشان  ،ند. خوانش آثار سفالی و اشعار سلجوقیکن می
هل، . دف، طبل، دکاربرد داشته استبی مذه فاتیتشرمیدان جنگ و عزا،  ،یشاد چون

شاعرانی چون سنایی و انوری در ). 4 شماره اند (جدول جرس و کوس از این خانواده
  گوید: اند. سنایی می کردهنواختن ساز دف اشاره  بهاشعارشان 

  پس درین بازار دنیا بوزنه بازی مکن
  ).205، دیواندست دف زن گرز رستم کی تواند کار بست (

  کند: عرفی میانوری در بیت زیر زهره زا دف زن مجلس م
  ).127زهره در مجلس تو دفاف است (  تیر در مجلس تو مستوفی

که نشانگر  گیرد بهره می کوس و طبلچون ای  از سازهای کوبه خودخیام در رباعی 
  اعتباری دنیا و ناپایداری قدرت سالطین را اثبات نماید. تا بی شکوه لشکر شاه هستند

 کاووسیهاده کله کن شیپ در    نشسته بر باره طوس دمید یمرغ
  .)54( بانگ جرسها و کجا ناله کوس کو  افسوس ،گفت که افسوس یکله هم با

مرسوم بوده و در مراسم جشن و در این دوره دهل یکی دیگر از سازهایی است که 
شده است. خیام برای ملموس ساختن مفهوم زندگی در  می نواخته عزا جنگ و پیروزی،

  :است هره گرفتهزمان حال از ترکیب آواز دهل ب
 است که آب انگور خوش میگویم من  کسان بهشت با حور خوش استگویند 

  ).47ت (اس از دور خوش دنیدهل شن کاواز  بدار هیو دست از آن نس رینقد بگ نیا
اشاره  نواختن طبل در پایان ماه رمضان و هنگام رویت ماه عید در بیت زیر بهانوری 
  کرده است:

 ).301(به شکر رؤیت او راه نشاط بزن    دیزند مه ع یچو طبل رحلت روزه هم
  :است کار برده ی بها هسنائی طبل را در معنایی استعار

    دل دانیدر م میکوب فرو یجانباز طبل
  ).415، دیوانخان و سرو سامان شویم ( زن و فرزند و بی بی

    مرحله نیمباش خفته در  دل غافل یا
  ).592ن، (هما شد غافله که زیزدند خ امتیق طبل

   نواختن طبل و بوق ناصر خسرو 
  ). 57، سفرنامه(کرده است  ستفادهاها  اسببرای رام کردن را 
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ای هستند که دف در دست دارند و  دو مجسمه)، 2و  1(تصاویر  4در جدول شماره 
. در دننز میدف  ،دیگر افراددر بین هستند که افرادی )، 4و  3 های در تصاویر (شماره

 رو ؛ از اینها دو طبل وجود دارد که روی آن ندا دو اسب) 2و  1(تصاویر  5 شماره جدول
  است.  شده ازطبل استفاده میدر جامعه سلجوقی  کهتوان گفت  می

  

  ه.ق 7و اوایل سده  6، 5های  ساز دف درآثار سفالی سده -4جدول 

    
    

 4شماره  3شماره  2شماره   1شماره 

https://i.pinimg.com/5
64x/11/cb/8c/=  

https://www.metmuseum.org
/art/collection/search/448236   ،97: 1392(بحرانی(  https://i.pinimg.com/

564x/dd/1e/0c 
  

  ه.ق 7و اوایل سده  6، 5های  طبل در آثار سفالی سده ساز -5جدول 

    
 2شماره   1شماره 

https://i.pinimg.com/736x/3c/78/d5/3c78d5c0756dd4e68d
2a169c0f148eb3.jpg, 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatal
ogue/2012/arts-of-the-islamic-world-
2012/lot.175.html 

   
  صورت دوتایی در اشعار و آثار سفالگری کاربرد سازها به
صورت دوتایی  افزون بر سازهای تک، سازها به ،سفالگری دوره سلجوقیدر اشعار و آثار 

دو زیر،  در ابیات. شود ای از آنها اشاره می کار رفته است که در زیر به نمونه نیز فراوان به
ساز  )6و  5، 2تصاویر ( 6شماره  در جدول که اند ساز چنگ و رباب با هم ذکر شده

