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همزمانی اصل  تداوم  پیرامون  پژوهشی 
 در نگاره های پیش و پس از اسالم
شکیال کریمی1

 چکیده
در قرون اولیه اسالمی اعراب فاتح فاقد اصول هنر تصویرگري بودند. اما نیاز جامعه به کتاب های مصور باعث شد علی رغم 

سخت گیری هایی که نسبت به نقاشی در دوره اسالمی بود بار دیگر اصول تصویری پیش از اسالم نوزایی شد. از جمله 

اصولی که نگارگران در هنر خود به کار می بردند اصل همزمانی بود، بدین صورت که چند دید متغیر را در یک تصویر 

واحد ادغام می کردند و به صورت یک کل نمایش می دادند. اما آیا این همزمانی بر اساس اصول تدوین شده در دوره 

اسالمی بوده یا سنتی دیرینه از دوران باستانی پیش از اسالم؟ در این مقاله سعی بر بررسی روند و تاثیر اصل همزمانی 

دید از دوران هنری ایران پیش از اسالم بر نگاره های اسالمی شده است. هنر ایرانی در هیچ دورانی آینه طبیعت نبوده و 

تالشی در پی بازنمایی آن نداشته است. با توجه به نگاره های باقی مانده از تمدن ساسانی-سغدی و هنر مانوی می توان 

نوعی فضای غیر طبیعی چند ساحتی که دارای همزمانی زوایای دید می باشد را بازشناخت در این خصوص نمونه های 

قیاسی از هنر نقاشی ساسانی-سغدی و مانوی با نگارگری اسالمی آورده شده تا به شباهت سنت پیوسته همزمانی میان 

آنها پرداخته شود و آن را اصلی مشترک میان هنر پیش و پس از اسالم قرار دهد. روش تحقیق این مقاله به صورت 

توصیف و تحلیل نگاره ها به هدف بازشناسی این اصل و سیر تاثیر آن در گذر زمان بر نگارگری اسالمی است که با 

بررسی تطبیقی این نقاشی ها میتوان نتیجه گرفت که نگاره ها از نظر نشان دادن دید همزمان قابل قیاس هستند و این 

به اصلی از تصویرگری ایرانی تبدیل می شود.

 کلید واژه ها
همزمانی، ساسانی، نگارگری، هنر اسالمی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 1
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 مقدمه
ــه  ــود ک ــی ب ــه حکومت های ــانی از جمل دوره ساس
ــید. در  ــا بخش ــی را غن ــر ایران ــود هن ــان خ در زم
ایــن دوره شــاهد کشــمکش میــان عقایــد گوناگــون 
از جملــه زرتشــتیان، مانویــان و مزداییــان هســتیم 
ــتبد و  ــت مس ــا حکوم ــن دوره ب ــه در ای ــرا ک چ
ــد  ــه عقای ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــتی مذهب زرتش
ــن  ــا معتقدی ــری  ب ــد. درگی ــر نمی تاب ــر را ب دیگ
ــه  ــا ب ــدن آن ه ــده ش ــبب پراکن ــتی س ــر  زرتش غی
ــر امپراطــوری و کشــورهای همســایه شــده  سراس
بــود کــه ایــن مهاجریــن در تمــدن خــود بــا 
ــز  ــج در مرک ــری رای ــنت های تصوی ــتفاده از س اس
حکومــت ســبب تــداوم آن در دیگــر مناطق شــدند. 
از جملــه آن هــا دیوارنگاره هایــی اســت کــه در 
ــه از فرهنــگ و هنــر ایــن تمــدن بــه  آســیای میان
ــن طــور تصویرســازی هایی  جــای مانده اســت همی
ــی  ــده نوع ــادگار مان ــه ی ــی2 ب ــروان مان ــه از پی ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــری را ب ــنت تصوی س
ــوده  ــالمی ب ــران دوران اس ــرای تصویرگ ــی ب الگوی
ــالمی  ــر اس ــول در هن ــن اص ــت. از مهم تری  اس
ارنســــت  ماننــد  مختلــف  هنرپژوهــان  کــه 
ــل  ــرد اصــ ــرح ک ــد آن را مــطـــ هرتسفلـــ
 .(185: 1937 ,Diez ) همـــزمــــانی اســت
ــو  ــز الکســاندر پاپادوپل ــی نی ــری ایران در نگارگ
ــان  ــازی همزم ــه اصــل فضاس ــی ب و شــیال کنب
بــدون  فضاهــای چنــد ســاحتی  نمایــش  و 
ــان  ــور همزم ــه ط ب ــی  ن ــی و مکا ن ــی زما ل توا
ــد.  ن ــد پرداخته ا رن ــاره دا ــر اش ــک تصوی در ی
(Papadopoulo,1979:109;Canby,1997:71)

ــای  ــده از جغرافی ــی مان ــری باق ــار هن ــه آث چنانچ
تصویرگری هــای  و  مرکــزی  آســیای  در  ســغد 
ــال  ــتای انتق ــت را در راس ــده از مانوی ــا مان ــه ج ب
ــه  ــانی از جمل ــی ساس ــری نقاش ــای بص ویژگی ه
ــالم  ــس از اس ــای پ ــه نگاره ه ــی ب ــده همزمان پدی
ــا بررســی ویژگــی آن هــا علی الخصــوص  بدانیــم، ب
دربــاره مــورد پژوهشــی ایــن مقالــه یعنــی همزمانی 
نگاره هــای  ســنت  کــه  در می یابیــم  دیــد، 
ساســانی- ســغدی و مانــوی در دوره اســالمی نقش 
ــری  ــب نگارگ ــری مکات ــگ تصوی ــی در فرهن مهم
ــته اند. پژوهشــگرانی همچــون  دوران اســالمی داش
ارنســت هرتســفلد3، بــازل گــری4، رمان گریشــمن5  
ریچــارد اتینگهــاوزن6 انتقــال دیوارنــگاری ایرانــی از 
ــز  ــیان و نی ــان و عباس ــه اموی ــانیان ب ــق ساس طری
از ســوی دیگــر در خراســان بــه حکومت هــای 
خودمختــار ایرانــی صــدر اســالم و شــکوفایی آن را 
پــس از حملــه مغــول تأییــد کرده انــد )اتینگهــاوزن 

و یارشــاطر، 1379: 35 (.
پــس از اســالم نیــز نخســتین خیزش هــای ایرانیــان 
ــون  ــای گوناگ ــری در قالب ه ــای هن در آفرینش ه
ــت. در  ــوده  اس ــرارود ب ــان و ف ــته از خراس برخاس
نگارگــری و دیوارنــگاری نیــز چندیــن اشــاره ادبــی 
بــه نقــش خراســان وجــود دارد، مهم تریــن اشــاره 
ــس از  ــه پ ــت ک ــه اس ــه و دمن ــازی کلیل تصویرس
ترجمــه، رودکــی آن را بــه نظــم درآورد و هنرمندی 
ــار نصــر  ــن در درب ــردی از جــوار چی ــا ف ــی ی چین
بــن احمــد ســامانی آن را مصــور کرده اســت )پــوپ 
و دیگــران، 1378: 158(. بنابرایــن توصیفــات هــدف 
ــام  ــد در دو نظ ــی دی ــردن همزمان ــدا ک ــه پی مقال

ــالم  ــس از اس ــالم و پ ــش از اس ــی پی زیبایی شناس
در ســاختار هنرتصویرگــری اســت.

 اصل همزمانی در نگاره های ایرانی
در نگارگــری ایــران شــکلی از اصــول پرســپکتیو یــا 
مناظــر و مرایــا وجــود دارد که ســبب دیــد همزمان 
می شــود یعنــی مخاطــب شــیء را در آِن واحــد از 
چنــد زاویــه دیــد می بینــد. هنرمنــد در نگارگــری 
ــد.  ــر می گزین ــددی را ب ــد متع ــای دی ــی زوای ایران
ــر اســاس  هــدف از ایــن کار ایجــاد توهــم عمــق ب
ــن حــق  ــد ای ــاوت اســت و هنرمن ــد متف ــه دی زاوی
انتخــاب را دارد کــه بــه دلخــواه روشــنگرترین 
وجــوه اشــیاء و پیکره هــا را از زوایــای دیــد متعــدد 
در یــک کلیــت واحــد بــرای مخاطــب بــه نمایــش 
بگــذارد. بنابرایــن در ایــن بــه یــک نــوع پرســپکتیو 
ــم  ــی می نامی ــپکتیو ایران ــه آن را پرس ــیم ک می رس
و نوعــی همزمانــی دیــد قــراردادی و کــه از قواعــد 
بصــری ناشــی مــی شــود در آن وجــود دارد. ایــن 
ــی مطــرح  ــده در نظــام آموزشــی نقاشــی ایران قاع
می شــود. در ایــران رابطــه استاد-شــاگردی از نظــر 
فنــی بــر پایــه اصول معیــن و مشــخص قرار داشــته 
ــده  ــه می ش ــورد خالص ــت م ــول در هف ــن اص و ای
  اســت )دلفانــی ارکســی و بنــی اردالن، 1397 :50(. 
پــس نظــام آموزشــی در قالــب یــک الگــوی واحــد 
بــر مبنــای اصــول واحــد منجــر بــه ایــن می شــده 
ــی  ــری ایران ــدی در نگارگ ــاختار ترکیب بن ــه س ک
ــد.  ــوردار باش ــان برخ ــت یکس ــا ماهی ــزای ب از اج
ــی در  ــه همزمان ــی از مقول ــن منظــور نمونه های بدی
ــنت  ــانگر س ــه نش ــده ک ــران آورده ش ــری ای نگارگ

