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بررسي تأثیرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي
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چکیده
ــاني در  ــغدي که در زمان امپراتوري ساس ــاني و س این مقاله با توجه به آثار مکتوب و تصویري باقي مانده از هنر ساس
دوره هایي زیرمجموعه این پادشاهي بوده است ـ به   بررسي تأثیرات  هنر  ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي مي پردازد؛ جامعه  
ــي  دیواري هاي سغدي  ــاني و 6 نمونه از نقاش ــي  دیواري هاي ساس ــته ها و نقاش ــي 3 نمونه از نقش  برجس آماري مورد بررس
ــد. روش تحقیق، توصیف و تحلیل نگاره ها ست و هدف بازشناسي تأثیرات  نگاره هاي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي  مي باش
است، زیرا به اعتقاد بسیاري پژوهشگران نقاشي سغدي عامل انتقال ویژگي هاي نگاره هاي ساساني به نگارگري ایران پس از 
اسالم مي باشد و نتیجه حاصل از آن نشان  مي دهد علي رغم موقعیت درخشان سغد، همواره تأثیرات هنري   ساساني در نقاشي 
سغدي تأثیر گذار بوده  است، بیشتر تأثیرگذاري نگاره هاي ساساني برنگاره هاي سغدي در ویژگي هاي   صوري نگاره ها از نظر 
ــان، و نادیده گرفتن توالي زماني و ابعاد مکاني و رویکرد به شیوه خطي  ــتفاده از رنگ هاي   تخت و درخش فضاي  تصویري، اس
ــت و بنا به  خاستگاه فرهنگي خویش همواره سعي درحفظ  ــد، لیکن نقاشي سغدي از اصالت خاص خود بهره مند اس مي باش
ــغدیان در نقاشي هاي خود نه تنها از ساسانیان بلکه از فرهنگ هاي تصویري  ارزش هاي فرهنگي و هنری خود مي نمودند. س

دیگر سرزمین ها مانند خوارزم، هند و یونان نیز تأثیر گرفته اند. 
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ــنت هاي  ــت و س ایران از دیرباز مهد هنر و هنروري بوده اس
ــا تاریخ کهن و  ــرزمین در پیوند ب ــي هنري وفرهنگي این س بوم
ــرق و غرب  ــرزمین که پلي میان ش ــت جغرافیایي این س موقعی
ــاي قدرت هاي نظامي،  ــاب مي آمد. همچنین افت وخیزه به حس
ــان و مکتب هایي فکري  ــور ادی ــي وفرهنگي، ظه ــي، علم سیاس
ــران را همواره صحنه  ــتي، مزدکیان و مانویان، ای ــون زرتش همچ
ــمکش میان فرهنگ هاي مجاور و  دور مي ساخت. در نتیجه  کش
نفوذ متقابل این فرهنگ ها در دوره هاي غالب یا مغلوب فرهنگي 
ایران تأثیر چشم گیري برفرهنگ و هنر هرکدام از این سرزمین ها 
به جاي گذارد، و ایران همواره در تالقي با فرهنگ هاي گوناگوني 
ــرار مي دادند، نقش  ــرب عالم آن را تحت تأثیر ق ــرق وغ که از ش
ــوزه قلمروي  ــورهاي ح ــگ و هنر کش ــتره فرهن ــدي درگس کلی
ــرد. از این  رو  ــایه خود ایفا مي ک ــورهاي همس فرمانروایي و کش
ــرزمین هاي در ارتباط با  ــیاري از س در مطالعه فرهنگ و هنر بس
ــنت هاي فرهنگي وهنري را  ــیاري از س ایران، تأثیرات متقابل بس

ــت که  مي توان دید، که یکي از مهم ترین آنها میراث تصویري اس
ــیاي  مرکزي با قي  مانده  است.  در محدوده جغرافیایي سغد درآس
ــغدیان را پلي در راستاي انتقال  چنانچه آثار هنري باقي مانده س
ــاي ایران پس  ــه نگاره ه ــاني ب ــي ساس ویژگي هاي بصري نقاش
ازاسالم مي دانند. لذا بررسي تأثیرات نگاره هاي ساساني و سغدي 
ــي فرهنگ تصویري ایران و  ــر، نقش مهمي در بازشناس بریکدیگ
ــاني بر نگاره هاي این دوره ایفا مي کند. در این   به  ویژه هنر ساس
ــتا، الزم به ذکر است که حکومت ساسانیان به عنوان یکي از  راس
مهم ترین امپراتوري هاي دوران باستان به  دلیل اهمیت  فرهنگي  
و اقتصادیش مي توانست  حتي  بدون  توسل  به  قدرت  نظامي   نفوذ 
خود  را  در اقوام   همسایه اش  اعمال کند )بارتولد، 1376، 54(. این 
ــي ساساني تأثیر انکارناپذیري را در  مقاله با این  فرضیه که نقاش
ــته است، به بررسي هنر  ــغدي داش روند تکامل دیوارنگاره هاي س
ــغد و ایران ساساني و تأثیرات فرهنگ تصویري این دو  نقاشي س

سرزمین و به ویژه تأثیر نقاشي ساساني بر سغد مي پردازد.

سغد

ــیاي  مرکزي است که بین  ــغدیانا2 ناحیه اي در آس ــغد1 یا س س
رودهاي آمودریا درجنوب تا سیردریا درشمال وسعت دارد که امروزه 
ــتان  ــتان، ازبکس ــورهاي مختلف این ناحیه از جمله قزاقس بین کش
ــرزمین از دیرباز با ایران در  ــتان تقسیم شده است. این س و تاجیکس
ارتباط بوده است. حد و مرز و تقسیمات جغرافیایي سغد در قرن هاي 
مختلف متفاوت بوده است وشناخته ترین آن پس از قرن نهم میالدي 
است که » نام سغد یا السغد به نواحي روستایي بین سمرقند وبخار 
ــغد در 540 قبل از  ــد«  (www.iranicaonline.org(. س محدود ش
ــد و شمالي ترین قسمت امپراتوري  میالد توسط کورش کبیر فتح ش
ــکیل داد و از آن  زمان تقریباً تا صدر اسالم همواره  هخامنشیان را تش
با فرهنگ ایراني ارتباط تنگاتنگي داشت. اگرچه گاه توسط دولت هاي 
مستقل اداره   مي شده و نفوذ فرهنگي مردمان خاور دور بر آن مشهود 
است، لیکن تعلق سغد به  فرهنگ ایراني بارز است. واژه سغد که درکتیبه 
ــت در معنا »با واژه سوخته که در زبان ایراني  ــاپور اول نیز آمده  اس ش
باستان به معناي »پاک شده توسط آتش« بوده  است مربوط   مي باشد. 
ــاداب« برمي آید در  ــغد که  از آن  معناي »زمین مزروع  و ش ... تعبیر س
ــیرهاي  دیگر به   حقیقت  نزدیک تر  است« )لئونیدویچ  مقایسه  با تفس
ـ77 (. آنچه که سغد را بیش از هر چیز با فرهنگ  خروموف، 1381 ،78
ــت آمده از  ــي  دیواري هایي به  دس ــر ایران ارتباط مي  دهد، نقاش و هن
ــتان شناسي در بخش  بزرگي  ــد. »کاوش هاي   باس این نواحي مي باش
ــا   و خوارزم  و سغدیان و  ــتان شوروي در مراکزي  چون  ورخش از ترکس
ــیاب  مجموعه اي  از نقاشي هاي  دیواري را معرفي  نموده  است که  افراس

