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تاریخ دریافت مقاله 93/62/22 :؛ تاریخ پذیرش قطعي91/20/62 :

چکیده
نمونههای اندکی از هنر نقاشی دیواری از دورههای اشکانی و ساسانی برجای مانده است و در این میان تعداد نمونههای موجود در
ایران امروزی بسیار کمتر است اما همین نمونههای انگشتشمار ،نقشی مهم و اساسی را در بازنگری و تحلیل تاریخ تکوین هنر

نقاشی دوران پیش از اسالم ایران ایفا میکند .این دیوارنگارهها در دو دوره و دو منطقهی متفاوت در ایران و در یک نوع
سبک و شیوهی نقاشی نزدیک به یکدیگر دیده میشوند .تنوع موضوعات نقاشی در مجموعه كوه خواجه زابل و شهر گور
فیروزآباد و توانایی به انجام رسانیدن كاری با این وسعت ،یقینا نشاندهندهی بهرهگیری از هنرمندان سطح باالیی
میباشد كه در این مناطق كار كردهاند .مطالعهی این آثار محدود نشان میدهد گرچه فنون و شیوههای متفاوتی در خلق آنها
بهکار رفته ،این نمونهها در عین هماهنگی کامل با قالب یا شکل و مفهوم کاربردی معماری ،متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگ
متنوع ایرانزمین شکل گرفته است .این مقاله به مقایسهی دو نمونه از دیوارنگارههای اشکانی کوه خواجه سیستان با نمونهی
منحصربهفردی از دوران ساسانی در فیروزآباد فارس اختصاص دارد .تحلیل این دیوارنگارهها از نظر موضوعی ،ساختار هنری و
شیوهی اجرا نشان میدهد که هنر نقاشی دوران ساسانی بهرغم نفوذ هنر هلنی بهعنوان هنری مستقل و ایرانی از نظر شکل و
محتوا از هنر نقاشی اشکانی در شرق ایران تأثیر پذیرفته است.
واژههای كلیدی :نقاشی دیواری ،اشکانی ،ساسانی ،کوه خواجه سیستان ،فیروزآباد فارس
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 .6مقدمه
هنر ایران در دورهی اشکانی و ساسانی با نقوش و نگارههای ظروف ،پارچهها و سکهها شناخته میشود .همین
نمایههای معدود و محدود نشاندهندهی پختگی طرح و قدرت آن در بیان و نمایش تصاویر و فضاهای مختلف
است .اما سوای این نقوش نشانه هایی از نگارگری در تزئینات معماری این دو دوره ،با همان خصوصیات نقوش
ظروف و سکهها ،بهصورت قطعاتی اندک و پراکنده در دو محوطهی کوه خواجه (اشکانی) و شهر گور (ساسانی)
بهدست آمده است.
پرسشی که در نخستین برخورد با این دیوارنگارهها مطرح میشود این است که چگونه در دو دوره و دو
منطقهی متفاوت در ایران یک نوع سبک و شیوه نقاشی نزدیک به یکدیگر پیدا میشود؟ تنوع موضوعات
نقاشی در مجموعهی کوه خواجه و شهرگور فیروزآباد و توانایی به انجام رسانیدن کاری با این وسعت ،یقیناً
نشاندهندهی بهرهگیری از هنرمندان سطح باالیی است که در اینجا کار کردهاند .سبک آنها عمدتاً با درجات
مختلفی تحتتأثیر هنر شرقی -ایرانی قرار دارد .از نظر گیرشمن ،نفوذ هنر غربی بر این نقاشیها محسوس
است ولی در حقیقت صحنههای نقاشیهای دیواری حکایت از استفاده از نوعی هنر تلفیقی دارد که هنرمند با
استفاده از سنتهای نقاشی و داستانپردازیهای ایرانی و ترکیب شیوه یونانی و ایرانی سنتهای زمان خود را
با آن جاودان ساخته است .گیرشمن به سه صحنهی مختلف از نقشبرجستههای ساسانی در فیروزآباد که در
یک تابلوی واحد گرد آمدهاند و هیچگونه ربط و بستگی بههم ندارند جز یک تصور کلی از پیروزی ساسانیان بر
پارتیان اشاره میکند و آن را نتیجهی تأثیر احتمالی نقاشی بر پیکرتراشی ساسانی در فیروزآباد میداند.
(گیرشمن )482:0531 ،دالیل او روایتهای مسعودی و استخری از وجود نقاشیهایی بهمانند نقشبرجستههای
ساسانی در کتابهای مصور ساسانی است (همان )532،بنابراین پختگی و وابستگی آثار هنری مختلف در دورهی
ساسانی به هنر نقاشی ایرانی چیزی دور از ذهن نیست و این هنر نمیتوانسته بهیکباره خلق و گسترش یافته
باشد .ریشه و پایه هنر ایرانی را در هنر مشرقزمین دانستهاند که طرح و مایههای روحانی ،عالقه به ریزهکاری
بسیار و پرداختن به جزئیات در تزئین از این منبع شرقی سرچشمه میگیرد (آژند .)8804833 ،اگرچه فتح ایران
بهدست اسکندر راه را برای گسترش فرهنگ یونانیمآبی در آسیای غربی گشود ،روح یونانی هرگز در این
سرزمینها بهطور کامل جذب نشد .در زمان اشکانیان مردمان خاور نزدیک به تفسیر آزادانه از هنر یونانی
پرداختند .هنر اشکانی خصلتی انتقالی دارد که از یکسو به هنر بیزانسی و از سوی دیگر به هنر ساسانی و
هندی مرتبط میشود و در دوران ساسانی نیز این روند ادامه یافته و هنر ساسانی قالبها و سنتهای بومی
ایرانی را احیا کرد؛ بهگونهای که آن را میتوان نقطه اوج یکهزار سال پیشرفت هنری دانست (پاکباز،
.)12204834