همزمانــی بــه صــورت یــک رســم پیوســته در ادوار 
ــان  ــذر زم ــه گ ــت، البت ــوده  اس ــران ب ــی ای تاریخ
ــه  ــت. اینگون ــده  اس ــل ش ــن اص ــل ای ــبب تکام س
ترکیب بنــدی همزمــان از ویژگی هــای منحصــر 
ــه ای  ــه گون ــت ب ــی اس ــری ایران ــرد نگارگ ــه ف ب
ــرش  ــا را ب ــگار نگارگــر مقطعــی از یــک بن کــه ان
داده  اســت تــا در آن واحــد انــدرون بنــا، بیــرون 
ــر قســمت های آن نشــان داده شــود،  ــا و دیگ بن
ــری  ــار نگارگ ــام آث ــه در تم ــی ک ــی مهم ویژگ
ــورد و  ــم می خ ــه چش ــالمی ب ــب دوران اس مکات
ــده  ــرای بینن ــر را ب ــه تصوی ــتن ب ــه نگریس چگون
بــا  ایرانــی  نگاره هــای  می کنــد.  مشــخص 
ارتبــاط  در  عامیانــه  داســتان های  و  ادبیــات 
از واقعــه ای  الگوبــرداری  امــکان  بــوده پــس 
نداشته اســت.  وجــود  نگارگــر  بــرای  عینــی 
نگارگــر بــا انتخــاب چنــد زاویــه دیــد گویاتریــن 
حالــت شــیء بــرای فهــم داســتان انتخــاب 
ــان و دو  ــی دو زم ــی گاه ــت. حت ــرده  اس می ک
ــن  ــد )ک ــرار می گرفتن ــر ق ــار یکدیگ ــکان کن م
ــات بصــری  ــای، 1381:73( و بیشــترین اطالع ب
ــن  ــد. در ای ــرار می دادن ــده ق ــار بینن را در اختی
قاعــده موقعیــت قرارگیــری اجــزا در صحنــه 
ــن  ــدارد، چــرا کــه ای ــه هــم اهمیــت ن نســبت ب
ــت  ــری اس ــی بص ــک هماهنگ ــود ی ــی خ همزمان
ــران دارد و  ــری ای ــگ تصوی ــه ریشــه در فرهن ک
رویکــرد متفــاوت دیــد ناظــر در فرهنــگ ایــران 
می باشــد کــه در ســایه آن اصــول نگارگــری 
ــه  ــی از زاوی ــف متفاوت ــاس تعری ــر اس ــی ب ایران

ــده   اســت. ــه وجــود آم ــد ب دی
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 مقدمه
ــه  ــود ک ــی ب ــه حکومت های ــانی از جمل دوره ساس
ــید. در  ــا بخش ــی را غن ــر ایران ــود هن ــان خ در زم
ایــن دوره شــاهد کشــمکش میــان عقایــد گوناگــون 
از جملــه زرتشــتیان، مانویــان و مزداییــان هســتیم 
ــتبد و  ــت مس ــا حکوم ــن دوره ب ــه در ای ــرا ک چ
ــد  ــه عقای ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــتی مذهب زرتش
ــن  ــا معتقدی ــری  ب ــد. درگی ــر نمی تاب ــر را ب دیگ
ــه  ــا ب ــدن آن ه ــده ش ــبب پراکن ــتی س ــر  زرتش غی
ــر امپراطــوری و کشــورهای همســایه شــده  سراس
بــود کــه ایــن مهاجریــن در تمــدن خــود بــا 
ــز  ــج در مرک ــری رای ــنت های تصوی ــتفاده از س اس
حکومــت ســبب تــداوم آن در دیگــر مناطق شــدند. 
از جملــه آن هــا دیوارنگاره هایــی اســت کــه در 
ــه از فرهنــگ و هنــر ایــن تمــدن بــه  آســیای میان
ــن طــور تصویرســازی هایی  جــای مانده اســت همی
ــی  ــده نوع ــادگار مان ــه ی ــی2 ب ــروان مان ــه از پی ک
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــری را ب ــنت تصوی س
ــوده  ــالمی ب ــران دوران اس ــرای تصویرگ ــی ب الگوی
ــالمی  ــر اس ــول در هن ــن اص ــت. از مهم تری  اس
ارنســــت  ماننــد  مختلــف  هنرپژوهــان  کــه 
ــل  ــرد اصــ ــرح ک ــد آن را مــطـــ هرتسفلـــ
 .(185: 1937 ,Diez ) همـــزمــــانی اســت
ــو  ــز الکســاندر پاپادوپل ــی نی ــری ایران در نگارگ
ــان  ــازی همزم ــه اصــل فضاس ــی ب و شــیال کنب
بــدون  فضاهــای چنــد ســاحتی  نمایــش  و 
ــان  ــور همزم ــه ط ب ــی  ن ــی و مکا ن ــی زما ل توا
ــد.  ن ــد پرداخته ا رن ــاره دا ــر اش ــک تصوی در ی
(Papadopoulo,1979:109;Canby,1997:71)

ــای  ــده از جغرافی ــی مان ــری باق ــار هن ــه آث چنانچ
تصویرگری هــای  و  مرکــزی  آســیای  در  ســغد 
ــال  ــتای انتق ــت را در راس ــده از مانوی ــا مان ــه ج ب
ــه  ــانی از جمل ــی ساس ــری نقاش ــای بص ویژگی ه
ــالم  ــس از اس ــای پ ــه نگاره ه ــی ب ــده همزمان پدی
ــا بررســی ویژگــی آن هــا علی الخصــوص  بدانیــم، ب
دربــاره مــورد پژوهشــی ایــن مقالــه یعنــی همزمانی 
نگاره هــای  ســنت  کــه  در می یابیــم  دیــد، 
ساســانی- ســغدی و مانــوی در دوره اســالمی نقش 
ــری  ــب نگارگ ــری مکات ــگ تصوی ــی در فرهن مهم
ــته اند. پژوهشــگرانی همچــون  دوران اســالمی داش
ارنســت هرتســفلد3، بــازل گــری4، رمان گریشــمن5  
ریچــارد اتینگهــاوزن6 انتقــال دیوارنــگاری ایرانــی از 
ــز  ــیان و نی ــان و عباس ــه اموی ــانیان ب ــق ساس طری
از ســوی دیگــر در خراســان بــه حکومت هــای 
خودمختــار ایرانــی صــدر اســالم و شــکوفایی آن را 
پــس از حملــه مغــول تأییــد کرده انــد )اتینگهــاوزن 

و یارشــاطر، 1379: 35 (.
پــس از اســالم نیــز نخســتین خیزش هــای ایرانیــان 
ــون  ــای گوناگ ــری در قالب ه ــای هن در آفرینش ه
ــت. در  ــوده  اس ــرارود ب ــان و ف ــته از خراس برخاس
نگارگــری و دیوارنــگاری نیــز چندیــن اشــاره ادبــی 
بــه نقــش خراســان وجــود دارد، مهم تریــن اشــاره 
ــس از  ــه پ ــت ک ــه اس ــه و دمن ــازی کلیل تصویرس
ترجمــه، رودکــی آن را بــه نظــم درآورد و هنرمندی 
ــار نصــر  ــن در درب ــردی از جــوار چی ــا ف ــی ی چین
بــن احمــد ســامانی آن را مصــور کرده اســت )پــوپ 
و دیگــران، 1378: 158(. بنابرایــن توصیفــات هــدف 
ــام  ــد در دو نظ ــی دی ــردن همزمان ــدا ک ــه پی مقال

ــالم  ــس از اس ــالم و پ ــش از اس ــی پی زیبایی شناس
در ســاختار هنرتصویرگــری اســت.

 اصل همزمانی در نگاره های ایرانی
در نگارگــری ایــران شــکلی از اصــول پرســپکتیو یــا 
مناظــر و مرایــا وجــود دارد که ســبب دیــد همزمان 
می شــود یعنــی مخاطــب شــیء را در آِن واحــد از 
چنــد زاویــه دیــد می بینــد. هنرمنــد در نگارگــری 
ــد.  ــر می گزین ــددی را ب ــد متع ــای دی ــی زوای ایران
ــر اســاس  هــدف از ایــن کار ایجــاد توهــم عمــق ب
ــن حــق  ــد ای ــاوت اســت و هنرمن ــد متف ــه دی زاوی
انتخــاب را دارد کــه بــه دلخــواه روشــنگرترین 
وجــوه اشــیاء و پیکره هــا را از زوایــای دیــد متعــدد 
در یــک کلیــت واحــد بــرای مخاطــب بــه نمایــش 
بگــذارد. بنابرایــن در ایــن بــه یــک نــوع پرســپکتیو 
ــم  ــی می نامی ــپکتیو ایران ــه آن را پرس ــیم ک می رس
و نوعــی همزمانــی دیــد قــراردادی و کــه از قواعــد 
بصــری ناشــی مــی شــود در آن وجــود دارد. ایــن 
ــی مطــرح  ــده در نظــام آموزشــی نقاشــی ایران قاع
می شــود. در ایــران رابطــه استاد-شــاگردی از نظــر 
فنــی بــر پایــه اصول معیــن و مشــخص قرار داشــته 
ــده  ــه می ش ــورد خالص ــت م ــول در هف ــن اص و ای
  اســت )دلفانــی ارکســی و بنــی اردالن، 1397 :50(. 
پــس نظــام آموزشــی در قالــب یــک الگــوی واحــد 
بــر مبنــای اصــول واحــد منجــر بــه ایــن می شــده 
ــی  ــری ایران ــدی در نگارگ ــاختار ترکیب بن ــه س ک
ــد.  ــوردار باش ــان برخ ــت یکس ــا ماهی ــزای ب از اج
ــی در  ــه همزمان ــی از مقول ــن منظــور نمونه های بدی
ــنت  ــانگر س ــه نش ــده ک ــران آورده ش ــری ای نگارگ