مقدمه

ــناخت هنر تصویري عصر ساساني داراي اهمیت  مطالعه آنها براي ش
فراوانست« )زماني ،1355 ،44 (، که  در بازشناسي تأثیرات نقاشي  ساساني 
بر سغدي و بالعکس سندي  مصور  مي باشد. »ازسده پنجم تا ربع اول 
سده هشتم میالدي شکوفایي هنري بي سابقه اي درسغدیانا پدیدآمد 
ــغدیان رواج بسیار یافت، که  دیوارنگاري درمعابد، کاخ ها وخانه هاي س
ــمرقند(، ورخشا ]نزدیک بخارا[،  وخصوصاً   بقایاي  آن درافراسیاب  )س
درپنجکنت ]درحوالي سمرقند[ کشف شده است«)پاکباز،1383 ،39(. 
رونق هنرنقاشي در سغد آنچنان بود که »در سده  هاي  ششم  تا هشتم،  
نقاشي ها  نه  تنها  کاخ ها  و پرستشگاه ها،  بلکه    همچنین   منازل    شهري 
   را  زینت   مي بخشیدند«  )پوگاچنکوا وخاکیموف،1372 ،91 (. آن چنانکه 
ــي  دیواري تبدیل به نوعي تفاخر زندگي در جامعه سغدیان  که نقاش
ــالدي حداقل    ــتم می ــه گونه اي که »در اوایل قرن هش ــده بود، ب ش
خانه هاي  سغدي  منقوش  بود.  1  تا 5 اتاق  خانه ي  ثروتمندان با نقاشي 
ــده بود«  (Sims, 2002,17(، که   دیواري  و کنده کاري  چوب تزیین  ش
ــان از رونق اقتصادي این سرزمین در این دوران است و همچنین  نش
ــغدي و جامعه اي مرفه و روبه  ــه  خوبي زندگي  ایده آل ثروتمندان س ب
رشد را بازنمایي مي کند. »نخستین نمونه هاي نقاشي  دیواري  سغدیان، 
ــبک  هنري اولیه »یونانيـ  ایراني« مبتني  بود. ... دیوارنگاره ها  ... بر س
براي اشراف زمین دار نوعي سرگرمي به  شمار مي رفتند. ... نقاشي  سغدي 
با بهره گیري از امکانات سبک  خطي و دو بعدي و با نوعي تصویرسازي 
که به  نحو تحسین انگیزي با جاذبه داستاني نقاشي ها مناسبت داشت، 
پیش  مي رفت« )آذرپي، 1379، 189-187 (. جلوه این تأثیرات متعدد 
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فرهنگي به  صورت پراکنده در قسمت هاي مختلف دیوارنگاري ها دیده 
مي شود. براي نمونه »مردمي که به  تصویر  کشیده مي شدند، جامه هایي 
به  شیوه آسیاي مرکزي در برداشتند که شامل بسیاري از جزئیات تن 
 پوش هاي دوره  ساساني بود. بدین  ترتیب، شکل تاج هاي پادشاهان، به 
 انضمام نقاب ها و زنگوله ها از ساسانیان اقتباس شده  بود. همچنین است 
ــایر ظروفي که در میگساري به  کار  مي رفت، و موي  سر  فنجان ها و س
ــده و ریش هاي آراسته اي که مردان داشتند به  طرزي است  اصالح ش
که بیشتر به  رسم هندي ها یا افراد دوره  هلنیستي شبیه  بود تا ایراني. 
ازسوي دیگر، چهره هاله  داري که در پنجکنت به  دست  آمده، به اندازه اي 
حاکي از نفوذ بیزانس است که  احتماالً به دست یکي ازنسطوري هایي 
نقاشي شده، که  در آغاز مسیحیت در آسیاي  مرکزي به موعظه اشتغال 
ــت« )بهزادي، 1369، 360(. در اندک  مواردي مي توان »  تأثیر  هنر   داش
ــاهده  نمود« )آذرپي،1379 ،190 (. این  ــغدیان مش هندي  را در آثار س
ــي، مذهبي،  ــي ها در برگیرنده مقوله هاي متفاوتي اعم از  حماس نقاش
تاریخي و امور روزمره وعامیانه مي  باشند. موضوعات نقاشي دیواري هاي 
سغدي شامل »جنگ هاي  پهلوانان، شکار در حالت  سوار بر اسب، هنرهاي   
ــرگرم   کننده مخصوص  روزهاي   تعطیل  )مراسم مذهبي(،  کمدي و س
ــاغرها مطابق با رسمي خاص،  ــراف در بزم ها، آویز کردن س اجتماع اش
نواختن   چنگ و بیشتر مي شد«  (www.silk-road.com(. قدیمي ترین 
نقاشي هاي دیواري سغدي مضامین مذهبي دارند و بخش بزرگي از هنر 
سغدي را در برمي گیرند »نقاشي هاي  دیني و نوشته ها و ادبیات  دیني در 
دیوارنگاره هاي  سغدي تصاویر ایزدان و ایزد  بانوان مورد  ستایش و تکریم 
ــم   دیني  ــغدیان و در صحنه هاي فراواني از برگزاري آیین ها و مراس س
مشاهده مي شود« )زرشناس،1381 ، 25 (. این دسته ازنقاشي ها بیشتر در 
معابد پنجکنت کشف شده اند، »مشخصه  دیوارنگاري  مذهبي    سغدي  

  ترکیب  بندي هاي  بسته   و متقارن  است«  )پاکباز،1383 ،  43(.
شکوه و نوآوري نقاشي سغدیان بیشتر در نقاشي هاي با موضوع هاي 
ــود »مضمون هاي  حماسي و تاریخي بیشترین  ــي دیده  مي ش حماس
اهمیت را در دیوارنگاري سغدي داشتند. این مضمون ها عموماً دربخش 
ــه بازنمود قصه هاي عامیانه و  ــده اند. حال آنک میاني دیوارها تصویر ش
ــده  صحنه هاي  عادي غالباً به  صورت ترکیب  بندي هاي  قاب بندي  ش
در پایین ترین بخش دیوار جاي   گرفته اند. توالي روایي، بزرگي  پیکرها و 
رنگ هاي  درخشان نقاشي هاي    حماسي کامالً آنها را از گونه هاي  دیگر 
متمایز مي کند. محتواي اغلب  داستان هاي  پهلواني به  روایت حماسي 
متداول درمیان سغدیان مربوط  مي شد« )پاکباز،1383 ، 39  41 (. نقاشي 
داستان هاي  حماسي و قهرماني بیشتر به  صورت افقي و در باریکه هایي 
ــتان را به  تصویر مي کشید و صحنه هاي  قهرماني به  که ادامه دارد داس
 نحوي کنار هم قرار گرفته اند  که بیننده  مي تواند روایت تصویري را به 

 طور افقي روي  دیوار دنبال کند.
گونه  دیگر نقاشي هاي سغدي نقاشي هاي  تاریخي است که ویژگي 
مهم آنها وفاداري به واقعیت است. به گونه اي  که نمادهاي فر و شکوه به  
کار  رفته در تصویر  شخصیت هاي  حماسي مانند هاله  نور و شعله  آتش 
ــود و »از نمونه هاي بر جا مانده در  ــي دیده نمي ش در  روایت هاي تاریخ
پنجیکنت و افراسیاب مي توان  پي  برد  که  نقاشان   سغدي  در بازنمایي 
ــتندات  تاریخي به   جزئیات  تاریخي و  واقعگرایانه    مي پرداخته اند«   مس

