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بررسی سیر تحول مدالیون بافتههای ساسانی
و تاثیر آنها بر نمونههای هنر اسالمی و مسیحی
علیرﺿا طاهری

*

دانﺸيار دانﺸﮑده هنر و معماری ،دانﺸﮕاه سيستان و بلوﭼستان ،زاهدان ،ایران.
)ﺗاریﺦ دریافﺖ مقاله ،۹3/۴/۸ :ﺗاریﺦ پﺬیرش نهایی(۹3/10/1۴ :

چكیده
مداليونهای ساسانی از جمله نقوشی هستند كه شﺨﺼيﺖ و مميزه هنر ساسانی را دارا هستند .مداليونهای ساسانی
دارای انواع مﺨتلفی هستند كه در بين هنر سرزمينهای همجوار و سایر ﺗمدنهای شرﻗی و ﻏربی زمان خود دارای محبوبيﺖ
بودهاند .با ﺗوجه به نمونههای زیاد این مداليونها و ﮔستردﮔی آنها در بين هنر پساساسانی ،آسيای مركزی ،اسالمی ،از شرق
ﺗا ﭼين و از ﻏرب ﺗا بيزانﺲ ،سوریه ،ﻗبﻂ ،اروپای ﻏربی)ایتاليا ،اسﭙانيا ،فرانسه( ،هدف این مقاله پی بردن به ﭼﮕونﮕی راهيابی
مداليون ساسانی به سرزمينهای همسایه و نقاط دیﮕر و همﭽنين روند ﺗحول شﮑلی این مداليونهاسﺖ .روش ﺗحقيﻖ
ﺗوصيفی اسﺖ .اشياء فلزی همانند ظروف سيمين و پارﭼههای ابریﺸمين از جمله كاالها ،هدایای بسيار نفيﺲ و در برخی
مواﻗﻊ از ﻏناﺋم جنﮕی بودند كه میﺗوانستند حامل این نقوش باشند .پارﭼههای ساسانی یﮑی از محﺼوالﺗی بودند كه بسيار
ﺗبادل میشدند و عالوه بر ارزش ﺗجاری ،ارزش دیﭙلماﺗيﮏ و سياسی زیادی به عنوان هدایای سلﻄنتی داشتند .در نتيجه در
روند ﺗحول و دﮔرﮔونی مداليونها ،ﺗﻐييراﺗی دیده میشود :ﺗبدیل و ﺗﻐيير شﮑل نقوش ﺗزیينی دایره به سایر نقوش هندسی،
ﺗﻐيير شﮑل مداليون اصلی از دایره به اشﮑال پيﭽيدهﺗر و ﺗركيبی هندسی.

واژههای کلیدی

مداليون ،هنر ساسانی ،هنر اسالمی ،هنر مسيحی ،پارﭼه ساسانی.
*ﺗلفن ،0۹1۲۴۴۸35۷5 :نمابر. E-mail: artaheri@arts.usb.ac.ir،05۴3-3۷۴33۴۴ :
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مقدمه
با ﺗوجه به اشــﮑال مداليونهای نقﺶ بســته بر روی پارﭼه
و بافتههای ساســانی ،وجود ویﮋﮔیهای متمایز ،ﺗنوع طراحی و
شيوه ﺗرسيم آنها ﭼﺸمﮕير اسﺖ .عﺼر ساسانی دوره اوج و ﺗعالی
هنر پارﭼه بافی و بویﮋه پارﭼههای ابریﺸــمين و ﺗوســعه صنعﺖ
بافﺖ آنهاســﺖ .ولی این نﮑته را نيز باید اذعان داشﺖ كه یﮑی از
دالیل مهم ارزش آنها ،وجود نقوش بدیﻊ ،و خالﻗيﺖ در آفرینﺶ
طرحها و نقوشــی بود كه بر روی كارﮔاههای پارﭼه بافی ســایر
كﺸورها ﺗاثير ﮔﺬاشته بود.
نمونههای زیاد از این مداليونها در آثار هنری پساساســانی،
آسيای مركزی ،دوران اسالمی ،ﭼين ،سوریه ،ﻗبﻂ )مﺼر( و هنر
مســيحی اروپای ﻏربی )اسﭙانيا ،فرانســه( وجود دارند ،كه نﺸان
از محبوبيــﺖ آنها در بين این ســرزمينها بوده اســﺖ .بنابراین
میﺗوان این ســوال را مﻄرح نمود كه :ﭼﮕونه مداليون ساســانی
به ســرزمينهای همسایه و نقاط دیﮕر راه یافته اند؟ روند ﺗحول
شﮑلی این مداليونها ﭼﮕونه اسﺖ؟
پارﭼههای ساســانی یﮑی از محﺼوالﺗی بود كه مورد ﺗبادل
بســيار بــوده و عالوه بر ارزش ﺗجاری ،ارزش سياســی بســيار
زیادی نيز به عنوان هدایای ســلﻄنتی داشتند .همين مبادالت،
از روشهــای مهاجرت نقــوش و طرحهای ساســانی به اﻗﺼی
نقــاط جهــان آن روزﮔار بود ،نقوش حيوانی ،ﮔياهی ،هندســی

و صحنههای شــﮑار شــاهی كه عموماً در نقوش دایرهای شﮑل
مداليونها محﺼور شده بودند .این محﺼوالت یﮑی از محورهای
اصلی اﻗتﺼادی را ﺗﺸــﮑيل میدادند كه همزمان ﺗوليد و ﺗجاری
ســازی را ﺗحﺖ كنترل در میآورد و ﺗبادالت ﺗجاری بين شرق و
ﻏرب راه ابریﺸم را در اختيار خود میﮔرفﺖ و سبﺐ میشد كه بر
روی مراكز و كارﮔاههای بافندﮔی شرق )ﺗا ﭼين( و ﻏرب بيزانسی
و ﻗرون وسﻄایی ) ﺗا اسﭙانيا و حتی انﮕليﺲ( ﺗاثيرزیادی بﮕﺬارند.
در رابﻄه با مداليون و شيوه ﺗﻐيير و ﺗحول آن به صورت خاص
و با این دیدﮔاه ﺗحقيقی صورت نﮕرفته اســﺖ .نﻈر به اینﮑه این
طرح یﮑی از نقوش مهم و ﺗاثيرﮔﺬار هنر ساسانی بوده ،بنابر این
ﺗحقيﻖ پيرامون آن جهﺖ یافتن زوایای دیﮕری از شــيوه كاركرد
و نقــﺶ آن ضروری به نﻈر میرســد .نوع پﮋوهﺶ نﻈری بوده و
روش ﺗحقيــﻖ بر مبنای روش ﺗوصيفی و ابزار ﮔردآوری اطالعات
كتابﺨانهای اسﺖ.
در ایــن مقاله ابتدا به پارﭼههای ساســانی به عنوان یﮑی از
مهمﺗریــن ابزار ﺗبادل هنری وفرهنﮕــی آن دوران بوده پرداخته
میشود ،ســﭙﺲ راهها و شــيوههای انتقال و مهاجرت نقوش از
طریﻖ ﺗمدنها و سرزمينهای مﺨتلﻒ مورد بررسی ﻗرار میﮔيرد
و در نهایﺖ شــيوهای كه بر اســاس آن میﺗوان مداليونها را با
ﺗوجه به نقوش ﺗزیينی ﮔروهبندی نمود ،اراﺋه میشود.

