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چکیده
هم زمانــی تاریخــی حکومــت ســامانی و آل بویــه، نوزایــی فرهنگــی و هنری عمده ای را ســبب شــد. در این دوران، ســامانیان و 
آل بویه در آثار هنری خود از هنر ساســانی تأثیر پذیرفتند، لکن تأثیرات آنها از جهاتی با یکدیگر متفاوت اســت. هدف پژوهش 
که  حاضــر، شناســایی شــباهت ها و بیــان علــل تفاوت هــا در تأثیر پذیــری هنر ســامانی و آل بویــه از هنر ساســانی اســت. از آنجا 
کم بر این  هنــر دوره ســامانی و آل بویه در تحوالت هنر دوره های بعدی ســهم بســزایی دارند، شــناخت خصوصیات هنــری حا
دوره هــا در مطالعــه تاریــخ هنــر ایــران امری ضروری اســت. لذا در راســتای اهــداف پژوهش، به این پرســش اساســی پرداخته 
که دلیل اصلی تأثیرپذیری متفاوت هنر ســامانی و آل بویه در نقوش ســفال و منســوجات از هنر ساسانی چیست؟ در این  شــد 
راســتا، شــاخص ترین هنر هر دوره، یعنی ســفالگری ســامانی و منســوجات آل بویه با یکدیگر و نیز با نمونه های هنر ساسانی به 
که تأثیرپذیری هنر ســامانی از  کی از آن اســت  روش ترکیبــِی تاریخــی و توصیفــی و بــا رویکــرد تطبیقی مطالعه شــدند. نتایج حا
که تأثیرپذیری متفاوت این دو دوره را از هنر  هنر سغدی-ساســانی و هنر آل بویه از هنر عرب-ساســانی، یکی از دالیلی اســت 
کسب مشــروعیت ملی نزد توده مردم، عامل اصلی بروز  ساســانی منجر شــده اســت. در عین حال تالش این دو حکومت برای 

تفاوت در تأثیرپذیری آنها از هنر ساسانی است. 
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مقدمه
پــس از ورود اســالم بــه ایــران، هنــر ایرانــی دســتخوش تحــوالت 
که میان  که تنها هنری  گفت  شگرفی شد. مهم ترین و یا شاید بتوان 
که تا پیش از ظهور اسالم بیشتر بیابان گرد بودند -  اعراب مسلمان - 
رواج داشت، سرودن شعر بود. به دلیل فقر فرهنگ تصویری اعراب، 
ایشــان برای پذیرش سنت تصویری اقوام مجاور خود مستعد بودند 
و فتــح ایــران، بســتر اولیــه تأثیرپذیری آنــان را از هنر ساســانی فراهم 

ساخت.
هنــر اســالمی طــی چندین قــرن از هنر ساســانی تأثیــرات عمیقی 
گســتره قلمــرو اســالمی  پذیرفــت؛ لکــن ایــن تأثیرپذیــری در تمامــی 
کــه یکی  گــر هنــر رایــج در دو دوره ســامانی و آل بویــه  یکســان نبــود. ا
نواحــی شــرقی ایــران و دیگــری نواحــی غربــی ایــران را تحــت اختیــار 
داشــتند و نیز معاصر یکدیگر بوده و در همســایگی هم قرار داشتند را 
کنیم، تأثیرپذیری متفاوتی را از هنر ساسانی شاهد خواهیم  مقایسه 
بود. هدف پژوهش حاضر، شناخت دالیل این تأثیرپذیری متفاوت 
و دلیــل اصلــی آن اســت. بــه همیــن جهــت، منســوجات آل بویــه بــا 
ســفال های برجای مانده از دوره ســامانی تطبیق داده خواهد شــد. 
که تأثیرپذیری ســفالینه های  در طــی این مســیر بر این باور هســتیم 
ســامانی از منســوجات سغدی-ساســانی، تطبیق این ســفال ها را با 
منسوجات آل بویه جهت دستیابی به نتایج قابل تعمیم امکان پذیر 

که دلیل  ســاخته اســت. بر این اســاس، ســوال تحقیق چنین اســت 
اصلی تأثیرپذیری متفاوت هنر ســامانی و آل بویه در نقوش ســفال و 

منسوجات از هنر ساسانی چیست؟
دالیــل  مطالعــه  و  آل بویــه  و  ســامانی  هنــر  تطبیقــی  بررســی 
کنون مورد بررســی قرار  تأثیرپذیــری متفــاوت آنهــا از هنر ساســانی، تا
نگرفته است. البته درباره تأثیرات هنر ساسانی بر هنر دوران اسالمی 
گــون و نیــز دربــاره هنر دوران ســامانی و  گونا در مرزهــای جغرافیایــی 
گانه پژوهش های بســیاری انجام  همچنیــن آل بویــه، به صورت جدا
که به لحاظ  شــده است. اما طی بررسی های انجام شــده، پژوهشی 
موضــوع منطبــق بــا نوشــتار حاضر باشــد یافــت نشــد. روش تحقیق 
در ایــن مقالــه، ترکیــب روش تاریخــی و توصیفی و با رویکــرد تطبیقی 
کتابخانه ای به همراه  گردآوری اطالعات، با استفاده از منابع  است. 

