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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

A Study of the Reasons for Representation of the Visual Elements of
Sasanian Art and the Avoidance of the Impression of Royal Art in the
Sogadian Mural

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

دالیل گرایش به بازنمایی عناصر صوری هنر ساسانی و
گریز از نمایش جنبههای شاهانه در دیوارنگارههای سغدی
سارا رجبی* ،1حسین شجاعی قادیکالئی
د ارتباط تصویری ،پژوهشگر هنر اسالمی ،دانشگاه علم و هنر یزد ،ایران.
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مقدمه

بیان مسئله :تمدن سغ د در مسیر جادۀ ابریشم قرار داشت و یکی از مهمترین مناطق جادۀ ابریشم به شمار
میآمد .این موقعیت جغرافیایی منتج به آمیختگی فرهنگی قابل توجهی در فرهنگ و هنر این ناحیه شد؛
به گونهای که تأثیرات هندی ،آسیای شرقی و نیز تأثیرات ایرانی و ...در آن قابل مشاهده است .اما در این
میان ،شای د بتوان تأثیرات ایران ساسانی را دارای اهمیت بیشتری دانست؛ چرا که سغدیان در هنر خود
بیشترین تأثیر را از ساسانیان پذیرفتند ،لکن در این تأثیرپذیری تنها به بازنمایی عناصر صوری هنر ساسانی
بسنده کرده و روح شاهانه هنر ساسانی را در آثار خو د بازتاب ندادند؛ این امر بهخصوص در دیوارنگارههای
سغدی نمو د بیشتری داشته است.
پرسش تحقیق :چه دالیلی موجب بازنمایی جنبههای صوری و گریز از نمایش جنبههای شاهانۀ هنر ساسانی
در دیوارنگارههای سغدی شده است؟
هدف :شناخت دالیل تأثیرپذیری گزینشی سغدیان از جنبههای بهخصوصی از هنر ساسانی هدف اصلی در
پژوهش حاضر به شمار میآید.
روش تحقیق :این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی به شمار میآی د و به روش تاریخی و نیز توصیفی-تحلیلی
انجام شده و اطالعات مور د نیاز آن به شیوۀ کتابخانهای جمعآوری شده است.
نتیجهگیری :جامعۀ سغدی در بستر ساختار اجتماعی و سیاسی ناشی از یک شهرنشینی تکاملیافته فرصت
رشد را برای تمامی افراد جامعه فراهم میآورد .به جهت وجود چنین ساختاری بود که ثروت ناشی از
قرارگیری سغ د در مسیر جادۀ ابریشم توانست رفاه قابل مالحظهای برای مردم این ناحیه پدید آور د و به
غیر از پادشاه ،ثروتمندان دیگری نیز از دل مردم شکل گرفتند .همین امر به رونق داستانها با مضامین
حماسی ،اسطورهای ،روزمره و ...انجامی د و در دیوارنگارههای سغدی به جای فردمحوری و نمایش پادشاه به
عنوان قدرت مطلق ،داستانهایی تصویر شد که تمامی مردم سغ د میتوانستند قهرمان آن باشند.
واژگان کلیدی :هنر سغدی ،دیوارنگاری سغدی ،هنر ساسانی ،هنر ایران.

سغ د منطقة گستردهای میان رودهای آمودریا (جیحون) در
شمال آسیای مرکزی است.
جنوب تا سیردریا (سیحون) در
ِ
یافتههای باستانشناسان جریان رو د سغ د (زرافشان) را به
* نویسنده مسئول:

Saaraah.rajabi@gmail.com,09199139568

عنوان مهمترین عامل در تبدیل این گستره به سکونتگاه
دائمی سغدیان تأیی د میکند .بنابراین ،سغ د از همان ابتدا با
یکجانشینی ،زمینۀ پیدایش زندگی شهری را برای خو د رقم
زده است .نه تنها نقش جغرافیایی رو د سغ د در این یکجانشینی
نقش بسزایی دارد ،بلکه بودن در کنار جادة ابریشم ساختار
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سارا رجبی و حسین شجاعی قادیکالئی

اقتصادی و اجتماعی شهر را نیز تداوم میبخشد .بنابراین میتوان
گفت که سغدیان یکی از پیشگامان رش د و بالندگی شهرنشینی
در پهنة تمدن ایرانی به شمار میآیند .لذا اهمیت این پژوهش
از آن جهت است که میتوان د گامی در راستای شناخت بیشتر
هنر نواحی آسیای مرکزی باش د که پیون د تنگاتنگی نیز با هنر
و تمدن ایرانی داشتهاند.
ِ
پژوهش حاضر که به لحاظ ماهیت روش ،فاق د فرضیه است
مبتنی بر این پرسش اساسی شکل گرفته که چه دالیلی موجب
بازنمایی جنبههای صوری و گریز از نمایش جنبههای شاهانه
هنر ساسانی در دیوارنگارههای سغدی شده است؟
هدف از انجام این پژوهش ،شناخت دالیل تأثیرپذیری گزینشی
سغدیان از جنبههای بهخصوصی از هنر ساسانی بوده است و
برای رسیدن به هدف پژوهش ،نوع تأثیرپذیری سغدیان از
ساسانیان در بستر جغرافیای اجتماعی ،سیاسی و نیز اوضاع
اقتصادی جامعۀ سغدی مور د بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

....................................................................