پارچه ابریشمین ساسانی
هنر پارﭼههای ابریﺸــمين مزین در دوران ساســانی ﺗوسعه
زیادی پيدا نمود و عالوه بر لباسهای ســلﻄنتی و اشــراف ،در
پوشــﺶ پارﭼهای آثار و اشياء ﮔرانبها و مقدس نيز مورد استفاده
ﻗرار ﮔرفﺖ .عالوه بر جنﺲ و مواد ﮔران ﻗيمﺖ همﭽون ابریﺸــم
و نﺦهای طالیی اســتفاده شــده در آنها ،وجود طرحهای نادر و
خارقالعاده نيز سبﺐ ارزشمندی آن نيز شده بود» .این پارﭼهها
اﻏلﺐ با مداليونهایی ﺗزیين یافته بودند كه طرحهایی از حيوانات
خارق العاده و ﺗﺨيلی همانند ﮔریفون ،شيرهای بال دار در درون
آنها نمایﺶ داده شــده بود .آنها به "پاليــا روﺗاﺗا"1یا پارﭼههایی
بــا مداليونهای دایرهای معروف بوده و با متون ﻗرون وســﻄایی
ارﺗباط داشــتند .در داخل دایره آنهــا ،حيوانات ﺗﺨيلی نمادینی
بودنــد كه بعدها بر روی سرســتونهای رومانســﮏ ظهور پيدا
نمودنــد و یا منبﻊ حيوانــات نمادین هرالدیﮑی ]نﺸــان نجابﺖ
خانوادﮔی اشــراف[ ﻏربی شــدند .امروزه نيز برخی از كاﺗدرالها
و كليســاهای اروپایی هنوز ﻗﻄعات عالی از پارﭼههای ساســانی
را در خود نﮕاه داشــتهاند .این پارﭼهها ،كه در طول دوران ﻗرون
وسﻄی شــرق ،برای پيﭽيدن و نﮕهداری اشيای مقدس مﺬهبی
بﮑار برده میشد ،اﻏلﺐ به عنوان مدل برای صنعﺖكاران بيزانسی

نيز استفاده میشدند« ).(Cassou, 1977, 166
ساسانيان ﺗوليدات دسﺖ ساخته و بویﮋه ابریﺸم و پارﭼههای
ابریﺸــمين را نيز صادر میكردند .در واﻗــﻊ از اواخر ﻗرن ﭼهارم
ميالدی ارﺗباط شــان را با ﭼين برای صادر نمودن ابریﺸــم خام
برﻗرار نمودند .آنها كنترل بﺨﺶ ﻏربی راه ابریﺸــم را در دســﺖ
خود ﮔرفتند و همانند ﻗﻄﺐ ﺗجاری ،ﺗجارت آن به بيزانﺲ و اروپا
را ﺗحﺖ كنترل خود درآوردند .از ﻗرن شﺸــم ميالدی ،پارسيانی
نيز در ﭼين ســﮑنی ﮔزیدند و ارﺗباطها رو به ﺗوسعه بيﺸتر نهاد،
بویﮋه به مدد كاروانهای ﺗجاری و مبلﻐان مﺬهبی نسﻄوری.
پارﭼههای ساســانی در خارج از مرزهای ساســانی نيز بسيار
مــورد احترام و ﺗقليد ﻗرار ﮔرفتنــد در مﺼر ﻗبﻄی ،خاورميانه ﺗا
ﻗرون وســﻄی .هنﮕاميﮑه امﭙراطور بيزانﺲ هراكليوس-۶10) ۲
 ۶۴1ميــالدی( كاخ خســروپرویز دوم ) ۶۲۸-5۹1ميالدی( در
دستﮕرد را ﺗﺼرف نمود ،پارﭼههای ﮔرانبها جزو ﻏنایم او بود.
عــالوه بــر پارﭼههای ابریﺸــمين ،ظروف فلزی ســيمين و
طالكاری شــده با طرحها و نقوش ساسانی نيز به صورت هدایای
سياسی رد و بدل و ﮔاهی نيز همانند ﻏنایم و محﺼوالت ﺗجارﺗی
محسوب میشدند.

۴1
بررسی سير ﺗحول مداليون بافتههای ساسانی
و ﺗاثير آنها بر نمونههای هنر اسالمی و مسيحی

سياسﺖ كنترل ساســانيان به كوههای پامير نرسيد ولی ﺗاثير
فرهنﮓ و هنر آنها در آســيای شــرﻗی ﮔســترده شــد .در ﻗرن
هﺸــتم ميالدی ،هنﮕاميﮑه ظروف سيمين ،پارﭼههای ابریﺸمين
و اشــيای هنری شيﺸهای ساســانی به ﭼين رسيدند ،پارﭼههای
ﭼينی مدلها و الﮕوهای ساســانی را دوباره احيا نمودند .نقاشــی
دیواری كه دو مداليون با دو اردك متقابل ﻗرینه را نﺸان میدهد،
در یﮏ ﻏار بــزرگ در كيزلی) ،3منﻄقهای بودایی در شــمال راه
كاروان صحرای ﺗﮑال مﮑان ۴پيدا شــده اســﺖ .بدن آنها با پرها و
شــﮑلهای هندســی و باندهای رنﮕی ﺗزیين و در مداليونهایی
)نقﺶ مروارید( كام ً
ال ساسانی محﺼور شدهاند .بندهای مروارید و
جواهر از نوكهای آنها آویزان اسﺖ و الﮕو و مدلی محبوب همانند
نقﺶ زنياﺋو 5یا نقﺶ "پرنده جونده" در ﭼين شــدند» .بﺨﺸــی از
ﺗانﮓ هویاﺋــو) ۶نوشــتههای مهمی از ﺗانﮓ( شــرح میدهد كه
ﭼﮕونه فقﻂ كارﮔاههای ســلﻄنتی اجازه ساخﺖ پارﭼههای مزین

