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چكیده
مداليون های ساسانی از جمله نقوشی هستند كه شخصيت و مميزه هنر ساسانی را دارا هستند. مداليون های ساسانی 
دارای انواع مختلفی هستند كه در بين هنر سرزمين های همجوار و سایر تمدن های شرقی و غربی زمان خود دارای محبوبيت 
بوده اند. با توجه به نمونه های زیاد این مداليون ها 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 
این مداليون هاست. روش تحقيق  نقاط دیگر و همچنين روند تحول شکلی  و  به سرزمين های همسایه  مداليون ساسانی 
توصيفی است. اشياء فلزی همانند ظروف سيمين و پارچه های ابریشمين از جمله كاالها، هدایای بسيار نفيس و در برخی 
مواقع از غنائم جنگی بودند كه می توانستند حامل این نقوش باشند. پارچه های ساسانی یکی از محصوالتی بودند كه بسيار 
تبادل می شدند و عالوه بر ارزش تجاری، ارزش دیپلماتيک و سياسی زیادی به عنوان هدایای سلطنتی داشتند. در نتيجه در 
روند تحول و دگرگونی مداليون ها، تغييراتی دیده می شود: تبدیل و تغيير شکل نقوش تزیينی دایره به سایر نقوش هندسی، 

تغيير شکل مداليون اصلی از دایره به اشکال پيچيده تر و تركيبی هندسی.
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با توجه به اشــکال مداليون های نقش بســته بر روی پارچه 
و بافته های ساســانی، وجود ویژگی های متمایز، تنوع طراحی و 
شيوه ترسيم آنها چشمگير است. عصر ساسانی دوره اوج و تعالی 
هنر پارچه بافی و بویژه پارچه های 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 
طرح ها و نقوشــی بود كه بر روی كارگاه های پارچه بافی ســایر 

كشورها تاثير گذاشته بود.
نمونه های زیاد از این مداليون ها 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 ســرزمين ها بوده اســت. بنابراین 
می توان این ســوال را مطرح نمود كه: چگونه مداليون ساســانی 
به ســرزمين های همسایه و نقاط دیگر راه یافته اند؟ روند تحول 

شکلی این مداليون ها چگونه است؟ 
 پارچه های 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 روش هــای مهاجرت نقــوش و طرح های ساســانی به اقصی 
نقــاط جهــان آن روزگار بود، نقوش حيوانی، گياهی، هندســی 

و صحنه های شــکار شــاهی كه عموماً در نقوش دایره ای شکل 
مداليون ها محصور شده بودند. این محصوالت یکی از محورهای 
اصلی اقتصادی را تشــکيل می دادند كه همزمان توليد  و تجاری 
ســازی را تحت كنترل در می آورد و تبادالت تجاری بين شرق و 
غرب راه ابریشم را در اختيار خود می گرفت و سبب می شد كه بر 
روی مراكز و كارگاه های 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 می رســد. نوع پژوهش نظری بوده و 
روش تحقيــق بر مبنای روش توصيفی و ابزار گرد آوری اطالعات 

كتابخانه ای است.
در ایــن مقاله ابتدا به پارچه های ساســانی به عنوان یکی از 
مهم تریــن ابزار تبادل هنری وفرهنگــی آن دوران بوده پرداخته 
می شود، ســپس راه ها و شــيوه های انتقال و مهاجرت نقوش از 
طریق تمدن ها و سرزمين های مختلف مورد بررسی قرار می گيرد 
و در نهایت شــيوه ای كه بر اســاس آن می توان مداليون ها را با 

توجه به نقوش تزیينی گروه بندی نمود، ارائه می شود.