در این مقاله دو نقاشی از دورهی اشکانی و یک نقاشی متعلق به دورهی ساسانی موردمطالعهی تطبیقی
قرار میگیرند .یکی از نقاشیهای اشکانی ازلحاظ ترکیببندی و پیکرهها و دیگری از نظر جزئیات چهرهی
موضوع نقاشی با نقاشی ساسانی قیاس شدهاند .در یک نگاه کلی به این دو محوطه تاریخی ،با نقاشیهایی
روبهرو هستیم که موضوع در آنها ترکیب گروهی از افراد با جزئیات فراوان است .این امر بهخصوص در
نقاشیهای اشکانی در کوه خواجه مشاهده میشود .از دیگر خصوصیات آنها ،استفاده از رنگهای تخت و
بدون سایهروشن و با خطوط محیطی تیرهرنگ بوده که در نهایت بر اساس شناخت بهدستآمده و مطالعهی
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تطبیقی ،خصوصیات و سبک اجرای تنها نقاشی موجود در مرزهای ایران از دورهی ساسانی را میتوان ادامه
شیوهی بهکاررفته در نقاشیهای اشکانی دانست.
 .2موقعیت و پیشینهی مطالعاتي در كوه خواجه و شهر گور
بنای کوه خواجـه در سیسـتان (تصـویر  )4در شـرقیتـرین قلمـرو سـلطنت اشـکانیان بـوده و یـک اثـر و کـا
منحصربهفرد چه در زمان خود و چه در زمان حال بهشمار میرود .این محوطهی بهجامانده از زمان اشـکانیان،
در  8:کیلومتری جنوب غربی زابل و در دامنهی کوهی صخرهای از جـن بازالـت در میـان آبهـای دریاچـه
هامون قرار دارد (رحمانی .)48204835 ،نخستین مطالعهی باستانشناختی روشمند در این محـل را اورل اسـتین
در سال  4342میالدی به انجام رسانید .او از قلعه مرکزی نقشهبرداری کرد و از نقاشیهای دیـواری آن عکـ
گرفت و تعدادی از آنها را به موزه دهلی منتقل کـرد ) .(Stein1928اسـتین ایـن آثـار را بقایـای یـک معبـد
منحصربهفرد بودایی در ایران دانست .وی بسیاری از آثار بودایی اولیه آسیای مرکـزی و هنـد و همچنـین آثـار
یونانی آنها را بررسی و یا کاوش نمود ) .(Stein1916:221; Rienjang 2012پـ از او هرتسـفلد بـه مطالعـه
دقیق این محوطه رویآورد و در سالهای  4352و  4353میالدی از این محل دیدار و آرشیو بزرگی از عک ها
و طرحها تهیه کرد و قسمتهای دیگری از نگارهها را با خود به برلین برد که مفقود و یا در جنگ جهـانی دوم
از میان رفتند ،اما تعداد بسیار محدود و کوچکی در مجموعههـا بـاقی ماندنـد ) .(Kawami1987هرتسـفلد در
تاریخگذاری این محل به وجود دو دورهی ساسانی اعتقاد داشت ولی بعدها تغییـر عقیـده داد و دوره اول آن را
مربوط به ساتراپ محلی در قرن اول مـیالدی دانسـت کـه در حـوزهی شـرقی ایـران و در سیسـتان حکومـت
میکرده است (محمدیفر3:-34 04831 ،؛ .(Herzfeld 1941
سومین کار و کاوش علمی را در این محل یک هیئت ایتالیـایی بـه سرپرسـتی جورجیـو گـولینی در سـال
 4324میالدی ترتیب داد که در آن شش الیه از عصر هخامنشی تا دورهی اسالمی مورد شناسایی قرار گرفـت.
الیه  Vدر این محوطه مربوط به دورهی پارتی بود ) .(Tucci 1966:143-147; Gullini 1964بر روی دیوارهای