پیشینة تحقیق

با توجه به بررسیهای انجامشده چندین پژوهش مرتبط با
موضوع مقالۀ حاضر وجو د دارد .یکی از مهمترین این پژوهشها
کتاب«نقاشی سغدی» نوشته «گیتی آذرپی» در سال  1397است
که اهمیت آن در بررسی دیوارنگارههای سغدی بوده و نقاشی
سغدی را از نظر صوری و نیز از نظر محتوایی مور د بررسی قرار
داده است .در این کتاب به دالیل تأثیرپذیری گزینشی سغدیان
از هنر ساسانی اشاره نشده است.
یکی دیگر از منابعی که ارتباط زیادی با موضوع این پژوهش
دارن د مقالهای تحت عنوان«بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر
دیوارنگارههای سغدی» به نویسندگی «ابوالقاسم دادور ،محمد
معینالدینی و الهام عصار کاشانی» در سال  1391است که با
هدف بازشناسی تأثیرات نگارههای ساسانی بر دیوارنگارههای
سغدی به نگارش درآمده و در نهایت به این نتیجه دست مییابد
که سغدیان در نقاشیهای خود ،نه تنها از ساسانیان بلکه از
فرهنگهای تصویری دیگر سرزمینها مانند؛ خوارزم ،هن د و
یونان نیز تأثیر گرفتهان د اما همواره سعی در حفظ ارزشهای
فرهنگی و هنری خو د کر دهاند .دادور و همکاران در مقالۀ خود
که ارتباط بسیار نزدیکی با مقالۀ حاضر دارد -به این نتیجهمشابه رسی دهان د که سغدیان تنها به تأثیر از عناصر صوری هنر
ساسانی بسنده کرده و عناصر شاهانۀ ساسانیان را در آثار خود
بازنمو د ندادهاند ،اما آنها به دالیل این نوع تأثیرپذیری اشاره
نکرده و بدان نپرداختهاند.
مقالۀ دیگری نیز با عنوان«مقایسۀ بنیادها و درونمایههای هنر
فرارودی و ایران ساسانی» به نویسندگی «حسن شجاعی مهر»
در سال  1394وجو د دار د که به ارزیابی آثار تاریخی «فرارود»
با ایران ساسانی به لحاظ مقایسۀ بنیادها و درونمایههای هنری

..............................................................................
62

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

میده د که هنر فرارو د
پرداخته است ،یافتههای این تحقیق نشان 
مقارن دورة ساسانی از مفاهیم و نمادهای فرهنگ عمومی ایرانی
برخوردار بوده است و در درونمایههای خود ،بازنمایی بصری
گستردهای از فرهنگ محلی دهقانان و بازرگانان فرارودی دارد ،در
صورتی که هنر ساسانی با عدم برخورداری از مفاهیم و نمادهای
فرهنگ عمومی جامعۀ ایران در بنیادها و درونمایههای خود،
تمرکز زیادی در بازنمایی بصری قدرت شاهنشاهی ساسانی دارد.
مقالۀ دیگری نیز تحت عنوان "Sogdian Textile Design:
 "Political Symbols of an Epochنوشتۀ  Elmira Gyulدر
سال  2012وجو د دار د که در آن به نمادهای سیاسی سغدیان
که بر روی پارچههای سغدی استفاده شده ،پرداخته و استفاده از
میداند .منظور از نمادهای
این نمادها را تحت تأثیر هنر ساسانی 
سیاسی در این مقاله ،نه نمادهای القاکنندۀ قدرت و شکوه شاهانه،
بلکه نمادهای رایجی است که در آن روزگار بر روی پارچه کار
میشده است و به نظر میرس د که واج د برخی مفاهیم سیاسی
بو د ه باشند .این در حالی است که نمونههای تصویری ارائهشده
در این مقاله بسیار اندک هستن د و نمونههای اندکی در این مقاله
آورده شده نمیتوانن د این مسئله را ثابت کنن د که نقوش ملهم از
ساسانی که در فرهنگ و هنر سغدی رایج واج د برخی مفاهیم
سیاسی بودهاند؛ چرا که نمونههای تصویری بسیار بیشتری دال
بر استفادۀ سغدیان از عناصر صوری هنر ساسانی وجو د دارد.
باری ،به نظر میرس د در پژوهشهای صورت گرفته در مورد
موضوع مقال ۀ حاضر ،هیچکدام به دالیل تأثیرپذیری سغدیان از
عناصر صوری هنر ساسانی و پسزدن نمادهای شاهانه نپرداخته
اند.