مشاهده آثار هنری است. 
کــه هنر دوره ســامانی و آل بویه در تحــوالت هنر دوره های  از آنجــا 
بعدی ســهم بسزایی دارند، شناخت این هنرها و منابع و مآخذ آنها 
در مطالعه تاریخ هنر ایران، امری ضروری به نظر می رســد. بر همین 
اســاس، پژوهــش حاضــر بر آن اســت تــا ضمــن معرفی وجــوه تفاوت 
در تأثیر پذیــری هنــر ســامانی و آل بویــه از هنر ساســانی، نقش عوامل 
کند.  جغرافیایی، سیاسی و نیز فرهنگی را در بروز این تفاوت ها  بیان 

  
تاریخی حکومت  و  مختصــــــــات جغرافیایــــــــی 

سامانیان و آل بویه 
کــه در ناحیــه ای به      ســامانیان سلســله ای دهقــان تبــار بودنــد 
نــام ســامان زندگــی می کردند. بر اســاس نوشــته جوزجانی، ســامان 
که جد ســامانیان بر آن حکومت  ناحیه ای از نواحی ســغد قدیم بود 
می کــرد لــذا او را ســامان خــدات می خواندنــد1 )جوزجانــی، 1363، 
201(. خاستگاه جغرافیایی سامانیان ماوراءالنهر یا به تعبیری دیگر، 
خراســان بــزرگ بــوده اســت. در ســال )278هـــ . ق(، امیر اســماعیل 
سامانی در روزگار معتضد عباسی با غلبه بر عمرو بن لیث به حکومت 
کرد. این  صفاریــان پایــان داد و دولت ســامانیان را در بخارا تأســیس 
دولــت بــه شــکل موروثی تــا )389 هـــ  . ق( دوام یافت و قلمــرو آن در 
ایــام اقتــدار، افزون بر خراســان بزرگ شــامل بخش های عمــده ای از 
افغانســتان و آســیای مرکزی، نواحی شــمالی و شــرقی ایران می شــد 

)ناجی،1390، 13(.
بــا  کهــن و مــرزداران ایرانــی بودنــد،  کــه از اشــرافیت  ســامانیان 
کــه دشــمن مهمــی بــرای عباســیان بــه شــمار  برانــدازی صفاریــان 
می آمدند، توانستند در دوران اسماعیل سامانی محبوبیت بسیاری 
کســب نمایند. ســامانیان بــا آنکه خود  در دســتگاه خالفــت عباســی 
حکومتــی قدرتمنــد بــه شــمار می آمدنــد، ولــی همچنان بــه خالفت 

عباســی وفــادار بودنــد و نقــش مرزبانــی را بــرای حکومــت عباســی بر 
عهده داشتند. 

حکومــت امیــران ســامانی در پــی دریافــت منشــوِر )عهــد( والیــت و 
خلعــت و ِلــوا از طرف خلیفه، رســمیت می یافــت )صولی، 355 هـــ . ق، 
232(. در این دوران، نواحی غربی و شــرقی ایران به ترتیب زیر ســایه ی 
حکومت عباسی و سامانی قرار داشت لکن فقدان یک حکومت قوی در 
کرد.  مرکز ایران، زمینه را برای قدرت یافتن آل بویه بر این نواحی فراهم 
کرمانشــاه، همدان و  خالفــت عباســی، عراق و غرب و جنــوب ایران را تا 
فارس در اختیار داشت. از این سوی، سامانیان بر بخارا، نیشابور و گاه تا 
گرگان مسلط بودند. اما منطقه دیلم و گیل و طبرستان تا ری و اصفهان، 
که میان عباســیان و ســامانیان قرار داشــت، بدون یک  یعنی مناطقی 
کردند.  دولت اســتوار رها شــده بــود، در نتیجــه، آل بویه این خــالء را پر 
کمیتی عادالنه از ســوی  نــا امیــدی ایرانیــان در برخــورداری از حا
خالفت اموی و ســپس عباســی، به همراه به ثمر نرســیدن نهضت ها 
کنار ایران،  گوشــه و  و جنبش هــای سیاســی، اجتماعی و مذهبی در 
تمهیدات الزم جهت بســط احساسات میهن پرســتانه را در راستای 
فراهــم نمــودن فرصــت مقتضی برای دســتیابی بــه اقتدار سیاســی، 
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نظامــی و بــه تدریــج فرهنگــی حاصل نمــود ) هــروی، 1385، 135(. 
خــالء وجــود حکومتــی اســتوار در مرکز ایران، بــه همراه آماده شــدن 
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی بــرای پذیــرش یک حکومــت ایرانی 
که از ناحیه دیلم  شــیعی مذهب باعث شد تا سه پســر بویه ماهی گیر 
واقع در نواحی جنوبی دریای خزر برخاســته بودند2، با تالش بســیار 

بر نواحی مرکزی ایران تسلط یابند. 
تســلط پســران بویــه بــر نواحــی مرکزی ایــران، بــا ضعف دســتگاه 
خالفــت مقــارن شــد. در نتیجه، از میــان رفتن قــدرت خالفت باعث 
کنند  که دشــمنان آنــان نظیر آل بویــه به پایتخت عباســی طمع  شــد 
)ابــن مســکویه، 1369، 1141(. بــه این ترتیب نیروهــای علی بن بویه 
درســال )326 هـــ . ق(، یــورش خود را بــه ســرزمین های خالفت آغاز 
کردند. این روند در سال های بعد هم ادامه یافت و سپاهیان خالفت 
نتوانســتند هجوم آل بویه را به طور قاطع دفع نمایند. درسال )334 
هـــ . ق(، احمدبــن بویــه از اختــالف میــان ســپاهیان خالفــت نهایت 
استفاده را برد و ضمن غلبه بر آنان، به راحتی وارد بغداد شد و اداره 