همزمانــی بــه صــورت یــک رســم پیوســته در ادوار 
ــان  ــذر زم ــه گ ــت، البت ــوده  اس ــران ب ــی ای تاریخ
ــه  ــت. اینگون ــده  اس ــل ش ــن اص ــل ای ــبب تکام س
ترکیب بنــدی همزمــان از ویژگی هــای منحصــر 
ــه ای  ــه گون ــت ب ــی اس ــری ایران ــرد نگارگ ــه ف ب
ــرش  ــا را ب ــگار نگارگــر مقطعــی از یــک بن کــه ان
داده  اســت تــا در آن واحــد انــدرون بنــا، بیــرون 
ــر قســمت های آن نشــان داده شــود،  ــا و دیگ بن
ــری  ــار نگارگ ــام آث ــه در تم ــی ک ــی مهم ویژگ
ــورد و  ــم می خ ــه چش ــالمی ب ــب دوران اس مکات
ــده  ــرای بینن ــر را ب ــه تصوی ــتن ب ــه نگریس چگون
بــا  ایرانــی  نگاره هــای  می کنــد.  مشــخص 
ارتبــاط  در  عامیانــه  داســتان های  و  ادبیــات 
از واقعــه ای  الگوبــرداری  امــکان  بــوده پــس 
نداشته اســت.  وجــود  نگارگــر  بــرای  عینــی 
نگارگــر بــا انتخــاب چنــد زاویــه دیــد گویاتریــن 
حالــت شــیء بــرای فهــم داســتان انتخــاب 
ــان و دو  ــی دو زم ــی گاه ــت. حت ــرده  اس می ک
ــن  ــد )ک ــرار می گرفتن ــر ق ــار یکدیگ ــکان کن م
ــات بصــری  ــای، 1381:73( و بیشــترین اطالع ب
ــن  ــد. در ای ــرار می دادن ــده ق ــار بینن را در اختی
قاعــده موقعیــت قرارگیــری اجــزا در صحنــه 
ــن  ــدارد، چــرا کــه ای ــه هــم اهمیــت ن نســبت ب
ــت  ــری اس ــی بص ــک هماهنگ ــود ی ــی خ همزمان
ــران دارد و  ــری ای ــگ تصوی ــه ریشــه در فرهن ک
رویکــرد متفــاوت دیــد ناظــر در فرهنــگ ایــران 
می باشــد کــه در ســایه آن اصــول نگارگــری 
ــه  ــی از زاوی ــف متفاوت ــاس تعری ــر اس ــی ب ایران

ــده   اســت. ــه وجــود آم ــد ب دی
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 نگاره های سغدی
در کاوش هــای باســتان  شناســی آســیای میانــه بقایای 
ــا  ــمرقند(، بخش ــیاب )س ــی از افراس ــوار نگاره های دی
ــی  )نزدیــک بخــارا( و خصوصــاً در پنجکنــت در حوال
ــاز، 1385 :39(.  ــت )پاکب ــده   اس ــف ش ــمرقند کش س
شــهر باســتانی پنجکنت در شــمال غربی تاجیکســتان 
امــروزی در 540 قبــل از میــالد توســط کــورش 
فتــح شــد و در شــمالی ترین قســمت امپراتــوری 
ــا  ــاً ت ــان تقریب ــت. از آن زم ــرار داش ــیان ق هخامنش
ــاط  ــی ارتب ــگ ایران ــا فرهن ــواره ب ــالم هم ــدر اس ص
تنگاتنگــی داشــت. در کاوش هــای باستان شناســی در 
ایــن منطقــه دیــوار نگاره هایــی بــه دســت آمــد کــه در 
شــناخت هنــر تصویــری عصــر ساســانی دارای اهمیت 
فراوانــی اســت. در ایــن منطقــه رســم بــر دیوارنــگاری 
اتــاق، راهروهــا و دهلیزهــا بــود، و در ایــن بناها پــاره ای 
از معمــاری تزئینــی را تشــکیل مــی داد )آژنــد، 1389 
ــوی  ــای مان ــد نگاره ه ــا همانن ــن دیوارنگاره ه :41(.  ای
ــرخ،  ــگ س ــه رن ــی ب ــالمی دارای پس زمینه های و اس
آبــی، ســیاه و یــا زرد بــود و کمابیــش در هیــچ یــک از 
آنهــا ژرف نمایــی دیــده نمی شــد )محمــدی و حاتــم 
ــای  ــا، کاربســت رنگه ــار نم 1389: 64(. خصــوط کن
تخــت و همچنیــن پدیــده همزمانــی کــه دیــده شــدن 
ــه  ــوان از جمل ــود را میت ــد ب ــه در آن واح ــد زاوی چن
ــف6   ــت. دیاکن ــا در نظــر گرف ــن نگاره ه ــات ای خصوصی
ــود کــه دیوار نگاره هــای ســغدی را  نخســتین کســی ب
بــه مثابــه سرچشــمه هنــر اســالمی مطــرح کــرد و بــر 
آن بــود تــا رابطــه بعــدی آن را بــا مکتــب هــرات نشــان 

دهــد.
ــا بهره  گیــری از ســنت های  دیوارنگاره هــای ســغدی ب

ــای  ــر مبن ــری ب ــی تصویرگ ــانی  نوع ــری ساس تصوی
داســتان های افســانه ای بــود. هنرمنــدان ایــن تزیینات 
ــی،  ــی، تغزل ــای حماس ــازان قصه ه ــواری تصویرس دی
تخیلــی و عامیانــه بودنــد. از آنجــا کــه نقاشــی ایرانــی 
ــات  ــا ادبی ــاط گســترده ای ب در دوره هــای بعــدی ارتب
می یابــد، شــاید بتــوان نگاره هــای ســغدی را شــروعی 
ــر  ــه تاثی ــت ک ــازی ها دانس ــه تصویرس ــن گون ــر ای ب
هنــر ساســانی بــر نقاشــی اســالمی بــوده  اســت. یکــی 
ــر  ــه آن ب ــغدی ب ــی س ــه در نقاش ــی ک از ویژگی های
ــر  ــم مناظ ــه عل ــدان ب ــی هنرمن ــم بی توجه می خوری
ــر اســت  ــرای ناظ ــد مشــخص ب ــک دی ــا ی ــا ی و مرای
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــنی خ ــورت روش ــه ص ــه ب ک
بــه طــور مثــال در )تصویــر 1( زیرانــدازی کــه شــخص  
بــر روی آن قــرار دارد کــه شــاید  نوعــی فــرش باشــد 
از دیــد بــاال نشــان داده شــده و شــخص نشســته بــر 
ــه  ــن قضی ــن ای ــده می شــود، همچنی ــرو دی آن از روب
در مــورد شــخص ســمت چــپ هــم صــدق می کنــد 
کــه بــر صندلــی قــرار دارد کــه از بــاال تصویــر شــده و 
ــت.  ــده  اس ــان داده ش ــرو نش ــرد از روب ــود ف خ
ــل  ــا قاب ــدرون و بیــرون بن ــان ان ــر 2( همزم در )تصوی
ــر  ــراد حاض ــر اف ــم ب ــد حاک ــت و دی ــخیص اس تش
ــود  ــا وج ــغدی ب ــای س ــت. دیوارنگاره ه ــوع اس متن
تمامــی رویکردهــای خــاص خــود در حیــات نقاشــی 
ــول و  ــی از اص ــتند. برخ ــیاری داش ــر بس ــران تاثی ای
مبانــی نقاشــی ایرانــی را کــه بــا اســالمی شــدن ایــران 
ــه  ــت ب ــود در بازگش ــده ب ــگ ش ــی کمرن ــرای مدت ب
ــاره احیــا شــدند. نگاره هــای ســغدی پــس  ایــران دوب
ــظ  ــا حف ــران ب ــه ای ــالم ب ــانی و ورود اس از دوره ساس
ســنت های نقاشــی ایرانــی آن را بــه نگارگــری 
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 نگاره های سغدی
در کاوش هــای باســتان  شناســی آســیای میانــه بقایای 
ــا  ــمرقند(، بخش ــیاب )س ــی از افراس ــوار نگاره های دی
ــی  )نزدیــک بخــارا( و خصوصــاً در پنجکنــت در حوال
ــاز، 1385 :39(.  ــت )پاکب ــده   اس ــف ش ــمرقند کش س
شــهر باســتانی پنجکنت در شــمال غربی تاجیکســتان 
امــروزی در 540 قبــل از میــالد توســط کــورش 
فتــح شــد و در شــمالی ترین قســمت امپراتــوری 
ــا  ــاً ت ــان تقریب ــت. از آن زم ــرار داش ــیان ق هخامنش
ــاط  ــی ارتب ــگ ایران ــا فرهن ــواره ب ــالم هم ــدر اس ص
تنگاتنگــی داشــت. در کاوش هــای باستان شناســی در 
ایــن منطقــه دیــوار نگاره هایــی بــه دســت آمــد کــه در 
شــناخت هنــر تصویــری عصــر ساســانی دارای اهمیت 
فراوانــی اســت. در ایــن منطقــه رســم بــر دیوارنــگاری 
اتــاق، راهروهــا و دهلیزهــا بــود، و در ایــن بناها پــاره ای 
از معمــاری تزئینــی را تشــکیل مــی داد )آژنــد، 1389 
ــوی  ــای مان ــد نگاره ه ــا همانن ــن دیوارنگاره ه :41(.  ای
ــرخ،  ــگ س ــه رن ــی ب ــالمی دارای پس زمینه های و اس
آبــی، ســیاه و یــا زرد بــود و کمابیــش در هیــچ یــک از 
آنهــا ژرف نمایــی دیــده نمی شــد )محمــدی و حاتــم 
ــای  ــا، کاربســت رنگه ــار نم 1389: 64(. خصــوط کن
تخــت و همچنیــن پدیــده همزمانــی کــه دیــده شــدن 
ــه  ــوان از جمل ــود را میت ــد ب ــه در آن واح ــد زاوی چن
ــف6   ــت. دیاکن ــا در نظــر گرف ــن نگاره ه ــات ای خصوصی
ــود کــه دیوار نگاره هــای ســغدی را  نخســتین کســی ب
بــه مثابــه سرچشــمه هنــر اســالمی مطــرح کــرد و بــر 
آن بــود تــا رابطــه بعــدی آن را بــا مکتــب هــرات نشــان 