جغرافیای اجتماعی و سیاسی سغدیان در مقایسه
با ساسانیان

کهنترین اسنا د تاریخی موجو د برای اشاره به سغدیان مربوط
به سدة ششم تا پنجم قبل از میال د است که گروهی از سغدیان
در پلکان شرقی تاالر بارعام ،آپادانا ،در میان صف نمایندگان
نمایش داده شده است (آذرپی .)20 ،1397 ،همچنین براساس
نوشتههای «هرودت» و کتیبههای «داریوش» در بیستون،
تختجمشی د و بهخصوص نقشرستم ،سغ د (سمرقن د و بخارا) از
ممالک ایران بوده است (پیرنیا .)692 ،1375 ،پس از هخامنشیان
و در دوران ساسانی «سغد ،بخشی از امپراتوری ساسانی شد»
(.)Sims, Marshak & Grube, 2002,15
اگرچه سغ د در دوران ساسانی به نوعی جزو قلمرو ساسانی به
شمار میآمد ،اما به لحاظ ساختار سیاسی تفاوتهای بسیاری
با حکومت ساسانی داشت .حکومت ساسانی مبتنی بر قدرت
پادشاه شکل گرفته بو د و در سایۀ قدرت او بدنۀ جامعه از بسیاری
امتیازات محروم بودند.
گذشته از قدرت پادشاه در دوران ساسانی ،آنها از ابتدا با
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روحانیان زرتشتی متح د شدن د و این رابطۀ بین دین و دولت تا
آخر حکومت آنان ادامه داشت (کریستینسن.)206 ،1368 ،
بنابراین ساسانیان با سختگیریها و سیاستهای دین رسمی
خود ،به آزار و تعقیب پیروان دیگر ادیان پرداختند .نتیجه آنکه،
طبقۀ روحانیون زرتشتی نیز قدرت و اقتدار بیش از اندازهای
یافت .جایگاه موبدان و کارکر د اقتصادی آنان در ساختار نظام
سیاسی  -اجتماعی ساسانیان به گونهای بوده است که میتوان
گفت؛ آنها در رأس سایر طبقات اجتماعی قرار داشته و مقتدرترین
میدادن د (سبحانیتبریزی.)81 ،1385 ،
طبقۀ ایران را تشکیل 
در چنین شرایطی ،طبقۀ شهروندان عادی و الیههای فرودست
و میانی جامعه همچنان بیشتر تضعیف شده و این جریان ،خود
را به وضوح در نوع مضامین بهکار رفته در هنر ساسانی آشکار
میسازد.
اما در فرارو د و بهخصوص سغد ،فرهنگ شهرنشینی تقویت
شده است ،طبقۀ شهروندان و بازرگان نیرو گرفته و پایبندی به
سنتهای بومی افزون شده و جامعۀ چندفرهنگی و چندآیینی
رش د یافته است (شجاعیمهر« .)144 ،1394،مدارکی وجود
دار د که دو تن از فرمانروایان سمرقند ،منتخب مردم هستن د و
در یک مور د به صراحت بیان شده فرمانروا به دست مردم روی
کار آمده است .بنابراین نه تنها فر د فر د بزرگان ،بلکه هریک از
اهالی شهر نیز نقشی بزرگ در تاریخ سغ د ایفا کردهاند» (آذرپی،
 .)39 ،1397این در حالی است که اگرچه سغدیان با ساختار
سیاسی و حکومتی ساسانی و نیز هنر آنان از طریق رفت و
آم د بازرگانانی که از جادۀ ابریشم میگذشتن د آشنا بودند ،اما
به طور مستقیم از آن سو د نمیبردن د و بهخصوص در هنر تابع
ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعۀ خو د بودند.

اوضاع اقتصادی سغد

...................................................................

سرزمینهای حوزۀ فرارو د و بهخصوص سغدیانا در دوران ساسانی
به دلیل قرارگرفتن در جادۀ ابریشم و نیز نوع ساختار سیاسی
و اجتماعی خو د توانستن د به شکوفایی اقتصادی قابل توجهی
دست یابند .شهروندان سغدی مردمانی جنگجو و جنگطلب
نبودهاند ،آنها فقط به طور ج د بر ثبات و امنیت جادۀ ابریشم
نظارت داشتن د و اهتمام آنان به برقراری آرامش و ثبات نتیجه
خو د را در اوضاع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سغ د به خوبی
نشان داده بود؛ تا آنجا که این شهر اینگونه معرفی شده است:
«سغد ،شهری کهن و ثروتمند ،تدریس پیروان فرقهها فراوان و
گانی مرفه باز .دانش فراوان و سینهها برایش باز است.
راه برای زند ِ
مردم اهل سنت و اجتما ع هستند ،آنها نیکی و بخشش و پیگیری
و کوشش دارند» (سیدمرادی .)196 ،1389 ،بیشک یکی از
شهرهایی که در جریان رش د اقتصادی سغدیانا نقش اساسی
داشت و خو د نیز بیشترین میزان رش د اقتصادی را تجربه کرد.
با شواه د موجود ،بیشک مرکز فرهنگی-اجتماعی و سیاسی

