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بررسي تأثيرات نقاشي ساساني بر ديوارنگارههاي سغدي
ابوالقاسمدادور*،1محمدمعينالديني،2الهامعصارکاشاني
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1دانشيار دانشکده هنر ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.
2دانشجوي دکتري پژوهشهنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
3دانشجوي دکتري پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/3/20 :تاریخ پذیرش نهایی)91/7/2 :

چکیده

اين مقاله با توجه به آثار مکتوب و تصويري باقيمانده از هنر ساس��اني و س��غدي که در زمان امپراتوري ساس��اني در
دورههايي زيرمجموعه اين پادشاهي بوده است ـ بهبررسي تأثيرات هنرساساني بر ديوارنگارههاي سغدي ميپردازد؛ جامعه
ي ديواريهاي سغدي
ي ديواريهاي ساس��اني و  6نمونه از نقاش�� 
آماري مورد بررس��ي  3نمونه از نقشبرجس��تهها و نقاش�� 
ميباش��د .روشتحقيق ،توصيف و تحليل نگارههاست و هدف بازشناسي تأثيرات نگارههاي ساساني بر ديوارنگارههاي سغدي
است ،زيرا به اعتقاد بسياري پژوهشگران نقاشي سغدي عامل انتقال ويژگيهاي نگارههاي ساساني به نگارگري ايران پس از
اسالم ميباشد و نتيجه حاصل از آن نشان ميدهد عليرغم موقعيت درخشان سغد ،همواره تأثيرات هنريساساني در نقاشي
هاي صوري نگارهها از نظر
سغدي تأثير گذار بودهاست ،بيشتر تأثيرگذاري نگارههاي ساساني برنگارههاي سغدي در ويژگي 
فضاي تصويري ،اس��تفاده از رنگهايتخت و درخش��ان ،و ناديده گرفتن توالي زماني و ابعاد مکاني و رويکرد به شيوه خطي
ميباش��د ،ليکن نقاشي سغدي از اصالت خاص خود بهرهمند اس��ت و بنا بهخاستگاه فرهنگي خويش همواره سعي درحفظ
ارزشهاي فرهنگي و هنری خود مي نمودند .س��غديان در نقاشيهاي خود نه تنها از ساسانيان بلکه از فرهنگهاي تصويري
ديگر سرزمينها مانند خوارزم ،هند و يونان نيز تأثير گرفته اند.

واژههای کلیدی

ديوارنگاره ،هنر ساساني ،هنر سغدي ،مانويت ،پنجکنت.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09121056731 :نمابر.E-mail:ghadadvar@yahoo.com ،021-88035801 :
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مقدمه
ايران از ديرباز مهد هنر و هنروري بوده اس��ت و س��نتهاي
بوم��ي هنري وفرهنگي اين س��رزمين در پيوند ب��ا تاريخ کهن و
موقعي��ت جغرافيايي اين س��رزمين که پلي ميان ش��رق و غرب
به حس��اب ميآمد .همچنين افت وخيزه��اي قدرتهاي نظامي،
سياس��ي ،علم��ي وفرهنگي ،ظه��ور ادي��ان و مکتبهايي فکري
همچ��ون زرتش��تي ،مزدکيان و مانويان ،اي��ران را همواره صحنه
کش��مکش ميان فرهنگهاي مجاور و دور ميساخت .در نتيجه
نفوذ متقابل اين فرهنگها در دورههاي غالب يا مغلوب فرهنگي
ايران تأثير چشمگيري برفرهنگ و هنر هرکدام از اين سرزمينها
به جاي گذارد ،و ايران همواره در تالقي با فرهنگهاي گوناگوني
که از ش��رق وغ��رب عالم آن را تحت تأثير ق��رار ميدادند ،نقش
کلي��دي درگس��تره فرهن��گ و هنر کش��ورهاي ح��وزه قلمروي
فرمانروايي و کش��ورهاي همس��ايه خود ايفا ميک��رد .از اينرو
در مطالعه فرهنگ و هنر بس��ياري از س��رزمينهاي در ارتباط با
ايران ،تأثيرات متقابل بس��ياري از س��نتهاي فرهنگي وهنري را

ميتوان ديد ،که يکي از مهمترين آنها ميراث تصويري اس��ت که
ي ماندهاست.
در محدوده جغرافيايي سغد درآس��يايمرکزي باق 
چنانچه آثار هنري باقي مانده س��غديان را پلي در راستاي انتقال
ويژگيهاي بصري نقاش��ي ساس��اني ب��ه نگارهه��اي ايران پس
ازاسالم ميدانند .لذا بررسي تأثيرات نگارههاي ساساني و سغدي
بريکديگ��ر ،نقش مهمي در بازشناس��ي فرهنگ تصويري ايران و
بهويژه هنر ساس��اني بر نگارههاي اين دوره ايفا ميکند .در اين
راس��تا ،الزم به ذکر است که حکومت ساسانيان به عنوان يکي از
مهمترين امپراتوريهاي دوران باستان به دليل اهميت فرهنگي
ن توسلبه قدرتنظامي نفوذ
و اقتصاديش ميتوانستحتيبدو 
خود رادر اقوام همسايهاشاعمالکند (بارتولد .)54 ،1376،اين
مقاله با اينفرضيه که نقاش��ي ساساني تأثير انکارناپذيري را در
روند تکامل ديوارنگارههاي س��غدي داش��ته است ،به بررسي هنر
نقاشي س��غد و ايران ساساني و تأثيرات فرهنگ تصويري اين دو
سرزمين و به ويژه تأثير نقاشي ساساني بر سغد ميپردازد.

سغد
س��غد 1يا س��غديانا 2ناحيهاي در آس��يايمرکزي است که بين
رودهاي آمودريا درجنوب تا سيردريا درشمال وسعت دارد که امروزه
بين کش��ورهاي مختلف اين ناحيه از جمله قزاقس��تان ،ازبکس��تان
و تاجيکس��تان تقسيم شده است .اين س��رزمين از ديرباز با ايران در
ارتباط بودهاست .حد و مرز و تقسيمات جغرافيايي سغد در قرنهاي
مختلف متفاوت بودهاست وشناختهترين آن پس از قرن نهم ميالدي
است که « نام سغد يا السغد به نواحي روستايي بين سمرقند وبخار
محدود ش��د » ( .)www.iranicaonline.orgس��غد در 540قبل از
ميالد توسط کورشکبير فتح ش��د و شماليترين قسمت امپراتوري
هخامنشيان را تش��کيل داد و از آنزمان تقريباً تا صدر اسالم همواره
با فرهنگ ايراني ارتباط تنگاتنگي داشت .اگرچه گاه توسط دولتهاي
مستقل ادارهميشده و نفوذ فرهنگي مردمان خاور دور بر آن مشهود
است ،ليکن تعلق سغد بهفرهنگ ايراني بارز است .واژه سغد که درکتيبه
ش��اپور اول نيز آمدهاس��ت در معنا «با واژه سوخته که در زبان ايراني
طميباشد.
باستان به معناي «پاک شده توسط آتش» بوده است مربو 
ن معناي «زمينمزرو ع و ش��اداب» برميآيد در
 ...تعبير س��غد کهاز آ 
ت نزديکت ر است» (لئونيدويچ
ي ديگر ب هحقيق 
مقايسهبا تفس��يرها 
خروموف78،1381،ـ .)77آنچه که سغد را بيش از هر چيز با فرهنگ
ي ديواريهايي بهدس��ت آمده از
و هن��ر ايران ارتباط ميدهد ،نقاش�� 
يباس��تان شناسي در بخشبزرگي
اين نواحي ميباش��د« .کاوشها 
ورخش��ا و خوارزمو سغديان و

ن
ي چو 
از ترکس��تان شوروي در مراکز 
ي نمودهاست که
ب مجموعهاياز نقاشيهايديواري را معرف 
افراس��يا 