پارچه ابریشمین ساسانی

 هنر پارچه های ابریشــمين مزین در دوران ساســانی توسعه 
زیادی پيدا نمود و عالوه بر لباس های ســلطنتی و اشــراف، در 
پوشــش پارچه ای آثار و اشياء گرانبها و مقدس نيز مورد استفاده 
قرار گرفت. عالوه بر جنس و مواد گران قيمت همچون ابریشــم 
و نخ های طالیی اســتفاده شــده در آنها، وجود طرح های نادر و 
خارق العاده نيز سبب ارزشمندی آن نيز شده بود. «این پارچه ها 
اغلب با مداليون هایی تزیين یافته بودند كه طرح هایی از حيوانات 
خارق العاده و تخيلی همانند گریفون، شيرهای بال دار در درون 
آنها نمایش داده شــده بود. آنها به "پاليــا روتاتا"1یا پارچه هایی 
بــا مداليون های دایره ای معروف بوده و با متون قرون وســطایی 
ارتباط داشــتند. در داخل دایره آنهــا، حيوانات تخيلی نمادینی 
بودنــد كه بعدها بر روی سرســتون های رومانســک ظهور پيدا 
نمودنــد و یا منبع حيوانــات نمادین هرالدیکی [نشــان نجابت 
خانوادگی اشــراف] غربی شــدند. امروزه نيز برخی از كاتدرال ها 
و كليســاهای اروپایی هنوز قطعات عالی از پارچه های ساســانی 
را در خود نگاه داشــته اند. این پارچه ها، كه در طول دوران قرون 
وسطی شــرق، برای پيچيدن و نگهداری اشيای مقدس مذهبی 
بکار برده می شد، اغلب به عنوان مدل برای صنعت كاران بيزانسی 

.(Cassou, 1977, 166) «نيز استفاده می شدند
ساسانيان توليدات دست ساخته و بویژه ابریشم و پارچه های 
ابریشــمين را نيز صادر می كردند. 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 ارتباط ها رو به توسعه بيشتر نهاد، 

بویژه به مدد كاروان های تجاری و مبلغان مذهبی نسطوری.
پارچه های 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 ۲ (۶10-

۶۴1 ميــالدی) كاخ خســروپرویز دوم (5۹1-۶۲۸ ميالدی) در 
دستگرد را تصرف نمود، پارچه های گرانبها جزو غنایم او بود.

عــالوه بــر پارچه های ابریشــمين، ظروف فلزی ســيمين و 
طالكاری شــده با طرح ها و نقوش ساسانی نيز به صورت هدایای 
سياسی رد و بدل و گاهی نيز همانند غنایم و محصوالت تجارتی 

محسوب می شدند. 

مقدمه



۴1

سياست كنترل ساســانيان به كوه های پامير نرسيد ولی تاثير 
فرهنگ و هنر آنها در آســيای شــرقی  گســترده شــد. در قرن 
هشــتم ميالدی، هنگاميکه ظروف سيمين، پارچه های ابریشمين 
و اشــيای هنری شيشه ای ساســانی به چين رسيدند، پارچه های 
چينی مدل ها و الگوهای ساســانی را دوباره احيا نمودند. نقاشــی 
دیواری كه دو مداليون با دو اردك متقابل قرینه را نشان می دهد، 
در یک غار بــزرگ در كيزلی 3، (منطقه ای بودایی در شــمال راه 
كاروان صحرای تکال مکان ۴ پيدا شــده اســت. بدن آنها  با پرها و 
شــکل های هندســی و باندهای رنگی تزیين و در مداليون هایی 
(نقش مروارید) كاماًل ساسانی محصور شده اند. بندهای مروارید و 
جواهر از نوك های آنها آویزان است و الگو و مدلی محبوب همانند 
نقش زنيائو 5 یا نقش "پرنده جونده" در چين شــدند. « بخشــی از 
تانگ هویائــو ۶  (نوشــته های مهمی از تانگ) شــرح می دهد كه 
چگونه فقط كارگاه های ســلطنتی اجازه ساخت پارچه های مزین 

به نقــوش مختلف زنيائو، با اشــکال پرندگان و شــاهين هایی با 
.(Roychi, 1975, 128-129) «روبان هایی در منقار را داشــتند

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.

تاثير نقوش و مداليون های ساســانی در سمرقند و پنجکنت ۷ 
نيز قابل مشــاهده است. بر روی لباس های شخصيت های نقاشی 
شده در ســالن كاخ افراسياب (سالن ســفيران)، نقوش مختلف 
ساســانی در داخل مداليون ها نقش بســته است. یکی از دالیل 

اصلی این نقاشی باز نمایی یک موقعيت تاریخی است.
در این نقاشــی، فرمول های هنر قراردادی و عمومی نقاشــی 
چينی دیده نمی شــود. این تصاویــر تقریباً بازتــاب ایدئولوژی 
حکمرانی پادشاه سمرقند، واركسومان۸ است كه حوادث تاریخی 

پادشاهی او را نمایش می دهند.

بررسی سير تحول مداليون بافته های ساسانی
و تاثير آنها بر نمونه های هنر اسالمی  و مسيحی

تصویر 1- پرندگان با نماد سلطنتی ساسانی در منقار و دور گردن، مدالیون (نقش مروارید)، نقاشی دیواری، قرن 
ششم وهفتم میالدی، کیزلی، 52X110 سانتی متر.