خشتی و کاهگلی در این محوطه تزئیناتی با تکنیک و مواد و مصالح متفاوت بهچشـم مـیخـورد .از میـان ایـن
تزئینات میتوان به نقاشیهایی که با تکنیک تمپرا بر روی الیه تدارکاتی کاهگل اجـرا شـده ،نـام بـرد .آخـرین
کاوشها را در این محل سید محمود موسوی از  481:تا  4811به انجام رسانید که در طـی آن ،شـمار بسـیار
زیادی از نقاشیهای دیواری پراکنده و در قطعات بهنسبت کوچک بهدست آمد که گویای موضوعات و یا نقوش
خاصی نیستند (مصلی .)43 ،4832 ،محوطهی تاریخی فیروزآباد در  4::کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفتـه و در
منطقهای کوهستانی با آبوهوایی معتدل قرار دارد .شهر کنونی فیروزآباد در  8کیلومتری جنـوب شـرقی یـک
اثر تاریخی بهنام گور و یا اردشیرخوره که توسط اردشیر بابکان ،بنیانگذار سلسله ساسانیان ساخته شده ،واقـع
است (تصویر  .)5برای نخستینبار استین حین بررسی فارس ،از این مکان بازدید و آنرا توصیف کرد (وانـدنبر،،
130 4813؛  .(Stein 1936این شهر دارای حصار مدور است و انتساب آن به اردشیر ساسانی مـورد قبـول اک ـر
پژوهشگران و همچنین مورخین دورهی اسالمی است (سامی  .)5430 4833نخسـتین بررسـی باسـتانشناسـی را
دیتریش هوف آلمانی در این شهر به انجام رسـاند ( .(Huff 1974ایـن شـهر دارای چهـار دروازه اسـت کـه بـا
زاویهی  3:درجه نسبت به هم قرارگرفتهاند .قطر تقریبی شهر  5کیلومتر است و دو دیوار تودرتو حصار شهر را
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تشکیل میدهند .شهر دو قسمت است؛ دایرهی مرکزی به قطر تقریبی  12:متر کـه تخـتنشـین و همچنـین
منار یا تربال با ارتفاع تقریبی  8:متر در مرکز شهر در آن قرار دارد .بقیه شهر در بیرون ایـن دایـره تـا حصـار
امتداد مییابد و شامل خانههای ساده کمارتفاع و حیاط و باغ در راستای خیابانهای شعاعیشکل میشـود کـه
در مجموع این قسمت از شهر را به بیست قسمت تقسیم میکند (هوف.)12 – 13 04822 ،
نخستین کاوش باستانشناسی در این محوطه در  4831توسط هیئت مشترک ایرانی ـ آلمانی بـا همراهـی
دیتریش هوف و سرپرستی لیلی نیاکان به انجام رسید .در طی این کاوش نقاشیهای دیواری بسیار ارزشمندی
کشف شد ( .)De waele 2009بالفاصله هیئتی برای حفاظت ،الیهبرداری و خواناسازی این نقوش اعزام گردید.
مسعود آذرنوش درخصوص اهمیت شهر گور عقیده داشتند0
«فیروزآباد یا همان شهر گور نخستین شهریست که ساسانیان بنیـان نهـادهانـد و آخـرین شـهر اشـکانیان نیـز محسـوب
میشود .بر طبق متون تاریخی ،زمانی که اردشیر یکم در حال ساخت شهر گور بود ،هنوز با اردوان چهـارم ،آخـرین شـاه
اشکانی میجنگید .شهر گور ویژگی مهمی دارد و میتوان مرحلـه انتقـالی دوره اشـکانی بـه ساسـانی را بـهخـوبی در آن
مشاهده و مطالعه کرد .از ویژگیهای دیگر این شهر آن است که طراحی آن کامالً هدفمند بوده و با یک برنامهریزی دقیق
طراحی و ساخته شده است( ».آذرنوش)55 ،4832 ،