مطالعه آنها براي ش��ناخت هنر تصويري عصر ساساني داراي اهميت
ي ساساني
فراوانست» (زماني ،)44،1355،کهدر بازشناسي تأثيرات نقاش 
بر سغدي و بالعکس سنديمصورميباشد« .ازسده پنجم تا ربع اول
سده هشتم ميالدي شکوفايي هنري بيسابقهاي درسغديانا پديدآمد
ديوارنگاري درمعابد ،کاخها وخانههاي س��غديان رواج بسيار يافت ،که
ب (س��مرقند) ،ورخشا [نزديک بخارا]،وخصوصاً
ي آن درافراسيا 
بقايا 
درپنجکنت [درحوالي سمرقند] کشف شدهاست»(پاکباز.)39،1383،
رونق هنرنقاشي در سغد آنچنان بود که «در سدههايشش م تا هشتم،
بلکه همچنينمنازلشهري
نقاشيهان ه تنهاکاخها و پرستشگاهها ،
را زينتميبخشيدند»(پوگاچنکوا وخاکيموف .)91،1372،آن چنانکه
که نقاش��يديواري تبديل به نوعي تفاخر زندگي در جامعه سغديان
ش��ده بود ،ب��ه گونهاي که «در اوايل قرن هش��تم مي�لادي حداقل 
ي ثروتمندان با نقاشي
ق خان ه 
ش بود1 .تا  5اتا 
خانههايسغديمنقو 
ن ش��دهبود») ،(Sims, 2002,17که
ي چوب تزيي 
ي و کندهکار 
ديوار 
نش��ان از رونق اقتصادي اين سرزمين در اين دوران است و همچنين
ي ايدهآل ثروتمندان س��غدي و جامعهاي مرفه و روبه
ب�� ه خوبي زندگ 
ي ديواريسغديان،
رشد را بازنمايي ميکند« .نخستين نمونههاي نقاش 
ي بود ... .ديوارنگارهها
ک هنري اوليه «يوناني ـ ايراني» مبتن 
 ...بر س��ب 
براياشراف زميندار نوعي سرگرمي ب ه شمار ميرفتند ... .نقاشيسغدي
با بهرهگيري از امکانات سبکخطي و دو بعدي و با نوعي تصويرسازي
که بهنحو تحسينانگيزي با جاذبه داستاني نقاشيها مناسبت داشت،
ش ميرفت» (آذرپي .)187-189 ،1379،جلوه اين تأثيرات متعدد
پي 
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فرهنگي ب ه صورت پراکنده در قسمتهاي مختلف ديوارنگاريها ديده
ميشود .براي نمونه «مردمي که بهتصويرکشيده ميشدند ،جامههايي
ب ه شيوه آسياي مرکزي در برداشتند که شامل بسياري از جزئيات تن
پوشهاي دورهساساني بود .بدينترتيب ،شکل تاجهاي پادشاهان ،به
انضمام نقابها و زنگولهها از ساسانيان اقتباس شدهبود .همچنين است
فنجانها و س��اير ظروفي که در ميگساري بهکارميرفت ،و مويسر
اصالح ش��ده و ريشهاي آراستهاي که مردان داشتند بهطرزي است
که بيشتر ب ه رسم هنديها يا افراد دوره هلنيستي شبي ه بود تا ايراني.
ازسوي ديگر ،چهرههالهداري که در پنجکنت بهدستآمده ،به اندازهاي
حاکي از نفوذ بيزانس است کهاحتماالً بهدست يکي ازنسطوريهايي
نقاشيشده ،کهدر آغاز مسيحيت در آسيايمرکزي بهموعظهاشتغال
ک مواردي ميتوان «تأثيرهنر
داش��ت» (بهزادي .)360،1369،در اند 
هنديرا در آثار س��غديان مش��اهدهنمود» (آذرپي .)190،1379،اين
نقاش��يها در برگيرنده مقولههاي متفاوتي اعم از حماس��ي ،مذهبي،
تاريخي و امور روزمره وعاميانه ميباشند .موضوعات نقاشيديواريهاي
تسواربراسب،هنرهاي
يپهلوانان،شکاردرحال 
سغديشامل«جنگها 
ص روزهايتعطيل(مراسم مذهبي)،
کمدي و س��رگرمکننده مخصو 
اجتماعاش��راف در بزمها ،آويز کردن س��اغرها مطابق با رسميخاص،
نواختن چنگ و بيشتر ميشد») .(www.silk-road.comقديميترين

نقاشيهاي ديواري سغدي مضامين مذهبي دارند و بخش بزرگي از هنر
سغدي را در برميگيرند «نقاشيهايديني و نوشتهها و ادبياتديني در
ديوارنگارههايسغدي تصاوير ايزدان و ايز د بانوان موردستايش و تکريم
س��غديان و در صحنههاي فراواني از برگزاري آيينها و مراس��مديني
مشاهده ميشود» (زرشناس .)25،1381،ايندسته ازنقاشيها بيشتر در
يسغدي
ي مذهب 
معابد پنجکنت کشف شدهاند« ،مشخصهديوارنگار 
ب بنديهايبستهو متقارناست»(پاکباز.)43،1383،
ترکي 
شکوه و نوآوري نقاشي سغديان بيشتر در نقاشيهاي با موضوعهاي
ي حماسي و تاريخي بيشترين
حماس��ي ديدهميش��ود «مضمونها 
اهميت را در ديوارنگاري سغدي داشتند .اين مضمونها عموماً دربخش
مياني ديوارها تصوير ش��دهاند .حال آنک��ه بازنمود قصههاي عاميانه و
ي قاببنديش��ده
ب بنديها 
صحنههايعادي غالباً بهصورت ترکي 
ي پيکرها و
جاي گرفتهاند .تواليروايي ،بزرگ 
در پايينترين بخش ديوار 
يحماسي کام ً
ال آنها را از گونههايديگر
ي درخشان نقاشيها 
رنگها 
ب داستانهايپهلواني بهروايت حماسي
متمايز ميکند .محتواي اغل 
متداول درميان سغديان مربوطميشد» (پاکباز .)4139،1383،نقاشي
داستانهايحماسي و قهرماني بيشتر بهصورت افقي و در باريکههايي
که ادامه دارد داس��تان را بهتصوير ميکشيد و صحنههايقهرماني به
نحوي کنار هم قرار گرفتهاندکه بينندهميتواند روايت تصويري را به
طور افقي رويديوار دنبال کند.
گونهديگر نقاشيهاي سغدي نقاشيهايتاريخي است که ويژگي
مهم آنها وفاداري به واقعيت است .بهگونهايکه نمادهاي فر و شکوه به
ي حماسي مانندهالهنور و شعلهآتش
کاررفته در تصويرشخصيتها 
در روايتهايتاريخ��ي ديدهنميش��ود و «از نمونههاي بر جا مانده در
ي در بازنمايي
ي بردک ه نقاشانسغد 
نپ 
پنجيکنت و افراسياب ميتوا 
ت تاريخي بهجزئياتتاريخي وواقعگرايانهميپرداختهاند»
مس��تندا 