به نقــوش مﺨتلﻒ زنياﺋو ،با اشــﮑال پرندﮔان و شــاهينهایی با
روبانهایی در منقار را داشــتند« ).(Roychi, 1975, 128-129
در ﻗرن شﺸــم ميالدی ،مﺬهﺐ رســمی شاهنﺸاهی ساسانی
زرﺗﺸتی بود و در خﺼوص سایر مﺬاهﺐ نيز ﺗعامل داشتند و این نقاشی
دیواری كه در مﮑانی بوداﺋيستی پيدا شده نيز موید این نﮑته اسﺖ.
۷
ﺗاثير نقوش و مداليونهای ساســانی در سمرﻗند و پنجﮑنﺖ
نيز ﻗابل مﺸــاهده اسﺖ .بر روی لباسهای شﺨﺼيﺖهای نقاشی
شده در ســالن كاخ افراسياب )سالن ســفيران( ،نقوش مﺨتلﻒ
ساســانی در داخل مداليونها نقﺶ بســته اسﺖ .یﮑی از دالیل
اصلی این نقاشی باز نمایی یﮏ موﻗعيﺖ ﺗاریﺨی اسﺖ.
در این نقاشــی ،فرمولهای هنر ﻗراردادی و عمومی نقاشــی
ﭼينی دیده نمیشــود .این ﺗﺼاویــر ﺗقریباً بازﺗــاب ایدﺋولوژی
حﮑمرانی پادشاه سمرﻗند ،واركسومان ۸اسﺖ كه حوادث ﺗاریﺨی
پادشاهی او را نمایﺶ میدهند.

تصویر  -1پرندگان با نماد سلطنتی ساسانی در منقار و دور گردن ،مدالیون )نقﺶ مروارید( ،نقاشی دیواری ،قرن
ششم وهفتم میالدی ،کیزلی 52X110 ،سانتیمتر.
ماخﺬ) :موزه استاتلیﺶ برلن ،آلمان( )(www.smb.museum

تصویر  -2بخشــی از نقاشی دیواری سالن افراسیاب ،شــخصیتهایی با لباسهایی به شیوه ساسانی با نقوش
اسطورهای و مدالیونهای سلطنتی ،سمرقند.
ماخﺬ(www.archeo.ens.fr) :
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درﻏــرب و در دورﺗرین نقاط اروپا نيز مداليونهای ساســانی به
همراه نقوش شــان ﺗاثير خود را ﮔﺬاشــتند .در دیر سانتا ماریا دو
ل ِســتای ۹واﻗﻊ در كاﺗالونيای اســﭙانيا ،ﻗﻄعه پارﭼهای یافته شــده
كه حامل مداليون و نقوش مﺸــﺨﺼه ساسانی اســﺖ )ﺗﺼویر .(3
این ﻗﻄعه پارﭼه ابریﺸــمين ،بزرگﺗرین ﺗﮑــه از بين هفﺖ ﻗﻄعه
اســﺖ .به نﻈر میرســد كه پارﭼه اصلی ،ﻗبل از ﺗﮑهﺗﮑه شــدن،
برای یﮏ لباس مراســم مﺬهبی مســيحی ســاخته شــده اسﺖ.
» نمیﺗوان ﺗاثير هنر ساســانی را بر ایــن پارﭼه انﮑار نمود:
نقوش حيوانات ﺗﺨيلی ]در داخل مداليون ها[ با ســنﺖ ساسانی
ارﺗبــاط دارد كه آنهــا را به عنوان نمادهای حامی ســلﻄنتی به
كار بردهاند .این نقوش بعد از فتوحات مســلمانان بازﺗوليد و در
فهرســﺖ نقوش بيزانسی نيز وارد شدند« )The Glory of Byz-
.(antium, 1997,414
پارﭼههــای مزین به ﭼنين نقوشــی در ﺗمام حــوزه دریای
مدیترانه ،در ﺗمدنهای مســيحی و اسالمی ﺗوسعه یافتند » .این
پارﭼهها انعﮑاســی از ســليقه و ﺗمایلی بود كه در بين كﺸورهای
كرانه دریای مدیترانه ﺗا خاور نزدیﮏ رواج پيدا كرده بود .اینﮔونه
نقوش روی پارﭼههای خاور دور هم بنحو بسيار متحيرانهای پيدا
شدند كه نﺸانی بر محبوبيﺖ آنها بود« ).(Trilling, 1985, 214
همانﮕونه كه ذكر شد نقوش و مداليونهای ساسانی در دوران
پسا ساســانی و در كﺸورهای اســالمی و در شرق و ﻏرب رواج
یافتند .به دالیــل ﮔوناﮔونی ،مداليونهایی كه بر روی پارﭼهها و
بافتهها نقﺶ بســته بودند ،انواع مﺨتلفی از مداليون با طرحهای
ویﮋه و مﺸــﺨﺼی دیده میشود .در این مقاله ﮔونههای مﺸﺨﺼی
از مداليونها مورد بررسی ﻗرار میﮔيرند.
گروه اول
این ﮔروه ،مدل و الﮕویی از مداليون را معرفی میكند كه براساس
نقوش دایره وار و ﮔرد ساخته شده اسﺖ .مبنای آن بر اشﮑال دایرهای
اســﺖ كه با هم یﮏ مداليون ﮔرد بزرگ را ﺗﺸﮑيل میدهند ،از یﮏ
شــﮑل ساده و ابتدایی ﺗا اشﮑال پيﭽيده ﺗركيبی .بر روی یﮏ جفﺖ

تصویــر -3پارچــه بــا
مدالیونهای )نقــﺶ مروارید(
محصورکننده نقوش فیل ،اسب
بالدار)پگاســوس( و ســیمرغ
ساسانی ،قرن یازدهم میالدی.
ماخﺬ) :محل کشﻒ دیر سانتا ماریا
دو ل ِستای،Santa Maria de l’Estay
کاتالونیا ،اسﭙانیا ،محل نگهداری
مــوزه کوپر هِویــت ،نیویورك(
) (www . cooperhewitt . org