دهــد.
ــا بهره  گیــری از ســنت های  دیوارنگاره هــای ســغدی ب

ــای  ــر مبن ــری ب ــی تصویرگ ــانی  نوع ــری ساس تصوی
داســتان های افســانه ای بــود. هنرمنــدان ایــن تزیینات 
ــی،  ــی، تغزل ــای حماس ــازان قصه ه ــواری تصویرس دی
تخیلــی و عامیانــه بودنــد. از آنجــا کــه نقاشــی ایرانــی 
ــات  ــا ادبی ــاط گســترده ای ب در دوره هــای بعــدی ارتب
می یابــد، شــاید بتــوان نگاره هــای ســغدی را شــروعی 
ــر  ــه تاثی ــت ک ــازی ها دانس ــه تصویرس ــن گون ــر ای ب
هنــر ساســانی بــر نقاشــی اســالمی بــوده  اســت. یکــی 
ــر  ــه آن ب ــغدی ب ــی س ــه در نقاش ــی ک از ویژگی های
ــر  ــم مناظ ــه عل ــدان ب ــی هنرمن ــم بی توجه می خوری
ــر اســت  ــرای ناظ ــد مشــخص ب ــک دی ــا ی ــا ی و مرای
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــنی خ ــورت روش ــه ص ــه ب ک
بــه طــور مثــال در )تصویــر 1( زیرانــدازی کــه شــخص  
بــر روی آن قــرار دارد کــه شــاید  نوعــی فــرش باشــد 
از دیــد بــاال نشــان داده شــده و شــخص نشســته بــر 
ــه  ــن قضی ــن ای ــده می شــود، همچنی ــرو دی آن از روب
در مــورد شــخص ســمت چــپ هــم صــدق می کنــد 
کــه بــر صندلــی قــرار دارد کــه از بــاال تصویــر شــده و 
ــت.  ــده  اس ــان داده ش ــرو نش ــرد از روب ــود ف خ
ــل  ــا قاب ــدرون و بیــرون بن ــان ان ــر 2( همزم در )تصوی
ــر  ــراد حاض ــر اف ــم ب ــد حاک ــت و دی ــخیص اس تش
ــود  ــا وج ــغدی ب ــای س ــت. دیوارنگاره ه ــوع اس متن
تمامــی رویکردهــای خــاص خــود در حیــات نقاشــی 
ــول و  ــی از اص ــتند. برخ ــیاری داش ــر بس ــران تاثی ای
مبانــی نقاشــی ایرانــی را کــه بــا اســالمی شــدن ایــران 
ــه  ــت ب ــود در بازگش ــده ب ــگ ش ــی کمرن ــرای مدت ب
ــاره احیــا شــدند. نگاره هــای ســغدی پــس  ایــران دوب
ــظ  ــا حف ــران ب ــه ای ــالم ب ــانی و ورود اس از دوره ساس
ســنت های نقاشــی ایرانــی آن را بــه نگارگــری 

تصویر 1- دیوار نگاره جشن شاهانه پنجکنت مربوط به قرن 8/ 7 میالدی
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اســالمی بازگرداندنــد )دادور، 1391: 31(.
 نگاره های مانوی

تعالیمــش  کــه  بــود  ایرانــی  پیامبــری  مانــی 
ــیح  ــودا و مس ــت، ب ــای زرتش ــی از آموخته ه تلفیق
ــرام  ــورد احت ــانی م ــاپور ساس ــود. او در دوران ش ب
عمومــی بــود. چنــان کــه در روز تاجگــذاری شــاپور 
ــا  ــا ب ــرد ام ــم ک ــه وی تقدی ــاب شــاپورگان را ب کت
ــن  ــه او بدبی ــاپور ب ــتی ش ــدان زرتش ــه موب دسیس
شــد و همیــن ســبب فــرارش بــه آســیای مرکــزی 
ــران  ــه ای ــد ب ــرام اول امی ــان به ــی در زم ــود. مان ب
ــه مــرگ محکــوم کــرد،  بازگشــت امــا شــاه او را ب
ــهر  ــان از ایرانش ــه مانوی ــان داد ک ــن فرم همچنی
رانــده شــوند. بعضــی از متــون دوران اســالمی 
ــن  ــه مهمتری ــد ک ــاد کرده ان ــی ی ــن مان ــز از آیی نی
ــن  ــد ب ــته محم ــت« نوش ــاب »الفهرس ــا کت آن ه
اســحاق ندیــم اســت کــه در آن از مانــی بــه 
عنــوان صورتگــر نقــاش نــام بــرده شــده )جــوادی 
و خوانســاری، 1397 :56 (. مــوج دوم مهاجــرت 
مانویــان در اواخــر قــرن اول هجــری بــود زیــرا بــه 
ــی  ــی نداشــتند حت ــت جان ــت اعتقادشــان امنی عل
گــزارش شــده  اســت کــه پســر وزیرخلیفــه مهــدی 
ــوی  ــه مان ــراف ب ــر اعت ــه خاط ــدر ب ــور پ در حض
بــودن ســرش بریــده شــد و باقی مانــدگان بــر 
دیــن مانــی بــه کشــورهای غربــی شــرقی و شــمال 
 .)Zarinkub ,32:1975( کردنــد   مهاجــرت  آفریقــا 
ســرزمین اویغورهــا کــه مانویــان بدانجــا پنــاه بــرده 
بودنــد فضــای امنــی بــود کــه در آن آزادی عقیــده 
ــد.  ــت گرویدن ــه مانوی ــیاری ب ــت و بس ــود داش وج
نگاره هایــی کــه هــم اکنــون بــه دســت مــا رســیده 

ــت  ــالدی اس ــا 12 می ــده های 9 ت ــه س ــوط ب مرب
کــه از ناحیــه تورفــان آســیای مرکــزی واقــع 
در غــرب چیــن بدســت آمده اســت کــه البتــه 
ویژگی هــای بومــی نیــز در آن دیــده می شــود. 
ــان  ــای تورف ــش در ویرانه ه ــوک7  و گروه ون لوک
ــه همــراه نقاشــی و  نســخه های خطــی مانــوی را ب
ــد  ــر و دیوارنگاره هــای معبــدی کشــف کردن تصاوی
و بــه جهانیــان عرضــه داشــتند )هامبــی و دیگــران، 
ــادی  ــری و اعتق ــنت تصوی ــی س 1389: 13(. نقاش
در بیــن مانویــان بــود کــه آن را بــه عنــوان 
ــد،  ــرا می گرفتن ــتان ها ف ــی در مانس ــت دین فعالی
ــود.  ــی نقــاش ب ــن عقیــده خــود مان و پایه گــذار ای
ــوی می گویــد:   ــار مان ــاره آث ســنت آگوســتین8  درب
تدوین هــای شــما بســیار زیــاد، بــزرگ و پــر خــرج 
ــا در  ــتی گرانبه ــتخط های پوس ــام دس ــت و تم اس
ــوپ، 1369 :12(. ــد )پ ــی  ارزش ان ــا ب ــل این ه مقاب

در نقاشــی های مانــوی رنگ پــردازی، ترکیب بنــدی، 
پیونــد میــان متــن و تصویــر و موضوعــات شــباهت 
بســیاری بــا قوانیــن نقاشــی های ساســانی دارد 
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اســالمی بازگرداندنــد )دادور، 1391: 31(.
 نگاره های مانوی

تعالیمــش  کــه  بــود  ایرانــی  پیامبــری  مانــی 
ــیح  ــودا و مس ــت، ب ــای زرتش ــی از آموخته ه تلفیق
ــرام  ــورد احت ــانی م ــاپور ساس ــود. او در دوران ش ب
عمومــی بــود. چنــان کــه در روز تاجگــذاری شــاپور 
ــا  ــا ب ــرد ام ــم ک ــه وی تقدی ــاب شــاپورگان را ب کت
ــن  ــه او بدبی ــاپور ب ــتی ش ــدان زرتش ــه موب دسیس
شــد و همیــن ســبب فــرارش بــه آســیای مرکــزی 
ــران  ــه ای ــد ب ــرام اول امی ــان به ــی در زم ــود. مان ب
ــه مــرگ محکــوم کــرد،  بازگشــت امــا شــاه او را ب
ــهر  ــان از ایرانش ــه مانوی ــان داد ک ــن فرم همچنی
رانــده شــوند. بعضــی از متــون دوران اســالمی 
ــن  ــه مهمتری ــد ک ــاد کرده ان ــی ی ــن مان ــز از آیی نی
ــن  ــد ب ــته محم ــت« نوش ــاب »الفهرس ــا کت آن ه
اســحاق ندیــم اســت کــه در آن از مانــی بــه 
عنــوان صورتگــر نقــاش نــام بــرده شــده )جــوادی 
و خوانســاری، 1397 :56 (. مــوج دوم مهاجــرت 
مانویــان در اواخــر قــرن اول هجــری بــود زیــرا بــه 
ــی  ــی نداشــتند حت ــت جان ــت اعتقادشــان امنی عل
گــزارش شــده  اســت کــه پســر وزیرخلیفــه مهــدی 
ــوی  ــه مان ــراف ب ــر اعت ــه خاط ــدر ب ــور پ در حض
بــودن ســرش بریــده شــد و باقی مانــدگان بــر 
دیــن مانــی بــه کشــورهای غربــی شــرقی و شــمال 
 .)Zarinkub ,32:1975( کردنــد   مهاجــرت  آفریقــا 
ســرزمین اویغورهــا کــه مانویــان بدانجــا پنــاه بــرده 
بودنــد فضــای امنــی بــود کــه در آن آزادی عقیــده 
ــد.  ــت گرویدن ــه مانوی ــیاری ب ــت و بس ــود داش وج
نگاره هایــی کــه هــم اکنــون بــه دســت مــا رســیده 

ــت  ــالدی اس ــا 12 می ــده های 9 ت ــه س ــوط ب مرب
کــه از ناحیــه تورفــان آســیای مرکــزی واقــع 
در غــرب چیــن بدســت آمده اســت کــه البتــه 
ویژگی هــای بومــی نیــز در آن دیــده می شــود. 
ــان  ــای تورف ــش در ویرانه ه ــوک7  و گروه ون لوک
ــه همــراه نقاشــی و  نســخه های خطــی مانــوی را ب
ــد  ــر و دیوارنگاره هــای معبــدی کشــف کردن تصاوی
و بــه جهانیــان عرضــه داشــتند )هامبــی و دیگــران، 
ــادی  ــری و اعتق ــنت تصوی ــی س 1389: 13(. نقاش
در بیــن مانویــان بــود کــه آن را بــه عنــوان 
ــد،  ــرا می گرفتن ــتان ها ف ــی در مانس ــت دین فعالی
ــود.  ــی نقــاش ب ــن عقیــده خــود مان و پایه گــذار ای
ــوی می گویــد:   ــار مان ــاره آث ســنت آگوســتین8  درب
تدوین هــای شــما بســیار زیــاد، بــزرگ و پــر خــرج 
ــا در  ــتی گرانبه ــتخط های پوس ــام دس ــت و تم اس
ــوپ، 1369 :12(. ــد )پ ــی  ارزش ان ــا ب ــل این ه مقاب