(پاکباز.)43،1383،
«در بازنمايي حکاياتعاميانه و رويدادهايروزمره ک ه درنقاش��ي
به کار رفتهاست .ظاهرا ً
ت ثانوي دارد ،شيوهايمتفاوت 
ن اهمي 
سغديا 
اين موضوعها بيشتر براي سرگرمي نقاشيشدهاند و رفتار و اخالق مردم
س ميکنند» (پاکباز .)43،1383،نمونه يکي از اين ديوارنگارهها،
رامنعک 
روايت مردي است که سر غازي را ميبرد تا بتواند ب ه تخمهاي طالي
بيش��تري دس��ت پيداکند(تصوير .)1اين احتمال وجود دارد که اين
ي مصور برگرفتهشده باشند چرا که «امکاندارد اين
داستانها از کتابها 
گروه آثار بر ديوار خانههاي پنجکنت ،دورهايباشد از انتقال کتابهايي
ن گامي بزرگ در اجراي سرودها
تصويرسازيشدهبه ديوارها ،ب هعنوا 
يارواياتي که راوي آنها را از روي طومارهايي قابلحمل روايت ميکرد.
ي بودهاست
...به نظرميرس��د در سغد کتابهاي تصويرسازي شدها 
که ب ه تزيينديوارهاي اماکن و خانهها جهتحفظ سنتها اختصاص
داشتهاست و اين به دليل تصويرسازيهايبيدوامطوماري وپوسيدگي
کتابها بوده است») . (Sims,2002,18چرا که برخي از اين نقاشيها
«تصويرسازيهايي از پنچ ه تنترا ،سندبادنامه... ،است که توسط متنهاي
باقيمانده سغدي وچندين موضوع ديگر که به صورت فولکلور توسط
قابل تصديقاست») .(Ibid,18يکي از
فرهنگ ايراني و همس��ايگانش 
ويژگيهاي نقاش س��غديان اين بود که «آنان ضمن نقاشى بهمناظر
و مرايا کمتر توجه داشتند ،ولى ميکوشيدند کهاشخاص را بهصورت
ى سياه نشاندهند» (بهزادي .)360 ،1369 ،با توجه
روشن در زمينهها 
ب ه تعدد موضوعهاي نقاشي و فرهنگ تلفيقي بهکار رفته درنقاشي آنها
وهمچنين صحنههاي گوناگون رزمي و بزمي ،مذهبي درکنار زندگي
ي ميتوان چنين نتيجهگرفت که
مجلل واشرافي طبق ه ثروتمند سغد 
مردمان س��غد ازنوعي فرهنگ دموکراتيک برخوردار بودند ،و همين
باعث ميشد که بهراحتي ازديگر فرهنگهاي اطراف خود تأثير پذيرند.
از مهمتري��ن نواح��ي ک��ه ديوارنگارههاي س��غدي درآنها پيدا
شدهاس��ت ،ميتوان به ش��هرهاي پنجکنت ،افراسياب ،باالليک تپه
و ورخشااش��اره کرد« .نکته حائز اهميت دربارهي هنر س��غدي و به
ي اين اس��ت کهتمامي اين عناصر فرهنگي
ويژه نقاش��يهاي سغد 
ت گرفتهش��دهاند در ش��کل
ي گوناگون ب ه عاري 
ک��ه از فرهنگه��ا 
ي مس��تقل
نهاي��يخود ،بهصورتي يکپارچه ،يکتا و يگان ه با ارزش�� 
ظاهر شدهاست» (زرش��ناس .)251،1381،بهطوري کهسنتهاي
تصوي��ري از ش��رق دور ت��ا يون��ان را ميت��وان درآنها بازش��ناخت.

تصوير -1ديوارنگاره ،قصۀ تخم طاليي ،پنجکنت ،اواخر سده  7تا اوايل سده8
ميالدي ،موزه ارميتاژ ،لنينگراد.
ماخذ( :پاکباز)44،1383،
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پنجکنت
ي س��غدياست« ،سغد شناسمعروف شورو 
ي
پنجکنت 3کلمها 
ن کلمه ب ه سغدي ب ه معناي
س��ابق «ليوشيتس»  4معتقد است که اي 
پنجشهر است و شايد هم در ابتدا معناي پنجخان ه را داشت ه است... .از
ي سابق (اسميرناوا  5و بوگوليوبوف )6
ن ديگر شورو 
طرفي خاورشناسا 
ي «ش��هرپنج» و کلمه
عقيده ديگري دارند .از نظر آنها پنجکنت يعن 
ي اس��تکهدر ق��رون 7و 8ميالدي ملکخاصي
«پنج» نام منطقها 
ن گفت که
ي داشتهاست... .دشوار بتوا 
ن سلطنت 
بوده و سلسله و خاندا 
ن گروهها ب ه حقيقت نزديکتر است» (لئونيدويچ
ک از اي 
عقيده کدا م ي 
که در 7 0کيلومتري
خروموف .)80-81،1381،اين منطقه باس��تاني 
ق سمرقند و کنار رود زرافشان واقعشدهاست ،داراي بناها و آثاري
شر 
ن هشتم تاريخگذاري شدهاند ،که
ت که از قرن پنجم تا اواسط قر 
اس�� 
ي است که
نقاش��ي ديواريهاي آن از برجس��تهترينآثار 

ن ميان
در اي 
ي پنجکنت،
ي داخل 
ت آمدهاست و تزئينات عمده فضاها 
از سغد ب ه دس 
اطاقها و راهروها را تزئينات نقاشيديواري يا ديوارنگاره تشکيل ميدهد
که از کف تا زير سقف را پوشاندهاست وتقريباً بيشتر موضوعهاي رايج
ديوارنگارههاي سغدي را ميتوان در آنها ديد .در نقاشيهاي پنجکنت
ع�لاوه برالگوهاي تصويري مي توان الگوهاي اعتق��ادي را نيز ديد به
ويژه در معابد عمومي آنها که قديميترين نمونههاي نقاشي مذهبي
ن مکانها ظاهرا ً مخصوص آيين خاکسپاري
بهدستآمده اس��ت «اي 
و پرس��تش چند خداي مش��هور ايراني بود» (آذرپ��ي.)187،1379،
ن زردشتي را
نوع مختلفى از آيي 
ن ديوارنگارهها «وجو د 
مناظرمذهبي اي 
ق داشت،
در آسيايمرکزي نشانميدهد ،کهبا آنچه که در ايران بود فر 
زيرا شامل پرستش بعضياز مظاه ر طبيعت ،مانند ماه و خورشيد بود»
(بهزادي .)359،1369،از ديگرالگوهاي اعتقادي و فرهنگي ميتوان به
ديوارنگارهپهلواني پنجکنت ،مجلسسوگ سياوشاشاره کرد (تصوير)2
ي مرصع که گنبد شيارداري آنرا
ک ه در آن جسد سياوش بر زير تخت 
پوش��انده است قراردارد «اين نقاشي و آثار ديگر پنجکنت که بر بنياد
همان داستانها و رواياتي که چهارقرن بعد به هنگام سرودن شاهنامه
مورد استفاده شاعر ملي ما واق ع شد پرداخته گشتهاست ضمن تأييد
ت کهن ايراني را در تمامي اين
اصالت منابع ش��اهنامه وجو د يکسن 
مناطق مور د توجه قرار ميدهد» (تجويدي « .)45 ،1352،نقاشيهاي
پنجکنت از سريش��م و رنگهاي طبيعي س��اخت ه ش��دهاند»www.
) )asraresokhan.comو«چندگونگي سبکها وشيوههاي هنري ،و
ب بنديها کهحتي براي موضوعهاي يکسان
ن ترکي 
گوناگوني بيکرا 
ن دهنده است... .دامنه رنگها گاه رنگهاي پرمايه
تکرار نشدهاند ،تکا 
ي شدهاست»
ي ميانهاي استکه سايهروشنکار 
و گاه خاکس��تريها 
).(Khakimov,1996,45

افراسياب
پس از پنجکنت ناحيهباستاني افراسياب 7يکي از مهمترين مراکز
فرهنگي و هنري سغديان است کهامروزه با نام سمرقند در جمهوري
ازبکستانشناختهميشود«.موضوعنقاشيهايافراسياب،مانندموضوع