. خاقانی در اند یگر همچون رباب یا عود نقش شدهچنگ به همراه یکی از سازهای زهی د
  گوید: باره می این

https://i.pinimg.com/5
https://www.metmuseum.org
https://i.pinimg.com/
https://i.pinimg.com/736x/3c/78/d5/3c78d5c0756dd4e68d
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatal
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  ).594جان به دستینۀ رباب دهید (    دل به گیسوی چنگ دربندید
زیبایی  نیز بهامیر معزی کنار هم در شعر بزمی  نواخته شدن سازهای چنگ و رباب

   تجلی یافته است:
  ).66( از رباب و مباد بزم تو از چنگ یخال         دْیتو از جام پر نب فارغ مباد دست

ای در مرکز با مالزمانی در  ) در یک ظرف سفالی، شاهزاده5(تصویر  6در جدول شماره 
اند که در باالی سر شاهزاده دو نفر ساز چنگ و به احتمال رباب را  اطراف او نقش شده

اغی نقش شده و در ) دو نوازنده در مرکز ظرف در ب2(تصویر  6نوازند. در جدول شماره  می
ای سفالی دو نفر در  ) روی کوزه6حال نواختن سازهای موسیقی هستند. در تصویر (شماره 

اند. لباس و زیورآالت این افراد  حال نواختن سازهای زهی چنگ و به احتمال رباب نقش شده
  است. ها، جایگاه افراد طبقه باالی جامعه و درباریان را به خوبی ترسیم نموده در این نقش

 6شماره در آثار سفالی جدول  که اند خاقانی و عطار ساز دف و چنگ را با هم آورده
فضای درباری را نشان نوعی  به واند  این سازها با هم نقش شده)، 4و  3، 1تصاویر (

یک جام شراب  است کهای روی تخت نشسته  ، شاهزاده)4( شماره دهند. در تصویر  می
و نوازندگانی در حال نواختن سازهای  کردنداحاطه  او را در دست دارد و مالزمانش

خاقانی در بیت زیر شاهانه را به تصویر کشیده است.  یروشنی بزم موسیقی هستند که به
  دف را به پیراهن کاغذین و چنگ را به شلوار پالس تشبیه کرده است:

  ).197(پالس بین شلوار  شهمچو چنگ  همچو دف کاغذینش پیراهن 
  هایی تشبیه کرده که هر رگش در فغان است: بیت زیر تارهای ساز چنگ را به رگعطار در 

  همچو دف حلقه به گوش او شدم با این همه
  ).251افکند ( بر تنم چون چنگ هر رگ در فغان می

) 7(تصویر  6انوری در بیتی، دو ساز دف و بربط را با هم آورده است که در جدول شماره 
  دست دو نوازنده در حال نواختن است. ام این دو ساز در کنار هم بهف در بشقابی سفالی زرین

  ).145( جاوید دف دریده و بربط شکسته باد     ور زهره جز به بزم تو خنیاگری کند
 در نقوش سفالگری جدول است کهیا خاقانی، چنگ و عود را در کنار هم آورده 

ز سازهای زهی همچون عود، ساز چنگ به همراه یکی ا )،6و  5، 2تصاویر ( 6 شماره
 اند. رباب یا تنبور با هم نقش شده

    و چو حلقۀ ابریشم و شب موی چنگنماه 
  ).112موی و ابریشم به هم چو عود و شکر ساختند (
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 در یک اثر سفالی در جدول است که  وردهبا هم آرا دو ساز بربط و تنبور انوری 
 یا تنبور نقش شده است. دو ساز زهی از خانواده عود  )9تصویر ( 6 شماره

    زهره گر در مجلس بزمش نباشد بربطی
  ).134( دنبور باتدر میان اختران چون زاد في ال

  است:   امیر معزی هم در بیت زیر مانند انوری دو ساز بربط و تنبور را در کنار هم آورده
  ).276( تنبور یسو یگاه بربط و یسو  به یگاه   دار یتا بربط و تنبور بود گوش هم

 6زده از نیشابور مربوط به سده  روش قالب )، یک اثر سفالی به8(تصویر  6در جدول شماره 
دهنده شناخت  اند. همه این اشعار و آثار سفالی، نشان ه.ق و دو ساز نی و احتماالً عود نقش شده
  های مختلف در جامعه سلجوقی بوده است. دقیق سازها و استفاده آنها با هم در موقعیت

  
  ه.ق 7تا اوایل سده  5های  صورت دو ساز باهم در آثار سفالی سده کاربرد سازهای موسیقی به -6دول ج