در نقاشــی های مانــوی رنگ پــردازی، ترکیب بنــدی، 
پیونــد میــان متــن و تصویــر و موضوعــات شــباهت 
بســیاری بــا قوانیــن نقاشــی های ساســانی دارد 
در نقاشــی های ایــن گــروه پرســپکتیو و دیــد 
ــر  ــدارد. در )تصوی ــی وجــود ن ــه شــیوه غرب ناظــر ب
ــر  ــرو تصوی ــراد از روب ــغدی اف ــوی س ــد الگ 3( مانن
ــرار  ــر آن ق ــه ب ــدازی ک ــرای زیران ــا ب ــده اند ام ش
ــده  ــاب ش ــای انتخ ــا پرنده ــاال ی ــد از ب ــد دی دارن
کــه  می بینیــم  نیــز  4و5(  )تصویــر  در   اســت. 
ــر  ــد ب ــا دی ــت ب ــم اس ــخاص حاک ــر اش ــدی ب دی
اشــیاء از جملــه میــز و فــرش متفــاوت اســت.                                                                                                        
از خصوصیــات دیگــر تکــرار در پیکره هــای انســانی 
بــا رنگ هــای تخــت و کمــی ســایه، بیانگــر عمــق در 
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تصویــر اســت به همیــن صورت پرســپکتیو در نقاشــی 
مکاتــب بــه وســیله ســایه و رنگ هــای تخــت صــورت 

ــینی، 1389: 10(. ــج امیرحس ــرد )خل می گی
باســتان  ایــران  تاریــخ  کتــاب  در  دیانکــف 
ــانیان  ــت ساس ــیس دول ــارن تأس ــد: »مق می نویس
یــک مکتــب مذهبــی و فلســفی پیــدا شــد کــه در 
ــن  ــرد ای ــا ک ــی را ایف ــش مهم ــریت نق ــخ بش تاری
ــوی  ــام تعالیــم مان ــه ن تعالیــم همــان اســت کــه ب
ــز  ــالمی نی ــی در دوران اس ــر مان ــیم، هن می شناس
بــه یادهــا مانــد و بازتــاب هنــر او در ادبیــات 
ایــران مشــهود اســت.«  نقاشــی های مانــی از 
ــار  ــا آث ــاس ب ــل قی ــی قاب ــدی و طراح ــر رنگبن نظ
نقاشــی های بعــدی ایــران در دوره اســالمی اســت. 
ــچ  ــه هی ــور ب ــی مینیات ــالم نقاش ــترش اس ــا گس ب
ــه  ــت ک ــن پنداش ــد چنی ــرد بای ــول نک ــه اف وج
مینیاتــور اســالمی و هنــر کتــاب نــگاری در ایــران 
ــک اســت چــرا  ــا نزدی ــری قوی ــه ترکســتان باخت ب
کــه تحــت تأثیــر هنــر مانــوی قــرار داشــت ) کایــت 

و یوآخیــم، 1384: 65(.
نقاشــی مانــی به عقیــده بســیاری از تاریخ شناســان 
سرمنشــأ نگارگــری ایرانــی اســت چــرا کــه بعــد از 
ــه ســوی  ــی ب ــاب مان ــرکان ســلجوقی کت ــه ت حمل
غــرب ایــران راه یافــت و بــر تولیــدات و کارگاه هــای 
کتاب ســازی دوره عباســیان تأثیرگذاشــت )پاکبــاز، 

.)48 :1385
 نگاره هاي اسالمي

ــپاه  ــه س ــق مفتوح ــه مناط ــه از جمل ــیای میان آس
اســالم بــود، بــه دســت آوردن ایــن منطقــه باعــث 
شــد تــا دســتاوردهای هنــر ســغدی از جملــه 

ــی از هنــر پیــش از اســالم  نقاشــی هایی کــه بازتاب
ــان  ــاره ج ــری دوب ــو تصوی ــوان الگ ــه عن ــد ب بودن
بگیرنــد. پــس از فتوحــات مســلمین ســرزمین های 
مفتوحــه بــه جزیــی از کل تمــدن اســالمی تبدیــل 
شــد، امــا اعــراب متعلــق بــه ســرزمینی بودنــد کــه 
ــت  ــود نداش ــده اي وج ــر بالن ــگ و هن در آن فرهن
لــذا از هنــر پیــش از اســالم ممالــک تحــت ســلطه 
خــود اســتفاده کردنــد و نســبت بــه ســنت تصویري 
ــازه  ــی نداشــتند. همینطــور ت ــا تعصــب بی جای آنه
ــود  ــنت هاي خ ــظ س ــتند در حف ــلمانان  توانس مس
ــق  ــینیان را سرمش ــر پیش ــد و هن ــت کنن ممارس
ــی نکشــید  ــد. پــس طول ــرار دهن ــه خــود ق و نمون
کــه کتاب هــای خطــی منقــوش بــه چهــره و 
صــورت در بطــن جامعهــای کــه شــاید صورتگــری 
را مکــروه می دانســت پدیــد آمــد. هنــر ساســانی و 
ــرق  ــای ش ــری دیوارنگاره ه ــه هن ــنت های پرمای س
ایــران و آســیای مرکــزی از عوامــل درخــوری بــرای 
پدیــداری هنرهــای تصویــری بعــد از اســالم بودنــد. 
ساســانی  دوره  در  ایــران  تصویرگــری  مواریــث 
در غــرب ایــران و شــهرهای آســیای میانــه در 
ــی و  ــر نقاش ــی هن ــکل گیری و بالندگ ــرق در ش ش
تصویرگری دوره اســالمی تاثیری بســزایی داشــتند. 
هنــر تصویرگــری کــه بــرای اعــراب مقولــه ای 
ــذا در  ــد ل ــان ش ــیفتگی آن ــبب ش ــود س ــد ب جدی
ــدان  ــود هنرمن ــش از وج ــی خوی ــات فرهنگ اقدام
ایــن  جســتند.  بهــره  مفتوحــه  ســرزمین های 
ــه جوامــع بیزانســی- هنرمنــدان بیشــتر وابســته ب

مســیحی، ایرانی-مانــوی و اقــوام ماورالنهــر بودنــد 
کــه وامــدار زیباییشناســی نیــاکان خــود بودنــد. در 
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ایــن میــان ایرانیــان کــه پایبنــد اعتقــادات و آرمــان 
ــری دوره  ــنت های هن ــد س ــود بودن ــینیان خ پیش
ــات  ــه اقدام ــیدند. از جمل ــداوم بخش ــانی را ت ساس
ــود  ــه ب ــت ترجم ــکیل نهض ــداد تش ــراب در بغ اع
کــه ســبب برپایــی مرکــز علمــی شــد. اغلــب ایــن 
ــد  ــی بودن ــوم تجرب ــص عل ــی بالخ ــا علم کتاب ه
ــرای  ــر ب ــه تصوی ــاز ب ــا نی ــه آن ه ــذت در ترجم ل
تفهیــم موضــوع حــس می شــد. پــس اعــراب 
ــه  ــی ب ــاب اصل ــای کت ــدن تصویره ــرای برگردان ب
کتاب هــای ترجمــه از اســتادان هنــر فــارغ از 
مذهبشــان اســتفاده کردنــد. از جملــه آنهــا مانویــان 
ــود را  ــنت های خ ــه س ــد ک ــزی بودن ــیای مرک آس
تــداوم دادنــد. چنــان کــه درتصاویرســازی های 
خــود از تاج هــای نــور و دوایــر اطــراف ســر، 
ــاره  ــوط کن ــت، خط ــگ تخ ــی، رن ــیدگی بین کش
نمــا و همزمانــی کــه از ســنن معمــول مانویــان در 
ــد.  ــود اســتفاده می کردن ــد ب ــه دی نشــان دادن زاوی
ــغدی و  ــای س ــه از نگاره ه ــان آنچ ــه می ــا مقایس ب
ــل  ــای اوای ــده و نگارگری ه ــا مان ــه ج ــان ب مانوی
دوره اســالمی می تــوان قرابت هــای بســیاری را 
ــر  ــی اســالمی ب ــری ایران ــرد. در نگارگ مشــاهده ک
خــالف نقاشــی غربــی ســاختار پرســپکتیو بــر 
ــد یــک نقطــه ای نیســت کــه در  ــه دی اســاس زاوی
ــف  ــاس تعری ــر اس ــی ب ــری ایران ــایه آن نگارگ س
متفاوتــی از زاویــه دیــد ناظــر بــه وجــود می آیــد و 
ریشــه در ســنت های پیــش از اســالم دارد. همچنیــن 
ســاختار پرســپکتیو در نگارگــری ایــران تابــع اصــول 
ــر  ــه عناص ــت ک ــن شده اس ــش تعیی ــد از پی و قواع
ــی  در روشــنگرترین حالــت ترســیم می شــوند )دلفان

پروکســی و بنــی اردالن، 1397: 53 ( در تصویــر 
شــماره )6( افــراد طبــق آنچــه در آثــار پیش اســالم 
ــان داده  ــاال نش ــا از ب ــاق آنه ــار و اج ــم از کن دیدی
ــطح  ــان در س ــی همزم ــت. در ژرف نمای ــده  اس ش
ــه  ــود دارد ک ــددی وج ــد متع ــای دی ــر زوای تصوی
در آن فضــا یــا شــیء واحــد از دو یــا چنــد زاویــه 
ــک  ــف در ی ــق مختل ــط اف ــن خ ــا چندی ــد ب دی
ــده میشــود )نصــر،  ــان دی ــور همزم ــه ط ــر ب تصوی
قرارگیــری  طــرز  در  ایرانــی  هنــر   )80  :1373
ــای  ــد و برش ه ــل می کن ــاوت عم ــد متف ــه دی زاوی
ــی می شــود  ــد همزمان ــث دی ــا باع ــی از بناه مقطع
ــل و  ــماره )7( داخ ــر ش ــال در تصوی ــور مث ــه ط ب
ــده  ــاره مســجد یکجــا دی ــوان، من ــا و ای ــرون بن بی
می شــوند. قدیمی تریــن کتاب هــای تصویرگــری 
اســالمی عجایــب المخلوقــات، کلیلــه و دمنــه، 
مقامــات حریــری، فــی معرفــت الحیــل الهندســه9، 
خــواص عقاقیــر و التریــاق هســتند کــه بــه نســبت 
ــد  ــری دارن ــی کمت ــه ادب ــدی جنب ــای بع کتاب ه
ــازی  ــد. در مصورس ــی بودن ــی و فن ــتر علم و بیش
ــه  ــیحی و ب ــلمان، مس ــان مس ــا نقاش ــن کتاب ه ای
خصــوص مانویــان کــه در فــن نقاشــی اســتاد 