سغد ،سمرقن د است و سغدیان نه تنها توانسته بودن د انحصار
آن خو د کنند ،بلکه سمرقند
تجارت ابریشم را در مسیر شرقی ،از ِ
را نیز به یکی از مراکز مهم صنعت و تجارت کاغذ نیز تبدیل
کردن د (حبیبی .)492 ،1380 ،شهر سمرقند ،در این دوران
دارای چهار دروازه بوده است؛ دروازۀ چین در خاور ،دروازۀ
بخارا در شمال ،دروازۀ نوبهار در باختر و دروازۀ کش در جنوب
و به دلیل پرورش بازرگانان بومی و همینطور وجو د بازرگانان
خارجی ،بازار بزرگی به نام رأس_الطاق داشت (آژند،1363 ،
 .)219چنانکه «جاحظ» ،1پیشهوری در سمرقن د را ویژگی بارز
میدان د (مقدسی .)47 ،1361 ،بنابراین
این شهر و مردمان آن 
تجار ،همواره از این مسیر در حال رفت و آم د بودن د و کاالهای
تجاری چین و هن د را به کشورهای غربی ،پارس و روم شرقی
میرسان د و در نتیجة این رونق اقتصادی ،اکثر سغدیان از استقالل
فردی بهرهمن د بودند.
اسنا د و شواه د روشنی دال بر فعالیت بازرگانی سغدیها وجود
دار د که از آن میان میتوان به سنگ نوشتههای درة علیای رود
پهندشت
سن د اشاره کرد .همینطور اسنا د تاریخی به برخورداری 
و ریگزارهای سغدیانا از طال غافل نمیمان د (مارکوارت،1383 ،
 .)51-49چنانکه یعقوبی ( )57 ،1381در «البلدان» ضمن
توضیح در مور د سمرقن د بیان کرده است« :در این رودخانه
چ جای خراسان طال
شمشهای طال به دست میآی د و در هی 
نیست ،مگر آنچه خبر یافتهام که در این رودخانه به دست
میآید» .همچنین ،برخی اسنا د تاریخی ،نقش مهم و شهرت و
اعتبار جهانی این منطقه را در عرصه گرانبهاترین انواع سنگهای
معدنی بیان میکند؛ به عنوان مثال ،داریوش در لوح یادمان بنای
آپادانای شوش به آوردن الجور د و عقیق از سغ د اشاره میکند.
و نیز ،در پلکانهای آپادانا تصویر یک هندی نقش بسته است
که خاک طال از دره سغ د آورده و به همراه هیئت نمایندگان
سغ دیها که ابزارهای طالیی برای پیشکش آور دهان د به حضور
شاه شرفیاب میشون د (کخ.)133 ،1379 ،
یکی دیگر از دالیل شکوفایی اقتصادی در سغ د وجو د رودی
پرآب بو د که گفتهان د کشتی نیز میتوانست در آن تر د د کن د و
به برکت وجو د این رودخانه همة سزمینهای سغ د باغ و بستان
بوده است؛ بهگونهای که میوة بخارا را بهتر و خوشتر از میوة
میدانستن د (معینالفقراء .)13 ،1370 ،بنابراین
همة ماورءالنهر 
براساس اسنا د تاریخی و شواه د موجو د میتوان بیان داشت که
بازرگانان سغدی به دلیل پتانسیلهای بومی و نیز موفقیت در
تجارتِ میان شرق و غرب توانسته بودن د به اقتصا د بازرگانی
رشدیافتهای دست یافته و در نتیجه ،اوضاع مالی مستقل سغدیان،
موجب حمایت و رش د هنر سغدی در سدۀ ششم میالدی شد.
اما مردم سغ د حتی با داشتن شرایط اقتصادی مطلوب ،از دادن
خراج ،خو دداری میکردن د (محمدیمالیری .)12 ،1379 ،آنها
مردمی مستب د بودن د تا جایی که طرخون ،پادشاه سغد ،بع د از

..............................................................................
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پذیرفتن پرداخت خراج به اعراب ،توسط مردم سغ د حبس شد
و تا پایان عمر در زندان مان د (نرشخی ،بی.تا.)227-226 ،

بازتاب روابط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی سغدیان
در دیوارنگارههای سغد

....................................................................

در شهرهای سغد ،سیاست و آزادی دینی به گونهای رعایت
میش د که آیین بودا ،مسیحی ،مانوی و زرتشتی بدون درگیری،
آزادانه در کنار یکدیگر زندگی میکردند .تالش سغدیان برای
آمیختن فرهنگ مردم آسیای میانه با فرهنگ ایرانی ،یونانی،
هندی و چینی مثالزدنی است .این آزادی سیاسی-دینی و
پذیرش فرهنگهای متفاوت ،ثروت مادی و پیشرفت فرهنگی
و اقتصادی آنها را نیز به دنبال داشت .در حقیقت قرن هفتم
میالدی است که تجارت چین و سغ د توسعۀ چشمگیری یافت
و دروازۀ شرقی سمرقند ،دروازۀ چین نامیده ش د و در پی آن
سمرقن د به یکی از آبادترین و ثروتمندترین شهرهای ماورءالنهر
تبدیل و شهرت و آبادانی و شکوفایی فرهنگی و هنری آن تا
اوایل عصر اسالمی پایدارماند .بازتاب روابط اجتماعی و اقتصادی
سغ د در دیوارنگارههای آن به خوبی دیده میشود ،به گونهای
که سغ د را به یکی از مراکز هنری خالق و اصیل تبدیل میکند
که بر دیگر مراکز هنری نیز تأثیرگذار بوده است (تصویر .)1
شای د بتوان یکی از بارزترین پیامدهای اقتصا د پویا و ساختار
اجتماعی و سیاسی نسبتاً آزاد سغدی را در تنوع مضامین
نقاشیهای دیواری جستجو کرد« .نقاشی سغدی از تنوع
قابل مالحظهای برخوردار است .به طور کلی آن را بر حسب
موضوع میتوان به گروههای؛ مذهبی ،حماسی ،تاریخی ،روزمره
و عامیانه تقسیم کرد» (پاکباز .)39 ،1396 ،در کنار تنوع
مضامین دیوارنگارهها ،نوع مضامین مور د استفاده که بیشتر شامل
ن جهانی و روزمره است نیز میتوان د بازتاب دیگری
موضوعات ای 
از ساختار اقتصا د و جامعۀ سغدی باشد .در واقع «دیوارنگاریهایی
که جذابیت دنیوی دارند ،بدنة اصلی نقاشهای کشفشده در
میدهند ،این چندگونگی و فراگیری نقاشیهای
سغ د را تشکیل 

تصویر  .1بخشی از دیوارنگاره سغدی ،سمرقند ،نیمۀ اول قرن هفتم ،فرستادگان
چغانیان به دربارشاهی سمرقند .مأخذ :آذرپی.240 ،1397 ،

..............................................................................
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دنیوی حاکی از آن است که این نقاشیها رسانة اصلی بیان هنری
در میان سغدیان بودند» (آذرپی.)201 ،1397 ،
گذشته از همه ،در این دوران نقاشی در سغ د آنچنان طرفدار
پیدا کر د که نه تنها در کاخها و پرستشگاهها ،بلکه یک تا پنج
اتاق از خانههای ثروتمندان و به طور کل یک سوم از خانههای
میداد ،که این خو د میتوان د به
شهروندان سغ د را نیز پوشش 
گونهای نشانة دیگری از تأثیر رونق اقتصادی در میان مردم سغد
باش د (دادور و همکاران.)24 ،1391 ،