      
 3شماره  2شماره   1شماره 

www.shangrilahawaii.org:8  موزه آبگینه، نگارندگان)(
080/emuseum40 

https://asia.si.edu/object/F1938.13/
#object-content 

    

  

 6شماره  5شماره  4شماره 
https://www.metmuseu
m.org/art/collection/sea
rch/140008694  

https://i.pinimg.com/564x/c
3/e5/d2/c3e5d2cedcc7d414
3ae6973f76455aa9.jpg 
 

ommons.wikimedia.org/wiki/File:P
eriodo_selgiuchide,_bottiglia_con_t
re_musicisti,_iran_1190-
1210_ca.jpg 

http://www.shangrilahawaii.org:8
https://asia.si.edu/object/F1938.13/
https://www.metmuseu
https://i.pinimg.com/564x/c
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 9شماره  8شماره  7شماره 
https://sothebys-
com.brightspotcdn.com
/dims4/default/b97a038
/2147483647 

https://images.metmuseum.
org/CRDImages/is/original/
DP353097.jpg 

https://collections.vam.ac.uk/item/
O85911/bowl-unknown/ 
 

  
  صورت چندساز  کاربرد سازهای موسیقی به

دوره سلجوقی، عالوه بر کاربرد سازهای تکی و دوتایی در اشعار و نقوش سفالین، گاهی 
این سازها با هم  ،احتماالً  و اند تی چندین ساز در کنار هم قرار گرفتهسه، چهار و ح

سنجر از  ای را به تصویرکشیده که سلطان صحنهی، معزی در بیت اند. امیر شده نواخته می
که  ،برد نام می پوراز شیهم است. وی  جنگ برگشته و بساط موسیقی و بزم فراهم شده

و هم از چنگ و  ،شده نواخته می زمان کارزارو در  داشتهی کاربرد نظامه در عرص شتریب
 )،3و  2تصاویر ( 3 شماره در جدول .شده است که در مجالس بزم نواخته می ،تنبور

در  . شاید،که فردی روی آن در حال نواختن شیپور است شود دیده می ای مجسمه فیلی
گ این سازها نواخته نوازندگان شیپور زن بر حیوانات سوار و در آغاز جن سان بدینجنگ 

عید فطر برای نشان دادن زمان عید و شادی به  همچونهایی  شده، یا در زمان جشن می
 معزی در بیت زیر بیانامیر افتاده است.  های شادی راه می این طریق در کوچه کاروان

 )،3تصویر ( 6 شماره در جدول که که برای جشن و شادی باید چنگ و دف زد کند می
  اند.  در کنار هم نشان داده شده این دو ساز

و ش موسم جنگ     و رنج تن گذشت پوریو غُ
  ).195( دیرس جان شعی و تنبور ۀچنگ و نغم گاه

نواختن نی در مجالس بزم و شادی را در کنار چنگ و بربط  ،سنایی در بیت زیر
سازهای نی،  ،روی این ظرف سفالی )،6تصویر ( 7 شماره در جدول است که آورده

   نوازند. آن را میگروه نوازندگان هستند که عود و دف چنگ، 

https://images.metmuseum
https://collections.vam.ac.uk/item/
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  ).799 ،دیوان( را ییدهند نا یاری جمله  گاه نشاط به یو بربط یچنگ
اثر سفالی  است که درسازهای چنگ، بربط و نی را با هم آورده  نیز در بیتی،خاقانی 

  . هستنددر حال نواختن این سازها  نوازندگان )،6تصویر ( 7 شماره جدول
  ).160گریه از چشم نی تیز نگر بگشایید (  گیسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید 

 7یا انوری، سازهای تنبور، چنگ، دف و نای را با هم آورده است که در جدول شماره 
  دست نوازندگان در حال نواختن است: دهد چندین ساز با هم به )، نشان می6، 5، 2(تصاویر 

  ).634( و شاخ و شانه یو دف و نا چنگ     و کتاب و نرد و شطرنج طنبور
 آوردههایی  واژهو در کنار رود و نی را همراه  دفای  در بیتی، ساز کوبهاو همچنین 

سه  )،4تصویر ( 7 شماره در جدول .دهند جشن و شادی را بشارت می یک که هراست 
  از خانواده سازهای زهی عود آورده شده است. رود ساز دف و نای و احتماالً

     گل و باد بهار شب و شمع و شکر و بوی
  ).187(همان،  می و معشوق و دف و رود و نی و بوس و کنار