ــتند. ــرکت داش ــد ش بودن
 بــر اثــر فرســایش قــدرت سیاســی خالفــت 
عباســی بــه تدریــج حکومت هــای محلــی در شــرق 
ســر برآوردند. در شــمال شــرق ایــران سلســله 
ــان را  ــی ایرانی ــت فرهنگ ــتقالل هوی ــامانی اس س
ــانی در  ــگاری دوره ساس ــاخت. پیکرن ــتحق س مس
ــد، 1389 :77(  ــرد )آژن ــدا ک ــه پی ــن دوره ادام ای
ــران  ــلجوقی در ای ــرکان س ــور ت ــا ظه ــت ب در نهای
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تصویــر اســت به همیــن صورت پرســپکتیو در نقاشــی 
مکاتــب بــه وســیله ســایه و رنگ هــای تخــت صــورت 

ــینی، 1389: 10(. ــج امیرحس ــرد )خل می گی
باســتان  ایــران  تاریــخ  کتــاب  در  دیانکــف 
ــانیان  ــت ساس ــیس دول ــارن تأس ــد: »مق می نویس
یــک مکتــب مذهبــی و فلســفی پیــدا شــد کــه در 
ــن  ــرد ای ــا ک ــی را ایف ــش مهم ــریت نق ــخ بش تاری
ــوی  ــام تعالیــم مان ــه ن تعالیــم همــان اســت کــه ب
ــز  ــالمی نی ــی در دوران اس ــر مان ــیم، هن می شناس
بــه یادهــا مانــد و بازتــاب هنــر او در ادبیــات 
ایــران مشــهود اســت.«  نقاشــی های مانــی از 
ــار  ــا آث ــاس ب ــل قی ــی قاب ــدی و طراح ــر رنگبن نظ
نقاشــی های بعــدی ایــران در دوره اســالمی اســت. 
ــچ  ــه هی ــور ب ــی مینیات ــالم نقاش ــترش اس ــا گس ب
ــه  ــت ک ــن پنداش ــد چنی ــرد بای ــول نک ــه اف وج
مینیاتــور اســالمی و هنــر کتــاب نــگاری در ایــران 
ــک اســت چــرا  ــا نزدی ــری قوی ــه ترکســتان باخت ب
کــه تحــت تأثیــر هنــر مانــوی قــرار داشــت ) کایــت 

و یوآخیــم، 1384: 65(.
نقاشــی مانــی به عقیــده بســیاری از تاریخ شناســان 
سرمنشــأ نگارگــری ایرانــی اســت چــرا کــه بعــد از 
ــه ســوی  ــی ب ــاب مان ــرکان ســلجوقی کت ــه ت حمل
غــرب ایــران راه یافــت و بــر تولیــدات و کارگاه هــای 
کتاب ســازی دوره عباســیان تأثیرگذاشــت )پاکبــاز، 

.)48 :1385
 نگاره هاي اسالمي

ــپاه  ــه س ــق مفتوح ــه مناط ــه از جمل ــیای میان آس
اســالم بــود، بــه دســت آوردن ایــن منطقــه باعــث 
شــد تــا دســتاوردهای هنــر ســغدی از جملــه 

ــی از هنــر پیــش از اســالم  نقاشــی هایی کــه بازتاب
ــان  ــاره ج ــری دوب ــو تصوی ــوان الگ ــه عن ــد ب بودن
بگیرنــد. پــس از فتوحــات مســلمین ســرزمین های 
مفتوحــه بــه جزیــی از کل تمــدن اســالمی تبدیــل 
شــد، امــا اعــراب متعلــق بــه ســرزمینی بودنــد کــه 
ــت  ــود نداش ــده اي وج ــر بالن ــگ و هن در آن فرهن
لــذا از هنــر پیــش از اســالم ممالــک تحــت ســلطه 
خــود اســتفاده کردنــد و نســبت بــه ســنت تصویري 
ــازه  ــی نداشــتند. همینطــور ت ــا تعصــب بی جای آنه
ــود  ــنت هاي خ ــظ س ــتند در حف ــلمانان  توانس مس
ــق  ــینیان را سرمش ــر پیش ــد و هن ــت کنن ممارس
ــی نکشــید  ــد. پــس طول ــرار دهن ــه خــود ق و نمون
کــه کتاب هــای خطــی منقــوش بــه چهــره و 
صــورت در بطــن جامعهــای کــه شــاید صورتگــری 
را مکــروه می دانســت پدیــد آمــد. هنــر ساســانی و 
ــرق  ــای ش ــری دیوارنگاره ه ــه هن ــنت های پرمای س
ایــران و آســیای مرکــزی از عوامــل درخــوری بــرای 
پدیــداری هنرهــای تصویــری بعــد از اســالم بودنــد. 
ساســانی  دوره  در  ایــران  تصویرگــری  مواریــث 
در غــرب ایــران و شــهرهای آســیای میانــه در 
ــی و  ــر نقاش ــی هن ــکل گیری و بالندگ ــرق در ش ش
تصویرگری دوره اســالمی تاثیری بســزایی داشــتند. 
هنــر تصویرگــری کــه بــرای اعــراب مقولــه ای 
ــذا در  ــد ل ــان ش ــیفتگی آن ــبب ش ــود س ــد ب جدی
ــدان  ــود هنرمن ــش از وج ــی خوی ــات فرهنگ اقدام
ایــن  جســتند.  بهــره  مفتوحــه  ســرزمین های 
ــه جوامــع بیزانســی- هنرمنــدان بیشــتر وابســته ب

مســیحی، ایرانی-مانــوی و اقــوام ماورالنهــر بودنــد 
کــه وامــدار زیباییشناســی نیــاکان خــود بودنــد. در 
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ایــن میــان ایرانیــان کــه پایبنــد اعتقــادات و آرمــان 
ــری دوره  ــنت های هن ــد س ــود بودن ــینیان خ پیش
ــات  ــه اقدام ــیدند. از جمل ــداوم بخش ــانی را ت ساس
ــود  ــه ب ــت ترجم ــکیل نهض ــداد تش ــراب در بغ اع
کــه ســبب برپایــی مرکــز علمــی شــد. اغلــب ایــن 
ــد  ــی بودن ــوم تجرب ــص عل ــی بالخ ــا علم کتاب ه
ــرای  ــر ب ــه تصوی ــاز ب ــا نی ــه آن ه ــذت در ترجم ل
تفهیــم موضــوع حــس می شــد. پــس اعــراب 
ــه  ــی ب ــاب اصل ــای کت ــدن تصویره ــرای برگردان ب
کتاب هــای ترجمــه از اســتادان هنــر فــارغ از 
مذهبشــان اســتفاده کردنــد. از جملــه آنهــا مانویــان 
ــود را  ــنت های خ ــه س ــد ک ــزی بودن ــیای مرک آس
تــداوم دادنــد. چنــان کــه درتصاویرســازی های 
خــود از تاج هــای نــور و دوایــر اطــراف ســر، 
ــاره  ــوط کن ــت، خط ــگ تخ ــی، رن ــیدگی بین کش
نمــا و همزمانــی کــه از ســنن معمــول مانویــان در 
ــد.  ــود اســتفاده می کردن ــد ب ــه دی نشــان دادن زاوی
ــغدی و  ــای س ــه از نگاره ه ــان آنچ ــه می ــا مقایس ب
ــل  ــای اوای ــده و نگارگری ه ــا مان ــه ج ــان ب مانوی
دوره اســالمی می تــوان قرابت هــای بســیاری را 
ــر  ــی اســالمی ب ــری ایران ــرد. در نگارگ مشــاهده ک
خــالف نقاشــی غربــی ســاختار پرســپکتیو بــر 
ــد یــک نقطــه ای نیســت کــه در  ــه دی اســاس زاوی
ــف  ــاس تعری ــر اس ــی ب ــری ایران ــایه آن نگارگ س
متفاوتــی از زاویــه دیــد ناظــر بــه وجــود می آیــد و 
ریشــه در ســنت های پیــش از اســالم دارد. همچنیــن 
ســاختار پرســپکتیو در نگارگــری ایــران تابــع اصــول 
ــر  ــه عناص ــت ک ــن شده اس ــش تعیی ــد از پی و قواع
ــی  در روشــنگرترین حالــت ترســیم می شــوند )دلفان

پروکســی و بنــی اردالن، 1397: 53 ( در تصویــر 
شــماره )6( افــراد طبــق آنچــه در آثــار پیش اســالم 
ــان داده  ــاال نش ــا از ب ــاق آنه ــار و اج ــم از کن دیدی
ــطح  ــان در س ــی همزم ــت. در ژرف نمای ــده  اس ش
ــه  ــود دارد ک ــددی وج ــد متع ــای دی ــر زوای تصوی
در آن فضــا یــا شــیء واحــد از دو یــا چنــد زاویــه 
ــک  ــف در ی ــق مختل ــط اف ــن خ ــا چندی ــد ب دی
ــده میشــود )نصــر،  ــان دی ــور همزم ــه ط ــر ب تصوی
قرارگیــری  طــرز  در  ایرانــی  هنــر   )80  :1373
ــای  ــد و برش ه ــل می کن ــاوت عم ــد متف ــه دی زاوی
ــی می شــود  ــد همزمان ــث دی ــا باع ــی از بناه مقطع
ــل و  ــماره )7( داخ ــر ش ــال در تصوی ــور مث ــه ط ب
ــده  ــاره مســجد یکجــا دی ــوان، من ــا و ای ــرون بن بی
می شــوند. قدیمی تریــن کتاب هــای تصویرگــری 
اســالمی عجایــب المخلوقــات، کلیلــه و دمنــه، 
مقامــات حریــری، فــی معرفــت الحیــل الهندســه9، 
خــواص عقاقیــر و التریــاق هســتند کــه بــه نســبت 
ــد  ــری دارن ــی کمت ــه ادب ــدی جنب ــای بع کتاب ه
ــازی  ــد. در مصورس ــی بودن ــی و فن ــتر علم و بیش
ــه  ــیحی و ب ــلمان، مس ــان مس ــا نقاش ــن کتاب ه ای
خصــوص مانویــان کــه در فــن نقاشــی اســتاد 