تفاوتهای مضمونی دیوارنگارههای سغدی با آثار
ساسانی

در زمان هخامنشیان ،سغ د یکی از استانهای مهم ایران به
حساب میآم د (مؤمن .)43 ،1393 ،از طرفی دیگر ،ساسانیان
میدانستن د تا جایی که این
میراثدارِ هخامنشیان 

نیز خو د را
میده د و
میراث ،هنر آنان را تا ح د زیادی تحت تأثیر قرار 
مضامین شاهانه به عنوان اصلیترین درونمایۀ هنر ساسانی و
جزو جدانشدنی آن به صورت گسترده مور د استفاده قرار میگیرد
(راوندی. )575 ،1354 ،
از طرفی دیگر و در مقایسه با هنر سغد ،مضمونهای حماسی
بیشترین اهمیت را در دیوارنگاری سغدی داشته است .داستانهای
قهرمانی و حماسی غالباً در باریکههای ممت د تصویر شدهان د و
صحنههای قهرمانی به نحوی کنار هم قرار گرفتهان د که بیننده
میتوان د روایت تصویری را به طور افقی روی دیوار دنبال کند
(پاکباز .)41 ،1396 ،هنر سغدی برخالف هنر شاهانه و رسمی
ساسانی ،صرفاً بازنمو د خواستههای فرمانروایان نبوده و فرمانروایان
سغدی حتی در دیوارنگارههای اقامتگاههای خو د نقشی بیش
از آنچه دیگر شهروندان سغدی در آراستن منازل شخصی خود
به کار میگرفتند ،نداشتهاند .از سوی دیگر ،پادشاهان قدرتمند
ساسانی در نقشبرجستههایشان ،خو د را بهسان ایزدان ترسیم
کردهان د که نشان از اعطای مقام است یا در صحنههای نبردهای
تن به تن همچون یک قهرمان حماسی تصویر شدهان د (تصویر.)2
به گونهای که «آمایانوس مارسلینوس »2دربارة یک دیوارهنگاری
در کاخی نزدیک سلوکیه مینویس د که «شاه [را] در حال کشتن
میداد ،زیرا در کشور
حیوانات وحشی در انواع مختلف شکار نشان 
آنها جز خونریزی به اشکال مختلف و صحنههای جنگ چیزی
به تصویر نمیکشن د و یا مجسمۀ آن را درست نمیکنند» (همان،
 .)28ولی همانطور که در تصویر  3نشان داده میشود ،سغدیان
تالش داشتن د الگوی دالوری و قهرمانی در هنرشان نمایش داده
شود ،بنابراین الگوها را به جای پادشاهان در میان قهرمانهای
ادبی میجستند .در واقع در نقاشی سغدی شور پهلوانی و نه
روح فخرفروشانۀ فئودالی چیره شده است (آذرپی.)85 ،1397 ،
سغدیان بسیاری از فنون هنری ساسانیان را فرا گرفتند ،اما
هرگز از آن تقلی د نمیکردند ،بلکه از نو به آن مفهومی جدید
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تفاوت در نحوۀ نمایش پادشاه ساسانی با قهرمانان سغدی به
چشم میخور د میتوان به تعدا د پیکرهها و نوع موقعیت آنها در
صحنههای حماسی و قهرمانانه اشاره کر د (جدول .)1
با توجه به جدول ،1پادشاه ساسانی در بیشتر موار د به گونهای
تصویر شده است که به تنهایی بر دشواریها غلبه یافته و یا به
گونهای تصویر شده است که از نظر اندازه بزرگتر از اطرافیان بوده
و در نقطۀ کانونی تصویر قرار گرفته و بدینسان دلیل پیروزی
و مسبب اصلی آن بوده است .این در حالی است که در نمونۀ
دیوارنگاریهای سغدی همواره با گروه سربازانی مواجه هستیم
که تحت امر فرماندهان به یک پیروزی جمعی دست یافتهاند.
در آثار سغدی بر خالف آثار ساسانی ،وحدت جمعی است که به
عنوان عنصر الهامبخش و تضمینکنندۀ پیروزی شناخته میشود؛

تصویر  .2فرمانده ساسانی که به سان یک قهرمان حماسی تصویر شده است.
مأخذ.http://www.britishmuseum.org :

تصویر  .4بخشی از یک دیوارنگاری سغدی که بزم درباری را به تصویر کشیده
است .مأخذ :آذرپی.139 ،1397 ،

تصویر .3بخشی از دیوارنگاری سغدیِ (خوانهای رستم) ،پنجیکنت .مأخذ:
.https://www.hermitagemuseum.org

تصویر .5نحوۀ ترسیم شاه ساسانی در میان دیگر افراد.
مأخذhttps://nl.pinterest. com. :

...................................................................