 .9روش كار
در این مقاله برای مقایسه ،سه نمونه نقاشی دیواری از دورهی اشکانی و ساسانی به شرح زیر انتخاب و بررسی
شده است 0نگاره شماره یک (تصویر  )8از نقاشیهای دیواری دورهی اشکانی که بر دیوار عقبی تاالر مرکزی کوه
خواجه نقش بسته و بخش ی از یک مراسم رسمی با حضور زوج حکمران و همسرش در زیر چتری شبیه به
سایبان ایستاده را نشان میدهد .این نقوش دورگیری خطی و رنگآمیزی شدهاند .هرتسفلد در  4352و 4353
میالدی این نقاشیها را کشف کرده و از محل اصلی جدا نموده است .بررسیهای انجام شده در این مقاله بر
اساس تصاویر و توضیحات ارائه شده در گزارشها و کتب موجود انجام گرفته است.
نگاره شماره دو (تصویر  ،)2قطعه نقاشی دیگری از کوه خواجه و متعلق به دورهی اشکانی است که بر اساس
گزارشهای هیئت باستانشناسان ایتالیایی منتشر شده در  4312میالدی ،در فضای ورودی منتهی به حیاط
بزر ،داخلی بهدست آمده است .موضوع آن ،تصویر سر شش مرد بر روی زمینهای از دورنمای یک شهر است.
این نقاشی نیز با دورگیری به رنگ قرمز ارغوانی و استفاده از یک رنگ (قرمز) در طیفهای مختلف رنگآمیزی
شده است .نقاشی با ابعاد  18 ×13سانتیمتر در موزه ملی نگهداری میشود و در  4311به مناسبت گردهمایی
ساالنهی باستانشناسی به نمایش گذاشته شده است (رحمانی8:04813 ،؛  .)Mariani 1977نگاره شماره سه
(تصویر  ،)1دو قطعه نقاشی ساسانی بهدستآمده درطی حفاریهای  4831شهر گور فیروزآباد فارس بوده که
بخشی از این دیواره و بر روی بستر گچی با استفاده از رنگهای معدنی و نقوش انسانی و هندسی اجرا شده
است.
 .3ویژگيها و موضوع نقاشيها
در هنر ایرانی بین اجزای صحنههای نقاشی و مکان اجرای آنها ارتباط مشخص و نمایانی وجود دارد که
نشاندهندهی دورههای مختلف و مضامین گوناگونی است که بهعنوان تزئین بر روی دیوارها نقش بستهاند.
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نقاشیها نشاندهنده مراسمی بودند که واقعاً در محل انجام میگرفته ،شاید بهصورت یادمانی از آنها و یا
نشاندهنده آنکه هر اتاق چه استفاده و کاربردی داشته است .این امر در نقاشیهای کوه خواجه و شهر گور نیز
نمایان است.
گیرشمن معتقد است در نقاشیهای اشکانی کوه خواجه زیباییشناسی ایرانی که تحرّک ندارد و به سبک
نقلی بیاعتناست و به شکلها جان نمیبخشد ،در برابر هجوم روشهای یونانی و رومی مقاومت میکند.
هنرمندی که نقاشیهای دیواری کوه خواجه را ساخته حتی در مورد فنون کار نیز به روشهای آشوری
بازمیگردد .موضوع نقاشی بر پهنه گسترده میشود و خطوطی به رنگهای تیره که حدّ کنارهها را مشخص
میکند و رنگآمیزی سیاه برخی از جزئیات مانند ریش و گیسو را برجسته مینمایاند (گیرشمن .)1504814 ،در
نمایش و ارائه حالتهای اثری بینابین دو شیوهی رومی و یونانی را ارائه میدهد .چهرهها سهر و بدن تمامر
رسم شدهاند که این شیوة تصویرگری پیکرهای انسانی خود ریشهای دیرینه در سنن تصویرگری مشرقزمین
دارد .در نگاره یک حکمران در سمت راست و همسر او یکقدم عقبتر در سمت چپ جای گرفتهاند .نقاش با
نرمش خطوط در ساختار پیکرة ملکه ،تصویر را از رسمیت و عدم انعطاف میرهاند که این خود حالتی از ح
احترام و عطوفت را بههمراه دارد (تصویر  8و  .)1در این اثر نقوش با دورگیری خطی پویا شده و نیروی رنگها را
تشدید نمودهاند که خود نشان از قابلیتها و دانش تجسمی هنرمند دارد (کمالی.)1104832 ،
نگارهی دو ،یکی از نمونههای بسیار مهم هنر نقاشی شرق ایران در دورهی اشکانی است؛ نقاشی منظره
بسیار جالبی را نشان میدهد که برروی زمینهای از دیوارها و برجهای بلند ،سر چهار مرد بهصورت نیمر
نمایش داده شده است .این اشکال تا حدودی رویهم قرار گرفته و این تصور را بهوجود میآورد که آنها در
یک ردیف رژه میروند .در جلوی آنها ،پشتسر یکنفر دیگر ردیف دیگری از رژهروندگان دیده میشود .افراد
بدون کاله ،با نیمر هایی با بینی کشیده و تیز ،چشمهای درشت و موهای انبوه کشیده شدهاند .تصویری که
در جلوی صحنه دیده میشود ،یک گوشواره گرد در گوش سمت راستش دارد .مرد بعدی دارای ریش است.
صورتها به رنگ قرمز بوده و از قرمز ارغوانی برای نشان دادن خطوط نیمر ها ،مژهها ،پردههای بینی،
گوشواره و همچنین مو و ریش استفاده شده است (تصویر  2و  .)2دیوارههای شهر با برجهای هشتضلعی که
سرها در جلوی آنها قرار گرفتهاند ،درون الیه تدارکاتی سفیدرنگ قرار گرفتهاند .درحالیکه خطوط کناره
نمای آنها با قرمز ارغوانی نشان داده شده است و خط عمودی برجها با کمک خطوط اضافی زرد و نارنجی
تقویت شده و یک نوار نارنجی اتصال دیوار را مشخص میسازد .در پشت صحنهی جنگ ،بین دو برج ،دو سر
دیده میشوند که به سمت چپ نگاه میکنند .آنکه در جلو قرار گرفته بدون کاله و دارای ریش است .تصویر
دیگر که تقریباً پشتسر نفر اول پنهان شده ،یک کالهخود نیمکرهای قرمزرنگ پوشیده که اجزایی از آن تا زیر
گونههای وی میرسد .در سمت دیگر برج و سمت چپ آن ،آثاری از شخص دیگری بدون کاله که رو به سمت
چپ دارد ،دیده میشود .زمینه پشت آنها سبز یا آبی کمرنگ است (تصویر .)2 -2
این صحنه نقاشی را به این صورت میتوان توصیف کرد 0صورتهایی که در جلو و سمت راست و خارج از
دیوارها قرار دارند و همچنین اشخاصی که در داخل دیوارهها (داخل شهر) قرار دارند ،همگی در حال اجرای یک
مراسم نظامی میباشند .نمیتوان گفت که آنهایی که در داخل شهر هستند تماشاگر این مراسم هستند،
چراکه در این صورت باید لباسهای آنها بهگونهای دیگر تصویر میشد .در لحظهای که ما میبینیم ،قسمتی