ﻗﻄعه پارﭼه ابریﺸــمين مداليون ســادهای با نقﺶ ﮔراز سلﻄنتی
)محﺼــور در مداليون )نقﺶ مروارید( دایرهای متﺸــﮑل از نقوش
دایرهای كوﭼﮏ( ،دیده میشــود )ﺗﺼویر  .(۴دایرههای كوﭼﮏ به
رنﮓ روشن در سﻄﺢ ﻗهوهای ﺗيره مداليون دایره ﻗرار ﮔرفتهاند .خود
دایرههای كوﭼﮏ كه در كنار هم شــﮑل دایره را ﺗﺸﮑيل میدهند
یﮏ الﮕوی ســاده برای مداليون هستند )ﺗﺼاویر3 ،1و  (۴كه مﮑرر
بر روی پارﭼه و اشــيای هنری در همه جا بازنمایی شــده اســﺖ.
این شــﮑل ساده میﺗواند با جایﮕزین شدن مربﻊهای كوﭼﮏ
در محورهای عمودی و افقــی مداليون ،نقﺶ جدیدی را بوجود
آورد كه دارای نﻈم و ﺗقارن نيز هستند )ﺗﺼویر.(5
یــﮏ نمونه از این مــدل را میﺗوان بــر روی ﻗﻄعه پارﭼهای
ابریﺸــمين مﺸاهده نمود كه اسﺐ بالداری با مﺸﺨﺼات ساسانی
در ميــان خود دارد )ﺗﺼویر ».(5اســﺐ بالدار ،بــه همراه خدای
خورشيد نقﺸی را ﺗﺸﮑيل میداد كه نزد ساسانيان محبوب بود«
) .(Harris,1991, 96هيبــﺖ و هيﮑل اســﺐ بالدار و همﭽنين
شيوه نقﺶپردازی آن كام ً
ال سلﻄنتی اسﺖ.
در برخی موارد ،این ﺗزیينات دایره شــﮑل مداليونها ﺗبدیل به
شﮑل شﺶ ﮔوشه میشوند ،كه جایﮕزین آنها شده و نوار مداليون
را آرایه میدهند )ﺗﺼویر  .(۶نقﺶ اسبان بالدار ،در ﻗﻄعهای پارﭼه
ابریﺸمين  -به صورت ردیفی بر روی سﻄوح ﭼند رنﮕی ﻗرمز ،آبی
و سبز -در داخل مداليونهایی متﺸﮑل از اشﮑال شﺶ وجهی ﻗرار
ﮔرفتهاند .این اشــﮑال ،همرنﮓ زمينه ب ِﮋ پارﭼه ،به روی رنﮓهای
ﻗرمز ،آبی و ســبز خودنمایی میكننــد .این صحنه ﺗركيﺐبندی
افقی ســاده و بزرﮔی از مداليونها را نﺸــان میدهد .بر روی بدن
اســﺐ بالدار ،بر باالی پای راسﺖ ،شﮑل بزرﮔی از بال ﺗجرید شده
دیده میشود؛ بر روی بال ،نقﺶ شﺶ ﮔوش دیﮕری نيز وجود دارد
كه در هماهنﮕی با نقﺶ ﺗزیينی نوار مداليون اسﺖ.
یﮏ الﮕوی دیﮕر ،مداليونی را با دو باند نازك و ظریﻒ به رنﮓ زرد
اُكر و ب ِﮋ در كنار هم نﺸان میدهد .بر روی هر یﮏ از آنها دایرههای
كوﭼﮑی دیده میشود كه آنها را ﺗزیين نموده اند )ﺗﺼویر.(۷
این دو باند بر روی نمونه پارﭼهای دیﮕر با اختالفاﺗی بافته شده
اســﺖ ،باند بيرونی با نقوش نواری شــﮑل بریده شده به رنﮓهای
روشن و ﺗيره سبز و اُكر مزین شده ،در حاليﮑه باند داخلی به رنﮓ

تصویر  -4مدالیون دایره با نقﺶ سر گراز نماد سلطنتی ساسانی ،آسیای مرکزی،
قرن هفتم -هشتم میالدی ،شیوه ساسانی 10/6 x 7 /6 ،سانتی متر ،طول نوار 44
و  46سانتی متر.
ماخﺬ(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,110) :

۴3
بررسی سير ﺗحول مداليون بافتههای ساسانی
و ﺗاثير آنها بر نمونههای هنر اسالمی و مسيحی

ســفيد با نقوش دایرهای كوﭼﮏ دو به دو ،با رنﮓ پردازی سنتی
بﮋ و اُكر آذین شــده اسﺖ )ﺗﺼویر .(۸در بين مداليون صحنه شﮑار
سلﻄنتی به شيوه ساسانی دیده میشود كه بر روی پﺲ زمينهای
به رنﮓ ﻗرمز ﻗرار ﮔرفته اســﺖ .نﮑته ﻗابل ﺗوجه این اسﺖ كه رنﮓ
داخل مداليون بــا رنﮓ خو ِد پارﭼه متفاوت اســﺖ .در این ﮔونه
مداليونها ،باند بيرونی در واﻗﻊ كادر مداليون را مﺸﺨﺺ میكند.
موضوع اسﺐ ســوار ،اﻏلﺐ در ﺗﺼویر پردازی و شمایل نﮕاری
ﻗبﻄيان مﺼر احيا شــده ،كه بدون شــﮏ ميراثی از صحنه شﮑار
ساسانی اسﺖ كه بر روی بسياری از ظروف سيمين و پارﭼههای
ساسانی نقﺶ شده اســﺖ )ﺗﺼویر .(۹در بسياری از آثار ﻗبﻄی،
شيوه كالسيﮏ ساسانی صحنه شﮑار ،یﮏ اسﺐ سوار اشرافی سوار
بر یﮏ اســﺐ )به طور سنتی سفيد( در حال یورﺗمه با حيواناﺗی

در زیر ســمهای اسﺐ یا در اطراف صحنه ،و مداليون منقوش به
دایرههای كوﭼﮏ ،كه صحنه را احاطه كرده اند )ﺗﺼویر.(۸
این دو نوار ﺗﺸــﮑيلدهنده مداليون ،میﺗواند به سه نوار نيز
افزایﺶ یابد .این مدل كمی پيﭽيدهﺗر اسﺖ .در یﮏ نمونه از این
الﮕو ،سه شــيوه از آرایﺶ و ﭼينﺶ نقوش دایرهای شﮑل با ابعاد
مﺨتلﻒ دیده میشود )ﺗﺼویر .(10داخلیﺗرین دایره مداليون كه
كوﭼﮏﺗرین هم هســﺖ ،از مدلهای ســاده پيروی كرده اسﺖ.
دومين دایره كه عریﺾﺗر هم هســﺖ در وسﻂ ﻗرار دارد .نقوش
دایــرهای و بيﻀــوی به صورت یﮏ در ميــان ،آن را مزین كرده

تصویر  -5مدالیون با نقﺶ اســب بال دار )پگاســوس( ،آسیای مرکزی ،ساسانی،
قرون هفتم -هشتم میالدی ،پارچه ابریشمین 15/5 X 33/5 ،سانتیمتر ،کلكسیون
شخصی ،بریتانیای کبیر .مدالیون با چهار شكل مربعی در محورهای عمودی و افقی.
ماخﺬ(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,110) :

تصویر  -6پنﺞ مدالیون با نقﺶ اســب بالدار ،آسیای مرکزی ،قرن هفتم -هشتم
میالدی ،ساسانی ،قطعهای از پارچه ابریشــمین 14X57،سانتی متر ،کلكسیون
شخصی ،انگلستان.
ماخﺬ(Harris, 1991,115) :

تصویر -7پارچه ابریشمین ،با نقﺶ دو اردك متقابل متقارن و مدالیون دو باندی،
قرن نهم میالدی ،آسیای مرکزی ،پساساسانی.
ماخﺬ(www.asianart.com) :