میبخشیدند .برای مثال :رخنگارة شاه برای بازنمایی ایز د بر تخت
به کار میرفت و شکار شاهانه را به صحنة یک شکار معمولی یا
صحنة افسانهای جدال یک خدا و یک هیوال دگرگون میکرد.
اگرچه هنرمندان سغدی با الگوهای ساسانی آشنا بودند ،اما یک
بار هم رخنگارة فرمانروایانشان را بر سفالینههایشان ترسیم نکردند،
بنابراین در سغد ،زندگی شاهانه ،نمودی از شکوه رسمی نبوده،
بلکه بازتابی از زندگی پرناز و نعمت مردمان مرفه بوده است
نقاشیدیواری سغدی

(همان .)46 ،در کل برخالف نمونههای
که پادشاه در اندازهای یکسان و در کنار دیگر افرا د در مراسم
بزم ،تصویر شده است ،در نقاشیهای ساسانی نه تنها شاه در
حالت غلبه بر دیگر شاهان تصویر شده است ،بلکه بزرگتر از
دیگران نیز به چشم میخور د (تصویر4و .)5همچنین در کنار
تفاوت اندازه پادشاه ساسانی با اطرافیان ،از دیگر نکاتی که دربارۀ
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جدول  .1تفاوتهای نمایش تصویر پادشاه ساسانی با فرماندههان و سربازان سغدی .مأخذ :نگارندگان.
الف .پادشاه ساسانی بر دشمن خو د غلبه میکند .مأخذhttp://svarogi.worpress.com :
ب .قهرمان سغدی در حال نبرد .مأخذ :آذرپی.113 ،1397 ،
پ .پادشاه ساسانی بر دشمن خو د غلبه میکند .مأخذ :گریشمن.152 ،1390 ،
ت .سربازان سغدی به نبرد میروند .مأخذhttp://www.flickr.com/photos/waltercallens 1303126349 :
ث .شاه ساسانی در حال شکار شیر .مأخذHarper,1981,16 :
ج .سغدیان در حال نبر .مأخذhttp://www.hermitagemuseum.org :
چ .شاه ساسانی بر دشمن غلبه یافته است .مأخذhttp://dariocaballeros.blogspot.com/2013/07 :

خ .صحنه نبرد سربازان سغدی .مأخذ :آذرپی.163 ،1397 ،
ردیف

نحوۀ نمایش پادشاه ساسانی

نحوۀ نمایش قهرمانان سغدی

پادشاه ساسانی به تنهایی
با دشمن خود میجنگد در
حالی که در نمونه سغدی
نبر د به صورت گروهی تصویر
شده است.

1
الف

ب

2

پ

ت

ج

ث

4

....................................................................

در این نبرد ،تنها پادشاه
ساسانی تصویر شده است،
در حالی که در نمونه سغدی
گروه سربازان به همراه
فرمانده به تصویر کشیده
شده است.

شاه ساسانی به تنهایی با
خطرها مواجه شده است در
حالی که در نقاشی دیواری
سغدی دسته جنگجویان با
خطر مواجه میشوند.

3

چ

این نکته حتی با اندازۀ یکسان پیکرهها و نوع موقعیت قرارگیری
آنها در صحنه_که از نظر ارزش بصری تفاوت چندانی با یکدیگر
ندارند -مور د تأکی د قرار گرفته است .بنابراین میتوان گفت وجه
شاهانه در هنر ساسانی جایگاه ویژهای دارد ،در حالی که در آثار
سغدی ،کمتر محوریت موضوعات را پادشاه تشکیل داده است.
باری ،مضامین حماسی و مذهبی در کنار مضامین عامیانه

..............................................................................
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خ

شاه ساسانی جلوتر از
سپاهیانش و در اندازهای
بزرگتر از آنان به تصویر
کشیده شده در حالی که
سربازان سغدی از نظر اندازه
با یکدیگر فرقی ندارند و
جایگاه آنان نیز در تصویر
بیشتر از قواع د واقعگرایانه
تبعیت میکند.

و روزمره همچون بزمها ،سرگرمیها و نظایر آن موضوع
میدهند .الزم به ذکر است
دیوارنگارههای سغدی را تشکیل 
که این دیوارنگاره توجه فراوان هنرمن د را به ترکیب و استادی
میدهد.
او را در خطوط منحنی نشان 
در هنر سغدی ،همان طور که در تصویر  ،6به خوبی مشخص
است ،شکلگیری پیکرۀ انسانی به شدت منطقی است؛ کم ِر
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باریک ،باالتنهای پهن ،شانهها و بازوهای قدرتمن د و ماهیچهای،
گردن ستبر و قوی ،سری سبک و جمجمهای دوکی شکل و
انگشتان ظریف ،که واقعاً همگی به خوبی طراحی
دستان و
ِ
شدهان د (آذرپی .)93 ،1397 ،در صورتی که هنرمن د عصر ساسانی
مانن د گذشتگان خو د در همهجا چکیدهنگاری و نمادپردازی را
بر بازنمایی واقعگرایانه که هنرمندان سغ د به آن پرداختهاند
ترجیح داده است.
در نهایت روشن است که با وجو د پذیرش نفوذهای خارجی و
وجو د مدنیتهای مختلف ،سغدیان توانستن د هویت فرهنگی
خو د را همچون سنتهای اجتماعی خو د از نفوذ بیگانگان حفظ
کنند؛ در واقع سغدیان در شیوة کلی دیوارنگارهها ،خو د را مقید
و محدو د به مرزهای آداب و رسوم هنری خو د کرده بودند.