تصوير -2سوگسياوش ،پنجکنت ،سده7و8ميالدي ،موزه ارميتاژ.
ماخذ( :بهزادي)358 ،1369،

نقاشيهاي ورخشا ،باالتپه و پنجکنت غيرمذهبي است و طرحها و نقوش
س نقاشيهاي بهدستآمده
لباسها نيز ش��بيه طرحها و نقوشلبا 
از محوطههاي مورداشاره است» (رياضي.)206-207،1382،بنا به
اعتقاد پروفسور مارشاک ،8نقاشيهاي ب ه جا مانده از افراسياب تنها
يادگاري از هنري مجلل نيست ،بلک ه آشکارا نشان ميدهد که اين
ش��هر روزگاري از رونق بس��ياري برخوردار بوده است و «نتيجهاي
ي پايدار که
ي ش��هري با سنت 
ت اجتماعي و سياس 
اس��ت از پيشرف 
قدرت پادش��اهي بوميرا از پادشاهان بيگان ه محدود کرد ه و خادم
ن ناحي ه ب ه معتقدات
ي کههم ه همس��ايگا 
هر دو آنهاس��ت تا هنگام 
و قوانينس��مرقند احت��رامبگذارن��د»).)www.silk-road.com
«نقاش��يهاي کاخهاي ورخشا و افراس��ياب از حيث بزرگي ابعاد
و جنبه يادبوديش��ان متمايز ميش��وند ... .ديوارنگاريهاي تاالر
اصلي کاخ محوطه افراس��ياب در سمرقند ،از همه چشمگيرترند
چ��را که در تجلي��ل از فرمانروايان س��مرقند پرداختهش��دهاند.
صحنهه��اي ترس��يمش��ده نمايانگ��ر رخدادهاي��ي واقعياند که
ب��ه ص��ورت حکايتي حماس��ي آراس��ته ش��دهاند» (پوگاچنکوا
وخاکيموف.)90-91،1372،

ورخشا
محوطه باس��تاني ورخش��ا 9در ش��مالغربي ش��هر بخ��ارا و در
جمهوري ازبکس��تان واقع شدهاس��ت .در اين ناحيه ارگ و کاخهايي
با نقاش��ي ديواريهاي هنرمندانهاي کاوش ش��ده است که مدارکي با
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ن ميباش��د .در تاالرهاي
ارزش جهت مطالعه تاريخ تمدن باس��تاني آ 
س��هگانه کاخ ورخشا از روي سکوي نشيمنگاه تا زير سقف را نقاشي
ديواريهاي��ي تزيين نمودهاند که از آن جمله ميتوان به تصوير حمله
ي بالدار بهفيلها و بزم باشکوهي با حضور
حيواناتي چون ببر و اژدها 
پنج مرد و زننا م برد« .ديوارنگاريهاي تاالر اريکه شرقي کاخ ورخشا
ي شدهاند که از اقتدار سلطنت تجليل کنند» (پوگاچنکوا
چنان طراح 
وخاکيموف .)90-91،1372،در اين ناحي ه عالوه برضيافت ،صحنههاي
مستقل مانند صحن ه شکار و هيواليي که بهفيلها حمل ه ميکند ،وجود
دارد(تصوير.)3

باالليک تپه
بااللي��ک تپ��ه  10محوطهاي اس��ت درکن��ار رود آمودريا
در جمه��وري ازبکس��تان امروزي که روزگاري س��غد محس��وب
ميش��دهاست .برخالف ديوار نگارههاي پنجکنت و افراسياب که
صحنههاي گوناگوني در آنها تصوير ش��ده اس��ت نقاشيهاي اين
ناحي��ه «تنها ب��هصحنههاي ضيافت اختصاص دارن��د ... .در اين
صحنهه��ا مردان فاقد ري��ش و زناني تصوير ش��دهاند کهصورت
گ��ردي دارند ،و لباسهاي عادي پوش��يدهاند و با جواهرات خود
را آراس��تهاند ... .هريک ازاش��خاص اين صحنه نقاشي يک جام،
يکس��اغر ،يکآئينه و کاردي در دس��ت دارن��د ... .در لباسها
جزئياتزيادي از لباسهايايراني (ساساني) را ميتوان مالحظه
کرد ... .اين نقاش��يها با نقاشيهايافراس��ياب ،ورخشا ،پنجکت
و چندين محل باس��تاني ديگر در ش��مال افغانستان و همچنين
ب��ا نقشهاي ترکس��تان چين ش��باهتبس��يار نزدي��ک دارند»
(فرامکين.)189-190،1372،

تأثير نقاشي ساس�اني بر ديوارنگارههاي
سغدي
ث شدهاست آثار خلقشده
بينش زيباييشناسانه شرقي همواره باع 
در مش��رقزمين از فضايي تقريباً همس��ان برخوردار باشد و روحکلي
ق شده در اين نواحي گوياي همريشهبودن آنهاست،
حاکم بر آثار خل 
ش از
بنابراي��ن ميتوان چنين ادعا کرد که «کش��ورهاي آس��يايي بي 
آنچه تصورميشود ،دس��تکم درحوزه هنر عناصر مشترکي دارند»
ن تفاوتهايي نيز بهس��بب تعدد
(بيني��ون .)33،1383،با وج��ود اي 
فرهنگه��ا ،مذاه��ب و حکومتهاي حاکم براين س��رزمينها وجود
داشتهاست که اديان پرطرفدار و حکومتهاي قويتر قدرتاشاعه آن
را داشتهاند .نمود آن را به خوبي ميتوان ميان هنر ساساني و سغدي
نيز مشاهده کرد ،اما نکته مهم اينجاست که در بررسي تأثيرات متقابل
نقاشي ساساني و سغدي ،غلبه عناصر هنري و نگاه زيباييشناختي هنر
به داليل بسياري
ساس��اني بر نقاشي سغدي بيشتر مشهود است ،که 
ي ساس��اني ب ه عنوان قدرت برتر منطقه،
از جمله تأثيرگذاري امپراتور 
ن مانيبهسغد و زيرمجموعه وخراجگذار بودن دولتهاي
مهاجرت پيروا 
محلياينمنطقه در مقابل حاکمانساساني ميباشد؛ از سويديگر،

تصوير -3بخشي ازديوارنگاره سغدي که صحنه شکاررانشان مي دهد ،کاخ شاهي
ورخشا ،ناحيه بخارا ،اواخرسده 7تااوايل سده 8ميالدي.
ماخذ)Roland,1970, 70( :