بررسي تأثیرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي

)پاکباز،1383 ، 43(.
ــي  »در بازنمایي حکایات  عامیانه و رویدادهاي  روزمره که  درنقاش
سغدیان  اهمیت  ثانوي دارد، شیوه اي  متفاوت  به   کار رفته  است. ظاهراً 
این موضوع ها  بیشتر براي سرگرمي نقاشي  شده اند و رفتار و اخالق مردم 
رامنعکس  مي کنند« )پاکباز،1383 ، 43(. نمونه یکي از این دیوارنگاره ها، 
روایت مردي است که سر غازي را مي برد تا بتواند به  تخم هاي طالي 
ــت پیدا کند)تصویر1(. این احتمال وجود دارد که این  ــتري دس بیش
داستان ها از کتاب هاي  مصور برگرفته  شده باشند چرا که »امکان  دارد این  
گروه آثار بر دیوار خانه هاي پنجکنت، دور ه اي  باشد از انتقال کتاب هایي 
تصویرسازي  شده  به دیوارها، به   عنوان  گامي بزرگ در اجراي سرود ها 
یا  روایاتي که راوي آنها را از روي طومارهایي قابل حمل روایت مي کرد. 
ــد در سغد کتاب هاي تصویرسازي شده اي  بوده  است  ...به نظر  مي رس
که به  تزیین  دیوارهاي اماکن و خانه ها جهت  حفظ سنت ها اختصاص  
داشته  است و این به دلیل تصویرسازي هاي  بي دوام  طوماري وپوسیدگي 
کتاب ها بوده  است«  (  Sims,2002,18) . چرا که برخي از این نقاشي ها 
»تصویرسازي هایي از پنچه  تنترا، سندبادنامه، ...است که توسط متن هاي 
باقي مانده سغدي وچندین موضوع دیگر که به صورت فولکلور توسط 
ــایگانش قابل   تصدیق    است«(Ibid,18(. یکي از  فرهنگ ایراني و همس
ــغدیان این بود که »آنان ضمن نقاشی به  مناظر  ویژگي هاي نقاش س
و مرایا کمتر توجه داشتند، ولی مي کوشیدند که اشخاص را به  صورت 
روشن در زمینه های  سیاه نشان  دهند« )بهزادي، 1369، 360(. با توجه 
به  تعدد موضوع هاي نقاشي و فرهنگ تلفیقي به کار رفته درنقاشي آنها 
وهمچنین صحنه هاي گوناگون رزمي و بزمي، مذهبي درکنار زندگي 
 مجلل و اشرافي طبقه  ثروتمند سغدي  مي توان چنین نتیجه گرفت که 
ــغد ازنوعي فرهنگ دموکراتیک برخوردار بودند، و همین  مردمان س
باعث مي شد که به راحتي ازدیگر فرهنگ هاي اطراف خود تأثیر پذیرند. 
ــغدي درآنها پیدا  ــه دیوارنگاره هاي س ــي ک ــن نواح از مهم تری
ــهرهاي پنجکنت، افراسیاب، بااللیک تپه  ــت، مي توان به ش شده اس
ــغدي و به  ــاره کرد. »نکته حائز اهمیت درباره ي هنر س و ورخشا اش
ــت که  تمامي این عناصر فرهنگي  ــي هاي سغدي  این اس   ویژه نقاش
ــکل  ــده اند در ش ــاي  گوناگون به   عاریت  گرفته  ش ــه از فرهنگ ه ک
ــتقل  ــي  مس ــي  خود، به  صورتي یکپارچه، یکتا  و یگانه  با ارزش  نهای
ــناس،1381، 251(. به  طوري که  سنت هاي  ظاهر شده است« )زرش
ــناخت. ــوان درآنها بازش ــان را مي ت ــا یون ــرق دور ت ــري از ش تصوی

تصویر1- دیوارنگاره، قصۀ تخم طالیي، پنجکنت، اواخر سده 7 تا اوایل سده8 
میالدي، موزه ارمیتاژ، لنینگراد.

ماخذ: )پاکباز،1383، 44(
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نقاشي هاي ورخشا، باالتپه و پنجکنت غیرمذهبي است و طرح ها و نقوش 
ــبیه طرح ها و نقوش  لباس  نقاشي هاي به دست آمده  لباس ها نیز ش
از محوطه هاي مورد اشاره است« )ریاضي،1382 ،207-206 (.  بنا  به 
  اعتقاد پروفسور مارشاک8، نقاشي هاي به  جا مانده از افراسیاب تنها 
یادگاري از هنري مجلل نیست، بلکه  آشکارا نشان مي دهد که این 
ــیاري برخوردار بوده است و »نتیجه اي  ــهر روزگاري از رونق بس ش
ــهري با سنتي  پایدار که  ــت از پیشرفت  اجتماعي و سیاسي  ش اس
ــاهي بومي  را از پادشاهان بیگانه  محدود کرده  و خادم   قدرت پادش
ــایگان  ناحیه  به  معتقدات  ــت تا هنگامي  که  همه  همس هر دو آنهاس
 . )www.silk-road.com)   »ــد ــرام  بگذارن ــمرقند احت  و قوانین  س
ــیاب از حیث  بزرگي  ابعاد  ــي هاي  کاخ هاي ورخشا و افراس »نقاش
ــوند. ... دیوارنگاري هاي تاالر  ــان متمایز مي ش و جنبه یادبودي ش
ــیاب در سمرقند، از همه چشمگیرترند  اصلي کاخ محوطه افراس
ــده اند.  ــمرقند پرداخته   ش ــل از فرمانروایان س ــرا که در تجلی چ
ــي واقعي اند که  ــر رخدادهای ــده نمایانگ ــیم  ش ــاي ترس صحنه ه
ــده اند« )پوگاچنکوا  ــته  ش ــي آراس ــورت حکایتي حماس ــه  ص ب

وخاکیموف،1372 ،90-91(.

ورخشا

ــارا و در  ــهر بخ ــمال غربي ش ــا  9در ش ــتاني ورخش محوطه باس
ــت. در این ناحیه ارگ و کاخ هایي  ــتان واقع شده اس جمهوري ازبکس
ــده  است که مدارکي با  ــي دیواري هاي هنرمندانه اي کاوش ش با نقاش

پنجکنت

ــغدي  است، »سغد شناس  معروف شوروي   پنجکنت3 کلمه اي  س
ــابق »لیوشیتس« 4 معتقد است که این  کلمه به  سغدي به  معناي  س
پنج شهر است و شاید هم در ابتدا معناي پنج خانه  را داشته  است. ...از 
طرفي خاورشناسان  دیگر شوروي  سابق )اسمیرناوا 5  و بوگولیوبوف 6( 
ــهرپنج« و کلمه  عقیده دیگري دارند. از نظر آنها پنجکنت یعني  »ش
ــرون   7 و8 میالدي ملک  خاصي  ــت  که  در ق  »پنج« نام منطقه اي  اس
بوده و سلسله و خاندان  سلطنتي  داشته  است. ...دشوار بتوان  گفت که 
 عقیده کدام  یک  از این  گروه ها به  حقیقت  نزدیک تر است« )لئونیدویچ 
ــتاني که   در 70  کیلومتري  خروموف،1381 ،81-80(. این منطقه باس
 شرق  سمرقند و کنار رود زرافشان واقع  شده  است، داراي بناها و آثاري 
ــت  که از قرن پنجم تا اواسط قرن  هشتم تاریخ گذاري شده اند، که   اس
ــته ترین  آثاري  است که  ــي   دیواري هاي آن از برجس در این  میان نقاش
 از سغد به  دست  آمده است و تزئینات عمده فضاهاي  داخلي  پنج کنت، 
اطاق ها و راهروها را تزئینات نقاشي دیواري یا دیوارنگاره تشکیل مي دهد 
که از کف تا زیر سقف را پوشانده  است وتقریباً بیشتر موضوع هاي رایج 
دیوارنگاره هاي سغدي را مي توان در آنها دید. در نقاشي هاي پنجکنت 
ــادي را نیز دید به  ــالوه برالگوهاي تصویري مي توان الگوهاي اعتق ع
ویژه در معابد عمومي آنها که قدیمي ترین نمونه هاي نقاشي مذهبي 
ــت »این  مکان ها ظاهراً مخصوص آیین خاکسپاري  به  دست آمده  اس
ــي،1379 ،187 (.  ــهور ایراني بود« )آذرپ ــتش چند خداي مش و پرس
مناظرمذهبي این  دیوارنگاره ها »وجود  نوع   مختلفی از آیین  زردشتي را 
در آسیاي  مرکزي نشان  مي دهد، که  با آنچه که در ایران بود فرق  داشت، 
زیرا شامل پرستش بعضي  از مظاهر  طبیعت، مانند ماه و خورشید بود« 
)بهزادي،  1369، 359(. از دیگر  الگوهاي اعتقادي و فرهنگي مي توان به 
دیوارنگاره  پهلواني پنجکنت، مجلس سوگ سیاوش اشاره کرد )تصویر2( 
که  در آن جسد سیاوش بر زیر تختي  مرصع که گنبد شیارداري آن را 
ــانده  است قراردارد »این نقاشي و آثار دیگر پنجکنت که بر بنیاد  پوش
همان داستان ها و روایاتي که چهار  قرن بعد به هنگام سرودن شاهنامه 
مورد استفاده شاعر ملي ما واقع  شد پرداخته گشته  است ضمن تأیید 
ــاهنامه وجود  یک  سنت  کهن ایراني را در تمامي این     اصالت منابع ش
مناطق مورد  توجه قرار مي دهد« )تجویدي،1352 ، 45(. » نقاشي هاي  
www.  »ــده اند ــاخته  ش ــم و رنگ هاي طبیعي س پنجکنت از سریش