صدایي برد که  وصف مجلسِ بزمِ دربار از چندین ساز نام می درامیر معزی در بیت زیر 
ترتیب، در یک ماکت خانه از سفال  ) به5و  2(تصاویر  7ند. در جدول شماره دار نافذ
ه نوازنده و در یک کاسه سفالی، بیست و یک نوازنده با هم در حال نواختن فام، د زرین

شاید، بزم شاهانه یا جشنی است که نوازندگان در حال نواختن  سازهای مختلف هستند. 
ای با  )، کاسه8(تصویر  7انواع سازهای این دوره در این مجلس هستند. در جدول شماره 

دهد که زهره در وسط در  ه.ق را نشان می 7و  6های  نقوش درباری و نجومی مربوط به سده
زن  نواز و دف حال عود نوازی است و در حاشیه ظرف، مجلس بزمی برپاست که افراد چنگ

  در کنار شاهزاده یا حاکم بر تخت نشسته و در حال نوازندگی هستند.
   طرب مجلس تو خرّم باد لیشش دل به

  ).828( ربابو بربط و تنبور و طبل و چنگ و  ینا به
 جدول است کهسازهای چنگ و رباب و نی و تنبور را با هم آورده  ،تیابیاانوری در 

  دف هستند.با نوازندگان در حال نواختن این سازها همراه  )،4و  6(تصویر  7 شماره
  قمری و تذرو و سار و زرزور   همی زنند دستان خاصه که

  ).367( نای و تنبور بر چنگ و رباب و  از سرو و چنار و بید و بادام
در  کند که به زیبایی ترسیم می صدای چنگ، دف، نی و رباب را در بیت زیر، خاقانی 

که یک  ،همین جدول )1تصویر (قابل مشاهده است یا در ) 6تصویر ( 7شماره جدول 
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در   نقوش بزمی و رزمی و جانوری نقش شده ،دست آمده از کاشان است هخمره سفالی ب
   دهد. را نشان میدو نوازنده چنگ و یک نوازنده دف در حال نواختن با  اطراف لبه ظرف

  کنان مانند دف بر رخ زنان  چون چنگ خود نوحه
  ).661رباب انداخته (کنان بانگ  وز نای حلق افغان

  
  : کاربرد سازهای موسیقی به صورت چندین ساز موسیقی 7جدول 

  ه.ق 7تا اوایل سده  5های  در آثار سفالی سده
  

  
  

 2شماره  1شماره 
http://users.stlcc.edu/mfuller/russia2006/Her
mitageIslamicGlazeLgJ248د.jpg 

https://www.metmuseum.org/art/collection/s
earch/642147 

  

  ا

  4شماره  3شماره 
https://www.photo.rmn.fr/archive/16-
508306-2C6NU0A707AUG.html 

 Gulbenkian museum - Inv. 999.jpg2,610 × 
3,254; 626 KB 

http://users.stlcc.edu/mfuller/russia2006/Her
https://www.metmuseum.org/art/collection/s
https://www.photo.rmn.fr/archive/16
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 6شماره  5شماره 
  )آبگینه (نگارندگاننوازنده در مجلس موزه 21
 

https://i.pinimg.com/564x/4f/21/6f/4f216fd7
e5debab62c0e2f8972af284c.jpg 

    
 8شماره   7شماره 

https://www.metmuseum.org/art/collection/se
arch/453850 

https://www.metmuseum.org/art/collection/s
earch/451379 

  
  دوره سلجوقی تحلیل و ارزیابی جایگاه موسیقی در

 داشته چشمگیرینقش  کنوناعی و هنری ایرانیان از گذشته تاموسیقی در حیات اجتم
توان به این  خوبی می بهاست،  جای ماندهآثاری که از گذشته بر باکه ای  گونه به است؛

آن را  ،طیکه جامعه و شراکنند  می هیتشب یا نهییهنر را به آ ،مهم پی برد. پژوهشگران
 یها نهیزم وتوان به جامعه  یم یاثر هنر کی یبا بررس ی،کردیرو نی. با چناندینما یم باز

از  .)18(احمدی،  است گرفته در بستر آن شکل یکه اثر هنر ای دست یافت یاجتماع
مطالعه وضعیت موسیقی در جامعه  توان به می وضوعبا در نظر گرفتن این م رو؛ این