تصویر -8پارچه پشــمین با نقﺶ شكار به شیوه ساســانی ،مدالیون دو باندی،
قبطی ،مصر ،قرن هفتم میالدی 20 x 20 ،سانتی متر.
ماخﺬ( www.latapisserie.com) :

تصویر -9سینی نقره طالکاری شده،
صحنه شكار شــاهی ،قرن پنجم -
ششــم میالدی ،ساسانی ،قطر 21,9
سانتی متر ،موزه متروپولیتن.
ماخﺬ(www.metmuseum.org ) :

تصویر -10پارچه ابریشمین ،مدالیون ســه باندی ،با حیوانات قرینه روبرو ،شیوه
ساسانی ،قرن هفتم میالدی ،سﻐدیان.
ماخﺬ( www.qantara-med.org) :

۴۴
ی دوره ،۲0شماره ،1بهار 13۹۴
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

اســﺖ .ســومين دایره و در واﻗﻊ الیه بيرونی ،بزرگﺗر بوده و به
رنﮓ سياه با دایرههای كوﭼﮏ روشن دیده میشود .عالوه بر خود
مداليون ،صحنه روایی داخل نيز به شــيوه حيواننﮕاری متقابل
ﻗرینه ساسانی در طرفين درخﺖ زندﮔی بافته شده اسﺖ.
مداليونی دیﮕر ،مدلی پيﺸــرفته و پيﭽيده عرضه میكند .بر
روی یﮏ ﻗﻄعه پارﭼه كه از آســتانا ،ﻗزاﻗستان بدسﺖ آمده ،سه
نقﺶ كوﭼﮏ ﺗزیينی به صورت دایرهای ﻗرار ﮔرفته اند درحاليﮑه
نوار مســﻄﺢ دایرهای محاطــی ،دیﮕر وجود ندارد .این اشــﮑال
ﺗزیينی به صورت آزادانه بر روی هم و كنار هم ﻗرارﮔرفته و عالوه
بر اینﮑه شﮑل جدیدی از مداليون را بوجود آوردهاند ،دایره بزرگ
را ﺗداعی میكنند )ﺗﺼویر.(11
در روند ﺗحول مداليونهــای دایرهای ،مدلهای پيﭽيدهﺗری
بــر روی برخی از پارﭼهها خــود نمایی میكننــد ،برای نمونه
یــﮏ پارﭼه ابریﺸــمين دورو مربــوط به اوایل دوران اســالمی
)پساساسانی( ،نقﺸــی را ارایه میكند كه مداليونی اسﺖ ﻏنی از
نقوش ﮔياهی و حيوانات واﻗعی و خيالی )ﺗﺼویر .(1۲این مداليون

از دوایر بزرﮔی ﺗﺸﮑيل شده كه هریﮏ خود مداليونهای سادهای
هســتند كه نقوش ﮔياهی و جانوری را در خــود جای دادهاند.
این مداليونهای كوﭼﮏ ،نوار عریﺾ مداليون بزرگ را در وسﻂ
ﺗزیيــن و پر میكنند .عالوه بر آنها دو نوار با پهنای باریﮏ نيز در
درون و بيــرون ،مداليون بزرگ را احاطه كردهاند ،آنها خود نيز با
دایرههای كوﭼﮏ ﺗيره بر روی زمينه روشن آرایﺶ شدهاند.
نقوش ﮔِرد میﺗوانند به نقوشی شبيه ﮔلبرگ ﺗبدیل شوند كه
در دایره بيرونی مداليون ﻗرار ﮔرفتهاند )ﺗﺼویر .(13این نقوش در
هماهنﮕیجالﺐﺗوجهیباظاهرﮔلﮔونهكلیمداليونهستند،دروسﻂ
هر نقﺶ ﮔلبرگ سبز رنﮓ مداليون ،نقﺶ ﮔل ﻗرمز رنﮕی وجود دارد.
ﺗحول شﮑلی دیﮕر ،ﺗﻐيير شــﮑل دایرهای مداليون به اشﮑال
هندســی دیﮕر اســﺖ .در اینجا ،دو نمونه معرفی میشود ،یﮑی
مداليون ﺗﺸــﮑيل شده از شﺶ نيم دایره مزین به سه ردیﻒ ،دو
باند باریﮏ ســاده ﻗرمز با نقوش ﮔرد به رنﮓ اكر و باند وســﻂ با
دایرههای بزرگ )ﺗﺼویر(1۴؛ دیﮕری ،مداليونی با شــﮑلی كام ً
ال
هندسی ستاره مانند و نقوش ﺗزیينی ﮔرد )ﺗﺼویر.(15

تصویر -11پارچه با نقﺶ مدالیون دربرگیرنده نقﺶ سیمرغ -طاووسهای قرینه روبرو
ساسانی ،آستانا  ،آسیای مرکزی ،پساساسانی.
ماخﺬ(Fernandez, 2000,34) :

تصویر -12پارچه ابریشمین دو رو ،ملهم از شیوه ساسانی ،مدالیون با نقوش جانوران،
شیران بالدار قرینه روبرو در طرفین درخت زندگی ،اوایل دوران اسالمی ،موزه ملی ایران.
ماخﺬ(www.nationalmuseumofiran.ir) :

تصویر -13پارچه ابریشمین ،با نقﺶ اردكهای متقابل قرینه ،در داخل مدالیون
گلگونه ،آسیای مرکزی ،قرن هفتم -هشتم میالدی ،ساسانی.
ماخﺬ(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,121) :

تصویر -14قطعهای از پارچه معروف به سن الزار اوتان ،ابریشم و طال ،قرن یازدهم میالدی،
آلمرا یا کوردوا  ،اســﭙانیا ،محل نگهداری موزه رولن گنجینه کاتدرال ،اوتان ،فرانسه.
ماخﺬ( www.autun.com) :

تصویر  -15پارچه ابریشم و طال ،مدالیون شمسه با نقﺶ پرنده ،قسمتی از لباس،
آلمریا ،اسﭙانیا 1117-1116 ،میالدی ،کاتدرال فرمو.
ماخﺬ(Fernandez, 2000, 23) :

تصویر  -16قسمتی از لباس ابریشمین طالدوزی شده ،شیران بالدار پشت به پشت قرینه
درون مدالیون یﮏ باندی مسطﺢ ،قرن سیزدهم میالدی ،آسیای مرکزی ،موزه ِکلِوالند.
ماخﺬ(www.clevelandart.org) :

۴5
بررسی سير ﺗحول مداليون بافتههای ساسانی
و ﺗاثير آنها بر نمونههای هنر اسالمی و مسيحی