(asraresokhan.com( و»چند گونگي سبک ها وشیوه هاي هنري، و 
گوناگوني بي کران  ترکیب  بندي ها که  حتي براي موضوع هاي یکسان 
تکرار نشده اند، تکان  دهنده  است. ...دامنه رنگ ها گاه رنگ هاي پرمایه 
ــتري هاي  میانه اي است  که سایه  روشن کاري  شده است«  و گاه خاکس

. (Khakimov,1996,45)  

افراسیاب

پس از پنجکنت ناحیه باستاني افراسیاب7 یکي از مهم ترین مراکز 
فرهنگي و هنري سغدیان است که  امروزه با نام سمرقند در جمهوري 
ازبکستان شناخته مي شود. »موضوع نقاشي هاي افراسیاب، مانند موضوع 

تصویر2- سوگ سیاوش،  پنجکنت، سده7و8میالدي، موزه ارمیتاژ.
ماخذ: )بهزادي، 1369، 358(                          
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ــد. در تاالرهاي  ــتاني آن  مي باش ارزش جهت مطالعه تاریخ تمدن باس
ــه گانه کاخ ورخشا از روي سکوي نشیمن گاه تا زیر سقف را نقاشي   س
ــي تزیین نموده اند که از آن جمله مي توان به تصویر حمله   دیواري های
حیواناتي چون ببر و اژدهاي  بالدار به  فیل ها و بزم باشکوهي با حضور 
پنج مرد و زن  نام  برد. »دیوارنگاري هاي تاالر اریکه شرقي کاخ ورخشا 
چنان طراحي  شده اند که از اقتدار سلطنت تجلیل کنند« )پوگاچنکوا 
وخاکیموف،1372 ،91-90(. در این ناحیه  عالوه  برضیافت، صحنه هاي 
مستقل مانند صحنه  شکار و هیوالیي که به  فیل ها حمله  مي کند، وجود 

دارد)تصویر3(. 

بااللیک تپه

ــار رود آمو دریا  ــت درکن ــه 10 محوطه اي اس ــک  تپ     بااللی
ــوب  ــغد محس ــتان امروزي که روزگاري س ــوري  ازبکس در جمه
ــده  است. برخالف دیوار نگاره هاي پنجکنت و افراسیاب که  مي ش
ــت نقاشي هاي این   ــده اس صحنه هاي گوناگوني در آنها تصویر ش
ــد. ... در این  ــه  صحنه هاي ضیافت اختصاص  دارن ــه »تنها ب ناحی
ــده اند که  صورت   ــش و زناني تصویر ش ــا مردان فاقد ری صحنه ه
ــیده اند و با جواهرات خود  ــردي دارند، و لباس هاي عادي پوش گ
ــخاص این صحنه نقاشي یک  جام،  ــته اند. ... هریک از اش را آراس
ــد. ... در لباس ها  ــت دارن ــاغر، یک آئینه و کاردي در دس یک  س
جزئیات  زیادي از لباس هاي  ایراني )ساساني( را مي توان مالحظه 
ــیاب،  ورخشا، پنجکت  ــي ها با نقاشي هاي افراس  کرد. ... این نقاش
ــمال افغانستان و همچنین  ــتاني دیگر در ش و چندین محل  باس
ــک دارند«  ــیار  نزدی ــباهت  بس ــتان  چین ش ــا نقش هاي ترکس ب

)فرامکین،1372 ، 189-190(.

تأثیر نقاشي ساس�اني بر دیوارنگاره هاي 
سغدي

بینش زیبایي شناسانه شرقي همواره باعث  شده  است آثار خلق شده 
ــان برخوردار باشد و روح کلي  ــرق  زمین از فضایي تقریباً همس در مش
حاکم بر آثار خلق  شده در این نواحي گویاي هم  ریشه  بودن آنهاست، 
ــیایي بیش  از  ــورهاي آس ــن مي توان چنین ادعا کرد که »کش بنابرای
ــت  کم درحوزه  هنر عناصر مشترکي دارند«  آنچه تصور  مي شود، دس
ــبب تعدد  ــود این  تفاوت هایي نیز به   س ــون،1383 ،3 3(. با وج )بینی
ــرزمین ها وجود  ــب و حکومت هاي حاکم براین س ــا، مذاه فرهنگ ه
داشته است که ادیان پرطرفدار و حکومت هاي قوي تر قدرت اشاعه آن  
را داشته اند. نمود آن را به خوبي مي توان میان هنر ساساني و سغدي 
نیز مشاهده کرد، اما نکته مهم اینجاست که در بررسي تأثیرات متقابل 
 نقاشي ساساني و سغدي، غلبه عناصر هنري و نگاه زیبایي شناختي هنر 
ــاني بر نقاشي سغدي بیشتر مشهود است، که به   دالیل بسیاري  ساس
ــاني به  عنوان قدرت برتر منطقه،  از جمله تأثیرگذاري امپراتوري  ساس
مهاجرت پیروان  ماني  به  سغد و زیر مجموعه و  خراج گذار بودن دولت هاي  
محلي  این  منطقه در مقابل حاکمان  ساساني مي باشد؛ از سوي  دیگر، 

ــیاي  مرکزي  همزمان با  ــوري  قدرتمند در آس ــدم  وجود یک  امپرات ع
ــانیان، و حضور دولت هاي پراکنده  محلي این ناحیه که  حکومت ساس
ــاکش  تصرف   بوده اند،  باعث  شده   میان امپراتوري  ایران و چین در کش
 است عناصر هنري و نقاشي این سرزمین ها تا حد زیادي زیر مجموعه 
یک حکومت مستقل مطرح  نگردد و بیشتر اقتباس هایي پراکنده باشند 
ــاي گوناگون تاریخي و مطابق با نیازهاي مذهبي،  که بنابه موقعیت ه
اقتصادي، فرهنگي و سیاسي مردمان این نواحي  از همسایگان خویش 
اخذ شده اند، بنابراین خاستگاه اصلي بسیاري از ویژگي هاي نقاشي این 
ــه در کشورهاي قدرتمند همجوار خود دارد؛ در این  میان،  نواحي ریش
هنر و نقاشي سغدي نیز از این کلیت مستثني نیست و تأثیر عناصر 
تصویري فرهنگ هاي مختلفي و خاصه ساسانیان در آنها دیده  مي شود.

ــانیان قومي  آریایي  تبار بودند که با غلبه اردشیر ساساني بر  ساس
اردوان  اشکاني و تاجگذاري  رسمي  وي در سال226  میالدي تا سال  651 
میالدي بر ایران فرمانروایي کردند، بنیان اعتقادي حکومت آنها متکي 
 بر دین  ملي   زرتشت  بود، حضور همسایگاني همچون چین  و یونان و 
عبور  جاده  ابریشم از مسیر سرزمین هاي این امپراتوري باعث  گردید که 
هنر و فرهنگ ایران در این دوران دستخوش تحوالت  بسیاري گردد و از 
طرفي قدرت و اقتدار آنها توانست سبکي رسمي در هنر ،  به  ویژه نقاشي 
 ایراني به وجود بیاورد به  گونه اي  که »از زمان  ساسانیان به   بعد وحدتي 
ــاري  شد که  همواره پایدار  ماند و تکامل مداوم  واقعي  در هنر ایران  س
اندیشه هاي  تزییني ابتدایي را میسر  ساخت« )گري،1354 ،20 (. لذا هنر 
دوره  ساساني را مي توان همچون پلي دانست که  میان تمدن هاي  کهن 
 آسیا ، تمدن هاي  جدید اسالمي و قرون وسطایي  غربي ایجاد شد  و عامل  

تأثیر  و تأثرهاي بسیاري گردید.
ــي وارد  ــاني، هنرهاي تصویري ایران از جمله نقاش در عصر ساس
ــان  ــي از این دوران نش مرحله ي  جدیدي گردید. بازمانده چند نقاش
مي دهد، که »هنر نقاشي در این زمان بیش  از دوره   اشکاني مورد استقبال   
بوده  است. زیرا آنچه از  گزارش ها و تذکره ها بر  مي آید »قالي رنگارنگ 
ــاهان این دوره«  ــوان مداین، پارچه هاي نقش  و  نگاردار، یا لباس  ش ال
نشانگر این است که مردم و هنرمندان، کوشش فراواني براي پیشرفت 
نقاشي از خود نشان مي داده اند« )ضیاءپور،1377 ،190 (. امروزه  تعداد  
ــي هاي  ساساني  به  دست ما رسیده است که خالصه  محدودي  از نقاش
ــوش[،  ــي هاي  دیواري  ایوان  کرخه ]حوالي ش ــود »به  تکه نقاش مي ش
حاجي آباد ]فارس[، حصار ]دامغان[، تصاویر طرح گونه   تخت  جمشید، 

تصویر3- بخشي ازدیوارنگاره سغدي که صحنه شکاررانشان مي دهد، کاخ شاهي 
ورخشا، ناحیه بخارا، اواخرسده7 تااوایل سده8 میالدي. 