(www.smb.museum) (موزه استاتلیش برلن، آلمان) :ماخذ

تصویر 2- بخشــی از نقاشی دیواری سالن افراسیاب، شــخصیت هایی با لباس هایی به شیوه ساسانی با نقوش 
اسطوره ای و مدالیون های سلطنتی، سمرقند.

(www.archeo.ens.fr) :ماخذ
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درغــرب و در دورترین نقاط اروپا نيز مداليون های ساســانی به 
همراه نقوش شــان تاثير خود را گذاشــتند. در دیر سانتا ماریا دو 
لِســتای۹ واقع در كاتالونيای اســپانيا، قطعه پارچه ای یافته شــده 
كه حامل مداليون و نقوش مشــخصه ساسانی اســت (تصویر 3). 
این قطعه پارچه ابریشــمين، بزرگ ترین تکــه از بين هفت قطعه 
اســت. به نظر می رســد كه پارچه اصلی، قبل از تکه تکه شــدن، 
برای یک لباس مراســم مذهبی مســيحی ســاخته شــده است.

« نمی توان 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 برده اند. این نقوش بعد از فتوحات مســلمانان بازتوليد و در 
The Glory of Byz-) «فهرســت نقوش بيزانسی نيز وارد شدند

.(antium, 1997,414
 پارچه هــای مزین به چنين نقوشــی در تمام حــوزه دریای 
مدیترانه، در تمدن های مســيحی و اسالمی توسعه یافتند. « این 
پارچه ها انعکاســی از ســليقه و تمایلی بود كه در بين كشورهای 
كرانه دریای مدیترانه تا خاور نزدیک رواج پيدا كرده بود. این گونه 
نقوش روی پارچه های خاور دور هم بنحو بسيار متحيرانه ای پيدا 

.(Trilling, 1985, 214) «شدند كه نشانی بر محبوبيت آنها بود
همانگونه كه ذكر شد نقوش و مداليون های ساسانی در دوران 
پسا ساســانی و در كشورهای اســالمی و در شرق و غرب رواج 
یافتند. به دالیــل گوناگونی، مداليون هایی كه بر روی پارچه ها و 
بافته ها نقش بســته بودند، انواع مختلفی از مداليون با طرح های 
ویژه و مشــخصی دیده می شود. در این مقاله گونه های مشخصی 

از مداليون ها مورد بررسی قرار می گيرند. 

گروه اول
این گروه، مدل و الگویی از مداليون را معرفی می كند كه بر اساس 
نقوش دایره وار و گرد ساخته شده است. مبنای آن بر اشکال دایره ای 
اســت كه با هم یک مداليون گرد بزرگ را تشکيل می دهند، از یک 
شــکل ساده و ابتدایی تا اشکال پيچيده تركيبی. بر روی یک جفت 

قطعه پارچه ابریشــمين مداليون ســاده ای با نقش گراز سلطنتی 
( محصــور در مداليون (نقش مروارید) دایره ای متشــکل از نقوش 
دایره ای كوچک)، دیده می شــود (تصویر ۴).  دایره های كوچک به 
رنگ روشن در سطح قهوه ای تيره مداليون دایره قرار گرفته اند. خود 
دایره های كوچک كه در كنار هم شــکل دایره را تشکيل می دهند 
یک الگوی ســاده برای مداليون هستند (تصاویر1، 3و ۴) كه مکرر 
بر روی پارچه و اشــيای هنری در همه جا بازنمایی شــده اســت. 
این شــکل ساده می تواند با جایگزین شدن مربع های كوچک 
در محورهای عمودی و افقــی مداليون، نقش جدیدی را بوجود 

آورد كه دارای نظم و تقارن نيز هستند (تصویر5).
یــک نمونه از این مــدل را می توان بــر روی قطعه پارچه ای 
ابریشــمين مشاهده نمود كه اسب بالداری با مشخصات ساسانی 
در ميــان خود دارد (تصویر5).« اســب بالدار، بــه همراه خدای 
خورشيد نقشی را تشکيل می داد كه نزد ساسانيان محبوب بود» 
(Harris,1991, 96). هيبــت و هيکل اســب بالدار و همچنين 