ي همزمان با
ي مرکز 
ي قدرتمند در آس��يا 
ک امپرات��ور 
ع��دموجود ي 
حکومت ساس��انيان ،و حضور دولتهاي پراکنده محلي اين ناحيه که
ث شده
ش تصرفبودهاند،باع 
ميان امپراتوريايران و چين در کش��اک 
است عناصر هنري و نقاشي اين سرزمينها تا حد زيادي زير مجموعه
يک حکومت مستقل مطر ح نگردد و بيشتر اقتباسهايي پراکنده باشند
که بنابه موقعيته��اي گوناگون تاريخي و مطابق با نيازهاي مذهبي،
اقتصادي ،فرهنگي و سياسي مردمان اين نواحياز همسايگان خويش
اخذ شدهاند ،بنابراين خاستگاه اصلي بسياري از ويژگيهاي نقاشي اين
نواحي ريش��ه در کشورهاي قدرتمند همجوار خود دارد؛ در اينميان،
هنر و نقاشي سغدي نيز از اين کليت مستثني نيست و تأثير عناصر
تصويري فرهنگهاي مختلفي و خاصه ساسانيان در آنها ديده ميشود.
ي تبار بودند که با غلبه اردشير ساساني بر
ي آرياي 
ساس��انيان قوم 
ي وي در سال226ميالدي تا سال651
اردواناشکاني و تاجگذاريرسم 
ميالدي بر ايران فرمانروايي کردند ،بنيان اعتقادي حکومت آنها متکي
ن مليزرتشت بود ،حضور همسايگاني همچون چينو يونان و
بر دي 
ث گرديد که
عبور جادهابريشم از مسير سرزمينهاي اين امپراتوري باع 
ت بسياري گردد و از
هنر و فرهنگ ايران در اين دوران دستخوش تحوال 
طرفي قدرت و اقتدار آنها توانست سبکي رسمي در هنر ،ب ه ويژه نقاشي
ي که «از زمانساسانيان بهبعد وحدتي
ايراني به وجود بياورد ب ه گونها 
ن س��اريشد ک ه همواره پايدار ماند و تکامل مداوم
ي در هنر ايرا 
واقع 
انديشههايتزييني ابتدايي را ميس ر ساخت» (گري .)20،1354،لذا هنر
دوره ساساني را ميتوان همچون پلي دانست ک ه ميان تمدنهايکهن
ي جديد اسالمي و قرون وسطاييغربي ايجاد ش د و عامل
آسيا  ،تمدنها 
تأثي ر و تأثرهاي بسياري گرديد.
در عصر ساس��اني ،هنرهاي تصويري ايران از جمله نقاش��ي وارد
مرحلهيجديدي گرديد .بازمانده چند نقاش��ي از اين دوران نش��ان
ش از دورهاشکاني مورد استقبال
ميدهد ،که «هنر نقاشي در اين زمان بي 
بودهاست .زيرا آنچه از گزارشها و تذکرهها ب ر ميآيد «قالي رنگارنگ
س ش��اهان اين دوره»
ش و نگاردار ،يا لبا 
ال��وان مداين ،پارچههاي نق 
نشانگر اين است که مردم و هنرمندان ،کوشش فراواني براي پيشرفت
نقاشي از خود نشان ميدادهاند» (ضياءپور .)190،1377،امروزه تعداد
ي بهدست ما رسيدهاست که خالصه
ي ساسان 
ي از نقاش��يها 
محدود 
ن کرخه [حوالي ش��وش]،
ي ايوا 
ي ديوار 
ميش��ود «ب ه تکه نقاش��يها 
ت جمشيد،
گونه تخ 
حاجيآباد [فارس] ،حصار [دامغان] ،تصاوير طرح 
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ي دورااروپوس و شوش» (پاکباز.)28،1383،
ي ديوارنگارهها 
و نيز بقايا 
تکنيک به کارگرفته شده در اين نقاشيها بيشتر «نوعيفرسکبوده
است» (زماني .)20،1355 ،عالوه بر اين ،تعداي موزاييک نيز در بيشاپور
کش��ف شدهاند .ولي قدر مسلم اين است که نقاشي در دوران ساساني
از طرف دربار حمايت ميشده است و نقاشي چه در قالب نگارگري و
کتابآرايي و هم نقاش��ي ديواري به ويژه در کاخها ،در دوران ساساني
رواج داش��ته اس��ت؛ عالوه بر مدارک عيني موجود روايت مورخان نيز
سندي بر رواج نقاشي دراين دوران است ،براي نمونه ميتوان به روايت
«قزويني» از کاخهاي ساسانياشاره نمود« :خسرو انوشيروان دستورداد
که در
ي عظيمي تصوير کنند 
گ کاخش درتيسفون تابلو 
در تاالر اورن 
کنار ساير چيزها نبرد و محاصره انطاکيه را نمايشميدادهاست .پادشاه
است ودر
ن داشته 
رنگ برت 
بوده و لباسهاييسب ز 
بر اسب کهري سوار 
ايراني وبيزانسيقرار داشتهاند» (فونگال.)153،1378،
ل او سواران 
مقاب 
طبري در کتاب خود مينويسد «چون سعد ابن ابي وقاص پس از نبرد
قادسيه و شکست سپاه خسرو با لشکريان خويش وارد مداين شد و در
کاخ سفيد (قصر ابيض) فرود آمد ايوان را نمازخانه گردانيد و در آن ايوان
لوحههاي مصوري بود .سعد آنها را از جاي برنداشت و آن تصاوير تاحدود
دويست سال پس از آن همچنان بر جاي ماند» (عکاشه .)6،1380،سند
ن سوم هجري است که
تاريخي اين ادعا ،سرودههاي «بُحتري» شاعر قر 
وصف يکي از اين نقاشيهاست که نبرد ميان ايران و روم درسال 538
ي نگار مسلمان
ميالدي را به تصويردرآورده بود ،مسعودي مورخ و جغراف 
نيز در کتاب «مروج المذهب» نيز از «س��اختمان س��ترگي صحبت
ميکند که هنوز حتي در زمان او که بيش از سه قرن از فتوحات اعراب
ميگذشت ،مزين ب ه تصاويري بوده است» (پوپ .)6،1384،ساسانيان
عالوه بر ديوارنگاري ،آثار خطي خود را نيز ب ه تصاوير ميآراستند .براي
ن چهار م هجري
نمونه ابواسحاق فارسي معروف به استخري ،مورخ قر 
از س��النامههايي مينويسد که در آنها تک چهره پادشاهان ساساني را
تصويرکرده بودند ،مس��عودي نيز در اين ارتباط « از کتابيمصور که
ت که
نام بردهاس 
ق داشته 
به يک خانواده مشهور ايراني شهراستخر تعل 
ن بوده و ساختمانهاي برپا شده بوسيله
سرگذشت پادشاهانايرا 

ل
شام 
نگاشته بودهاست» (زماني.)43-44،1355،

هر يک از آنان در آن کتاب
ي و «مجمل
در جايي ديگر از اين دست روايات را در کتاب حمزهاصفهان 
التواريخ والقصص» نيز ميبينيم والبته نمونه بارز ديگر اين سنت کتاب
آرايي را ميتوان مانويت و کتاب ارژنگ دانست« ،آئيني که زبان زنده و
شاخص روح ايراني بود ،از همان آغاز ظهور براي تبيين و توجيه االهيات
مانوي و کاربرد آن براي تبليغ و ضبط و ثبت و بيان اصول آئيني ،از هنر
بهره گرفت» (پوپ.)21،1384،
ب ه طو ر کلي با مطالع ه آثار تصويري هنر ساس��اني در خصوص
ي ويژگيهاي نقاش��ي آنها ميتوان عوامل زير را برش��مرد،
بازنماي 
ح طرح ميتوان
ي صريح بر نظ��م و وضو 
«در هنر ساس��اني تأکيد 
ن سان که عمدتاً
ديد .وج ه ش��اهانه در اين هنر غالب اس��ت؛ بدي 
اختصاص يافتهاس��ت ب ه بازنمايي هيئت پادشاه در اعمال و احوال
ي در جنگ وشکار ،ديهيمگيري از اهورامزدا،
مختلف (چون پيروز 
جل��وس ش��کوهمند برتخت و جز اينه��ا) .اما کارب��رد انواع نقش
مايهه��اي گياهي و جانوري با معاني نمادين نيز در هنر ساس��اني

معمول بود[... .هنرمند ساس��اني] چکيدهن��گاري و نمادپردازي را
بربازنماييواقعگرايانه ترجيحميداد» (پاکباز .)28،1383،عالوه بر اي 
ن
ويژگيها «از ديگر ترکيبهاي واضح هنر ساساني نوارهايمواجي است
ن به پ��رواز درميآيند[ ... .واينکه] زنان را موزون
ک��ه از برخي پرندگا 
نق��ش ميکنن��د ») .(Talbot Rice,1971,32-33رنگهايي که در
نقاشيهاي دوران ساساني استفاده ميشد بيشتر «زرد ،سرخ وخرمائي
س��رخي تندرن��گ «روناس» را هم ب�� ه آن افزودهاند.

بودهک ه گاهي
ت حواشي) بکار
ت (براي زين 
آبي آس��ماني و سياه را نيز با کمال مهار 
ميبردهاند... .کاشيهايريز (يا موزایيکها) نمودار خوبي براي آشنایي
گ آميزي آن زمان هس��تند» (ضياءپور .)52-55،1353،يکي از
به رن 
اين موزایيکها تصوير زني ايستاده را نشان ميدهد ،به نوعي الگوي
پوشش زنان آن دوران را نيز به نمايش ميگذارد (تصوير« ،)4بانوان
دوره ساساني ،پيراهن بلندو بسيار پرچين و فراخ ميپوشيدهاند ،و
درحوالي زيرپستانها (ياکميپائينتر)

ي نواري
گاهيآنرا بوسيله 
جمع کردهميبستند»(ضياءپور .)110-111،1347،نمونههايي از
اين دس��ت پوش��ش زنانه را در ديوارنگارههاي سغدي نيز ميتوان
ديد(تصوير .)5در ديگر نقاش��يديواريهاي ساس��اني نيز ميتوان
به الگوهايي دس��تيافت که نمود آنها در نقاشي سغدي نيز وجود
دارد .از جمله نقاشي ديواري شوش که در آن «دو شکارچي سوار
يکيدر جلو و ديگري درعقب مش��اهد ه ميش��ود که فاصله بين
آنها از نق��ش حيوانات گوناگوني در حال فرار پرشدهاس��ت .نقش
ش��کارچيان دو برابر طبيعت طراحي شدهاست و جامه يکي از آنها
ت راس��ت قرار دارد پارچه گالبتوندار صورتي رنگي را
که در س��م 
ت راست اين سوار ميتوان
معرفي مينمايد .با توجه ب ه حالت دس�� 
ت تيراندازي تصوي��ر نمودهاند .بر کمر
پيبرد ک��ه وي را در حال�� 
گ آبي
نقاشي را رن 