 / 30مطالعهی تطبیقي نگارههای باستاني كوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

از دسته نظامی وارد شهر شدهاند ،درحالیکه بقیه در امتداد دیوارهها درحال رژهرفتن هستند .شکل معماری و
برجهای هشتضلعی برروی الیهی تدارکاتی سفیدرنگ اجرا شده ،درحالیکه خطوط محیطی آنها با قرمز
ارغوانی نشان داده شده است و خط عمودی برجها با خطوط رنگی اضافی زرد و نارنجی تقویت شده است و
یک نوار نارنجی اتصال دیوارها را مشخص میسازد (رحمانی.)8:04813 ،
نقاشیهای بهدستآمده از شهر باستانی گور فیروزآباد ،باتوجه به نظریات باستانشناسی و مستندات
موجود ،یکی از منحصربهفردترین نگارههایی بوده که تاکنون بهدست آمده است و این مسئله به حساسیت
بیشازحد این آثار میافزاید .در میان این نگارهها فقط دو بخش از آنها مشهود است 0یک بخش از این
نگارهها بر روی دیوار شامل چهار نقش انسانی است؛ در قسمت راست این نگاره نقش مرد جوانی است که به
دلیل تخریب نیمی از نقش (سمت راست) و پایینتنه از قسمت ران پا تا پایین ،وضعیت قرارگیری آن مشخص
نیست .فرم طراحی آن به این صورت است که تمامتنه از روبهرو ولی چهره بهصورت سهر تصویر شده است.
این نقش با رنگدانههای معدنی ،در قسمت مو ،خطوط چشم ،دهان و خطوط محیطی بدن با رنگ قرمز
متمایل به قهوهای و بقیه سطوح بدن با رنگ صورتی روشن بر روی بستر گچیِ کامالً مسطح اجرا شده است.
ساختار تصویری و آناتومی نقش از لحاظ فرم منحنیهای بدن و چهره بسیار قوی است .در قسمت راست این
نقش و چسبیده به آن ،نقش زنی دیده میشود که با همان سبک و شیوهی نقش مرد جوان اجرا شده است با
این تفاوت که رنگ لباس با زمینهای از رنگ قرمز پوشیده شده است و چیزی شبیه به یک بره بر روی دستان
او قرار دارد .این دو نقش داخل یک کادر مستطیل با زمینه سبز روشن قرارگرفته است که یک کادر دیگر به
فاصله حدود پنج سانتیمتر از کادر قبلی به موازات آن ترسیم شده است .بر روی کل سطوح این نقشها الیه
ضخیمی از شوره دیده میشود .در سمت چپِ کادر مستطیلی توصیف شده ،یک کادر دیگر با همان ابعاد
بهصورت عمودی به موازات کادر دیگر دیده میشود .زمینهی این کادر صورتی است و دو نقش انسانی بر روی
آن تصویر شده است .سبک اجرایی آنها شبیه به نقشهای دیگر است .به دلیل ضخامت شوره ایجاد شده بر
روی سطح نقوش ،بخشهای کوچکی از این نقوش دیده میشود (تصویر  1و  .)3نقش سمت راست نقش زنی
است که به همان فرم نقش قبلی ایستاده و چیزی در دستان او قرار دارد که به دلیل وجود شورهها دیده
نمیشود (رحمانی.)4: ،4831 ،
 .6شیوهی كار و اجرای نقاشيها
نقاشیهای کوه خواجه با تکنیک تمپرا 4برروی الیهی تدارکاتی به ضخامت بسیارکم اندود کاهگل و دارای
سطحی کامالً صیقلی اجرا شده و برروی الیهی تدارکاتی که كه در حالت دونم بوده رنگگذاری انجام شده و این
امر موجب جذب رنگ شده است .در این شیوه رنگها بهصورت کدر میباشند و تنوع رنگی در این نقاشیها از
سبز-قرمز -خاکستری-سفید است (تصویر .)3
نقاشیهای شهر گور فیروزآباد با تکنیک تمپرا برروی الیه تدارکاتی سفیدرنگی روی گچ کشیدهشده اجرا
شده که بر روی آن رنگهای متنوع (سبز ـ قرمز ـ صورتی -نارنجی -زرد) در درون یک كادر مستطیلشکل بهچشم
میخورد.
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 .1تحلیل و مقایسهی نقاشيها
 .6،1شناخت ویژگيهای هنری