شيوه نقش پردازی آن كاماًل سلطنتی است.
در برخی موارد، این تزیينات دایره شــکل مداليون ها تبدیل به 
شکل شش گوشه می شوند، كه جایگزین آنها شده و نوار مداليون 
را آرایه می دهند (تصویر ۶). نقش اسبان بالدار، در قطعه ای پارچه 
ابریشمين - به صورت ردیفی بر روی سطوح چند رنگی قرمز، آبی 
و سبز- در داخل مداليون هایی متشکل از اشکال شش وجهی قرار 
گرفته اند. این اشــکال، همرنگ زمينه بِژ پارچه، به روی رنگ های 
قرمز، آبی و ســبز  خودنمایی می كننــد. این صحنه تركيب بندی 
افقی ســاده و بزرگی از مداليون ها را نشــان می دهد. بر روی بدن 
اســب بالدار، بر باالی پای راست، شکل بزرگی از بال تجرید شده 
دیده می شود؛ 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 بِژ در كنار هم نشان می دهد. بر روی هر یک از آنها دایره های 

كوچکی دیده می شود كه آنها را تزیين نموده اند (تصویر۷). 
این دو باند بر روی نمونه پارچه ای دیگر با اختالفاتی بافته شده 
اســت، باند بيرونی با نقوش نواری شــکل بریده شده به رنگ های 
روشن و تيره سبز و اُكر مزین شده، در حاليکه باند داخلی به رنگ 

بــا  پارچــه  تصویــر3- 
مروارید)  (نقــش  مدالیون های 
اسب  فیل،  نقوش  محصورکننده 
ســیمرغ  و  بالدار(پگاســوس) 

ساسانی، قرن یازدهم میالدی.
ماخذ: (محل کشف دیر سانتا ماریا 
 ،Santa Maria de l’Estay دو لِستای
نگهداری  محل  اسپانیا،  کاتالونیا، 
مــوزه کوپر ِهویــت، نیویورك) 
(www .cooperhewitt .org )

تصویر 4- مدالیون دایره با نقش سر گراز نماد سلطنتی ساسانی، آسیای مرکزی، 
قرن هفتم- هشتم میالدی، شیوه ساسانی، x 7 /6 10/6 سانتی متر، طول نوار 44 

و 46 سانتی متر.
(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,110) :ماخذ
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ســفيد با نقوش دایره ای كوچک دو به دو، با رنگ پردازی سنتی 
بژ و اُكر آذین شــده است (تصویر۸). در بين مداليون صحنه شکار 
سلطنتی به شيوه ساسانی دیده می شود كه بر روی پس زمينه ای 
به رنگ قرمز قرار گرفته اســت. نکته قابل توجه این است كه رنگ 
داخل مداليون بــا رنگ خوِد پارچه متفاوت اســت. در این گونه 

مداليون ها، باند بيرونی در واقع كادر مداليون را مشخص می كند.
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 پارچه های 
ساسانی نقش شده اســت (تصویر۹).  در 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 ســم های اسب یا در اطراف صحنه، و مداليون منقوش به 
دایره های كوچک، كه صحنه را احاطه كرده اند (تصویر۸).

این دو نوار تشــکيل دهنده مداليون، می تواند به سه نوار نيز 
افزایش یابد. این مدل كمی پيچيده تر است. در یک نمونه از این 
الگو، سه شــيوه از آرایش و چينش نقوش دایره ای شکل با ابعاد 
مختلف دیده می شود (تصویر10). داخلی ترین دایره مداليون كه 
كوچک ترین هم هســت، از مدل های ســاده پيروی كرده است. 
دومين دایره كه عریض تر هم هســت در وسط قرار دارد. نقوش 
دایــره ای و بيضــوی به صورت یک در ميــان، آن را مزین كرده 

تصویر10- پارچه ابریشمین، مدالیون ســه باندی، با حیوانات قرینه روبرو، شیوه 
ساسانی، قرن هفتم میالدی، سغدیان. 

( www.qantara-med.org) :ماخذ

تصویر 5- مدالیون با نقش اســب بال دار (پگاســوس)، آسیای مرکزی، ساسانی، 
قرون هفتم- هشتم میالدی، پارچه ابریشمین، X 33/5 15/5 سانتی متر، کلكسیون 
شخصی، بریتانیای کبیر. مدالیون با چهار شكل مربعی در محورهای عمودی و افقی.

(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,110)  :ماخذ

تصویر7-  پارچه ابریشمین، با نقش دو اردك متقابل متقارن و مدالیون دو باندی، 
قرن نهم میالدی، آسیای مرکزی، پسا ساسانی.