گرفت )ابن جوزی، 1358 هـ . ق، 175(. این شهر را به دست 
با اینکه آل بویه شیعی مذهب بوده و اعتقادی به دستگاه خالفت 
نداشــتند و خلیفــه را غاصب مقام خالفت می دانســتند، لکن پس از 
آنکه موفق به تصرف بغداد شــدند، به دلیل نفوذ باالی اهل تســنن 
در الیه های مختلف سیاســی و اجتماعی جامعه آن روز، نتوانســتند 
کنند. اما خلیفه را مجبور ســاختند تا آنان را به عنوان  خلیفه را عزل 
امیراالمرایــی  لقــب  ایشــان  بــه  و  پذیرفتــه  خالفــت  دســتگاه  وزرای 
که تمامی  کنــد. نفــوذ و قدرت آل بویه بــه قدری افزایش یافــت  اعطــا 
که تنها در خطبه ها نام او  کردند به طوری  اختیارات خلیفه را سلب 

ذکر می شد3)همدانی، 1961م، 211(.  
او  بــود.  عضدالدولــه  بویــه،  آل  خانــدان  شــخصیت  مهم تریــن 
کــه پیــش از بــه قــدرت رســیدن او درگیر  توانســت ایــاالت مختلــف را 
کرده و با  منازعــات داخلی شــده بودند، در جهت منافــع خود متحد 
انجام فعالیت های عام المنفعه در بغداد و شیراز و نیز حمایت از علم 
و ادب بــه ریاســت خود جنبه حقوقی بخشــد )اقبــال، 1364، 167(. 
کشــمکش های  متأســفانه پــس از درگذشــت عضدالدولــه، تجزیــه و 
گرفتــه شــد. تــا ســرانجام در ســال )447 ه . ق( طغرل  داخلــی از ســر 
بیــک، ســلطان ســلجوقی، بــدون ممانعت وارد بغداد شــد و خســرو 
کرد و در نهایت با برکناری آخریــن حکمران آل بویه در  فیــروز را برکنــار 
فارس به سال )448 ه . ق(، داستان حکومت آل بویه به پایان رسید 

)فقیهی، 1378، 62(.

فرهنگی  و  سیاســــــــی  گی های  ویژ مقایســــــــه 
سامانیان و آل بویه 

همزیســتی دو جریــان متناقــض، حیــات فرهنگی ایــن دوره را در 
گی های حیــات فرهنگی  قــرون متمــادی تحــت تأثیر قــرار داد و از ویژ
گردیــد. ایــن دو جریان، یکــی فرهنگ خاص ایرانــی در نواحی  ایــران 
که رابطه نزدیکی  شــمال شــرقی و دیگری فرهنگ عربی اســالمی بود 
بــا بغــداد داشــت )اتینگهــاوزن و شــراتو و بمباچــی، 1384، 3-4(. 

وجود این دو جریان به صورت همزمان، به لحاظ فرهنگی شرایطی 
که تا  کــه موجــب تجدید حیات فرهنگی ایرانیان شــد  را بوجــود آورد 

قرن ها تأثیرات آن ادامه یافت.
 ســامانیان و آل بویــه هــر دو دســت بــکار حمایت از دانشــمندان، 
ادیبان، شــاعران و هنرمندان زدند. شیفتگی آنان به حمایت از علم 
که بســیاری از  کمتر دورانی در ایران نظیر دارد تا جایی  و فرهنگ در 
امیران و وزیران این دو سلســله، خود از زمره اصحاب علم و معرفت 
بوده انــد. بــا وجــود اینکــه ســامانیان و آل بویــه تمــام اهتمــام خود را 
گرفته بودند، لکن نوع حمایت  جهــت حمایــت از علم و فرهنگ بکار 

آنها از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد.  
گســترش اســالم در  ثبــات و اقتــدار دولت ســامانیان، زمینه های 
کــرد. آنــان ســطح رفــاه اجتماعــی را افزایش  نواحــی شــرقی را فراهــم 
دادند، به علما و دانشــمندان احترام می گذاشــتند و با پیروان ادیان 
و مذاهــب مختلف با مدارا رفتار می کردند. ســامانیان دریافته بودند 
کهن فرهنگی، اســتقالل دیرپای دولت  که بدون احیای ســنت های 
آنان میســر نخواهــد بود )برتلس و ویــچ،1375، 179(؛ از همین روی 
بجــای پرداختن هــدف دار به مضامین درباری، شــروع به حمایت از 