ــتند. ــرکت داش ــد ش بودن
 بــر اثــر فرســایش قــدرت سیاســی خالفــت 
عباســی بــه تدریــج حکومت هــای محلــی در شــرق 
ســر برآوردند. در شــمال شــرق ایــران سلســله 
ــان را  ــی ایرانی ــت فرهنگ ــتقالل هوی ــامانی اس س
ــانی در  ــگاری دوره ساس ــاخت. پیکرن ــتحق س مس
ــد، 1389 :77(  ــرد )آژن ــدا ک ــه پی ــن دوره ادام ای
ــران  ــلجوقی در ای ــرکان س ــور ت ــا ظه ــت ب در نهای
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ــار  ــران ب ــر ای ــوی و هن ــی مان ــن نقاش ــر که عناص
ــای  ــن دوره کتاب ه ــت ای ــازه گرف ــی ت ــر جان دیگ
اندرزنامــه، ورقــه و گلشــاه، شــاهنامه، ســمک عیــار، 
مفیــد الخــاص، طــب جالینوســی، صورالکواکــب و 
ــا  ــن آنه ــد، و مهمتری ــور ش ــجار مص ــواص االش خ
ورقــه و گلشــاه اثــر عیوقــی اســت که توســط مؤمن 
ــی   ــه ویژگ ــده. از جمل ــور ش ــی مص ــد خوی محم
نقاشــی ایــن کتاب هــا همــان اصــل همزمانــی 
اســت کــه بــار دیگــر تکــرار می شــود. در نگارگــری 
ــه چشــم بیننــده  آنهــا برخــی از اشــکال نســبت ب
ــا  ــرو و ی ــرف روب ــی از ط ــی و بعض ــرف جانب از ط
ــده  ــر دی ــک تصوی ــان در ی ــه طــور همزم ــاال ب از ب
ــد  ــم می توانن ــت شــکل ها ه ــن حال می شــود در ای
ــه  ــاظ زاوی ــد و از لح ــا کنن ــژه ای را الق ــق وی عم
دیــد و زمــان در کنــار و امتــداد هــم در یــک تصویــر 
قرارگیــرد )پنجــه زاده و میراثــی، 1391: 60 (. بــرای 
ــه  ــار ب ــمک عی ــاب س ــر 8( از کت ــه در )تصوی نمون
طــور همزمــان بیــرون و داخــل بنــا دیــده می شــود. 
و یــا در )تصویــر 9( عــالوه بــر همزمانــی اندرونــی بــا 
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ــار  ــران ب ــر ای ــوی و هن ــی مان ــن نقاش ــر که عناص
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اندرزنامــه، ورقــه و گلشــاه، شــاهنامه، ســمک عیــار، 
مفیــد الخــاص، طــب جالینوســی، صورالکواکــب و 
ــا  ــن آنه ــد، و مهمتری ــور ش ــجار مص ــواص االش خ
ورقــه و گلشــاه اثــر عیوقــی اســت که توســط مؤمن 
ــی   ــه ویژگ ــده. از جمل ــور ش ــی مص ــد خوی محم
نقاشــی ایــن کتاب هــا همــان اصــل همزمانــی 
اســت کــه بــار دیگــر تکــرار می شــود. در نگارگــری 
ــه چشــم بیننــده  آنهــا برخــی از اشــکال نســبت ب
ــا  ــرو و ی ــرف روب ــی از ط ــی و بعض ــرف جانب از ط
ــده  ــر دی ــک تصوی ــان در ی ــه طــور همزم ــاال ب از ب
ــد  ــم می توانن ــت شــکل ها ه ــن حال می شــود در ای
ــه  ــاظ زاوی ــد و از لح ــا کنن ــژه ای را الق ــق وی عم
دیــد و زمــان در کنــار و امتــداد هــم در یــک تصویــر 
قرارگیــرد )پنجــه زاده و میراثــی، 1391: 60 (. بــرای 
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بیــرون بنــا اجســام از دیــد بــاال و افــراد بــه صــورت 
ــده اند. ــیم ش ــرو ترس ــه رخ از روب س

 در بیــن ســال های 616 تــا 654 هــ .ق مغــوالن بــه 
ایــران حملــه کردنــد و بــالد تحــت نظــر عباســیان 
و حکومت هــای مســتقل و نیمه مســتقل ایــران 
ــی از  ــار واضح ــان آث ــن زم ــد. در ای ــح کردن را فت
ــس دور از  ــود پ ــده می ش ــاور دور دی ــات خ تعلیم
ــغدی در  ــی های س ــه نقاش ــر ک ــت اگ ــن نیس ذه
ــرده  ــدا ک ــددی پی ــات مج ــد حی ــن دوره تجدی ای
باشــند. وزیــر هنردوســت رشــید  الدیــن فضــل اهللا 
همدانــی مرکــز فرهنگــی ای بــه نــام ربــع رشــیدی 
ــرد و  ــاد ک ــا ایج ــت مغول ه ــز پایتخ ــار تبری در کن
ــتادان  ــان و اس ــان، نقاش ــیاری از خوشنویس از بس
پیشــه از هــر دیــن و منطقــه ای دعــوت کــرد تــا بــه 
کمــک فرهنــگ ویــران شــده در جنــگ بیاینــد. در 
آنجــا می بینیــم کــه ســنت های گذشــته بــار دیگــر 
ــت.  ــه داشته اس ــده نگ ــب زن ــن مکت ــود را در ای خ
از جملــه همزمانــی دیــد کــه در تصویــر )10( 
ــان  ــه را نش ــرون قلع ــام و بی ــا ب ــورت یکج ــه ص ب
می دهــد. اگرچــه تحــت تأثیــر بیزانــس بــه نوعــی 
فرهنــگ  تاثیــر  در  و  رئالیســت  و  عمق گرایــی 
چینــی بــه ســنت های خــاور دور میــل داشــت امــا 
ــغدی و در  ــوی، س ــه، مان ــیای میان ــنت های آس س
کل ایــران باســتان بیشــتر مــورد توجــه هنرمنــدان 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــر فرهنگ ه ــه. و عناص ــرار گرفت ق
ــا حــل شــد. ــری ایرانیــزه ی مــرور در ســنت تصوی

ــار  ــگ گراب ــاوزن و ال ــه نظــر ریچــارد اتینگه ــا ب بن
ــران  ــی ای ــاب آرای ــری و کت ــکل گیری نگارگ در ش
ــه  ــر عامیان ــی هن ــت: یک ــش داش ــل نق ــه عام س

نمایــش فانــوس خیــال، دومــی گرایــش آموزشــی 
ــه مجموعــه ای از کتاب هــای  دوره ســلجوقی کــه ب
آموزشــی و دانش نامــه بــود و ســوم دیوار نگاره هــای 
آن  درونمایه هــای  بیشــتر  کــه  میانــه  آســیای 
ــن  ــده ای ــا عم ــالم دارد ام ــش از اس ــه در پی ریش
ــژه دســتمایه های حماســی، در  ــه وی دســتمایه ها ب
ــد و در دوران اســالمی  ــران شــناخته شــده بودن ای
بــه خصــوص دوره مغــول بــار دیگــر زنــده شــدند.

تــداوم اصــل همزمانــی در دوران مختلــف بــه 
خصــوص دوره تیموریــان و مکتــب هــرات10 قابــل 
مشــاهده  اســت، درواقــع اوج همزمانــی کــه بنــا بــه 
ــه ارث  ــینیان ب ــنت های پیش ــم از س ــه دیدی مقال
گرفتــه شــده در کتــب مصــور مربــوط بــه مکتــب 
کــه  می بینیــم   )11( درتصویــر  اســت.  هــرات 
ــون  ــمت های گوناگ ــان دادن قس ــی در نش همزمان
ــه  ــوری ک ــه ط ــالء رسیده اســت ب ــد اع ــه ح ــا ب بن
ــرون  ــا، بی ــا، راهروه ــی و اتاق ه ــوان، اندرون ــام، ای ب
ــل  ــی قاب ــه و حیــاط در یــک نمــای کل ــا، راه پل بن
ــوی و  ــر مان ــان هن ــی محقق ــت. بعض ــاهده  اس مش
ســغدی را جزئــی از پیکــره هنــر ایرانــی می داننــد 
کــه در کالبــد هنــر ایــران اســالمی در قالــب یــک کل 
بــار دیگــر یکپارچــه شــده و هنــری پرتــوان را پدیــد 
آورده  اســت )حاتــم و محمــدی 1390 63(. در تصویــر 
ــی مکتــب هــرات  )12( می بینیــم کــه اصــل همزمان
ــز دوم  ــه مکتــب تبری ــس از خــود از جمل ــر پ ــر هن ب
یــا صفــوی نیــز تأثیرگذاشته اســت. در نــگاره کابــوس 
ضحــاک حــوض بــه شــکل قــراردادی طــوری ترســیم 
شــده کــه گویــی از بــاال و از دیــد پرنــده دیده می شــود 
در حالــی کــه واقعیــت تصویــر از زوایای متفــاوت مانند 
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روبــرو جانبــی مشــاهده می شــود  )ولــش، 1370: 49(.
 نتیجه گیری