تأثیرات ساسانی بر دیوارنگاری سغدی

نقاشی پنجیکنت نیز سنتی از دوران ایرانی ساسانی است (دادور
همکاران.)29 ،1391 ،
زنان نیز در این دیوارنگارهها ،به صورت جادوگران جوامع بدوی یا
همسران و مادرانی خردمن د به تصویر در نیامدهاند ،بلکه به شکل
زنان آرمانی جامعهای حامی ارزشهای پهلوانی ظاهر شدهاند؛
مطابق با همان ارزشهایی که به راستی در جامعۀ سغدی رواج
داشته است (تصویر .)8نقاشیهای سغدی دستآور د هنرمندان
حرفهای است که به نیازها و دلبستگیهای جامعة هنرپرور پاسخ
میدهد ،در حالی که هنرهای ایران ساسانی عالیق کام ً
ال دینی

یا حکومتی را تحقق میبخشیدن د (همان.)31 ،

روش تحقیق

این پژوهش به روش تاریخی و نیز توصیفی-تحلیلی انجام و
اطالعات مور د نیاز آن به شیوۀ کتابخانهای جمعآوری شده است.
جامعۀ آماری در این پژوهش ،آثار هنر ساسانی و دیوارنگاری
های سغدی را در برگرفته و روش نمونهگیری در آن به شیوۀ
نمونهگیری غیر تصادفی است.

بحث

به طور کلی بیشتر صاحبنظران بر این موضوع اتفاق نظر دارن د
که سغدیان در هنر خویش به صورت گزینشی از هنر ساسانی
تأثیر پذیرفتهاند؛ بدان معنا که سغدیان تنها به بازنمایی جنبههای
صوری هنر ساسانی بسنده کرده و جنبههای شاهانه آن را پس
زدهاند .سغدیان ،جزو قلمرو هخامنشی بودهان د و سالها پیش
از ساسانیان با هنر ایران برخور د داشته و با آن مواجه شدهاند؛
حجاریهای تخت جمشی د فرستادگان سغدی را در حالی نشان
داده است که برای پادشاه هخامنشی هدایا و احتماالً خراج
آوردهاند .این خو د گواه این واقعیت است که آنان نه تنها با
هنر ایران آن زمان ،که با ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
مردم ایران نیز آشنا بو د ه و ارتباط نزدیکی با ایرانیان داشتهاند.
از طرفی دیگر هنر هخامنشی در نوع مضامین شاهانه با هنر

...................................................................

در مطالعۀ فرهنگ و هنر بسیاری از سرزمینهای در ارتباط با
ایران ،تأثیرات متقابل بسیاری از سنتهای فرهنگی و هنری
را میتوان دید ،که یکی از مهمترین آنها میراث تصویری است
که در محدودۀ جغرافیایی سغ د در آسیای مرکزی باقی مانده
است .لذا همانطورکه در جدول  2میتوان مشاهده کرد ،بررسی
تأثیرات نگارههای ساسانی بر سغدی نقش مهمی در بازشناسی
فرهنگ تصویری سغدیان ایفا میکن د و در این میان دیوارنگارهها
که بر روی معماری خشتی شهرهای فرارو د نقاشی ش دهاند،
مهمترین بیان هنری فرهنگ سغدی به شمار میآی د (شجاعی
مهر.)145 ،1394 ،
مطابق جدول  ،2تأثیرپذیری سغدیان از هنر ساسانی تنها
به بازنمایی عناصر صوری خالصه شده است؛ بدین معنی که
سغدیان تنها به بازنمایی آن دسته از نقوش ساسانی بسنده
کردهاند که نشانی از روح شاهانه در آن دیده نمیشود .آنها
بیشتر عناصری نظیر گل ،برگ ،ساز چنگ ،انواع حیوانات و...
را از هنر ساسانی اقتباس کردهان د و حتی آنجا که از نمادهایی
مانند حلقۀ مروارید که به نوعی با مفهوم قدرت شاهانه در
دورۀ ساسانی مرتبط بوده است استفاده کردهاند نیز بیشتر
به عنوان عنصری تزئینی و نه به عنوان نمادی برای قدرت
شاهانه از آن بهره جستهاند .در نقاشیهای پنجیکنت شکل
تاجها ،نقابها و رنگها از ساسانی اقتباس شده و تنپوش
بسیاری از شخصیتهایی که تصاویرشان را بر دیوار کشیدهاند
همانن د پوشاک دوران ساسانی است (تصویر .)7به عبارت دیگر
پارچههایی که در نقاشیهای سغدی ،به عنوان لباس پیکرهها
استفاده شده است ،دارای طرحهای سنتی خاص ساسانی
هستند .به هنگام نقل داستانهای حماسی و پهلوانی نقاش
سغدی به مصورکردن جزئیات لباس ،سالح و تمامی اجزای
صحنه اعم از رزم یا بزم پرداخته است .حتی نحوة نشستن
اشخاص به صورت چهارزانو و وجو د نوارهای مواج در صحنههای

تصویر .6بخش از دیوارنگارهای که صحنهای از یک ضیافت را نشان میدهد.
پنجیکنت .3مأخذhttps://www.hermitagemuseum.org. :
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جدول .2تأثیرات صوری هنر ساسانی بر هنر سغدی .مأخذ :نگارندگان.
الف .طرح پیچان و گل بهکار برده شده در بشقاب .مأخذhttps://nl.pinterest.com/pin/333899759850327802. :
ب .طرح پیچان و گل بهکار برده شده برای زین اسب .مأخذhttp://photo.qip.ru/users/zlodey30/3995476/95571700. :
پ .تکرار طرح دایره به عنوان حلقه مروارید .مأخذhttps://nl.pinterest.com/pin/528469337498100708. :
ت .تکرار طرح دایره به عنوان حلقه مروارید .مأخذhttps://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage. :
ث .نحوة حضور شاه ساسانی در بین دیگر افرا د (بزرگتر و در باال) .مأخذhttps://nl.pinterest.com. :
ج .نحوة حضور امپراتور سغد در بین دیگر افراد (مانند دیگر افراد) بخشی از یک دیوارنگارة سغدی ،بزم درباری ،پنجیکنت .مأخذ :آذرپی.139 ،1397 ،
چ .ظرف فلزی ساسانی و به تصویر کشیدن نواختن موسیقی .مأخذhttps://nl.pinterest.com/pin/505247651924963385. :
خ .بخشی از دیوارنگارۀ سغدی که چنگنوازی را به تصویر کشیده است ،پنجیکنت .مأخذ :آذرپی.244 ،1397 ،
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ساسانیان اشتراک دار د و این بدان معناست که مضامین شاهانه
نیز برای سغدیان -هنگامی که با هنر ساسانی مواجه ش دهاند-
پدیدهای ناآشنا نبوده است .این مطلب نشان از آن دار د که