اين شخص شمشيري مش��اهد ه ميشود .متن
خوشرنگي همانند آنچه در نقاشيهاي پنجکنت بکار رفته پوشانده
است» (زماني .)53،1355 ،در اين اثر با پرهيز از ايجاد سايهروشن
و پرس��پکتيو ،بهمدد بکارگيري رنگهاي تخت و خطوط دورنما،
فضاي نخجيرگاه به زيبايي تصويرشدهاست 11.يا نقاشي ديواري با
موضوع صحنه جنگ که از دورااوراپوس سوريه به دست آمدهاست
ت دارد و ب ه خوبي
که در برخي ويژگيها با نقاش��ي ش��وش مشابه 
ي را باز مينماياند.
ي ساسان 
ويژگيهاي نقاش 
عالوهبر نقاش��يديواريها براي شناخت بيشتر هنر تصويري
ساس��انيان ،ميتوان به کندهنگاريهاي باقي مانده آن دوراناشاره
ش برجس��ته متعلق به دوره
ي نق 
کرد ک��ه امروزه «متجاوز از س�� 
ف گرديدهاست.
س و کرمانش��اه کش�� 
ساس��اني درصخرههاي فار 
س غالباً در نقشرستم نزديک تختجمشيد وبيشاپور و
نقوش فار 
ن حجاري
ق بستا 
ش عمده کرمانشاهدر طا 
فيروزآباد قرار دارد و نقو 
ش برجستههاي طاقبستان از
شدهاس��ت»(زماني .)20،1355 ،نق 
بينظيرترين صحنهه��اي هنرحجاري ايراني محس��وب ميگردد
کهش��امل قسمتهاي :نقش اردش��يردوم ،نقششاپوردو م وسوم
ي منصب خسروپرويز ،خسرو
ي طاقبزرگ ش��امل اعطا 
و نقشها 
سوار بر اس��ب وشکار گراز وگوزن ميباشد .نکته مهم دراينجا اين
اس��ت که اين نقش برجس��تهها با شيوه نقاش��ي ساساني نزديکي
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تصوير 4ـ موزاييک بيشاپور ،نيمه دوم سده سوم ميالدي ،موزه ايران باستان.
ماخذ( :ضياءپور)111 ،1353،

تصوير 5ـ زنانرامشگر(طراحيشدهازيکنقاشيديواري) ،پنجکنت.
ماخذ( :فرامکين)125 ،1372،

بس��ياري دارند .ب��راي نمون��ه در نقش برجس��ته اعطاي منصب
اردشيردوم(تصوير ،)6پادشاه درميان دو ايزد ايستاد ه است «يکي
از آنها اهورامزدا اس��ت که تاج ميبخش��د و ديگري ميترا اس��ت
رش��ت ه برسم دردست دارد و ازسرش نورميتابد . ...در زير پاهاي
خداي بزرگ و ش��اه دش��من کشته ش��ده بر زمين افتادهاست.
...روش فني هنرمنداني که عهدهدار س��اختن اين اثر بوده کام ً
ال
غيرع��ادي اس��ت...مباني و قواعد نقش را رعاي��ت نميکند ...تنه
آنها جبههاي و پاها نيمرخ اس��ت و نخستينبار است که سرها به
صورت س��ه ربعي نمايانميشوند ...بدين ترتيب هنر پيکرتراشي
با فن نقاش��ي درهم ميآميزد» (گيرش��من.)192-193 ،1370،
بنابراين اين نقش برجس��تهها ميتوانند تا حدودي کمبود مدارک

تصويري نقاش��ي دوران ساس��اني را جب��ران نماين��د ،واندنبرگ
ن ميدارد که «اين نقوشبرجس��ته
پساز وصف اينحجاريها بيا 
درحقيقت تقليدي از صحنه نقاش��ي اس��ت که روي سنگ کنده
ش��ده» (واندنبرگ .)104،1348 ،خانم پرادا  12در شرح ايننقش
اعتقاد دار د ک ه «باعث بکاربردن

برجستهها درخصوصبرخيازآنها
ي بيشتر
رنگش��د .درنتيجه کمکمتأثير چنان نقشبرجس��تههاي 
13
با نقاش��يمربوطميگردد» (پرادا .)303،1383،بهاعتقاد رايس
کم برجسته طاقبستان عالو ه بر طاق تيسفون وابسته
«نقشهاي 
بهشيوه اصلي نقاشي است و احتماالً از ديگر سطوح تزييني کارشده
اس��ت») .(Talbot Rice,1971,27بنابراين تا

با رنگ يا موزائيک
حد زيادي ميتوان در بازشناس��ي ويژگيهاي نقاش��ي ساساني و
همچنين در مقايسه با نقاشي سغدي به آنها استناد کرد.
يکي از مهمترين نمونههاي تأثير هنر ساس��اني بر هنر سغدي را
ميتوان در نقش لباسها و زيور آرايههاي نگارههاي سغدي ديد .نمونه
آن بيش از همه در ديوارنگارههاي پنجکنت ديده ميشود ،تا جاييکه
«از عنصر بافت و آرايههاي جامهها گرفته تا چهرهپردازي همه ساساني
فرکياني است در بازو
اس��ت .حتينق 
ش گراز که نمادي از ايزد بهرام و ّ
و حتي يکي ازس��رها ديده ميشود و اين نشان آن است که ايزد بهرام
پاسدار سرزمين آنهاست ....وهالهيگرد سريکي از ايزدانيادآورايزدمهر
يا ميتراست» ) . (Azarpay,1981در تصوير 7به وضوح ميتوان نقش
ش گياهي پارچههاي
مرواريد را در سرآستينها و لبه شلوار دومرد و نقو 
ساساني را در زيرانداز ايشان بازيافت .تصوير ،8نمونهاي باقي مانده از دو
ي ديگري نقاشي شده است« .درتصوير
مجلس اس��ت که يکي بر باال 
ت نشستن و شيوهي لباسسازي و نمايش اندامها از هر جهت
فوقاني حال 
بهسبک هنرهاي تصويري ايران است .از اينصحنه قسمتي ازاندام دو
ي مانده است  . ...اگر نگاهي
مر د و يک س ر اسب و تصوير يک کوشک باق 
به طرح کوشک نقاشي پنجکنت بيفکنيم و سپس آنرا با طرح کوشکي
ک بشقاب نقرهعصر ساساني قلمزنيشدهاست(تصوير،)9
که بر روي ي 
ک را
مقايس ه کني م بيدرنگ بيشتر عوامل معماري نموده شده در هر ي 
در ديگري باز مييابيم .ب ه طور کلي مصاديق الگوهاي هنر ساساني در
نقاشي سغدي ،استفاده از نقاشي ديواري وگچبري جهت زينتبخشي