گروه دوم
دومين ﮔروه مداليونها نيز همانند ﮔروه اول بر اســاس نوار
محيﻄی آنها شــﮑل میﮔيرد .همانند ﮔروه پيﺸين ،این ﮔروه نيز
از شﮑل ســاده )باند ﺗﺨﺖ و مسﻄﺢ ﺗﮏ رنﮓ ( شروع میشود و
به اشﮑال پيﭽيده میرسد .برای اولين مدل ساده ،میﺗوان نمونه
یﮏ لباس ابریﺸــمين و طالدوزی شده ،با دو شير پﺸﺖ به پﺸﺖ
متقارن در داخل مداليون ساده ،با یﮏ نوار ﺗﺨﺖ به رنﮓ طالیی،
را معرفی نمود )ﺗﺼویر.(1۶
این مدل مداليون معموالً با نقوش دایرهای كوﭼﮏ ﺗزیين نﺸده
اسﺖ ،بلﮑه اشــﮑال هندســی منﻈم یا نامنﻈم ،ﺗجریدی ،ﮔلها،
برگها و ســاﻗههای ﮔياهی و آرابسﮏ آنها را آرایه بندی میكند.
یﮏ پارﭼه پﺸــمين ،متعلﻖ به ﻗرن شﺸم -هفتم ميالدی ﻗبﻄی،
جنﮕجو یا شﮑارﭼی را نﺸان میدهد كه نيزه خود را در سينه یﮏ
شــير فرو برده اسﺖ .مداليون محاطی بوسيله اشﮑال نامنﻈم ﺗيره
و روشــن به رنﮓهای بﮋ ،اُكر ،ﻗرمز و سفيد شﮑل ﮔرفته اسﺖ ،در
برخی ﮔوشهها این اشﮑال از حالﺖ خود خارج شده اند )ﺗﺼویر.(1۷
به نﻈر میرسد كه بافنده از مهارت كافی برای بافﺖ نقوش منﻈم
برخوردار نبوده اسﺖ ،یا این حالﺖ به دليل از شﮑل خارج شدن پارﭼه
در طول ﻗرون حادث شــده و باعﺚ خســارت دیدن آن شده اسﺖ.
در رابﻄــه با نوارهایی كه كام ً
ال با نقوش ﮔلها و ﮔياهان آراســته

تصویر  -17پارچه پشمین ،شكارچی و شیر محصور در
مدالیون ،قرن ششم -هفتم میالدی ،قبطیان مصر ،موزه
ملی قرون وسطا کلونی ،پاریﺲ.
ماخﺬ(www.musee-moyenage.fr) :

شدهاند باید متﺬكر شد كه ﺗنوع در این ﮔروه مداليون زیاد اسﺖ ،برای
مﺜال سه نوع باند یا نوار مداليون در این ﮔروه معرفی میشوند :اولين
مﺜال پارﭼهای ابریﺸمين مربوط به صحنه بﺸارت مسيﺢ )ﻗرن شﺸم-
هﺸتم ميالدی ،موزه واﺗيﮑان( اسﺖ كه باند مداليون آن با نقوش ﮔل
و ﮔياه ﺗزیين یافته اسﺖ )ﺗﺼویر .(1۸دومين نمونه مداليونی اسﺖ كه
در آن یﮏ باند مﮑمل به بﺨﺶ بيرونی باند اصلی مداليون ﭼســبيده
اسﺖ )ﺗﺼویر .(1۹باند مداليون در مرحله بعد ،پيﺸرفﺖ نموده و كاملﺗر
میشود با افزودن یﮏ باند داخلی به باند اصلی ،در واﻗﻊ ،سه باند كه با
هم یﮑی میشوند ،مداليون را ﺗﺸﮑيل میدهند )ﺗﺼویر.(۲0
گروه سوم
سومين ﮔروه شــامل مداليونی اسﺖ كه دیﮕر شﮑل مستقلی
ندارند و از فرمهای واسﻄه كه به مداليون اصلی پيوند میخورند
ﺗﺸﮑيل میشوند ) اﻏلﺐ ﭼهار یا بيﺸتر( .اشﮑال واسﻄه یا مﮑمل
بيﺸتر به شــﮑل دایره میباشند ،با این وجود از اشﮑال دیﮕر هم
استفاده میشود.
در واﻗﻊ نوار یا باند اصلی مداليون در این ﮔروه ،بوسيله نقوش
ﮔرد ﺗزیين شده ،و بوسيله مداليونهای كوﭼﮏﺗر به یﮏ مداليون
اصلی دیﮕر وصل میشــود كه این زنجيره از ﭼهار طرف بســﻂ
یافته و نقوش جدیدی را بوجود میآورد )ﺗﺼویر .(۲1

تصویر  -18پارچه ابریشــمین ،با مدالیون صحنه
بشارت ،قرن ششم -هشتم میالدی ،موزه واتیكان.
ماخﺬ( mv.vatican.va) :

تصویر-20پارچه ابریشــمین ،ساســانی یا بیزانﺲ مدالیون با صحنه شــكار شــاهی.
ماخﺬ(Bernus-Taylor, 1989,89) :

تصویر-19پارچه پشمین ،مدالیون با صحنه داود و ساموﺋل،
قرن هفتم -نهم میالدی ،بالتیمور ،گالری هنر والتر.
ماخﺬ(thewalters.org) :

تصویر  -21پارچه ابریشمین ،اســب بالدار با نمادهای شاهی ساسانی ،دوره ساسانی،
موزه گیمه ،پاریﺲ.
ماخﺬ( www.guimet.fr) :

۴۶
ی دوره ،۲0شماره ،1بهار 13۹۴
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

دو نمونه از ایــن ﮔروه را میﺗوان معرفــی نمود :یﮑی ﻗﻄعه
پارﭼهای ابریﺸمين اســﺖ كه در كارﮔاههای ساسانی بافته شده
و اســﺐ بالدار با نمادهای ســلﻄنتی ساسانی را نمایﺶ میدهد،
نمادهایی همﭽون ﺗاج سلﻄنتی ،روبان شاهی ﮔره خورده به دور
ﮔردن و پاها )ﺗﺼویر .(۲0پﮕاســوس یا اســﺐ بالدار ،بوسيله یﮏ
مداليون مزین به نقوش ﮔرد احاطه شــده اســﺖ .این مداليون
بوســيله ﭼهار مداليون كوﭼﮏ در محورهای افقی و عمودی به
یﮏ مداليون اصلی دیﮕر ارﺗباط پيدا كرده اســﺖ .درون هر یﮏ
از مداليونهای مﮑمل ،نقﺸــی همانند هالل ماه به رنﮓ روشن
زمينه پارﭼه بر روی رنﮓ مﺸﮑی نقﺶ بسته اسﺖ.
مداليونهای مﮑمل هميﺸه به صورت دایرهای و ﮔرد نيستند،
در برخی از نمونهها ،شﮑل آنها ممﮑن اسﺖ ﺗﻐيير نماید همﭽنان
كه نقوش درون آنها نيز متﻐير اسﺖ :نقوش هندسی ،ﻏيرهندسی،
ﮔياهی و سایر.
نمونه دوم ،پارﭼهای ابریﺸمين متعلﻖ به ﻗرن هﺸتم ميالدی
)ساسانی( اسﺖ كه به »آمازونها« معروف بوده و از اشيای مقدس
دِیر فا ِرموﺗيِر 10اســﺖ )ﺗﺼویر .(۲۲این پارﭼه از ابریﺸــم به رنﮓ
اُكر روشــن ،ﻗرمز و آبی ﺗيره بافته شــده اسﺖ كه به مرور زمان
رنﮓهــای آن كمی پریده و ﺗﻐيير كردهانــد .مداليونهای اصلی
هركدام بوســيله ﭼهار مداليون كوﭼﮏ دیﮕر به هم وصل شده و