کردند. فرهنگ رایج در میان توده ها 
عصر سامانیان، دوره رواج و شکوفایی فرهنگ ایرانی و زبان و ادب 
فارسی در تمدن اسالمی است )ناجی،1390، 13(. توسعه زبان فارسی 
در ســرزمین سامانی، تحولی بســیار مهم در تاریخ تمدن اسالمی بود؛ 
که یک نوع فرهنگ ایرانی- اسالمی، انحصار زبان عربی را  به این معنا 
شکست و راه را برای توسعه دیگر زبان های اسالمی در زمان های بعد، 
کــرد )L. Esposito, 1999, 39- 40(. در  ماننــد ترکــی، عثمانی و ارد و باز 
کارآمد جهت مشــروعیت  واقع ســامانیان از زبان به عنوان وســیله ای 
کردند و به این منظــور»در احیای  بخشــی بــه حکومت خود اســتفاده 
Khoda-  ( گماشــت...« فارســی بیــش از صفاریــان و آل بویــه همــت 
کردنــد  dadi, 2013, 199(. اولیــن شــاعران فارســی در ایــن دوره ظهــور 
و حماسه ســرایی بــا فردوســی به اوج خود رســید. همچنیــن در هنر - 
بــا توجــه بــه آثار بر جای مانــده از آنان – بیش از همــه، هنرهایی نظیر 
گرفت. توجــه ســامانیان به ادبیــات و نیز  ســفالگری مــورد توجــه قــرار 
ســفالگری، بازتــاب توجــه آنهــا بــه فرهنــگ عامــه و توده مــردم جهت 

هویت سازی و مشروعیت بخشی به حکومتشان بود.
»آنــان برخــالف وابســتگان و وزیــران، خلیفگان عباســی و امیران 
گونه لقب ها نشــان  که القاب مطنطن یافتند، تمایلی به این  آل بویه 
کردند«4)ناجی،1390،  کتفــا  ُکنیه و لقب ســاده  "امیــر" ا ندادنــد و بــه 
14(. امــا برعکِس ســامانیان، امیران آل بویه پیــش از انقراض، » لقب 
گذاشــته و خــود را به تقلید از ساســانیان  کنار  عربــی امیــر االمرایی را 
که  کرمــن،1387، 97(. همانطور  شــاه شــاهان نامیدنــد«5 )پــوپ و ا
پیش تــر اشــاره شــد، آل بویــه از ناحیــه جنــوب دریای خزر برخاســته 
که بیش از ســه قرن از هجوم مســلمانان دور و یکی  بودند. ناحیه ای 
از آخرین پناهگاه های مزدایی ها بود و مردم این نواحی هنوز رســوم 
کــرده بودنــد. در ایــن نواحــی، هنــوز ســکه ها به  کهــن خــود را حفــظ 

سبک ساسانی ضرب می شد و خط پهلوی رواج داشت. 
کرد، خلــق آثار  کــه آل بویــه بغــداد را فتح  کلــی در دورانی  بــه طــور 
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انجــام  ساســانی  ســبک  قالــب  در  بین النهریــن  و  ایــران  در  هنــری 
کم بر  می گرفــت )کونــل، 1347، 41(. پــس آل بویه با فضــای هنری حا
بین النهریــن بیگانــه نبودند. مخصوصــًا اینکه پس از ظهور اســالم تا 
ورود آل بویه به بغداد، همچنان ســبک ساســانی در خلق آثار هنری 
حفظ شــده بود و حتی در دوران بنی امیه به ســبک ساسانیان سکه 

ضرب می شد )تصویر1(.
عباســیان نیــز در آثــار هنریشــان و به خصــوص در منسوجاتشــان 
به شــدت تحت تأثیــر ساســانیان بودند. )تصویــر2(. »تأثیــرات آنان از 
که آنان را ساســانی  های اسالمی  فرهنگ و هنر ساســانی به حدی بود 
که بعد ها "انبار"  خوانده اند. نخستین پایتخت آنها فیروز – شاپور بود 
نامیده شــد و در قلمرو ســابق ایرانی ها، در تیســفون واقع شــده بود و 
کرمن،1387، 94(. فتح بغداد،  سپس به بغداد منتقل شد« )پوپ و ا
زمینه های تأثیرات متقابل آل بویه و عباسیان را فراهم ساخت. در این 
کردند  ک از آل بویه تقلید  ک و پوشــا دوران، عرب ها حتی در نوع خورا
و حتی البســه ایرانیان به عنوان لباس رســمی دربار انتخاب شده بود 
کرمــن،1387، 94(. البته اقدامات آنان  )پرایــس، 1389، 20 و پــوپ و ا
در حمایــت از علــم، فرهنــگ و هنر نیز بر میزان این تأثیرگــذاری افزود. 
لکن در بیان هنری خود همان راه هنر عرب – ساسانی را ادامه دادند 

و در این زمینه از اعراب مسلمان تأثیر پذیرفتند.
آل بویــه در زمــان حکومــت خــود ماننــد ســامانیان، حامــی علم، 
فرهنــگ و هنــر بــوده و امیــران آل بویــه نیــز ماننــد امیــران ســامانی، 
اهــل فضــل و ادب بودنــد. آنــان در زمــان حکومــت خــود، اقدامــات 
جهــت  در  آنهــا  از  بســیاری  کــه  دادنــد  انجــام  مؤثــری  فرهنگــی 
تحکیــم تشــیع در آن نواحــی بــود. آنــان لعــن بــر معاویــه و قاتلیــن 
ائمــه اطهــار را بــر منبرهــا بــه راه انداختــه و رواج دادنــد. عــزاداری 
 و ســوگواری در مــاه محــرم از زمــان ایشــان بــه یــادگار مانــده اســت6