)Roland,1970, 70( :ماخذ

بررسي تأثیرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي



نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره17، شماره 4، زمستان1391

28

و نیز بقایاي  دیوارنگاره هاي  دورااروپوس و شوش« )پاکباز،1383 ، 28 (. 
تکنیک به کارگرفته شده در این نقاشي ها بیشتر »نوعي   فرسک    بوده  
است« ) زماني، 1355 ،20(. عالوه بر این، تعداي موزاییک نیز در بیشاپور 
ــف شده اند. ولي قدر مسلم این است که نقاشي در دوران ساساني  کش
از طرف دربار حمایت مي شده  است و نقاشي چه در قالب نگارگري و 
ــي دیواري به ویژه در کاخ ها، در دوران ساساني  کتاب آرایي و هم نقاش
ــت؛ عالوه بر مدارک عیني موجود روایت مورخان نیز  ــته اس رواج داش
سندي بر رواج نقاشي دراین دوران است، براي نمونه مي توان به روایت 
»قزویني« از کاخ هاي ساساني اشاره نمود: »خسرو انوشیروان دستورداد 
در تاالر اورنگ  کاخش درتیسفون تابلوي  عظیمي تصویر کنند  که   در 
کنار سایر چیزها نبرد و محاصره انطاکیه را نمایش  مي داده  است. پادشاه 
 بر اسب کهري سوار بوده   و لباس هایي  سبز  رنگ   برتن  داشته است   و  در 
 مقابل  او  سواران  ایراني   و  بیزانسي  قرار داشته اند« )فون گال، 1378  ،153(. 
طبري در کتاب خود مي نویسد »چون سعد ابن ابي وقاص پس از نبرد 
قادسیه و شکست سپاه خسرو با لشکریان خویش  وارد مداین شد و در 
کاخ سفید )قصر ابیض( فرود آمد ایوان را نمازخانه گردانید و در آن ایوان 
لوحه هاي مصوري بود. سعد آنها را از جاي برنداشت و آن تصاویر تاحدود 
دویست سال پس از آن همچنان بر جاي ماند« )عکاشه،1380 ، 6(. سند 
تاریخي این ادعا، سروده هاي »بُحتري« شاعر قرن  سوم هجري است که 
وصف یکي از این نقاشي هاست که نبرد میان ایران و روم درسال 538 
میالدي را به تصویردرآورده بود، مسعودي مورخ و جغرافي  نگار مسلمان 
ــترگي صحبت  ــاختمان س نیز در کتاب »مروج المذهب« نیز از »س
مي کند که هنوز حتي در زمان او که بیش از سه قرن از فتوحات اعراب 
مي گذشت، مزین به  تصاویري بوده است« )پوپ، 1384، 6(. ساسانیان 
عالوه بر دیوارنگاري، آثار خطي خود را نیز به  تصاویر مي آراستند. براي 
نمونه ابواسحاق فارسي معروف به استخري، مورخ قرن  چهارم  هجري 
ــالنامه هایي مي نویسد که در آنها تک چهره پادشاهان ساساني را  از س
ــعودي نیز در این ارتباط » از کتابي  مصور که  تصویر کرده  بودند، مس
به یک خانواده مشهور ایراني شهر  استخر تعلق  داشته   نام    برده است  که 
  شامل  سرگذشت   پادشاهان  ایران  بوده و ساختمان هاي برپا شده بوسیله 
هر یک از آنان در آن کتاب نگاشته    بوده است« )زماني،1355 ،43-44(. 
در جایي دیگر از این دست روایات را در کتاب حمزه  اصفهاني  و »مجمل 
 التواریخ والقصص« نیز مي بینیم والبته نمونه بارز دیگر این سنت کتاب  
آرایي را مي توان مانویت و کتاب ارژنگ دانست، »آئیني که زبان زنده و 
شاخص روح ایراني بود، از همان آغاز ظهور براي تبیین و توجیه االهیات 
مانوي و کاربرد آن براي تبلیغ و ضبط و ثبت و بیان اصول آئیني، از هنر 

بهره گرفت« )پوپ،1384، 21 (.
ــاني در خصوص   به  طور  کلي با مطالعه  آثار تصویري هنر ساس
ــمرد،  ــي آنها مي توان عوامل زیر را برش بازنمایي  ویژگي هاي نقاش
ــم و وضوح  طرح مي توان    ــاني تأکیدي  صریح بر نظ »در هنر ساس
ــت؛ بدین  سان که عمدتاً   ــاهانه در این هنر غالب اس دید. وجه  ش
ــت به  بازنمایي هیئت پادشاه در اعمال و احوال  اختصاص یافته  اس
مختلف )چون پیروزي  در جنگ وشکار،  دیهیم گیري از اهورامزدا، 
ــرد انواع نقش  ــا(. اما کارب ــکوهمند برتخت و جز اینه ــوس ش جل
ــاني  ــاي گیاهي و جانوري با معاني نمادین نیز در هنر ساس مایه ه

ــگاري و نمادپردازي را  ــاني[ چکیده ن معمول بود. ...]هنرمند ساس
بربازنمایي  واقع گرایانه ترجیح   مي داد« )پاکباز،1383،  28 (. عالوه  بر این  
ویژگي ها »از دیگر ترکیب هاي واضح هنر ساساني نوارهاي  مواجي است 
ــرواز  در  مي آیند. ... ]واینکه[ زنان را موزون  ــه از برخي پرندگان  به پ ک
ــد« (Talbot Rice,1971,32-33). رنگ هایي که در  ــش مي کنن نق
نقاشي هاي دوران ساساني استفاده مي شد بیشتر »زرد، سرخ و  خرمائي 
ــه  آن   افزوده اند.   ــگ »روناس« را  هم ب ــرخي   تندرن بوده  که  گاهي س
ــماني و سیاه را نیز با کمال مهارت  )براي زینت  حواشي( بکار  آبي آس
 مي برده اند. ...کاشي هاي  ریز )یا موزاییک ها( نمودار  خوبي براي آشنایي 
ــتند« )ضیاءپور،1353، 55-52 (. یکي از  به رنگ  آمیزي آن زمان هس
این موزاییک ها تصویر زني ایستاده را نشان مي دهد، به نوعي الگوي 
پوشش زنان آن دوران را نیز به نمایش مي گذارد )تصویر4(، »بانوان 
دوره ساساني، پیراهن بلند  و بسیا ر پرچین و فراخ مي پوشیده اند، و  
گاهي   آن را  بوسیله ي   نواري   درحوالي    زیرپستان ها )یاکمي پائین تر( 
جمع کرده  مي بستند«)ضیاءپور، 1347، 111-110 (. نمونه هایي از 
ــش زنانه را در دیوارنگاره هاي سغدي نیز مي توان  ــت پوش این دس
ــاني نیز مي توان  ــي  دیواري هاي ساس دید)تصویر5(. در دیگر نقاش
ــت یافت که نمود آنها در نقاشي سغدي نیز وجود  به الگوهایي دس
دارد. از جمله نقاشي دیواري شوش که در آن »دو شکارچي سوار  
ــود که فاصله بین  ــاهده  مي ش یکي  در جلو و دیگري درعقب مش
ــت. نقش  ــش حیوانات گوناگوني در حال فرار پرشده اس آنها از نق
ــکارچیان دو برابر طبیعت طراحي شده است و جامه یکي از آنها  ش
ــت قرار دارد پارچه گالبتون دار صورتي رنگي را  ــمت  راس که در س
ــت  راست این سوار مي توان  معرفي مي نماید. با توجه به  حالت دس
ــر نموده اند. بر کمر  ــت  تیر اندازي تصوی ــه وي را در حال پي برد ک
ــاهده  مي شود. متن نقاشي   را رنگ  آبي  این شخص شمشیري مش
 خوشرنگي همانند آنچه در نقاشي هاي پنج کنت بکار رفته پوشانده  
است« )زماني ، 1355، 53 (. در این اثر با پرهیز از ایجاد سایه  روشن 
ــپکتیو، به  مدد بکارگیري رنگ هاي تخت و خطوط دورنما،  و پرس
فضاي نخجیرگاه به زیبایي تصویر  شده  است.11 یا نقاشي دیواري با 
موضوع صحنه جنگ که از دورااوراپوس سوریه به دست آمده  است 
ــوش مشابهت  دارد و به  خوبي  ــي ش که در برخي ویژگي ها با نقاش