 عوامــل پیگیــری ســنن تصویری ساســانی، ســغدی و 
مانــوی در دوره اســالمی اینگونــه می توان برشــمرد که 
در ورود اســالم بــه ایــران اعــراب حاکــم فاقــد پیشــینه 
ــد و ناچــار هنــر را از تمدن هــای  هنــر تصویــری بودن
مفتوحــه وام گرفتنــد، عامــل دیگــر شــکل گیری 
ــرای ترجمــه کتاب هــای  ــود کــه ب نهضــت ترجمــه ب
ــه  ــاز ب ــر نی ــی بهت ــح علم ــی و توضی ــه عرب ــی ب اصل
بازگردانــی تصاویــر حــس می شــد و هنرمنــدان بــدون 
در نظــر گرفتــن اعتقادشــان بــه خدمت گرفته شــدند. 
عامــل دیگــر خــود ایرانیــان بودنــد که در حفظ ســنت 
ــه دوره  اســالمی پرتــوان  باســتانی خــود و انتقالــش ب
عمــل کردنــد. همچنیــن تمدن هــای نیمــه مســتقل 
ــی  ــلجوقی در نزدیک ــا س ــالم ت ــل اس ــتقل اوای و مس
ــر  ــدار هن ــه میراث ــتند ک ــرار داش ــزی ق ــیای مرک آس
گذشــتگان بــود، عامــل بعــدی حملــه مغــول و آوردن 
ســنت تصویــری ســرزمین های دیگــر علــی الخصوص 
آســیای میانــه بــه ایــران بــود، همچنیــن در ایــن دوره 
ســاخت ربــع رشــیدی ســبب شــد تــا هنرمنــدان ملل 
مختلــف از جملــه هنرمنــد ان ایرانی که نــگاه دارندگان 
ســنت تصویــری اجــداد خــود بودنــد مشــغول بــه کار 
شــوند و کتــاب آرایــی را زنــده نــگاه دارند. در این ســیر 
تأثیرگیــری از جملــه اصــول تصویــری کــه باقــی ماند، 
ســنت همزمانــی یــا دیــد چنــد وجهــی بــود کــه بــه 
عضــوی از قواعــد تصویرگــری ایرانــی درآمــد. بطوریکه 
می بینیــم ابتــدا در هنــر ساســانی و مانــوی بصــورت 
ســاده شــخص از روبــرو و ســطح زیــرش از بــاال نشــان 
داده می شــود و  همزمانــی دیــد در حــد 2 یــا 3 دیــد 

متفــاوت اســت. ایــن ســادگی در اوایــل دوران اســالمی 
خــود را را حفــظ می کنــد امــا بــا تداومــش در طــول 
زمــان تکامــل مییابــد و بــه غنــای بیشــتر تصویرگری 
ــه در دوره اوج  ــی ک ــد، بصورت ــک می کن ــی کم ایران
ــا  ــمتهای بن ــام قس ــرات تم ــب ه ــی مکت ــود یعن خ
بصــورت همزمــان از جملــه اندرونــی، بیرونــی، حیــاط، 
ــک  ــر ی ــه ه ــخصیت هایی ک ــام و ش ــت ب ــوان، پش ای
ــده  ــتند دی ــغول کاری هس ــزا مش ــای مج در مکان ه
ــی  ــی مکان ــدون توال ــا فضــا ب می شــود. در نگارگری ه
از چنــد زاویــه دیــد مختلــف در ســطح کلــی تصویــر 
بــه نمایــش در میآیــد امــا این امر ســبب گسســتگی و 
تزلــزل نــگاره نمیشــود، ایــن فضــای همزمان بــه مرور 
در نگارگــری ایــران بــه نوعــی قــرارداد و اصــول تبدیل 
میشــود . پــس بــا توجــه بــه مقالــه می تــوان بــه ایــن 
مهــم پــی بــرد کــه همزمانــی دیــد هنــر اســالمی از 
ــانی  ــینه ساس ــت و پیش ــران اس ــری ای ــد نگارگ قواع
دارد و در تصویرگری هــای ســغدی و مانــوی تــا دوران 

اســالمی مــورد بررســی قــرار گرفتــه  اســت.

پیامبــر نقــاش کیــش مانــوی کــه دارای کتاب هــای مصــور . 2
ــج  ــده، گن ــل زن ــارش: شــاپورگان، انجی ــه آث ــود. از جمل ب
زنــدگان، رســاالت، رازان، مزامیــر و نیایش هــا، دیبــان، 

کتــاب کــوان و ارژنــگ بــود
باستان شناس و ایران شناس آلمانی. 3
مــورخ هنــر ، اســالم شــناس ، نویســنده و رئیــس بخــش . 4

شــرقی مــوزه بریتانیــا
باستان شناس فرانسوی . 5
تاریــخ دان آلمانی-آمریکایــی در زمینــه هنــر اســالمی. 6

m.m Dyakonov خاورشــناس و پژوهشــگر در زمینــه 
ــتان ــک باس ــرق نزدی ــات ش مطالع

	 .Von Lecoq 
ــه . 8 ــرون وســطی ک فیلســوف و اندیشــمند مســیحیت در ق

ابتــدا بــه مانویــت اعتقــاد داشــت
در باب مکانیک، نوشته الجزری (1984-1893)  . 9
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بیــرون بنــا اجســام از دیــد بــاال و افــراد بــه صــورت 
ــده اند. ــیم ش ــرو ترس ــه رخ از روب س

 در بیــن ســال های 616 تــا 654 هــ .ق مغــوالن بــه 
ایــران حملــه کردنــد و بــالد تحــت نظــر عباســیان 
و حکومت هــای مســتقل و نیمه مســتقل ایــران 
ــی از  ــار واضح ــان آث ــن زم ــد. در ای ــح کردن را فت
ــس دور از  ــود پ ــده می ش ــاور دور دی ــات خ تعلیم
ــغدی در  ــی های س ــه نقاش ــر ک ــت اگ ــن نیس ذه
ــرده  ــدا ک ــددی پی ــات مج ــد حی ــن دوره تجدی ای
باشــند. وزیــر هنردوســت رشــید  الدیــن فضــل اهللا 
همدانــی مرکــز فرهنگــی ای بــه نــام ربــع رشــیدی 
ــرد و  ــاد ک ــا ایج ــت مغول ه ــز پایتخ ــار تبری در کن
ــتادان  ــان و اس ــان، نقاش ــیاری از خوشنویس از بس
پیشــه از هــر دیــن و منطقــه ای دعــوت کــرد تــا بــه 
کمــک فرهنــگ ویــران شــده در جنــگ بیاینــد. در 
آنجــا می بینیــم کــه ســنت های گذشــته بــار دیگــر 
ــت.  ــه داشته اس ــده نگ ــب زن ــن مکت ــود را در ای خ
از جملــه همزمانــی دیــد کــه در تصویــر )10( 
ــان  ــه را نش ــرون قلع ــام و بی ــا ب ــورت یکج ــه ص ب
می دهــد. اگرچــه تحــت تأثیــر بیزانــس بــه نوعــی 
فرهنــگ  تاثیــر  در  و  رئالیســت  و  عمق گرایــی 
چینــی بــه ســنت های خــاور دور میــل داشــت امــا 
ــغدی و در  ــوی، س ــه، مان ــیای میان ــنت های آس س
کل ایــران باســتان بیشــتر مــورد توجــه هنرمنــدان 
ــه  ــر ب ــای دیگ ــر فرهنگ ه ــه. و عناص ــرار گرفت ق
ــا حــل شــد. ــری ایرانیــزه ی مــرور در ســنت تصوی

ــار  ــگ گراب ــاوزن و ال ــه نظــر ریچــارد اتینگه ــا ب بن
ــران  ــی ای ــاب آرای ــری و کت ــکل گیری نگارگ در ش
ــه  ــر عامیان ــی هن ــت: یک ــش داش ــل نق ــه عام س

نمایــش فانــوس خیــال، دومــی گرایــش آموزشــی 
ــه مجموعــه ای از کتاب هــای  دوره ســلجوقی کــه ب
آموزشــی و دانش نامــه بــود و ســوم دیوار نگاره هــای 
آن  درونمایه هــای  بیشــتر  کــه  میانــه  آســیای 
ــن  ــده ای ــا عم ــالم دارد ام ــش از اس ــه در پی ریش
ــژه دســتمایه های حماســی، در  ــه وی دســتمایه ها ب
ــد و در دوران اســالمی  ــران شــناخته شــده بودن ای
بــه خصــوص دوره مغــول بــار دیگــر زنــده شــدند.

تــداوم اصــل همزمانــی در دوران مختلــف بــه 
خصــوص دوره تیموریــان و مکتــب هــرات10 قابــل 
مشــاهده  اســت، درواقــع اوج همزمانــی کــه بنــا بــه 
ــه ارث  ــینیان ب ــنت های پیش ــم از س ــه دیدی مقال
گرفتــه شــده در کتــب مصــور مربــوط بــه مکتــب 
کــه  می بینیــم   )11( درتصویــر  اســت.  هــرات 
ــون  ــمت های گوناگ ــان دادن قس ــی در نش همزمان
ــه  ــوری ک ــه ط ــالء رسیده اســت ب ــد اع ــه ح ــا ب بن
ــرون  ــا، بی ــا، راهروه ــی و اتاق ه ــوان، اندرون ــام، ای ب
ــل  ــی قاب ــه و حیــاط در یــک نمــای کل ــا، راه پل بن
ــوی و  ــر مان ــان هن ــی محقق ــت. بعض ــاهده  اس مش
ســغدی را جزئــی از پیکــره هنــر ایرانــی می داننــد 
کــه در کالبــد هنــر ایــران اســالمی در قالــب یــک کل 
بــار دیگــر یکپارچــه شــده و هنــری پرتــوان را پدیــد 
آورده  اســت )حاتــم و محمــدی 1390 63(. در تصویــر 
ــی مکتــب هــرات  )12( می بینیــم کــه اصــل همزمان
ــز دوم  ــه مکتــب تبری ــس از خــود از جمل ــر پ ــر هن ب
یــا صفــوی نیــز تأثیرگذاشته اســت. در نــگاره کابــوس 
ضحــاک حــوض بــه شــکل قــراردادی طــوری ترســیم 
شــده کــه گویــی از بــاال و از دیــد پرنــده دیده می شــود 
در حالــی کــه واقعیــت تصویــر از زوایای متفــاوت مانند 
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روبــرو جانبــی مشــاهده می شــود  )ولــش، 1370: 49(.
 نتیجه گیری

 عوامــل پیگیــری ســنن تصویری ساســانی، ســغدی و 
مانــوی در دوره اســالمی اینگونــه می توان برشــمرد که 
در ورود اســالم بــه ایــران اعــراب حاکــم فاقــد پیشــینه 
ــد و ناچــار هنــر را از تمدن هــای  هنــر تصویــری بودن
مفتوحــه وام گرفتنــد، عامــل دیگــر شــکل گیری 
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