 )پرویز، 1336، 144(.
آل بویه اما در حمایت از عرصه های مختلف فرهنگی، از جهاتی با 

که  سامانیان تفاوت های اساسی داشتند. برای آنان بسیار مهم بود 
کردن  خود را در انظار مردم، پادشاهان ساسانی جلوه گر سازند. زنده 
دوباره انواع رســومات دوران ساســانیان، بازتابی از همین میل آنان 
بــود. آنان در دوران حکومت خود، بســیاری از رســوم ایران باســتان 
نظیر تاج گذاری و جشن هایی نظیر نوروز و مهرگان و نظایر آن را دوباره 
اشاعه دادند. البته تالش برای کسب مشروعیت اجتماعی و سیاسی 
از طریق ایجاد پیوند با ساســانیان در حکومت ســامانی نیز مشاهده 
می شــود، لکــن ایــن امــر در آثــار آل بویه نمــود بســیار بیشــتری دارد.  

تأثیرپذیری هنر سامانی از هنر ساسانی

اقدامات فرهنگی حکومت سامانی، شکوفایی هنری چشمگیری 
را در این دوره موجب شد. البته از این میان - بنا بر دلیلی که پیش تر 
بدان اشــاره شــد – ســهم هنر ســفالگری بیش از هنرهای دیگر بود. 
که در میان  کز ســفالگری متعددی در قلمرو ســامانی فعال بودند  مرا
آنهــا، نیشــابور درخشــش بیشــتری داشــت. البتــه در این شــکوفایی 
هنــری، نقــش هنــر پیش از اســالم، خصوصــًا ساســانیان را نمی توان 
گرفته تا  گرفت. سامانیان در هنر خود از فلزکاری و سفالگری  نادیده 
کفن سن  گرفتند.  منسوجات، به نوعی تحت تأثیر هنر ساسانی قرار 
گواهی  ژوزه، یکــی از معــدود پارچه های بازمانــده از این دوران، خود 

بر این مطلب است )تصویر3(. 

تصویر2- پارچه عباسی متأثر از عناصر ساسانی، عراق، ابریشم.
http://www.clevelandart.org/art/1971.22?collection_search_ مأخــذ:

query=abbasid+textile&op
تصویر1- سکه عرب ـ ساسانی، درهم، عراق و بصره، بنی امیه.

  )http://collections.lacma.org/node/205728( :مأخذ
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تأثیرپذیری سامانیان از هنر ساسانی، بیشتر به واسطه سغدیان 
که ســامانیان برخاســته از ناحیــه ای به نام  گفتیــم  انجــام پذیرفــت. 
که در سغدیانا قرار داشت؛ پس سامانیان پیش از آنکه  سامان بودند 
کرده بودند و پس از  به حکومت برســند، تأثیرات ساســانی را دریافت 
گستره  اســتیال بر نواحی شــرقی ایران و ماوراءالنهر، این تأثیرات را در 

قلمرو خود اشاعه دادند. 
که ســغد به لحاظ قرار داشــتن در مســیر  البتــه الزم بــه ذکر اســت 

از  بــه مجموعــه ای  ابریشــم، در معــرض تأثیرپذیــری نســبت  جــاده 
عناصر تصویری فرهنگ های متفاوت قرار داشــت، »ســغد بخشــی از 
امپراتوری ساســانی شــد اما تأثیر فرهنگی از غرب ایران باعث پنهان 
کــردن فرهنگ آنها نشــد«  نگاه داشــتن ســنت های بومــی و محدود 
ساســانی،  و  ســغدی  نگاره هــای  مضامیــن  لــذا  )Sims, 2002,15(؛ 
تفاوت هــای بســیاری نیــز بــا یکدیگــر دارنــد. بــه عنــوان یــک تفــاوت 
که وجــه شــاهانه در هنر  کــرد  اساســی می تــوان بــه ایــن نکته اشــاره 
ساســانی غالب اســت و به بازنمایی هیئت پادشاه در اعمال و احوال 
مختلف چون پیروزی در جنگ و شــکار، جلوس شــکوهمند بر تخت 
کمتر محوریت  کــه در آثار ســغدی  و نظایــر آن می پــردازد. در صورتــی 
موضوعــات را پادشــاه تشــکیل داده و مضامیــن عامیانــه و روزمــره 
کنار مضامیــن مذهبی و  همچــون بزم هــا، ســرگرمی ها و نظایــر آن در 
 Azarpay, 1981,( حماســی موضــوع آثار هنری را تشــکیل می دهنــد
کبــاز، 1384، 43-26(. بــا این وجود، تأثیرات ساســانی  67 & 27 و پا
نه به لحاظ مضمون بلکه از جنبه ســبک پردازی در آثار ســغدی بارز 

است )جدول1(.
کــه در جــدول1 مشــاهده می شــود، هنر ســغدی، نقش  همانطــور 
حلقــه واســط تأثیرپذیری هنر ســامانی از هنر ساســانی را ایفا می کند. 

جدول 1- چگونگی تأثیرپذیری هنر سغدی و سامانی از هنر ساسانی.