ش انساني و حيواني و ترکيبات کلي متقارن برخي
ديوارها و بهره از نقو 
ي مدور ،نقوش
آثار بههمراه نقوش پارچهها ک ه شامل فرمهاي هندس 
گياهي نامبرده و حيواناتيهمچون سيمرغ ،گراز و...ميباشد؛ در پيوند با
ت و خالص ،عدم حضور منب ع نور و حالت دو بعديطرحها
رنگهاي تخ 
ش مرواريد و روبانهاي
ت مو و لباس است کهگاه با نق 
در کنار تزئينا 
مواج پيوندميخورد .از ديگر ويژگيهايبرجسته هنر ساساني ،عنصر
ي اس��ت ک ه اين مهم با نقاش��ي نيز پيوندي
تزيين و توجه ب ه ريزهکار 
نزديک داش��ته و نمود آن در نقاشيهاي سغدي نيز نمايان است .در
ديوارنگارههاي افراسياب نيز مانند پنجکنت سنت التقاطي و بهرهگيري
از ويژگيهاي هنر ساس��اني را ميتوان مشاهده کرد ،در آثار افراسياب
ن تصاوير از هر جهت جلب توجه ميکند.
ل ماشي اي 
ي کبود وگ 
«رنگها 
ن آثار شباهت زيادي به نقوشي که از
ش��يوه طراحي و رنگآميزي اي 
ن ساسانيان ميشناسيم دارد... .نمايش عنقا يا سمندر و مرغ فرعوني
دورا 
و مرغابي ...را ميتوان از همهجا روشنتر در تزئينات جامههاي افراد بر
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روي نقاشيهاي افراسياب مشاهده نمود» (تجويدي)51،1352،
يکي ديگر از تأثيرهاي هنرساس��اني بر س��غد ،شيوه خطي نقش
ي ديواريهاي متأخر سغدي
برجس��تههاي ايراني است که در نقاش�� 
ديدهميشود «در ديوارنگارههاياوليه تناسباتنسبتاً طبيعي و اندکي
ديده ميشود ،در نقاشيهاي متأخر رويکرد
ي در پيکرهها 
برجستهنماي 
ي جديدتناس��بات و زيبايي ،و
ب ه ش��يوه خطي و دو بعدي و معيارها 
ي شاخص
ي دنيوي را مالحظه ميکنيم .جلوهها 
نيز اهميت مضمونها 
ي حماسي ،تاريخي و روزمره در
اين تحول را در تصويرگري موضوعها 
ن يافت» (پاکباز .)39،1383،از
اقامتگاههايخصوصيپنجکنت ميتوا 
ي برجسته هنرساساني ،عنصرتزيين و توجه بهريزهکاري
ديگر ويژگيها 
است کهاين مهم با نقاش��ي نيز پيوندي نزديک داشته و نمود آن در
نقاش��يهاي سغدي نيز نمايان است .در شخصيتپردازي ،نگارههاي
س��غدي تاحدودکمي از الگوهاي ايرانساس��اني بهره بردهاند زيرا«به
طورخاص نوع پهلوانان قرن7و 8ميالدي س��غدي با ش��انههاي پهن،
ي روشن و انگشتان باريک شباهت کمي با
کمربندهاي باريک ،دستها 
»).(Sims,2002, 19
نيروي آرماني ساساني دارد 
جداي از تزيينات ،کاربرد رنگ در ديوارنگارههاي سغدي نيز تا حد
زي��ادي از الگوهاي هنري مانوي نيز بهره برده اس��ت .مانويت در واقع
ي است کهبر مبناي باورها يا از عقايد
ياز مسيحيت و اعتقادات ايران 
تلفيق 
ل گرفت .آيين ماني بدعتي تازه
مذهبي و فكري ساكنان بينالنهرين شك 
در نظام شاهنشاهي ساسانيان بود و از آنجا ک ه موبدان زرتشتي به عنوان
پاسداران دينملي ساس��انيان به شدت با او مخالفت ورزيدند «ماني
در حدود سال274م.بدس��توربهرا م اول شاه ايران بهدار کشيده شد»
(پوپ ،)13،1384،بنابراين باتنگشدن عرصه برمانويان ،تعداد زيادي از
ي ساساني مهاجرت نمودند
پيروان اين آيين بهخارج از مرزهاي امپراتور 
و ب ه تبليغ و گس��ترش مانويت پرداختند« ،آئين ماني در ايران نشأت
ي مرکزي و ش��رقيتا
ک دوره پر بار ايراني در آس��يا 
گرفت و پس از ي 
ن پيشرفت» (پوپ .)30،1384،بنا بر اسناد تاريخي ،سغد يکي
کره و ژاپ 
از مهمترين پايگاههاي مهاجرت مانويان در آسياي مرکزي بود .برطبق
سندي مکشوف از يك كتيب ه سغدي ،سرزمين سغد ب ه پايگاهي براي
ل شده بود .همچنين حضور مانويت را ميتوان در
ت مانوي تبدي 
تبليغا 
شهرهايي مانند سمرقند و تاشکند پيدا نمود .مانويان به پيروي از ماني
و کتاب ارژنگ او نقاش��ي را جزئي جدانشدني از فرهنگ آييني خود
ميدانستند ،بنابراين با توجه به سکونت تعداد زيادي از مانويان در سغد
و همچنين نقش و کاربرد نقاشي در فرهنگ آييني مانويان بايد شکوفايي
هنر و نقاشي مانوي آسيايميانه با ريشه ايراني(اشکاني و ساساني) «را
بر زمينهي فرهنگهاي محلي در نظر بگيريم... .پيوند اين نقاش��ي با
ديوارنگارههاي سغدي قابلمالحظ ه است ،اگر چ ه تأثيرپذيري آن از هنر
بودايي بارزتر بهنظر ميرسد»(دادور .)148 ،1385 ،خود نقاشي مانوي
به واسطه تجربيات ماني مجموعهاي از تأثيرات گوناگون فرهنگهاي
متفاوت بود ،ليکن دراين ميان هنرساس��اني«بيش از همه بر نقاشي
ت ويواخيم .)69،1384،بنابراين نقاشي
مانوي نيز مؤثر بوده است» (کاي 
مانوي يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار نقاشي ساساني بر ديوارنگارههاي
سغدي شد .از نمونههاي تأثير نقاشي مانوي برسغدي ميتوان به برخي
از ديوارنگارههاي پنجکنتاشاره کرد ،پسزمينهي نگارههاي پنجکنت

تصوير-6اعطاي
منصبشاهي(اهورامزدا،
اردشير،مهر)،
طاقبستان.
ماخذ(:گيرشمن)190،1370،

تصوير-7بخشيازيک
نقاشي که درسال5691
بهدست-آمده (طراحيشده)،
ت
پنجکن .
ماخذ( :فرامکین)127،1372،

تصوير -8دو مجلس
ازنقاشيهايديواري
ت
پنجکن .
ماخذ( :تجويدي)37،1375،

تصوير-9نقشکوشک
بربشقابنقرهساساني.
ماخذ(:تجويدي)38 ،1375،
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همانند بسياري از نگارههاي مانوي آبي ،سرخ ،سياه و زرد است و کمو
ف نمايي ديده نميشود.
چ يک چشمانداز يا ژر 
بيش در هي 
گاه تأثي��ر هنرساس��اني برنگارههاي س��غدي چنان اس��ت که
برخي«بهاشتباه هنرسغدي را نوع ديگري از هنر ساساني ميدانند که
اين تصور غلط صفت اختصاصي هنر سغدي را از مسير تاريخي که
در آن قرار داشتهاست؛ ناديده ميگيرد» ) . (Sims, 2002,15و هر
چند در بازشناسي ديوارنگارههاي سغدي تأثير نقاشي ساساني ديده
ميشود ،ليکن بهعنوان عنصر غالب شناخته نميشود« ،ب ه طورکلي
شمايلنگاري و شيوه نقاشيداس��تانهايسغدي مرکباز روميان،
ي ساس��انياس��ت »(Sims,
هندي��ان ،هفتاليان 14و يا نقش مايهها 
ت خاص خود
) . 2002,19ه��ر چند که هن��ر اين نواحي نيز از اصال 
برخ��وردار ب��ود و در تقابلهاي فرهنگي ب��رروي جنبههايي از هنر
ت در
همس��ايگان خود تأثير گذارد ،ب ه عنوان مث��ال «احتماالً پرداخ 
ي مرکزي اس��ت»(Talbot
هنر ساس��اني برگرفت��ه از الگوي آس��يا 
) .Rice,1971,34در واقع «سغ د بخشي از امپراتوري ساساني شد اما
تأثير فرهنگي ازغرب ايران باعث پنهان نگاهداشتن سنتهاي بومي و
محدود کردن فرهنگ آنها نشد و همواره تأثيرات باکتريايي وخوارزم
بيشاز تأثيرات ايراني بود») (Sims, 2002,15از جمله تفاوتهاي
هنر ساس��اني با سغدي اين است که نقاشيها و نقشبر جستههاي
ساساني در قالب نوعي تبليغات سياسي بود و متعلق به دربار شاهان
ليکن بسياري از ديوارنگارههاي سغدي در خدمت طبقه متوسط جامعه