نقﺸــی واحد در كل بوجود آوردهاند )ﺗﺼویر .(۲۲این مداليون را
بایستی ك ً
ال مداليون ﮔياهی ناميد زیرا نوار اصلی از نقوش ﮔياهی
ﺗﺸﮑيل و مزین شده و هر یﮏ از مداليونهای مﮑمل نيز با نقوش
ﮔلهای باز )در حاليﮑه ﮔلبرگهای آنها ﮔســترده شده( ﺗزیين
شــدهاند .این شيوه مداليون ســازی به عنوان شيوهای كالسيﮏ
بارها و در طول ﻗرون مورد استفاده ﻗرار ﮔرفته اسﺖ.
گروه چهارم
در بين مداليونها ،اشــﮑالی هســتند كه دیﮕــر به صورت
نمونههای ﻗبلی نبوده و شــﮑلهای جدیــد متفاوت ،ﺗركيبی و
بســيار پيﭽيدهﺗری عرضه میكنند ،باندهای دایرهای مزین به
نقوش ﮔرد نيســتند .یﮏ پارﭼه ابریﺸمين ) احتماالً بيزانسی(
مزین به مداليونهایی با شــﮑلهای جدید و متفاوت ،شاهدی
اســﺖ بر این مدعا ،این مداليون مركــﺐ از یﮏ مربﻊ بزرگ و
ﭼهار دایره در هم ادﻏام شده و ﭼسبيده در هر ضلﻊ مربﻊ اسﺖ
)ﺗﺼویر  .(۲3نقﺶ یﮏ فيل در داخل آن ﺗرســيم شده كه نماد
ﻗدرت سلﻄنتی ساسانی اسﺖ .دو باند به هم ﭼسبيده ،مداليون
را ﺗﺸﮑيل میدهند.
ایــن ﺗركيــﺐ و امتزاج شــﮑلهای دایــره و مربــﻊ ،الﮕوی
دیﮕری نيز خلﻖ میكند .یﮏ پارﭼه ابریﺸــمی متعلﻖ به دوران

تصویر -22پارچه مشــهور به "آمازون ها" ،قرن هشتم میالدی،
ساسانی ،دِیر فارِموتیِر ،فرانسه.
ماخﺬ( www.faremoutiers.org/fr) :

تصویر -23پارچه ابریشمین ،پساسانی ساسانی،
احتماالً بیزانﺲ ،قرن نهــم میالدی ،مدالیون با
نقﺶ فیل.
ماخﺬ(Fernandez, 2000,34) :

تصویر  -24پارچه ابریشــمین ،بو وحید ،با نقﺶ طاووس متقارن روبرو در دو طرف درخت زندگی ،ری ،پساساســانی.
ماخﺬ(Bernus-Taylor, 1989, 57) :

۴۷
بررسی سير ﺗحول مداليون بافتههای ساسانی
و ﺗاثير آنها بر نمونههای هنر اسالمی و مسيحی

اسالمی)پساساسانی( ،بافته شــده در كارﮔاههای ری ،مداليونی
زیبا و كم نﻈير نمایﺶ میدهد ،یــﮏ لوزی بزرگ ﻗرارﮔرفته بر
روی یــﮏ دایره ،به نحوی كه رﺋــوس آن ﺗقریباً بر محيﻂ دایره
مماس هستند )ﺗﺼویر .(۲۴یﮏ نوار ظریﻒ با نقوش كوﭼﮏ دایره،
مرز بيرونی مداليون را ﺗﺸــﮑيل میدهد در حاليﮑه خﻄوط ساده

لوزی باند داخلی آن را میسازد .داخل مداليون دو طاووس با دم
برﮔﺸــته به باال به صورت ﻗرینه روبرو و نقوش ﺗجریدی ﮔياهی
ﻗرار دارد ،فﻀای مداليون نيز ﺗوســﻂ نقوش حيوانی و ﮔياهی پر
شده اســﺖ .در این نمونه ،همﭽون ﮔروه ﻗبلی دو مداليون دایره
مﮑمل نيز به پایين مداليون اصلی وصل شده اسﺖ.

نتیجه
مداليونهــای ساســانی ﭼنان مورد ﺗوجه و محبوبيﺖ ســایر
كﺸــورهای هم عﺼر ساسانی و پﺲ از ساسانی ﻗرار ﮔرفتند كه به
طور انبوه مورد ﺗقليد ﻗرار ﮔرفتند .نمونههای آنها در شرق ﺗا ﭼين
و در ﻏرب ﺗا اروپای ﻏربی )ایتاليا ،فرانسه،اسﭙانيا و حتی انﮕلستان(
نيز ﺗاثيرﮔﺬار بودند .این مهاجرت نقوش بﺨﺸــی بر اثر جنﮓها و
ﺗﺼرف ﻏنایم بوده ،ولی بيﺸتر آنها به صورت هدایای سلﻄنتی كه
كاربرد سياسی داشتند و همﭽنين در نتيجه داد و ستد و ﺗجارت به
سایر نقاط راه یافتند .نقﺶ جاده ابریﺸم و كﺸورهای كرانه دریای
مدیترانه در این ميان نيز بسيار اهميﺖ دارد.
پارﭼههای ساســانی مورد ﺗوجه كليســاها و اسقفان مسيحی
نيز ﻗرار ﮔرفته بود و این به لحاظ كيفيﺖ ارزشــمند بافﺖ و جنﺲ
ابریﺸــمين آن از یﮏ سو و نقوش خارقالعاده و سلﻄنتی و با وﻗار
آن از سوی دیﮕر بود .بسياری از آنها جزو هدایای سلﻄنتی بودند.
این موضوع نوعی ﻗدسيﺖ را به پارﭼهها انتﺼاب میكرد به نحوی
كه استﺨوانهای ﻗدیسين در آنها پيﭽيده و نﮕهداری میشد.
همه عوامل ذكر شده باال در انتقال و مهاجرت نقوش ساسانی
بویﮋه مداليونهای ساسانی موثر بودند.
با ﺗوجه به اینﮑه مداليونها از نقوشی هستند كه ﻗابليﺖ انعﻄاف،
نوآوری و ﺗركيﺐبندیهای خالﻗانه دارند ،بنابر این اشﮑال جدیدی
نيز در فرآیند این انتقال و ﺗقليد از آنها بوجود آمد.
با ﺗوجه به شﮑلهای مﺨتلﻒ مداليونهای نقﺶ بسته بر روی