کفن سن ژوزه، دوره سامانی، خراسان، موزه لوور. تصویر3- 
http://www.louvre.fr/en/mediaimages/saint-josse-shroud   :مأخذ

مطالعه نقوش سفال و منسوجات دورۀ سامانی و آل بویه در تطبیق با 
هنر ساسانی

نمونه سامانینمونه سغدینمونه ساسانیردیف       

1

کریستی. گالری هنری  نقره ساسانی، 
مأخذ: 

http://www.christies.com/lotfinderimaes
d56732/d5673290x.jpg/

پارچه سغدی، موزه متروپلیتن.
http://www.metmuseum.org/collec- مأخذ:  

tion/the-collection-online/search/73207

کالیفورنیا. سفال سامانی، نیشابور، موزه هنرهای آسیایی 
/https://www.flickr.com/photos :مأخذ 

mharrsch/354949455/in/set-4765

2

بخشی از یک پارچه ساسانی.
http://daultonart.com/silkroad-  مأخذ:

textile1.html

کریستی. گالری هنری  بخشی از یک پاچه سغدی، 
 مأخذ:

http://www.christies.com/lotfinder/textiles-
costume/an-impressive-sasanian-or-sogdian-

silk-iran-5482915-details

گود، سامانی، نیشابور. بشقاب 
 مأخذ: 

http://fotografia.islamoriente.com/es/content/pla-
to-hondo-con-motivos -nishapur-de-ir%C3%A1n-

siglos-x-dc
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ادامه جدول 1.

3

یوز پلنگ، بخشی از یک پارچه ساسانی، موزه 
ویکتوریا و آلبرت لندن.

 مأخذ:
https://www.flickr.com/pho-

tos/27305838@N04/4371452100

گالری هنری  یوزپلنگ، بخشی از یک پارچه سغدی، 
روگرابیت.

https://www.rugrabbit.com/item/sog- : مأخذ
dian-silk-samite-weave-belt-four-leaping-

animals-circa-800

یوز پلنگ، بخشی از بشقاب، سامانی، نیشابور.
کیانی، 1364، 21(  مأخذ: )کریمی و 

4

پرنده با برگی به دهان، ساسانی.
 مأخذ:

https://nl.pinterest.com/
/pin/458804280766164879

پرنده با برگی به دهان، بخشی از یک پارچه سغدی.
 مأخذ:

https://www.flickr.com/photos/27305838@
/N04/4473878626/in/pool-1335393@N20

کاسه سامانی. پرنده با برگی به دهان، بخشی از یک 
 مأخذ:

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/
dynasties/samanids/art/13-1975?image_index=0

5

گوزن، بخشی از یک  کمر  موهای دم و باالی 
ظرف ساسانی.

https://nl.pinterest.com/:مأخذ 
/pin/391531761334270749

پایه برای ایستادن پرندگان، بخشی از یک پارچه 
سغدی.

https://www.flickr.com/photos/rang- : مأخذ
/dalion/4927886991/in/photostream

بشقاب سامانی، موزه طارق رجب.
)Fehervari, ¾, 56( :مأخذ 

6

حلقه مروارید ساسانی، بخشی از یک نقاشی 
دیواری، موزه هنرهای هند، برلین.

http://daultonart.com/silkroad-  مأخذ:
textile1.html

ح پرنده، بخشی از یک پارچه  حلقه مروارید دور طر
کلیولند. سغدی، موزه 

 مأخذ:
http://www.clevelandart.org/art/1996.2.1

ح بشقاب، سامانی، نیشابور. حلقه مروارید دور طر
http://fotografia.islamoriente.com/en/ :مأخذ 

content/bowl-calligraphy-details-nishapur-iran-
century-x-ad
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لکــن ایــن تأثیرپذیری بیشــتر به جنبه هــای صوری محدود اســت. در 
که تجلیل  گاهانه روح هنر ساســانی  که هنر ســامانی به طرزی آ حالی 
از مقــام پادشــاه و القــای حــس قدرت و ســلطه اســت را دریافت نکرد؛ 
کــه بیشــتر بــا روح فرهنــگ عامــه  کــرد  در عــوض عناصــری را دریافــت 
ســازگاری داشــته باشــد. عناصر تصویری بــکار رفته در آثــار هنری این 
که  دوره، بیشــتر برگرفته از فرهنگ اســطوره ای و نیز حماســی هستند 
در نتیجــه حمایــت امیران ســامانی از زبان فارســی و ادبیات بر فضای 
کم شــده بود. تعداد زیادی از آثار هنری سامانی با  فرهنگی جامعه حا
موضوعاتی نظیر نبرد، ورزش های بومی مانند کشتی )تصویر4(، تصاویر 
گواهی بر این ادعاســت.  که خود  کار شــده اند  سلحشــوران و نظایر آن 

تأثیرپذیری هنر آل بویه از هنر ساسانی

 آل بویه نیز مانند ســامانیان از هنر ساســانی تأثیر پذیرفتند اما در 
ایــن تأثیرپذیــری، راه دیگــری را پیمودند. آنان در پی باززنده ســازی 
جــالل و شــکوه تــاج و تخــت ساســانی بودنــد و در ایــن راه، اقدامات 
فرهنگــی بســیاری انجــام دادنــد. در همین راســتا، آل بویــه بر خالف 
که حســی از  کردند  ســامانیان، عناصــری از هنــر ساســانی را اقتبــاس 
قــدرت و اقتــدار شــاهانه را در ذهــن مخاطــب برانگیــزد. موضوعــات 
تزیینی برخی از منســوجات این دوره شــامل حیواناتی نظیر عقاب و 
که »کاماًل در معنی و ظاهر  جانوران اســاطیری مثل شیر بالدار اســت 