(www.asianart.com) :ماخذ

تصویر8-  پارچه پشــمین با نقش شكار به شیوه ساســانی، مدالیون دو باندی، 
قبطی، مصر، قرن  هفتم میالدی،  x 20 20 سانتی متر. 

( www.latapisserie.com) :ماخذ

تصویر 6- پنج مدالیون با نقش اســب بالدار، آسیای مرکزی، قرن هفتم- هشتم 
میالدی، ساسانی،  قطعه ای از پارچه ابریشــمین،14X57 سانتی متر، کلكسیون 

شخصی، انگلستان.
(Harris, 1991,115)  :ماخذ

تصویر9- سینی نقره طالکاری شده، 
صحنه شكار شــاهی، قرن پنجم - 
ششــم میالدی، ساسانی، قطر 21,9 

سانتی متر، موزه متروپولیتن.
(www.metmuseum.org ) :ماخذ

بررسی سير تحول مداليون بافته های ساسانی
و تاثير آنها بر نمونه های هنر اسالمی  و مسيحی
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اســت. ســومين دایره و در واقع الیه بيرونی، بزرگ تر بوده و به 
رنگ سياه با دایره های كوچک روشن دیده می شود. عالوه بر خود 
مداليون، صحنه روایی داخل نيز به شــيوه حيوان نگاری متقابل 

قرینه ساسانی در طرفين درخت زندگی بافته شده است.
مداليونی دیگر، مدلی پيشــرفته  و پيچيده عرضه می كند. بر 
روی یک قطعه پارچه كه از آســتانا، قزاقستان بدست آمده، سه 
نقش كوچک تزیينی به صورت دایره ای قرار گرفته اند در حاليکه 
نوار مســطح دایره ای 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 آورده اند، دایره بزرگ 

را تداعی می كنند (تصویر11). 
در روند تحول مداليون هــای دایره ای، مدل های پيچيده تری 
بــر روی برخی از پارچه ها خــود نمایی می كننــد، برای نمونه 
یــک پارچه ابریشــمين دورو مربــوط به اوایل دوران اســالمی 
(پساساسانی)، نقشــی را ارایه می كند كه مداليونی است غنی از 
نقوش گياهی و حيوانات واقعی و خيالی (تصویر1۲). این مداليون 

از دوایر بزرگی تشکيل شده كه هریک خود مداليون های ساده ای 
هســتند كه نقوش گياهی و جانوری را در خــود جای داده اند. 
این مداليون های كوچک، نوار عریض مداليون بزرگ را در وسط 
تزیيــن و پر می كنند. عالوه بر آنها دو نوار با پهنای باریک نيز در 
درون و بيــرون، مداليون بزرگ را احاطه كرده اند، آنها خود نيز با 

دایره های كوچک تيره بر روی زمينه روشن آرایش شده اند.
نقوش ِگرد می توانند به نقوشی شبيه گلبرگ تبدیل شوند كه 
در دایره بيرونی مداليون قرار گرفته اند (تصویر13).   این نقوش در 
هماهنگی جالب توجهی با ظاهر گل گونه كلی مداليون هستند، در وسط 
هر نقش گلبرگ سبز رنگ مداليون، نقش گل قرمز رنگی وجود دارد. 
تحول شکلی دیگر، تغيير شــکل دایره ای مداليون به اشکال 
هندســی دیگر اســت.  در اینجا، دو نمونه معرفی می شود، 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 
دایره های بزرگ (تصویر1۴)؛ دیگری، مداليونی با شــکلی كاماًل 

هندسی ستاره مانند و نقوش تزیينی گرد (تصویر15).

تصویر11- پارچه با نقش مدالیون دربرگیرنده نقش سیمرغ- طاووس های قرینه روبرو 
ساسانی، آستانا ، آسیای مرکزی، پسا ساسانی.

(Fernandez, 2000,34)  :ماخذ

تصویر12- پارچه 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.

(www.nationalmuseumofiran.ir) :ماخذ

تصویر13-  پارچه ابریشمین، با نقش اردك های متقابل قرینه، در داخل مدالیون 
گل گونه، آسیای مرکزی، قرن هفتم- هشتم میالدی، ساسانی.

(Vanden Berghe & Overlaet, 1993,121) :ماخذ

تصویر14- قطعه ای 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.

 ( www.autun.com) :ماخذ

تصویر 15- پارچه ابریشم و طال، مدالیون شمسه با نقش پرنده، قسمتی از لباس، 
آلمریا، اسپانیا، 1116-1117 میالدی، کاتدرال فرمو.