شاعران سرشار از نام سازها، اصطالحات و  سلجوقی پرداخت. در این دوره، هم دیوان
سازهای موسیقی به تصویر کشیده شده  ،عناصر موسیقایی است و هم در آثار سفالی

بخش و بزم در مجالس با نواختن سازهای  های شادی لحظه ،است. دوره سلجوقی
صورت  به) 210 و145؛ انوری، 66معزی، شعرخوانی در اشعار شاعران (امیر موسیقی و

 در نقوش سفالی جدول برای نمونه است؛بازنمایی شده ویر نقش شده بر آثار سفالی تصا
دهد که نوازندگان در حال نواختن  مجلس بزمی را نشان می )،7، 5، 2تصاویر ( 7 شماره

https://i.pinimg.com/564x/4f/21/6f/4f216fd7
https://www.metmuseum.org/art/collection/se
https://www.metmuseum.org/art/collection/s
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اند  از می و معشوق و بزم یاد کرده شانسازهای موسیقی هستند و شاعران نیز در اشعار
  ).828؛ امیر معزی، 178(انوری، 

) و منجمان آن را 72ناهید از نمادهای نجومی ملقب به خنیاگر فلک است (حسینی، 
دانند (دهخدا، ذیل واژه ناهید). در اشعار شاعران از زهره به  مظهر موسیقی و خدای نوا می

(تصویر  7). در نقوش سفالی جدول شماره 134یک نماد نجومی نام برده شده است (انوری، 
ر بزم و مجلس معرفی شده است. در این ظرف که ترکیبی از نقوش )، زهره د8شماره 

اند و  درباری و نجوم است؛ زهره ساز زهی مشابه عود در دست و دو شاهزاده بر تخت نشسته
زن در حال نوازندگی هستند. نکته مورد اشاره این است که  نواز و دف نوازندگان چنگ

اند، با  ش آثار سفالی با افرادی که بر تخت نشستهدانان در بسیاری از نقو نوازندگان و موسیقی
دهنده  اندکه احتماال حضور این افراد با هم، نشان هم بر ظروف سفالی به تصویر کشیده شده

زندگی نمادین درباری و طبقات باالی جامعه است. همچنین وجود شاهزاده و افرادی که او 
های  خوانند، نشان از سرگرمی شعر می نوشند و زنند، شراب می کنند، ساز می را احاطه می

میان  درباری و جشن است. در اشعار شاعران از معشوق، شراب و سازهای موسیقی سخن به
). 210توان مشاهده کرد (انوری،  ها نیز می سازی را در تصاویر سفال آمده است که این تصویر

 6، جدول شماره 5- 8- 2- 1تصاویر  6و جدول شماره  8- 3- 2- 1، تصاویر 1(جدول شماره 
  ). 8و  7، 6، 5، 2تصاویر  7و جدول شماره  10تصویر 

طریق شاعران در شعرهایشان با توصیفات شاعرانه از  و تنهایی اندوهدر این دوره، 
 .)941 ،دیوان ؛ سنایی،80سازهای موسیقی و با نواختن سازها بیان شده است (انوری، 

خوبی نشان داد. در  هتوان در آثار سفالی ب و تنهایی را نمی اندوهاین حس  ،که در حالی
ها در حال نواختن یک  دو نفر حضور دارند که یکی از آن )،7(تصویر  1شماره جدول 

هوش یا از  زیر پای این دو به حالت درازکش یا بی ،نفر سوم در صحنه وساز زهی است 
نیز از ساز برای مراسم عزا  توان گفت است که میتصویر کشیده شده  دنیا رفته به
  اند. کرده استفاده می
نواختن ساز موسیقی با زنان  این دوره، مورد توجه در اشعار شاعران نکاتیکی از 

). انوری 907، دیوان ؛ سنایی،351زیباروی و در حال رقص و شعرخوان است (خاقانی،
در نقوش  است.زنان اشاره داشته  دست بهساز چنگ  به نواختننیز در اشعارش 

های نواختن سازهای موسیقی پر رنگ است.  ی این دوره، حضور زنان در صحنهها سفال
  . مشاهده کرد سفالیآثار  )4و  2تصاویر ( 2ل شماره جدو توان در نوازی را می این چنگ 
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، دست آمده این دوره به موارد دیگری که از مطالعه اشعار شاعران و آثار سفالی
ناصر خسرو به  ؛ برای نمونه،های مذهبی است ننواختن سازهای موسیقی در مراسم و آیی
 ،جدول 3و  2تصاویر در ) 55، سفرنامه( است. نواختن سازهای بوق و شیپور اشاره کرده