ویژگي هاي نقاشي  ساساني  را باز مي نمایاند.
ــي دیواري ها براي شناخت بیشتر هنر تصویري  عالوه  بر نقاش
ــانیان، مي توان به کنده نگاري هاي باقي مانده آن دوران اشاره  ساس
ــته متعلق به دوره  ــي  نقش  برجس ــه امروزه »متجاوز از س کرد ک
ــف  گردیده  است.  ــاه کش ــاني درصخره هاي فارس  و کرمانش ساس
نقوش فارس  غالباً در نقش رستم نزدیک تخت جمشید وبیشاپور و 
فیروزآباد قرار دارد و نقوش  عمده کرمانشاه  در طاق  بستان  حجاري 
ــت«)زماني، 1355 ،20(. نقش  برجسته هاي طاق بستان از   شده اس
ــوب مي گردد  ــاي هنرحجاري ایراني محس بي نظیرترین صحنه ه
ــیردوم، نقش  شاپوردوم  وسوم  ــامل قسمت هاي: نقش اردش که  ش
ــامل اعطاي  منصب خسرو پرویز، خسرو  و نقش هاي  طاق بزرگ ش
ــب وشکار گراز وگوزن مي باشد. نکته مهم دراینجا این  سوار بر اس
ــي ساساني نزدیکي  ــته ها با شیوه نقاش ــت که این نقش برجس اس
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ــته اعطاي منصب  ــه در نقش برجس ــراي نمون ــیاري دارند. ب بس
اردشیردوم)تصویر6(، پادشاه درمیان دو ایزد ایستاده  است »یکي 
ــت  ــد و دیگري میترا اس ــت که تاج  مي بخش از آنها اهورامزدا اس
ــته  برسم دردست دارد و ازسرش نور مي تابد... . در زیر پاهاي  رش
ــده بر زمین افتاده  است.  ــمن کشته ش ــاه دش خداي بزرگ و ش
ــاختن این اثر بوده کاماًل  ...روش  فني هنرمنداني که عهده دار س
ــت نمي کند... تنه  ــت...مباني و قواعد نقش را رعای ــادي اس غیرع
ــت و نخستین بار است که سرها به   آنها جبهه اي و پاها نیم رخ اس
ــه   ربعي نمایان  مي شوند... بدین ترتیب هنر پیکرتراشي  صورت س
ــمن، 1370، 192-193 (.  ــي درهم  مي آمیزد« )گیرش با فن نقاش
ــته ها مي توانند تا حدودي کمبود مدارک  بنابراین این نقش برجس

ــد، واندنبرگ  ــران نماین ــاني را جب ــي دوران ساس تصویري نقاش
ــته  پس از وصف این حجاري ها بیان  مي دارد که »این نقوش برجس
ــت که روي سنگ کنده  ــي اس درحقیقت تقلیدي از صحنه نقاش
ــده« )واندنبرگ، 1348 ،104 (. خانم پرادا 12 در شرح این   نقش  ش
 برجسته ها  درخصوص   برخي   از  آنها اعتقاد   دارد  که  »باعث بکاربردن  
ــته هایي  بیشتر  ــد. درنتیجه کم کم  تأثیر چنان نقش برجس رنگ  ش
ــي  مربوط  مي گردد« )پرادا،1383 ،303(. به   اعتقاد رایس13   با نقاش
»نقش هاي کم   برجسته طاق بستان عالوه  بر طاق تیسفون وابسته 
به شیوه اصلي نقاشي است و احتماالً از دیگر سطوح تزییني کارشده 
ــت«  (Talbot Rice, 1971,27)  . بنابراین تا  با رنگ یا موزائیک اس
ــي ساساني و  ــي ویژگي هاي نقاش حد زیادي مي توان در بازشناس

همچنین در مقایسه با نقاشي سغدي به آنها استناد کرد.
ــاني بر هنر سغدي را   یکي از مهم ترین نمونه هاي تأثیر هنر ساس
مي توان در نقش لباس ها و زیور آرایه هاي نگاره هاي سغدي دید. نمونه 
آن بیش از همه در دیوارنگاره هاي پنجکنت دیده مي شود، تا جایي  که 
»از عنصر بافت و آرایه هاي جامه ها گرفته تا چهره پردازي همه ساساني 
ــت. حتي نقش  گراز  که نمادي از ایزد بهرام و فّرکیاني است در بازو  اس
ــرها دیده مي شود و این نشان آن است که ایزد بهرام  و حتي یکي ازس
پاسدار سرزمین آنهاست.... و هاله ي  گرد سریکي از ایزدان  یادآور  ایزدمهر 
یا میتراست« (Azarpay, 1981) . در تصویر7 به وضوح مي توان نقش 
مروارید را در سرآستین ها و لبه شلوار دو  مرد و نقوش  گیاهي پارچه هاي 
ساساني را در زیرانداز ایشان بازیافت. تصویر8، نمونه اي باقي مانده از دو 
ــت که یکي بر باالي  دیگري نقاشي شده  است. »درتصویر  مجلس اس
فوقاني حالت  نشستن و شیوه ي لباس سازي و نمایش اندام ها از هر جهت 
به  سبک هنرهاي تصویري ایران است. از این  صحنه قسمتي از  اندام دو 
مرد  و یک سر  اسب و تصویر یک کوشک باقي  مانده  است ... . اگر نگاهي 
به طرح کوشک نقاشي پنج کنت بیفکنیم و سپس آن را با  طرح کوشکي 
که بر روي یک  بشقاب نقره  عصر ساساني قلمزني  شده  است)تصویر9(، 
مقایسه  کنیم  بي درنگ بیشتر عوامل معماري نموده  شده در هر یک  را 
در دیگري باز مي یابیم. به  طور کلي مصادیق الگوهاي هنر ساساني در 
نقاشي   سغدي، استفاده از نقاشي دیواري وگچبري جهت زینت  بخشي 
دیوارها و بهره از نقوش  انساني و حیواني و ترکیبات کلي متقارن برخي 
 آثار به  همراه نقوش پارچه ها که  شامل فرم هاي هندسي  مدور، نقوش 
گیاهي نامبرده و حیواناتي  همچون سیمرغ، گراز و...مي باشد؛ در پیوند با 
رنگ هاي  تخت  و خالص، عدم حضور منبع  نور و حالت دو بعدي  طرح ها 
در کنار تزئینات  مو و لباس است که  گاه با نقش  مروارید و روبان هاي 
مواج پیوند  مي خورد. از دیگر ویژگي هاي  برجسته هنر ساساني، عنصر 
ــي نیز پیوندي  ــت که  این مهم با نقاش تزیین و توجه به  ریزه کاري  اس
ــته و نمود آن در نقاشي هاي سغدي نیز نمایان است. در  نزدیک داش
دیوارنگاره هاي افراسیاب نیز مانند پنجکنت سنت التقاطي و بهره گیري 
ــاني را مي توان مشاهده کرد، در آثار افراسیاب  از ویژگي هاي هنر ساس
»رنگ هاي  کبود وگل  ماشي این  تصاویر از هر جهت جلب توجه مي کند. 
ــیوه طراحي و رنگ آمیزي این  آثار شباهت زیادي به نقوشي که از  ش
دوران  ساسانیان مي شناسیم دارد. ...نمایش عنقا یا سمندر و مرغ فرعوني 
و مرغابي ...را مي توان از همه جا روشن تر در تزئینات جامه هاي افراد بر 

تصویر4 � موزاییک بیشاپور، نیمه دوم سده سوم میالدي، موزه ایران باستان.
ماخذ: )ضیاءپور، 1353، 111( 