(Fernandez, 2000, 23) :ماخذ

تصویر 16- قسمتی از لباس ابریشمین طالدوزی شده، شیران بالدار پشت به پشت قرینه 
درون مدالیون یک باندی مسطح، قرن سیزدهم میالدی، آسیای مرکزی، موزه ِکِلوالند.

(www.clevelandart.org) :ماخذ
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گروه دوم
 دومين گروه مداليون ها نيز همانند گروه اول بر اســاس نوار 
محيطی آنها شــکل می گيرد. همانند گروه پيشين، این گروه نيز 
از شکل ســاده (باند تخت و مسطح تک رنگ ) شروع می شود و 
به اشکال پيچيده می رسد. برای اولين مدل ساده، می توان 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 (تصویر1۶). 
این مدل مداليون معموالً با نقوش دایره ای كوچک تزیين نشده 
است، بلکه اشــکال هندســی منظم یا نامنظم، تجریدی، گل ها، 
برگ ها و ســاقه های گياهی و آرابسک آنها را آرایه بندی می كند. 
یک پارچه پشــمين، متعلق به قرن ششم- هفتم ميالدی قبطی، 
جنگجو یا شکارچی را نشان می دهد كه نيزه خود را در سينه یک 
شــير فرو برده است. مداليون محاطی بوسيله اشکال نامنظم تيره 
و روشــن به رنگ های بژ، اُكر، قرمز و سفيد شکل گرفته است، در 
برخی گوشه ها این اشکال از حالت خود خارج شده اند (تصویر1۷).

به نظر می رسد 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 كامالً با نقوش گل ها و گياهان آراســته 

شده اند باید متذكر شد كه تنوع در این گروه مداليون زیاد است، برای 
مثال سه نوع باند یا نوار مداليون در این گروه معرفی می شوند: اولين 
مثال پارچه ای 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 (تصویر1۸). دومين نمونه مداليونی است كه 
در آن یک باند مکمل به بخش بيرونی باند اصلی مداليون چســبيده 
است (تصویر1۹). باند مداليون در مرحله بعد، پيشرفت نموده و كامل تر 
می شود با افزودن یک باند داخلی به باند اصلی، در واقع، سه باند كه با 

هم یکی می شوند، مداليون را تشکيل می دهند (تصویر۲0). 

گروه سوم
سومين گروه شــامل مداليونی است كه دیگر شکل مستقلی 
ندارند و از فرم های واسطه كه به مداليون اصلی پيوند می خورند 
تشکيل می شوند ( اغلب چهار یا بيشتر). اشکال واسطه یا مکمل 
بيشتر به شــکل دایره می باشند، با این وجود از اشکال دیگر هم 

استفاده می شود.
در واقع نوار یا باند اصلی مداليون در این گروه، بوسيله نقوش 
گرد تزیين شده، و بوسيله مداليون های كوچک تر به یک مداليون 
اصلی دیگر وصل می شــود كه این زنجيره از چهار طرف بســط 

یافته و نقوش جدیدی را بوجود می آورد (تصویر ۲1).

تصویر 17- پارچه پشمین، شكارچی و شیر محصور در 
مدالیون، قرن ششم- هفتم میالدی، قبطیان مصر، موزه 

ملی قرون وسطا کلونی، پاریس.
(www.musee-moyenage.fr) :ماخذ

تصویر 18- پارچه ابریشــمین، با مدالیون صحنه 
بشارت، قرن ششم- هشتم میالدی، موزه واتیكان.

( mv.vatican.va) :ماخذ

تصویر 21-  پارچه ابریشمین، اســب بالدار با نمادهای شاهی ساسانی، دوره ساسانی، 
موزه گیمه، پاریس.

( www.guimet.fr) :ماخذ

تصویر19-پارچه پشمین، مدالیون با صحنه داود و ساموئل، 
قرن هفتم- نهم میالدی، بالتیمور، گالری هنر والتر.