ساسانی هستند« )پوپ، 1387، 98(.
که تا ســه الی چهــار قرن از  آل بویــه از منطقــه ای برخاســته بودند 
هجوم اعراب مسلمان در امان مانده و بسیاری از وجوه هنر ساسانی 
همچنان در آثار هنری آنان محفوظ مانده بود. آنان سپس به بغداد 
که در آن هنوز ســبک و ســیاق ساســانی در آثار هنری  رفتنــد، جایی 
ادامه داشــت. در نتیجه، آل بویه به سادگی در معرض تأثیر هنر عرب 
که اتفاقًا عناصر ساســانی بر آن بســیار چیره  گرفتنــد  – ساســانی قــرار 

کردند )جدول2(. بود و تأثیرات ساسانی را از عباسیان دریافت 
که  آل بویــه بــه قــدری در تأثیرپذیــری از هنر ساســانی پیــش رفتند 
کنار  گاهی تمیز دادن آثار آنها از آثار ساســانیان مشــکل است. البته در 
این تأثیرپذیری، تحولی نیز در طراحی نقوش منسوجات این دوره به 
وجود آمد. منسوجات آل بویه نسبت به دوران ساسانی دارای نقوش 
تزیینی و جزییات بیش تری شدند و به نسبت دوران ساسانی، فضای 
گرفته شــد )تصویر5(. در برخی  کمتری در ســطح پارچه ها بکار  منفی 
که درون  نمونه های این دوران، تکنقش های مجزا نیز دیده می شود 
گســترده شده اند. از نظر پیچیدگی  قاب یا به تنهایی در ســطح پارچه 
طراحی، باید نقوش این دوره را حد فاصل نقوش ساسانی و سلجوقی 

گرابر، 1384، 35(.  به حساب آورد )اتینگهاوزن و 

ُکشتی، ورزش بومی مردم خراسان، سامانی. تصویر4- 
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sama- :مأخــذ

nids/art/13-1975?image_index=0

جدول2- نمایش چگونگی تأثیرپذیری هنر عباسی و آل بویه از هنر ساسانی.

مطالعه نقوش سفال و منسوجات دورۀ سامانی و آل بویه در تطبیق با 
هنر ساسانی
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بحث 

که مشــاهده شــد، حکومت ســامانی و آل بویه به لحاظ  همانطور 
تاریخــی معاصــر یکدیگــر بــوده و نیــز بــه لحــاظ جغرافیایــی مرز هــای 
مشــترک داشته و در همســایگی یکدیگر بوده اند. این دو سلسله، به 
لحــاظ ســاختار حکومتــی مشــابه یکدیگر بودنــد و نیز هــر دو با اینکه 
حکومت هــای مســتقلی بــه شــمار می آمدنــد، اما همچنان در ســایه 
خالفت عباسی قرار داشتند. همچنین هر دو این حکومت ها، حامی 
جــدی علــم، فرهنگ و هنر زمان خــود بودند. وجه تشــابه دیگر این 
دو، تأثیرپذیــری آنهــا از هنر دوران ساســانی بود. اما بــا وجود تمامی 
این شــباهت ها، تفاوتی  اساســی میان حکومت سامانی و آل بویه در 
که ســامانیان  تأثیرپذیــری از هنــر ساســانی وجــود دارد؛ بدین معنی 
کردند و آن را در  کتفا  تنها به جذب جنبه های صوری هنر ساســانی ا
کــه دارای مضامین روزمره و غیــر درباری بود. در  کار بردند  آثــاری بــه 
کنار جذب عناصر صوری، از جنبه های شــاهانه  که آل بویه در  حالی 

و درباری هنر ساسانی نیز تأثیر پذیرفتند.
که تأثیرات  شــاید دلیل وجود این تفاوت را بتوان در واســطه هایی 
ساسانی را منتقل نمودند، یعنی سغدیان و عباسیان یافت. سامانیان 
تأثیرات ساسانی را از سغدی هایی دریافت کردند که در هنرشان توجه 
که آل بویه  بــه جنبه های روزمره و عامیانه زندگی موج می زد. در حالی 
که پس از رحلت  کردند  کســب  تأثیرات ساســانی را از اعراب مســلمانی 
پیامبر)ص( رویای تشــکیل امپراطوری عربی اسالمی را در سر داشتند 
و لذا جنبه های شاهانه آثار ساسانیان برایشان جذاب تر می نمود. این 
دلیل اما به تنهایی قانع کننده نیست؛ چرا که منطقی به نظر نمی رسد 
که تنها منبع آشنایی سامانیان با هنر ساسانی، سغدیان  گر بپنداریم  ا

بوده انــد و ســامانیان هیــچ یک از آثار ساســانی را از نزدیــک ندیده اند. 
که آل بویه هیچ یک از  گر بپنداریم  همچنین منطقی به نظر نمی رسد ا
گسیل می داشته  که امیر سامانی برای خلیفه عباسی  هدایا و خراجی 
را ندیده انــد7 تا از آن  تأثیر بپذیرند. تمامی این نظریه ها ما را به نتیجه 

اساسی تری سوق می دهد.