تصویر5 � زنان رامشگر)طراحي شده ازیک نقاشي دیواري(، پنجکنت. 
ماخذ: )فرامکین،1372، 125(

بررسي تأثیرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي
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روي نقاشي هاي افراسیاب مشاهده نمود« )تجویدي،1352 ،51(
ــغد، شیوه خطي نقش  ــاني بر س یکي دیگر از تأثیر هاي هنرساس
ــي  دیواري هاي متأخر سغدي  ــته هاي ایراني است که در نقاش برجس
دیده مي شود »در دیوارنگاره هاي   اولیه تناسبات  نسبتاً طبیعي و اندکي  
برجسته نمایي  در پیکره ها دیده   مي شود، در نقاشي هاي متأخر رویکرد 
ــبات و زیبایي، و  ــیوه  خطي و دو بعدي و معیارهاي  جدید  تناس به  ش
نیز اهمیت مضمون هاي  دنیوي را مالحظه مي کنیم. جلوه هاي  شاخص 
این تحول را در تصویرگري موضوع هاي  حماسي، تاریخي و روزمره در 
اقامتگاه هاي  خصوصي  پنجکنت مي توان  یافت« )پاکباز،1383، 39(. از 
دیگر ویژگي هاي  برجسته هنرساساني، عنصرتزیین و توجه به  ریزه کاري 
ــي نیز پیوندي نزدیک داشته و نمود آن در  است که  این مهم با نقاش
ــي هاي سغدي نیز نمایان است. در شخصیت  پردازي، نگاره هاي  نقاش
ــاني بهره برده اند زیرا»به  ــغدي تاحدودکمي از الگوهاي ایران  ساس  س
ــانه هاي پهن،  ــغدي با ش  طور  خاص نوع پهلوانان قرن 7و8 میالدي س
کمربندهاي باریک، دست هاي  روشن و انگشتان باریک شباهت کمي با 

.)Sims,2002, 19)  » نیروي آرماني ساساني دارد
جداي از تزیینات، کاربرد رنگ در دیوارنگاره هاي سغدي نیز تا حد 
ــت. مانویت در واقع   ــادي از الگوهاي هنري مانوي نیز بهره برده اس زی
تلفیقي   از مسیحیت و اعتقادات ایراني  است که  بر مبناي باورها یا از عقاید 
مذهبي و فکري ساکنان بین النهرین شکل  گرفت. آیین ماني بدعتي تازه 
در نظام شاهنشاهي ساسانیان بود و از آنجا که  موبدان زرتشتي به عنوان 
ــانیان به شدت با او مخالفت ورزیدند »ماني   پاسداران دین  ملي ساس
ــتور  بهرام  اول شاه  ایران به   دار  کشیده  شد«  در حدود سال 274م.بدس
)پوپ،1384 ، 13(، بنابراین باتنگ شدن عرصه برمانویان، تعداد زیادي از 
پیروان این آیین به  خارج از مرزهاي امپراتوري  ساساني مهاجرت نمودند 
ــترش مانویت پرداختند، »آئین ماني در ایران نشأت   و به  تبلیغ و گس
ــرقي  تا  ــیاي  مرکزي  و  ش گرفت و پس از یک  دوره پر بار ایراني در آس
کره  و ژاپن  پیشرفت « )پوپ،1384، 30(. بنا بر اسناد تاریخي، سغد یکي 
از مهم ترین پایگاه هاي مهاجرت مانویان در آسیاي مرکزي بود. برطبق 
سندي مکشوف از یک کتیبه  سغدي، سرزمین سغد به  پایگاهي براي 
تبلیغات  مانوي تبدیل  شده  بود. همچنین حضور مانویت را  مي توان در 
شهرهایي مانند سمرقند و تاشکند پیدا  نمود. مانویان به پیروي از ماني 
ــي را جزئي جدانشدني از فرهنگ آییني خود  و کتاب ارژنگ  او نقاش
مي دانستند، بنابراین با توجه به سکونت تعداد زیادي از مانویان در سغد 
و همچنین نقش و کاربرد نقاشي در فرهنگ آییني مانویان باید شکوفایي 
هنر و نقاشي مانوي آسیاي  میانه با ریشه ایراني)اشکاني و ساساني( »را 
ــي با  بر زمینه ي فرهنگ هاي محلي در نظر بگیریم. ...پیوند این نقاش
دیوارنگاره هاي سغدي قابل  مالحظه  است، اگر چه  تأثیر پذیري آن از هنر 
بودایي بارزتر به نظر مي رسد«  )دادور، 1385 ، 148(. خود نقاشي مانوي 
به واسطه تجربیات ماني مجموعه اي از تأثیرات گوناگون فرهنگ هاي 
ــاني»بیش از همه بر نقاشي  متفاوت بود، لیکن دراین میان هنرساس
مانوي نیز مؤثر بوده  است« )کایت  ویواخیم، 1384 ،69 (. بنابراین نقاشي 
مانوي یکي دیگر از عوامل تأثیر گذار نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي 
سغدي شد. از نمونه هاي تأثیر نقاشي مانوي برسغدي مي توان به برخي 
از دیوارنگاره هاي پنجکنت اشاره کرد، پس زمینه ي نگاره هاي پنجکنت 

تصویر6- اعطاي
منصب شاهي)اهورامزدا،

اردشیر، مهر(، 
طاق بستان.

ماخذ: )گیرشمن، 190،1370(

تصویر7- بخشي ازیک 
نقاشي که درسال5691 

به دست-آمده )طراحي شده(، 
پنجکنت.

ماخذ: )فرامکین، 1372، 127(

تصویر8- دو مجلس 
ازنقاشي هاي دیواري 

پنجکنت.
ماخذ: )تجویدي،1375، 37(                              

تصویر9- نقش کوشک 
بربشقاب نقره ساساني.

ماخذ:  )تجویدي، 1375، 38(                               
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همانند بسیاري از نگاره هاي مانوي آبي، سرخ، سیاه و زرد است و کم  و 
بیش در هیچ  یک چشم انداز یا ژرف  نمایي دیده  نمي شود.

ــت که  ــغدي چنان اس ــاني برنگاره هاي س ــر هنرساس گاه تأثی
برخي»به اشتباه هنرسغدي را نوع دیگري از هنر ساساني مي دانند که 
این تصور غلط صفت اختصاصي هنر سغدي را از مسیر تاریخي که  
در آن قرار داشته  است؛ نادیده مي گیرد« (Sims, 2002,15) . و هر 
چند در بازشناسي دیوارنگاره هاي سغدي تأثیر نقاشي ساساني دیده 
مي شود، لیکن به عنوان عنصر غالب شناخته نمي شود، »به  طورکلي 
ــتان هاي  سغدي مرکب  از رومیان،  شمایل نگاري و شیوه نقاشي داس
 (Sims, »ــت ــاني  اس ــان، هفتالیان14 و یا نقش مایه هاي  ساس هندی
ــر این نواحي نیز از اصالت  خاص خود  ــر چند که هن (2002,19 . ه
ــرروي جنبه هایي از هنر  ــود و در تقابل هاي فرهنگي ب ــوردار ب برخ
ــال »احتماالً پرداخت  در  ــایگان خود تأثیر گذارد، به  عنوان مث همس
 (Talbot»ــت ــیاي  مرکزي اس ــه از الگوي آس ــاني برگرفت هنر ساس
(Rice, 1971,34. در واقع »سغد  بخشي از امپراتوري ساساني شد اما 
تأثیر فرهنگي ازغرب ایران باعث پنهان نگاه داشتن سنت هاي بومي و 
محدود کردن فرهنگ آنها نشد و همواره تأثیرات باکتریایي وخوارزم 
بیش  از تأثیرات ایراني بود«(Sims, 2002,15) از جمله تفاوت هاي 
ــاني با سغدي این است که نقاشي ها و نقش  بر جسته هاي  هنر ساس
ساساني در قالب نوعي تبلیغات سیاسي بود و متعلق به دربار شاهان 
لیکن بسیاري از دیوارنگاره هاي سغدي در خدمت طبقه متوسط جامعه 