(thewalters.org) :ماخذ

تصویر20-پارچه ابریشــمین، ساســانی یا بیزانس مدالیون با صحنه شــكار شــاهی. 
(Bernus-Taylor, 1989,89) :ماخذ

بررسی سير تحول مداليون بافته های ساسانی
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دو نمونه از ایــن گروه را می توان معرفــی نمود: یکی قطعه 
پارچه ای ابریشمين اســت كه در كارگاه های ساسانی بافته شده 
و اســب بالدار با نمادهای ســلطنتی ساسانی را نمایش می دهد، 
نماد هایی همچون تاج سلطنتی، روبان شاهی گره خورده به دور 
گردن و پاها (تصویر۲0). پگاســوس یا اســب بالدار، بوسيله یک 
مداليون مزین به نقوش گرد احاطه شــده اســت. این مداليون 
بوســيله چهار مداليون كوچک در محور های افقی و عمودی به 
یک مداليون اصلی دیگر ارتباط پيدا كرده اســت. درون هر یک 
از مداليون های مکمل، نقشــی همانند هالل ماه به رنگ روشن 

زمينه پارچه بر روی رنگ مشکی نقش بسته است.
 مداليون های مکمل هميشه به صورت دایره ای و گرد نيستند، 
در برخی از نمونه ها، شکل آنها ممکن است تغيير نماید همچنان 
كه نقوش درون آنها نيز متغير است: نقوش هندسی، غيرهندسی، 

گياهی و سایر. 
 نمونه دوم، پارچه ای ابریشمين متعلق به قرن هشتم ميالدی 
( ساسانی) است كه به «آمازون ها» معروف بوده و از اشيای مقدس 
ِدیر فاِرموتِير 10 اســت (تصویر۲۲). این پارچه از ابریشــم به رنگ 
اُكر روشــن، قرمز و آبی تيره بافته شــده است كه به مرور زمان 
رنگ هــای آن كمی پریده و تغيير كرده انــد. مداليون های اصلی 
هركدام بوســيله چهار مداليون كوچک دیگر به هم وصل شده و 

نقشــی واحد در كل بوجود آورده اند (تصویر۲۲). این مداليون را 
بایستی كاًل مداليون گياهی ناميد زیرا نوار اصلی از نقوش گياهی 
تشکيل و مزین شده و هر یک از مداليون های مکمل نيز با نقوش 
گل های باز (در حاليکه گلبرگ های آنها گســترده شده) تزیين 
شــده اند. این شيوه مداليون ســازی به عنوان شيوه ای كالسيک 

بارها و در طول قرون مورد استفاده قرار گرفته است.

گروه چهارم
در بين مداليون ها، اشــکالی هســتند كه دیگــر به صورت 
نمونه های قبلی نبوده و شــکل های جدیــد متفاوت، تركيبی و 
بســيار پيچيده تری عرضه می كنند، باند های دایره ای مزین به 
نقوش گرد نيســتند. یک پارچه ابریشمين ( احتماالً بيزانسی) 
مزین به مداليون هایی با شــکل های 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 ۲3). نقش یک فيل در داخل آن ترســيم شده كه نماد 
قدرت سلطنتی ساسانی است. دو باند به هم چسبيده، مداليون 

را تشکيل می دهند. 
ایــن تركيــب و امتزاج شــکل های دایــره و مربــع، الگوی 
دیگری نيز خلق می كند. یک پارچه ابریشــمی متعلق به دوران 

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

"آمازون ها"، قرن هشتم میالدی،  تصویر22- پارچه مشــهور به 
ساسانی، ِدیر فاِرموتِیر، فرانسه.

( www.faremoutiers.org/fr) :ماخذ

تصویر 23-پارچه ابریشمین، پساسانی ساسانی، 
احتماالً بیزانس، قرن نهــم میالدی، مدالیون با 

نقش فیل.
(Fernandez, 2000,34) :ماخذ
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اسالمی(پساساسانی)، بافته شــده در كارگاه های ری، مداليونی 
زیبا و كم نظير نمایش می دهد، یــک لوزی بزرگ قرارگرفته بر 
روی یــک دایره، به نحوی كه رئــوس آن تقریباً بر محيط دایره 
مماس هستند (تصویر۲۴). یک نوار ظریف با نقوش كوچک دایره، 
مرز بيرونی مداليون را تشــکيل می دهد در حاليکه خطوط ساده 

لوزی باند داخلی آن را می سازد. 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
مداليون هــای 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. نمونه های 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 جنگ ها 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.
 پارچه های 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 خارق العاده و سلطنتی و با وقار 
آن از سوی دیگر بود. بسياری از آنها جزو هدایای سلطنتی بودند. 
این موضوع نوعی قدسيت را به پارچه ها انتصاب می كرد به نحوی 

كه استخوان های قدیسين در آنها پيچيده و نگهداری می شد.
 همه عوامل ذكر شده باال در انتقال و مهاجرت  نقوش ساسانی 