هنگامیکه برای نخستینبار نقاشیهای متعلق به این دو دوره در داخل مرزهای امروزی ایران باهم مقایسه
شدند ،نمونهها تشابهات مشخصی را نشان داد ،در نگاه کلی این نگارهها برای القای مراسم آیینی و صحنههای
زندگی عادی ترسیم شدهاند و همین امر سبب رعایت شیوههای نقاشی شرقی شده است .در اینجا نقش
صورت که با خطوط ساده ترسیم شده ،ترکیب طبیعی آنرا به یک طرح تزئینی مبدل میسازد .در این
نقاشیها قرار گرفتن یک پیکر به روی قسمتی از پیکرههای مجاور تالشی در جهت ایجاد عمق تلقی میگردد.
از سوی دیگر استفاده از رنگهای تخت و روش قلمگیری با خطوط تیره در جهت بازنمایی دو بعدی از
خصوصیات نقاشیها در این دو دوره بوده و نشاندهندهی زیباشناسی طبیعتگریز ایرانی است که در دورههای
بعد نیز ادامه دارد.
تأکید بر جزئیات در سرهای ترسیم شده در این نقاشیها و نمایش آرایش موی سر و کاله و تاج و موهای
آراستهشده یکسان است؛ بهعنوان م ال ،در نگارهی دو گرچه تنوع رنگی در ترسیم چهره نیمر و توجه به
قوس پیشانی ،چشمهای تقریباً برآمده ،چانهی قوی ،رنگ تخت صورت ،موها و ریشهای انبوه و خطوط
محیطی قوی چندان مشخص و بارز نمیباشند ،نقّاش را از پرداختن به جزئیات بازنداشته است.
همچنین در نگارهی دو نقاشیها چهره مردانی بهصورت نیمر برروی زمینهای از شکل دیوارها نقش زده
شده که تا حدودی رویهم قرار گرفته و این تصوّر را بهوجود میآورد که آنها در یک ردیف هستند .صورتها
به رنگ قرمز بود ه و از قرمز ارغوانی برای نشان دادن خطوط نیمر ها ،مژهها ،پردههای بینی ،گوشواره و
همچنین مو و ریش استفاده شده است .درحالیکه در نگارههای یک و سه مربوط به کوه خواجه و شهر گور
بدنها از نمای روبهرو و چهرها بهصورت سهر در کوشش برای القای عمق فضا برای نقاشیها ترسیم شدهاند.
در نگاره دو این تأثیر ،درهرصورت به خاطر رنگ تخت و یکنواخت زمینه کمرنگ و تضعیف میشود.
تفاوتهایی را نیز در گروه افراد سلطنتی و افراد عادی میتوان دید؛ در نگارهی یک ،با توجه به جزئیات
لباسها و استفاده از رنگهای متنوع و جامههای مرصع و جواهرنشان جایگاه افراد و نوع مراسم توسط نقّاش
بهخوبی نشان دادهشده است ،درحالیکه در نگارهی سه ،بدون درنظرگرفتن جایگاه اجتماعی افراد با لباسهای
ساده ،بلند و چیندار در حال انجام مراسم مذهبی میباشند.
معیارها و شاخصهای اصلی در این سه نقاشی نهتنها بهخاطر ترکیببندی رعایت شده ،بلکه بیشتر به
خاطر ذوق نشاندادهشده در طراحی و سبک کار ،که نشاندهندهی یک آموزش دقیق در شبیهسازی کالسیک
بوده ،قابلتعریف است .بهنظر میرسد دیدگاههای متأخر کهن در اینجا در مقابل هرگونه رابطه با سنتهای
یونانیمآبی (هلنیسم) مقاومت کردهاند (جدول .)4
 .4تحلیل موضوعي در این سه نقاشي
در خصوص نگارهی دو که یکی از نمونههای بسیار مهم هنر نقاشی شرق ایران در دورهی اشکانی است موضوع
صحنه کامالً روشن نیست .احتماالً مراسم نظامی مردانی را که در داخل و خارج از دیوارهای شهر درحال
رژهرفتن هستند ،نشان میدهد .اندازهی تصویر طبیعی نیست ،زیرا سرها بزر،تر از دیوار کشیده شدهاند و
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نقاش قصد داشته جزئیات چهرهها را نشان دهد .نقاشیها چهرهی مردانی را بهصورت نیمر نشان میدهد که