بودند و ازنوعي واقعيتگرايي طبقاتي برخوردار بودند« .برخالف برخي
نمونههاي نقاشي ديواري سغدي که پادشاه در کنار شاهان کشورهاي
ي ساساني تنها شاه
ديگر در مراسم بزم تصوير شدهاست ،در نقاشيها 
درحالت غلبه بر ديگر ش��اهان تصويرشدهاست؛ همچنين برخالف
ن سغدي بهندرت اتفاقات مربوط بهپادشاهان
هنرمندانساساني ،نقاشا 
را بهتصوي ر ميکشيدند») . (Ibid,17ليکن ،عليرغم تمام رويکردهاي
ترکيبي در نگارههاي سغدي «نقاشان سغدي کام ً
ال به موازين هنري
خود پايبندبودند .نقاش��يهاي سغدي ،دستاورد هنرمندان حرفهاي
بودند که به نيازها و دلبستگيهاي جامعهاياشرافي و جنگاور پاسخ
ن ساس��اني عاليق
ي که هنرهاي يادماني هند و ايرا 
ميدادند .در حال 
ي س��غدي،
مذهبي يا حکومتي را تحقق ميبخش��يدند و نيز هنرها 
ارزشه��اي دنيوي عصرحماس��ي را بهوجو د ميآوردن��د» (آذرپي،
191،1379ـ .)190آنچه که مس��لم است ديوارنگارههاي سغدي با
وجود تمامي رويکردهاي خود درحيات نقاش��ي ايراني تأثير بسياري
داشتند و برخي از اصول و مباني نقاشي ايراني را که با اسالمي شدن
ايران براي مدتي کمرنگ شده بودند در بازگشت به ايران احيا نمودند
به ويژه از آنجا که «نقاش��ي ايراني ارتباط گستردهاي با داستانهاي
حماسي دارد» (بينيون و ديگران .)21،1367،شايد بتوان نگارههاي
ن گونه نقاشيها دانست که بيشتر
حماسيس��غدي را شروعي بر اي 
پس از دورهساساني بر نقاشي اسالمي تأثيرگذار بودهاند.

نتیجه
با توجه به موقعيت جغرافيايي امپراتوري ساساني ،يکي از
مهمترين سرزمينهاي همجوار با ايران ،سغد بود که پيوند
فرهنگي ميان اين کشور تأثيرات متقابل بسياري بر فرهنگ
آنها گذاشت ،چنانکه مصداق بار ز آن را ميتوان در نگارههاي
سغدي باز نمود؛ گرچه نقاشي سغدي به دليل قرارگرفتن سغد
درمسير جاده ابريشم و بهعنوان منطقهاي ثروتمند ،مجموعهاي
ازعناصر ب ه عاريت گرفته از فرهنگهاي متفاوت تصويري است
ي سغديو ساساني تفاوت بسياري
و همچنين مضامين نگارهها 
با يکديگر دارند ،ليکن همواره تأثيرات نگارههاي ساساني در
استفادهاز رنگ ،فرم و عناصرتزئيني لباسها ،ترسيم موزونزنان
و ...در آنها بهچشمميخورد؛ که باز شناخت اين تأثير و تأثرها
به بازشناسي عناصر نگارگري ايراني و اسالمي کمک شاياني
ميکند زيرا نگارههاي سغدي پس از دوره ساساني و ورود اسالم
به ايران باحفظ سنتهاي نقاشي ايراني آنرا بهنگارگرياسالمي
بازگرداند .نقاشي سغد با وجود تأثيرپذيري زياد از هنرساساني
تفاوتهايي نيز با آن دارد .از جمله اينکه ساسانيان چکيدهنگاري
ونمادپردازي را بربازنماييواقعگرايانه ترجيحميدادند ،در صورتي
ن گاه با بازنمايي واقعتگرايانه و جزئياتپردازي
که سغديا 
به تصويرگري ميپرداختند ،در نگارههاي ساساني بيشتر
شاهد نقش برجسته ميباشيم ليکن هنرمندان سغدي به
نقاشي ديواري توجه ويژه داشتند ،تا آنجا که به اعتقاد برخي

نقاشيهاي کوچک قاب بندي شده پشت سر هم که روايتگر
داستاني خاص بودهاست را شروعي برنگارگري در دورههاي بعد
ميدانند ،وجه شاهانه در هنر ساساني غالباست و بهبازنمايي
هيئت پادشاه در اعمال و احوال مختلف چون پيروزي در جنگ
و شکار ،ديهيمگيري از اهورامزدا ،جلوس شکوهمند برتخت و...
مي پردازد در صورتي که در نقاشيهاي سغدي کمتر محوريت
موضوعات را پادشاه تشکيلميدهد و مضامين عاميانه و روزمره
همچون بزمها ،سرگرميها و ورزش در کنار مضامين مذهبي و
حماسي موضوع نقاشي ديواريها را تشکيل ميدهد ،برخالف
ي ديواريسغدي کهپادشاه در کنار شاهان
برخي نمونههاي نقاش 
کشورهاي ديگر در مراسم بزم تصويرشده است ،در نقاشيهاي
ساساني تنها شاه در حالت غلبه بر ديگر شاهان تصوير شدهاست.
در نگارههاي سغدي گاه با مواردي از تأثيرات ساساني همچون:
ترسيم موزون زنان ،بهره ازجزئيات تنپوشها و نقوشجانوري
وگياهي بافتهها ،شکل تاجهاى پادشاهان ،به انضمام نقابها و
زنگولهها و بهره از رنگهاي :زرد ،سرخ ،خرمائي ،آبيآسماني و
سياه روبرو ميشويم .عالوه برآنکه انتقال بسياري از ويژگيهاي
نقاشي ساساني با مهاجرت پيروان ماني به سغد صورت گرفت.
در ي��ک جمع بن��دي کلي مهمتري��ن ويژگيه��اي صوري
نگارههاي ساس��اني از نظر فضايتصويري ،اس��تفاده از رنگهاي
تخت ،درخش��ان و متنوع ،حذف پرسپکتيو ،پرهيز از حجمسازي
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و سايهروش��ن ،عدم حضور منبع مش��خص نور و س��ايه ،يکسا 
ن
ب��ودن جايگاه و اهميتانس��ان و طبيعت ،سادهس��ازي فرمها و
ناديدهگرفتن توالي زماني و ابعاد مکاني و رويکرد به ش��يوه خطي
در نگارههاي سغدي قابل مشاهده است .نقاشي سغدي را نمي توان
نس��خهاي از نقاش��ي ساس��اني ناميد ،بلکه تأثيرات فرهنگهاي
پي نوشتها
1 Sogd.
2 Sogdiana.
3 Panjikant.
4 livshits.
5 smirnova.
6 Bogoliubov.
7 Afrasiab.
8 porf.Marshak.
9 Varakhsha.
10 Balalike Tepe.
«. 11اي��ن دو پيک��ر محتم ً
�لا ش��اه را در دو وضعي��ت مختل��ف
مينمايانند(».پاکباز )29،1383 ،تصويرکردن ش��اه درحال ش��کار به آن علت
بود که «ساسانيان اعتقاد داشتند که سلطنت وديعهي الهي است و شاه نايب
خداوند در زمين از اينرو «اينکه قدرت آسماني در وجود شخص شاه باقيست
از پيروزي او در ش��کار معلوم ميشد ».از اينرو ايننقش از موضوعاتمتداول
هنرمندان ايندوره محسوب ميشدهاست»(پوپ.)53،1337،
12 Prada.
13 Rice.
14 Hephthalite.
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