بویژه مداليون های ساسانی موثر بودند.
با توجه به اینکه مداليون ها از نقوشی هستند كه قابليت انعطاف، 
نوآوری و تركيب بندی های خالقانه دارند، بنابر این اشکال جدیدی 

نيز در فرآیند این انتقال و تقليد از آنها بوجود آمد. 
با توجه به شکل های مختلف مداليون های نقش بسته بر روی 

پارچه هــا و دســتبافته ها، می توان تعداد زیــادی از مداليون ها با 
ویژگی ها و مشخصه های مميزه مشــاهده نمود. با توجه به تعداد 
زیــاد مداليون ها، 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، می توان دو گونه ســاده را به 
عنوان الگو های اصلی از مداليون ها را كه در دوران هنری ساسانی، 
اســالمی و مسيحی كاربرد داشــته و رایج بوده و بر روی پارچه ها 

نقش بسته بودند، را مشخص نمود:
1- مداليون دایره شکل و ساده مزین به نقوش دایره ای كوچک.

۲- مداليون ســاده و دایره شکل تشکيل شده از باند مسطح و 
تخت بدون تزیين.

همانطور كه مشاهده می شود این دو گروه بر اساس دو نقش بسيار 
ساده تشکيل یافته اند:  نقوش دایره ای كوچک و نوار تخت و مسطح. 
در روند تحول و دگرگونی مداليون ها، تغييراتی نيز دیده می شود: 
1- تبدیل و تغيير شــکل نقوش تزیينی دایره به سایر نقوش 

هندسی.
۲- تغيير شــکل مداليون اصلی از دایره به اشکال پيچيده تر و 

تركيبی هندسی. 
شيوه گروه بندی و بررســی مداليون ها در هر دو گونه اصلی از 
اشکال ساده به طرف اشکال پيچيده است كه می تواند برای سایر 

مداليون ها هم كاربرد داشته باشد.

پی نوشت ها

1 Le Pallia Rotata.
۲ در ســال ۶۲۷ ميالدی، در طی نبردی كه به نبرد نينوا معروف اســت. 
هراكليوس به دستگرد حمله كرد. این محل تقریباً در فاصله 1۲0 كيلومتری 
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 جنگ های سابق همچون نشانه های 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 پل ها و كانال نهروان، از پيشــروی قشون هراكليوس به طرف 

تيسفون، پایتخت ساسانی، جلوگيری كرد (پيرنيا، 13۶۲، 1۴5).
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 
شده اســت. مســاحت تکلهمکان ۲۷0 هزار كيلومتر مربــع، درازای آن هزار 
كيلومتــر و پهنای آن ۴00 كيلومتر اســت. كاوش ها نشــان می دهد كه در 
زمان های قدیم در مکان هایی چون دندان اویليق، نيا، اندره و لوالن شهرهایی 
پررونق وجود داشــته كه زیر نفود فرهنگی ایران، هنــد، تخارها، یونانی ها و 

.(Encyclopaedia Iranica: Taklamakan ) چينی ها بوده اند
5 Zeniao.
6 Tang Huiyao.

تانگ هویائو، قوانين اصلی تانگ تاریخ سلســله تانگ  اســت كه بوســيله 
وانگ پو برای تقدیم به امپراطور تایزو در ســال ۹۶1 ميالدی تدوین شد. یک 
هویائو كتابی اســت كه به تصميمات سياسی و اداری ارتباط دارد. این كتاب 

شامل یکصد جلد و 51۴ فصل است. 
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۷ پنجکنت، شــهر و ناحيه ای است در حدود اســتان سغد تاجيکستان كه 
در قســمت غرب این جمهوری قرار دارد. مردم ناحيه پنجکنت تاجيک اند، اما 
شماری ازبک نيز در آنجا نشيمن دارند. نام اصلی آن «پنج كند» به معنای پنج 
شــهر است. در ابتدا «پنجده» نام داشــت. پدر شعر پارسی، رودكی سمرقندی 
اهل این شهر بود. پنجکنت در منطقه ای كوهستانی و در كرانه چپ بخش ميانی 
گســتره رود زرافشان در استان سغد تاجيکستان نهاده است. ناحيه پنجکنت با 

استان سمرقند ازبکستان هم مرز است (انوشه،13۸0، ۲۲۹).
8 Varxuman.
9 Santa Maria de l’Estay.
10 L’abbaye de Faremoutiers.
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