تصویر  .7طرح تنپوش سغدی ملهم از طرح پارچههای ساسانی ،پنجیکنت.
مأخذhttp://photo.qip.ru. :

نتیجهگیری

با استناد بر تمامی شواهد موجود ،اینطور به نظر میرسد که
دلیل اصلی گرایش سغدیان به بازنمو د نمادهای صوری ساسانی
و اعراض از نمایش وجوه شاهانه را بای د در نوع ساختار اجتماعی
و سیاسی سغدیان دانست .بدین معنا که جامعۀ سغدی -برخالف
جامعۀ ایران ساسانی -در بستر ساختار اجتماعی و سیاسی ناشی
از یک شهرنشینی تکاملیافته فرصت رش د اقتصادی و فرهنگی
را برای تمامی افرا د جامعه فراهم میآورد .در چنین ساختاری،
تمامی افرا د جامعه این فرصت را داشتن د که به موفقیتهای
مور د نظر دست یافته و در جامعه خو د نقشآفرینی کنند .در
حقیقت به جهت وجو د چنین ساختاری بو د که ثروت ناشی
از قرارگیری سغ د در مسیر جادۀ ابریشم توانست رفاه قابل
مالحظهای برای مردم این ناحیه پدی د آور د و به غیر از پادشاه،
ثروتمندان دیگری نیز از دل مردم شکل گرفتند .همین امر
به رونق داستانها با مضامین حماسی ،اسطورهای ،روزمره و...
انجامی د و در دیوارنگارههای سغدی خو د را نشان داد؛ به جای

...................................................................

تصویر .8نوع نمایش بانوان سغدی ،پنجیکنت.
مأخذhttps://www.hermitagemuseum.org. :

سغدیان به طور کامل با نقشمایهها ،نمادها ،ترکیببندیها و
تمامی عناصری که در هنر ساسانی واج د مضامین شاهانه بودهاند
آشنا بوده و نسبت به آنها آگاهی داشتهاند؛ پس نمیتوان اعراض
سغدیان از نمایش عناصر و نمادهای شاهانۀ ساسانی را به عدم
آگاهی آنان از معانی چنین نمادهایی نسبت داد.
از طرفی دیگر نمیتوان پنداشت که قرارگرفتن سغ د در مسیر
جادۀ ابریشم به طور مستقیم و به تنهایی منجر به چنین نتیجهای
شده باش د و سغدیان به واسطۀ قرارگیری در مسیر این جاده
و پیشرفت اقتصادی ناشی از آن و نیز رویارویی با فرهنگهای
دیگر از تأثیر عناصر شاهانه هنر ساسانی دوری جستهاند؛ چرا که
خو د ایران نیز مانن د سغ د در مسیر جادۀ ابریشم قرار داشت و اگر
جادۀ ابریشم به تنهایی میتوانست چنین نتیجهای برای سغ د به
همراه داشته باش د پیش از آن ،ایران و یا دستکم بخشهایی از
ایران را از تأثیرات خو د بهرهمن د میساخت .البته این بدان معنا
نیست که نقوش مور د استفاده در هنر سغدی و به طور مشخص
دیوارنگارههای سغدی عاری از معنا بو دهاند.
عامل دینی را نیز نمیتوان دلیلی بر این نوع تأثیرپذیری گزینشی
سغدیان دانست .اگرچه بیشتر مردم سغ د به یک دین مشترک
بودند ،اما جامعۀ سغدی بیشتر ،یک جامعۀ چن د آیینی بو د که
در آن آیینهایی مانن د مسیحی ،بودایی ،مانوی ،زرتشتی و  ...با
آزادی زندگی میکردند .در یک چنین شرایطی دیگر یک دین
بهخصوص -آنطور که دین زرتشت و موبدان زرتشتی در دورۀ
ساسانی قدرت داشتند -دارای چنان قدرتی نمیشو د که بتواند
تأثیرات چنین گستردهای از خو د بر جای بگذارد .باری ،تمامی
میدهد.
این بحثها ما را به نتیجه اساسیتری سوق 
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فردمحوری و نمایش پادشاه به عنوان قدرت مطلق ،داستانهایی
تصویر ش د که تمامی مردم سغ د میتوانستن د قهرمان آن باشند.

پینوشتها

 .1ابو عثمان عمرو بن بحر مشهور به جاحظ که به دلیل مهارتش در فنون ادبی
به پادشاه نثر ادبی شهره است (مقدسی.)47 ،1361 ،
 ،Ammianus Marcellinus .2تاریخنگار رومی است .نوشتههای او از سندهای
ارزشمند دربارة تاریخ ایران شمرده میشود.
 .3شهر و ناحیهای در شهر سغد که اکثر مردمان آن ،تاجیک هستند و نام اصلی
آن (پنج کند) به معنای پنج شهر است (سیدسجادی.)319 ،1383 ،
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