در پ زمینهی آنها دیوارههای شهر قرار دارد که تاحدودی رویهم قرارگرفته و این تصوّر را بهوجود میآورد
که آنها در یک ردیف هستند (رحمانی.)8204813 ،
نگارهی یک ،صحنهی جلوس پادشاه بههمراه شهبانو را نشان میدهد؛ صورت شاه در سمت راست و اندکی
جلوتر از ملکه نقش شده و دست چپ خود را دور کمر ملکه قرار داده که نشان از جایگاه و مقام ملکه است.
در کل ،ترکیببندی در نقاشی و اسلوب آن بهسادگی به سنن یونان غربی مربوط نیست و نشانههای بازگشت
به سنتهای شرقی دیده میشود.
درخصوص نگارهی سه که مربوط به دورهی ساسانی است ،مراسم مذهبی ،حامالن هدایا با لباس رسمی و
موهای آراسته را نشان میدهد؛ پیکرها با خطوط قرمز متمایل به قهوهای و سطوح رنگی تخت بازنمایی
شدهاند و استفاده از رنگهای متنوع در پ زمینه باعث جلوهی چشمگیر این نقشها شده است .استفاده از
رنگهای تیره و روشن و قرارگرفتن پیکرها روی یکدیگر تصوّر عمق را به بیننده القا میکند.
 .0شناخت و تحلیل فني
تکنیک و ترکیبات نقاشی شهر گور با نقاشیهای دیواری یافت شده در کوه خواجه کامالً متفاوت است این
دیوارنگارهی ساسانی بهطور مستقیم بر روی دیوار با الیهی تدارکاتی از جن گچ کشیده شده و دارای تنوع
رنگی و رنگآمیزی زنده و شاداب که در اغلب تزئینات این محوطه دیده میشود ،است (تصویر  )44ولی در
دیوارنگارههای کوه خواجه اندود و نقاشیهای روی آن برروی الیهای از کاهگل قرار گرفته است که رنگآمیزی
مرده و بسیار کدر را نشان میدهد (تصویر .)45
 .9نتیجه
وجود این دیوارنگارهها بیانگر ویژگیهای منحصربهفرد محوطههای کوه خواجه و شهرگور فیروزآباد از نظر
معماری و تزیینات است .هرچند این آثار آسیب فراوانی دیدهاند ،مطالعه آنها در بررسی تاریخ نقاشی ایران
حائز اهمیت است .تنوع موضوعات و اصالت بهکاررفته در این نقاشیها نشاندهندهی پختگی ،توانایی و مهارت
هنرمندان چیرهدست اشکانی و ساسانی است که از تکنیک و سنتهای پیشین برای هنرنمایی خود بهره
جستهاند .هرچند نقاشیهای دورهی اشکانی را تحت عنوان هنری ایرانی ـ یونانی میخوانند ،دیوارنگارهی
ساسانی فیروزآباد اصالتی ایرانی دارد که در آن با تأثیرپذیری کمتری از نقاشی یونانی و با بهرهگیری از
سبکهای هنر نقاشی ایران ـ بهویژه نقاشی اشکانی ـ آثاری متناسب با عوامل سبکی ،عملکرد بنا ،ساختار و
ترکیب نقاشی و محیطزیست پیرامون آن ایجاد شده است .لذا این آثار عالوه بر حفظ هویت خود ،در واقع
بازتابی از پویایی و ویژگیهای منحصربهفرد و پیچیدهی این هنر است؛ اگرچه با نقاشیهای همزمان
شناساییشده در خارج از ایران و بهویژه سرزمین های غربی نظیر پالمیر ،دورا اروپوس و مناطق شرقی شامل
آسیای مرکزی و محوطههای افغانستان و ترکستان چین قابل مقایسهاند .در پایان الزم به ذکر است در هر دو
محوطه توجه هنرمندان به جزئیات نقوش و تالش آنان برای دقت و رعایت ظرافت در اجرای نقاشیها ،بهرغم
پرکارتر بودن آن در هنر اشکانی از ویژگیهای بارز هنر شرقی است که این ویژگی در تغییر اندازه و ترتیب
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قرارگرفتن موضوعات و دورگیری سطوح رنگی به منظور برجستهنمایی بهعنوان شیوهی شرقی بهخوبی مشهود
است و تکرار موضوع آورندگان هدایا در نقاشی فیروزآباد با اصالتی هخامنشی میتواند بهعنوان تالشی از سوی
هنرمند برای رهایی از تأثیر هنر یونانی تلقی شود.