نواختن شیپور سوار بر فیل یا نواختن شیپور یا بوق در باالی  ،های سفالی در مجسمه
وری در بیتی به نواختن ان. باشد در پیوندشاید با مراسم آیینی یا مذهبی  ،یک ماکت بنا

) حتی برای 401(انوری،  .طبل در ماه رمضان و رویت ماه عید اشاره کرده است
؛ 54اند (خیام،  کرده از سازهای موسیقی استفاده مینیز کردن حیوانات  پندگرفتن و رام

  ).57، سفرنامه؛ ناصرخسرو، 592 ،دیوان سنایی،
  

 نتیجه پژوهش
که موسیقی در مشخص نموده  ،عصر سلجوقی نر شاعرااشعانقوش آثار سفالی و بررسی 
 بزرگان و شاهان از مردم استقبال شکار، مجلوس، مراس یها نآیی ها، جشن بزم، مجالس

 ازهایاز انواع س متنوعی اتبیترک ازای داشته و  جایگاه ویژه ،ی از جنگروزپی جشن و
های  یافته. تاس  دهش می تفادهاس، دف، طبل و نی نبور، چنگ، تچون بربطموسیقی هم

ویژه در  هب ،در میان طبقات باالی جامعهموسیقی سو،  داده که از یکپژوهش نشان 
زیادی از مقبولیت میزان  نوازندگان بهداشته و ی ممتاز جایگاهدربارهای سلجوقیان 

های  تطبیق اشعار شاعران این دوره با نقشاز سوی دیگر،  و اند بودهاجتماعی برخوردار 
بوده بیانگر نوعی پیوستگی و ارتباط میان هنرمندان سفالگر، شاعر و موسیقیدان  ،سفالی

و با دقت  شتههم سفالگران، شناخت دقیقی از سازهای موسیقی دا ای که گونه است؛ به
و کرده و هم شاعران استادانه آالت موسیقی را وصف نموده انواع سازهای رایج را ترسیم 

  اند. رد دربار و جامعه با اهل موسیقی سخن گفتهاز نوع نگرش خود و شیوه برخو
های شاعران درباری همچون امیر معزی و انوری پیداست که موسیقی از    از سروده

کرده است.  آنان همراهی میبا اجزای جدایی ناپذیر زندگی درباری بوده و در بزم و رزم 
قی، اجتماعی موسی های بر جریانو سنائی ناصرخسرو  شاعرانی چون نقدهایاز یک سو، 
این  باوربه  ای که گونه ؛ بهدر جامعه آن عصر استموسیقی مطربی و تفننی بیانگر رواج 

فرهنگی به  ناهنجار یموسیقی و غزل را در بافت، مطربان بازاری و شاعران مداحشعرا، 
 واشیه کشانید تفنن را از جامعه موسیقی و ادبی به حباید  رو ازاین؛ اند جریان انداخته

موسیقی در سازهای  ترسیماز سوی دیگر، . نمودآن ر را جایگزین ککارکرد تخیل و تف
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سازهای موسیقی بر آثار  . تصویرِرونق موسیقی استبیانگر  ،کنار نوازندگان بر آثار سفالی
سفالی، نشان از شناخت خوب سفالگر از سازهای موسیقی است که با جزییات نقش 

انسان در  ا،ه در این طرحکنند.  سازهای این دوره را ترسیم میاند. این تصاویر، انواع  شده
ر به تصوی به صورت تک، دو یا چندساز با هم های مختلف در حال نواختن سازهایی صحنه

دهد اهل موسیقی از لحاظ اجتماعی از موقعیت خوبی  اند که نشان می کشیده شده
ای است  گونه شعری و سفالی بهبهت تصاویر اشمهماهنگی و  اند. همچنین برخوردار بوده

اند.  هشاعران و سفالگران این عصر در آفرینش آثار خود با یکدیگر ارتباط داشت گویاکه 
ای فراوان  همچنین در این دوره، از سازهای زهی و در درجه بعدی از سازهای بادی و کوبه

ست. از موارد خوبی قابل درک ا استفاده شده که هم در اشعار و هم در آثار سفالگری به
دهد در  دیگر در خور توجه، حضور زنان نوازنده در آثار مورد مطالعه است که نشان می

  اند. های موسیقایی مشغول بوده جامعه سلجوقی، زنان در کنار مردان به فعالیت
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