بــرای  مشــروعیت  کســب  به دنبــال  دو  هــر  آل بویــه  و  ســامانیان 
که داشتند، مدت ها  حکومت خود بودند. ســامانیان با تمام قدرتی 
که به لحاظ مذهبی، شــیعه  در ســایه خلیفــه باقی ماندنــد و آل بویه 
بــوده و اعتقــادی بــه خلیفــه نداشــتند نیز با آنکــه بغــداد را در اختیار 
گرفتنــد، قــادر بــه حذف خلیفــه نبودند؛ زیــرا از این طریــق به دنبال 
که بیشتر  کسب مشروعیت مذهبی و سیاسی در میان مردمی بودند 
گرایش به مذهب تسنن داشتند. در عرصه فرهنگ و هنر نیز آل بویه 
کســب مشــروعیت ملی برای حکومت خود بودند. لذا پس  به دنبال 
کســب قــدرت، دســت بــه نسب ســازی بــرای خــود زدنــد و خــود را  از 

کردند.  منتسب به خاندان ساسانی معرفی 
کــه بــه نوعــی بومــی قلمرو خــود بــوده و از اشــراف نیز   ســامانیان 
بودند، به زودی توســط مردم پذیرفته شــدند و دست به کار حمایت 
از زبــان و ادبیــات عامــه زدنــد و از زبــان به عنــوان ابزاری بــرای ایجاد 
کردنــد. همین امر در  مشــروعیت ملی بــرای حکومت خود اســتفاده 

هنــر آنــان و به ویژه در نقوش ســفال نیز انعــکاس یافت. رونق نقوش 
گواهی بر این  کنار رونق ادبیات حماسی،  حماســی و اســطوره ای در 
کــه بومی  ادعــا اســت. آل بویــه امــا بــر منطقــه ای حکومــت می کردند 
که بیشــتر عرب زبان  آن  نبودنــد و نیــز مرکــز حکومت آنان بغــداد بود 
بودنــد. پس آنان نمی توانســتند مانند ســامانیان به زبان متمســک 
که  کســب مشروعیت ملی ســعی بر این نمودند  شــوند. آل بویه برای 
خــود را در انظار مردم، همانند پادشــاهان ساســانی جلوه گر ســازند. 
که تا پیش از آنها توســط  گرفتند  کنار حکومت عباســی قــرار  آنــان در 
جنبه هــای دربــاری و شــاهانه آثــار ساســانی متأثــر شــده بــود. پــس 
که عباسیان  بهترین راه ایجاد مشــروعیت را در ادامه مسیری دیدند 
که برای  کرده بودند تا از ایــن طریق بتوانند هویتی  پیــش از آنهــا آغاز 
کرده و نزد تــوده مردم به مشــروعیت  خــود ســاخته بودنــد را تقویــت 
ملــی دســت یابند. بــه همین دلیل آنان در آثار هنــری خود و به ویژه 

کردند. نقوش منسوجات، الگوهای ساسانی را بازسازی 

نتیجه

تصویر5- پارچه متعلق به آل بویه، موزه منسوجات واشنگتون دی  سی.
  http://thaitextilesociety.org/info.php?pg=dx2x4191:مأخذ
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پی نوشت ها

1 ســامان خدات لقبی مانند بخارا خدات و چغان خدات و ... بود. پســوند 
کلمه ختــای )خدای( در زبــان پهلوی به معنی شــاه  خــدات در اینجــا معــادل 

)فرمانروا( است )فروزانی، 1381، 49(.
که قــدرت و عظمت آل بویه بــه  دوره اعتالء  2 در قــرن چهــارم هجــری قمری 
خود رســید، ســرزمین دیلم شــامل تمام ایاالت جنوبی بحر خزر بود. مقدسی، 
گــرگان و طبرســتان و دیلمان را جزء قلمرو حکومتی این سلســله نوشــته  قــم و 
اســت. اصطخــری، رودبــار واقــع در ســاحل چــپ ســفیدرود را، مرکــز حکومــت 

پادشاهان دیلم می داند )پرویز، 1336، 4(.
3  آنها حتی برای خلیفه المستکفی خرجی روزانه قرار دادند. قدرت آنان در 
که معزالدوله در ســال )334هـ . ق(، المستکفی  دســتگاه خالفت به حدی بود 

را از خالفت خلع و پسر المقتدر را خلیفه خواند )فقیهی، 1378، 41(.
4  » ایشــان در زمان حیات، با القابی مانند؛ مؤید، موفق، منصور، معظم و 
منتصر، و پس از مرگ؛ حمید، شهید، سعید، سدید و رضی خوانده می شدند« 

)ناجی،1390، 14(.
5  عنوان شاه شاهان یا شاهنشاه ظاهرًا نخستین بار در ایران بعد از اسالم، 
کردند.  توسط مرداویج زیاری بکار برده شد و سپس آل بویه آن را بر خود اطالق 

)موسوی بجنوردی، 1393، ج8، 40(.
6  همچنیــن آل بویــه در زمــان عضدالدولــه بــر مزار امــام علی)ع( عمــارت بنا 

کردند )خواند میر، 1353، 427(. 
7 چنانکــه جرفادقانــی چنــد و چــون برخــی از ایــن پیشکشــی ها و هدایــا 
کرده اســت  کتاب خود ذکر  کــه امیــر ســامانی برای خلیفــه می فرســتاده را در  را 

)جرفادقانی، 603هـ . ق، 34-37(.
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