تصویر  - 6نمای عمومي از كوه خواجه زابل

تصویر  - 2نمای عمومي از شهر گور فیروزآباد (عکاس امیرحسین ذوالفقاری)

نگاره یک تصویر  -9جلوس شاه و شهبانو سده نخستین میالدی (منبع)Kawami, 1987 :

تصویر  – 3طرح سیاهوسفید از نقاشي جلوس شاه و شهبانو (منبع :روئین پاكباز)26 :6949،
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تصویر  -6نقاشي دیواری روی كاهگل مراسم رژه در یک شهر كوه خواجه -اشکاني (نگاره دو) (منبع)Mariani, 1977:

تصویر  - 1طرح سیاهوسفید از نقاشيهای موجود در هشتي گنبددار (منبع)Mariani, 1977 :

نگاره سه تصویر  -4نقاشي مراسم تقدیم هدایا شهر گور فیروزآباد -ساساني
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تصویر  -0طرح سیاهوسفید نقاشي شهر گور فیروزآباد

تصویر  -9روش اجرای الیههای رنگي بر روی كاهگل در كوه خواجه زابل

تصویر  -62روش اجرای الیههای رنگي برروی الیهی تداركاتي گچ در فیروزآباد (نگاره )9
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تصویر -66الیههای مختلف نقاشي شهر گور فیروزآباد (الیه رنگ بر روی الیه تداركاتي گچ اجرا شده)

تصویر  -62الیههای مختلف نقاشي در كوه خواجه زابل (الیه رنگ بر روی الیه اندود كاهگل اجرا شده)
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جدول  -6تحلیل و مقایسه نگارههای نقاشي كوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

پينوشت
 .4تمپرا  0Temperaتمپرا شیوهاى قدیمى در نقاشىدیواری است که در آن رنگدانه و بست با آب مخلوط مىشود و روى زمینهی
آماده شده بهکار میرود.
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