پارﭼههــا و دســتبافتهها ،میﺗوان ﺗعداد زیــادی از مداليونها با
ویﮋﮔیها و مﺸﺨﺼههای مميزه مﺸــاهده نمود .با ﺗوجه به ﺗعداد
زیــاد مداليونها ،در این مقاله مجال پرداختن به بســياری از آنها
ميســر نﮕردید ،با این وجود سعی شــد الﮕوهایی از آنها انتﺨاب
شــوند .با ﺗوجه به آنﭽه ﮔفته شــد ،میﺗوان دو ﮔونه ســاده را به
عنوان الﮕوهای اصلی از مداليونها را كه در دوران هنری ساسانی،
اســالمی و مسيحی كاربرد داشــته و رایﺞ بوده و بر روی پارﭼهها
نقﺶ بسته بودند ،را مﺸﺨﺺ نمود:
 -1مداليون دایره شﮑل و ساده مزین به نقوش دایرهای كوﭼﮏ.
 -۲مداليون ســاده و دایره شﮑل ﺗﺸﮑيل شده از باند مسﻄﺢ و
ﺗﺨﺖ بدون ﺗزیين.
همانﻄور كه مﺸاهده میشود این دو ﮔروه بر اساس دو نقﺶ بسيار
ساده ﺗﺸﮑيل یافته اند :نقوش دایرهای كوﭼﮏ و نوار ﺗﺨﺖ و مسﻄﺢ.
در روند ﺗحول و دﮔرﮔونی مداليونها ،ﺗﻐييراﺗی نيز دیده میشود:
 -1ﺗبدیل و ﺗﻐيير شــﮑل نقوش ﺗزیينی دایره به سایر نقوش
هندسی.
 -۲ﺗﻐيير شــﮑل مداليون اصلی از دایره به اشﮑال پيﭽيدهﺗر و
ﺗركيبی هندسی.
شيوه ﮔروهبندی و بررســی مداليونها در هر دو ﮔونه اصلی از
اشﮑال ساده به طرف اشﮑال پيﭽيده اسﺖ كه میﺗواند برای سایر
مداليونها هم كاربرد داشته باشد.

پینوشتها
1 Le Pallia Rotata.
 ۲در ســال  ۶۲۷ميالدی ،در طی نبردی كه به نبرد نينوا معروف اســﺖ.
هراكليوس به دستﮕرد حمله كرد .این محل ﺗقریباً در فاصله  1۲0كيلومتری
ﺗيسفون پایتﺨﺖ ایران واﻗﻊ بود .در اثر این حمله ﻗﺼر خسرو ﺗوسﻂ ﻗﺸون روم
ﻏارت شد .هراكليوس یﮏ جﺸن مﺬهبی پر مسرت را در كاخ متروك دستﮕرد
خســرو برﮔزار كرد .در خزاین این ﻗﺼر ،سيﺼد پرﭼم رومی را ،با نﺸان جنﮕی
آن كه طی جنﮓهای سابﻖ همﭽون نﺸانههای شﮑسﺖ روم ،به دسﺖ ایرانيان
افتاده بود با ﻏنایم بسيار دیﮕر به دسﺖ آورد .در این جنﮓ خسرو ﻗﺸون ایران
را رها نموده و بﻄرف ﺗيســفون فرار كرد .با این وجود لﺸــﮑر ایران استقامﺖ
كرده و با انهدام پلها و كانال نهروان ،از پيﺸــروی ﻗﺸون هراكليوس به طرف
ﺗيسفون ،پایتﺨﺖ ساسانی ،جلوﮔيری كرد )پيرنيا.(1۴5 ،13۶۲ ،
3 Kizli.
4 Takla Makan.

بزرﮔترین بيابان كﺸــور ﭼين و هجدهمين بيابان بزرگ جهان اســﺖ .این
بيابان در ﻏرب ﭼين ،در اســتان ســينﮑيانﮓ و در حوضــه آبریز ﺗاریم واﻗﻊ
شدهاســﺖ .مســاحﺖ ﺗﮑلهمﮑان  ۲۷0هزار كيلومتر مربــﻊ ،درازای آن هزار
كيلومتــر و پهنای آن  ۴00كيلومتر اســﺖ .كاوشها نﺸــان میدهد كه در
زمانهای ﻗدیم در مﮑانهایی ﭼون دنداناویليﻖ ،نيا ،اندره و لوالن شهرهایی
پررونﻖ وجود داشــته كه زیر نفود فرهنﮕی ایران ،هنــد ،ﺗﺨارها ،یونانیها و
ﭼينیها بودهاند ) .(Encyclopaedia Iranica: Taklamakan
5 Zeniao.
6 Tang Huiyao.
ﺗانﮓ هویاﺋو ،ﻗوانين اصلی ﺗانﮓ ﺗاریﺦ سلســله ﺗانﮓ اســﺖ كه بوســيله
وانﮓپو برای ﺗقدیم به امﭙراطور ﺗایزو در ســال  ۹۶1ميالدی ﺗدوین شد .یﮏ
هویاﺋو كتابی اســﺖ كه به ﺗﺼميمات سياسی و اداری ارﺗباط دارد .این كتاب
شامل یﮑﺼد جلد و  51۴فﺼل اسﺖ.
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 شــهر و ناحيهای اسﺖ در حدود اســتان سﻐد ﺗاجيﮑستان كه، پنجﮑنﺖ۷
 اما، مردم ناحيه پنجﮑنﺖ ﺗاجيﮏاند.در ﻗســمﺖ ﻏرب این جمهوری ﻗرار دارد
 نام اصلی آن »پنﺞكند« به معنای پنﺞ.شماری ازبﮏ نيز در آنجا نﺸيمن دارند
 رودكی سمرﻗندی، پدر شعر پارسی. در ابتدا »پنجده« نام داشــﺖ.شــهر اسﺖ
 پنجﮑنﺖ در منﻄقهای كوهستانی و در كرانه ﭼﭗ بﺨﺶميانی.اهل این شهر بود
 ناحيه پنجﮑنﺖ با.ﮔســتره رود زرافﺸان در استان سﻐد ﺗاجيﮑستان نهاده اسﺖ
.(۲۲۹ ،13۸0،استان سمرﻗند ازبﮑستان هممرز اسﺖ )انوشه
8 Varxuman.
9 Santa Maria de l’Estay.
10 L’abbaye de Faremoutiers.
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