نتیجه
از  یکي  ساساني،  امپراتوري  جغرافیایي  موقعیت  به  توجه  با 
پیوند  که  بود  سغد  ایران،  با  همجوار  سرزمین هاي  مهم ترین 
فرهنگ  بر  بسیاري  متقابل  تأثیرات  کشور  این  میان  فرهنگي 
نگاره هاي  در  مي توان  را    آن    بارز   مصداق  چنانکه   گذاشت،  آنها 
سغدي باز نمود؛ گرچه نقاشي سغدي به دلیل قرارگرفتن سغد 
درمسیر جاده  ابریشم و به عنوان منطقه اي   ثروتمند،  مجموعه اي 
ازعناصر به  عاریت گرفته از فرهنگ هاي  متفاوت تصویري است 
و  همچنین مضامین  نگاره هاي  سغدي  و ساساني تفاوت بسیاري 
در  نگاره هاي  ساساني  تأثیرات  همواره  لیکن  دارند،  یکدیگر  با 
استفاده  از رنگ، فرم  و عناصر  تزئیني لباس ها، ترسیم  موزون  زنان 
و...   در آنها به   چشم   مي خورد؛ که باز شناخت این تأثیر و تأثرها 
شایاني  کمک  اسالمي  و  ایراني  نگارگري  عناصر  بازشناسي  به 
مي کند زیرا نگاره هاي سغدي پس از دوره ساساني و ورود اسالم 
به ایران باحفظ سنت هاي  نقاشي ایراني  آن را به نگارگري  اسالمي 
از هنرساساني  تأثیرپذیري زیاد  با وجود  بازگرداند. نقاشي سغد 
تفاوت هایي نیز با آن دارد. از جمله اینکه ساسانیان چکیده نگاري 
ونمادپردازي را بربازنمایي  واقع گرایانه ترجیح  مي دادند، در صورتي  
جزئیات  پردازي  و  واقعت گرایانه  بازنمایي   با   گاه  سغدیان   که 
بیشتر  نگاره هاي  ساساني  در  مي پرداختند،  تصویرگري  به  
به   سغدي  هنرمندان   لیکن   مي باشیم  برجسته  نقش  شاهد 
برخي  اعتقاد  به   که  آنجا   تا   داشتند،  ویژه  توجه  دیواري  نقاشي  

نقاشي هاي کوچک قاب  بندي  شده پشت  سر هم که روایت گر 
داستاني  خاص بوده  است را شروعي برنگارگري در دوره هاي بعد 
مي دانند، وجه  شاهانه در هنر ساساني غالب  است و به  بازنمایي 
هیئت پادشاه در اعمال و احوال مختلف چون پیروزي در جنگ 
و شکار، دیهیم گیري از اهورامزدا، جلوس شکوهمند برتخت و... 
مي پردازد در صورتي  که در نقاشي هاي سغدي کمتر محوریت 
موضوعات را پادشاه تشکیل مي دهد و مضامین عامیانه و روزمره 
همچون بزم ها، سرگرمي ها و ورزش در کنار مضامین مذهبي  و 
حماسي موضوع  نقاشي دیواري ها را تشکیل مي دهد، برخالف  
برخي نمونه هاي  نقاشي  دیواري  سغدي که  پادشاه در کنار شاهان 
کشورهاي دیگر در مراسم بزم تصویرشده است، در نقاشي هاي 
ساساني تنها شاه در حالت غلبه بر دیگر شاهان تصویر شده  است. 
در نگاره هاي سغدي گاه با مواردي از تأثیرات ساساني همچون: 
ترسیم موزون زنان، بهره ازجزئیات تن پوش ها  و نقوش  جانوري 
وگیاهي بافته ها، شکل  تاج های  پادشاهان، به انضمام نقاب ها و 
زنگوله ها و بهره از رنگ هاي: زرد، سرخ،  خرمائي، آبي آسماني و 
سیاه روبرو  مي شویم. عالوه  برآنکه انتقال  بسیاري از ویژگي هاي 

نقاشي ساساني با مهاجرت پیروان ماني به  سغد صورت  گرفت.
ــاي   صوري  ــن ویژگي ه ــدي   کلي مهم تری ــک جمع  بن در ی
ــتفاده از رنگ هاي  ــاني از نظر فضاي  تصویري، اس نگاره هاي  ساس
ــان و متنوع، حذف  پرسپکتیو، پرهیز از حجم سازي    تخت،  درخش

بودند و ازنوعي واقعیت گرایي طبقاتي برخوردار بودند. »برخالف برخي 
نمونه هاي نقاشي دیواري سغدي که پادشاه در کنار شاهان کشورهاي 
دیگر در مراسم بزم تصویر شده  است، در نقاشي هاي  ساساني تنها شاه 
ــاهان تصویر  شده  است؛ همچنین برخالف  درحالت غلبه بر دیگر ش
هنرمندان  ساساني، نقاشان  سغدي به ندرت اتفاقات مربوط به  پادشاهان 
را به  تصویر  مي کشیدند«(Ibid,17) . لیکن، علي رغم تمام رویکردهاي 
ترکیبي در نگاره هاي سغدي »نقاشان سغدي کامالً به موازین هنري 
ــي هاي سغدي، دستاورد هنرمندان حرفه اي  خود پایبند  بودند. نقاش
بودند که به نیازها و دلبستگي هاي جامعه اي اشرافي و جنگاور پاسخ 
ــاني عالیق  مي دادند. در حالي  که هنرهاي یادماني هند و ایران  ساس
ــغدي،  ــیدند و نیز هنرهاي  س مذهبي یا حکومتي را تحقق مي بخش
ــد« )آذرپي،  ــي را به  وجود  مي آوردن ــاي دنیوي عصرحماس ارزش ه
ــلم است دیوارنگاره هاي سغدي با  1379 ،191ـ190 (. آنچه که مس
ــي ایراني تأثیر بسیاري  وجود تمامي رویکردهاي خود درحیات نقاش
داشتند و برخي از اصول و مباني نقاشي ایراني را که با اسالمي شدن 
ایران براي مدتي کمرنگ شده بودند در بازگشت به ایران احیا نمودند 
ــي ایراني ارتباط گسترده اي با داستان هاي  به ویژه از آنجا  که »نقاش
 حماسي دارد« )بینیون و دیگران، 1367 ،21 (. شاید بتوان نگاره هاي  
ــغدي را شروعي بر این  گونه نقاشي ها دانست که بیشتر  حماسي  س

پس از دوره  ساساني بر نقاشي اسالمي تأثیرگذار بوده اند.

بررسي تأثیرات نقاشي ساساني بر دیوارنگاره هاي سغدي
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پي نوشت ها

1 Sogd.
2 Sogdiana.
3 Panjikant.
4 livshits.
5 smirnova.
6 Bogoliubov.
7 Afrasiab.
8 porf.Marshak.
9 Varakhsha.
10 Balalike Tepe.

ــف  مختل ــت   وضعی دو  در  را  ــاه   ش ــاًل  محتم ــر  پیک دو  ــن  11 .»ای
ــکار به آن علت  ــاه درحال ش مي نمایانند.«)پاکباز، 1383 ،29( تصویرکردن ش
بود که »ساسانیان اعتقاد داشتند که  سلطنت ودیعه ي  الهي است  و شاه نایب 
خداوند در زمین از این رو »اینکه قدرت آسماني در وجود شخص  شاه باقیست 
ــکار معلوم  مي شد.« از اینرو این  نقش از موضوعات   متداول  از پیروزي او در ش

هنرمندان  این   دوره محسوب مي شده  است«)پوپ ،1337، 53 (.
12 Prada.
13 Rice.
14 Hephthalite.
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ــایه، یکسان   ــخص  نور و س ــن، عدم حضور منبع مش و سایه روش
ــازي فرم ها و  ــان و طبیعت، ساده س ــودن جایگاه و اهمیت  انس ب
ــیوه خطي  نادیده گرفتن توالي زماني و ابعاد مکاني و رویکرد به ش
در نگاره هاي سغدي قابل مشاهده است. نقاشي سغدي را نمي توان 
ــاني نامید، بلکه تأثیرات فرهنگ هاي  ــي ساس ــخه اي از نقاش نس

ــرات باکتریایي و خوارزمي حتي از  تصویري دیگري همانند تأثی
ــي ساساني نیز بیشتر است، لیکن با وجود همه اینها نقاشي  نقاش
ــغدي از اصالت خاص خود بهره مند است و صرفاً نمي توان آن  س
ــایگان خودش  ــروه فرهنگ تصویري هیچکدام از همس ــر گ را زی

تعریف کرد.


