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 چکیده

 درموجود  یها نمونه تعداد ناست و در این میا مانده  یبرجااشکانی و ساسانی  یها دوره ازاندکی از هنر نقاشی دیواری  هاینمونه

و تحلیل تاریخ تکوین هنر  بازنگریدر را ، نقشی مهم و اساسی شمار انگشتهای همین نمونهاما تر است کمامروزی بسیار  رانیا

ی متفاوت در ایران و در یک نوع  در دو دوره و دو منطقه هااین دیوارنگاره کند.نقاشی دوران پیش از اسالم ایران ایفا می
تنوع موضوعات نقاشی در مجموعه كوه خواجه زابل و شهر گور شوند.  ی نقاشی نزدیک به یکدیگر دیده می بک و شیوهس

گیری از هنرمندان سطح باالیی  ی بهره دهنده رسانیدن كاری با این وسعت، یقینا نشان  انجام  فیروزآباد و توانایی به
 ها آنهای متفاوتی در خلق و شیوه ونفنگرچه  دهداین آثار محدود نشان می ی مطالعه .اند باشد كه در این مناطق كار كرده می

متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگ  ،ها در عین هماهنگی کامل با قالب یا شکل و مفهوم کاربردی معماریاین نمونه کار رفته، هب

ی  با نمونه سیستان های اشکانی کوه خواجهنگارهواری دو نمونه از دی مقایسهبه این مقاله  است. گرفته  شکل نیزم رانیامتنوع 

ها از نظر موضوعی، ساختار هنری و نگارهاین دیوار تحلیل اختصاص دارد. فارس فردی از دوران ساسانی در فیروزآباد هبمنحصر

رانی از نظر شکل و هنری مستقل و ای عنوان بهنفوذ هنر هلنی  رغم بههنر نقاشی دوران ساسانی که دهد اجرا نشان می ی شیوه

 پذیرفته است. ریتأثمحتوا از هنر نقاشی اشکانی در شرق ایران 
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 مقدمه. 6

شود. همین یها شناخته مها و سکههای ظروف، پارچهاشکانی و ساسانی با نقوش و نگاره ی هنر ایران در دوره

پختگی طرح و قدرت آن در بیان و نمایش تصاویر و فضاهای مختلف  ی دهنده نشانهای معدود و محدود نمایه

هایی از نگارگری در تزئینات معماری این دو دوره، با همان خصوصیات نقوش است. اما سوای این نقوش نشانه

)ساسانی(  و شهر گور)اشکانی( ی کوه خواجه حوطهقطعاتی اندک و پراکنده در دو م صورت به، ها سکهو  ظروف

 است. آمده  دست به

دو چگونه در دو دوره و شود این است که مطرح می هان برخورد با این دیوارنگارهنخستیکه در  پرسشی

تنوع موضوعات  ؟شودنزدیک به یکدیگر پیدا مییک نوع سبک و شیوه نقاشی  متفاوت در ایران ی منطقه

 یقیناً ،و توانایی به انجام رسانیدن کاری با این وسعتگور فیروزآباد و شهرکوه خواجه  ی موعهنقاشی در مج

با درجات  عمدتاً ها آناند. سبک که در اینجا کار کرده استاز هنرمندان سطح باالیی  یریگ بهره ی دهنده نشان

ها محسوس نر غربی بر این نقاشینفوذ ه ،رشمنیاز نظر گدارد. ایرانی قرار  -شرقی هنر ریتأث مختلفی تحت

که هنرمند با  داردهای دیواری حکایت از استفاده از نوعی هنر تلفیقی های نقاشی ولی در حقیقت صحنه است

زمان خود را  یها سنتایرانی و ترکیب شیوه یونانی و ایرانی  یها یپرداز داستاننقاشی و  یها سنتاستفاده از 

های ساسانی در فیروزآباد که در برجسته مختلف از نقش ی من به سه صحنهرشیگجاودان ساخته است.  با آن

هم ندارند جز یک تصور کلی از پیروزی ساسانیان بر  گونه ربط و بستگی بهو هیچ اند آمده گردیک تابلوی واحد 

داند. می ساسانی در فیروزآباد یکرتراشیپاحتمالی نقاشی بر  ریتأث ی کند و آن را نتیجهپارتیان اشاره می

های برجسته مانند نقش هایی بهیهای مسعودی و استخری از وجود نقاشدالیل او روایت (482:0531 رشمن،ی)گ

 ی وابستگی آثار هنری مختلف در دوره پختگی و بنابراین (532)همان،های مصور ساسانی است ساسانی در کتاب

 افتهی  گسترشخلق و  باره کی بهتوانسته ین هنر نمیو ا ساسانی به هنر نقاشی ایرانی چیزی دور از ذهن نیست

کاری عالقه به ریزه ،های روحانیطرح و مایه که اند دانستهزمین  در هنر مشرق را ریشه و پایه هنر ایرانی باشد.

فتح ایران  اگرچه .(8804833 ،آژند) گیردبسیار و پرداختن به جزئیات در تزئین از این منبع شرقی سرچشمه می

ن در آسیای غربی گشود، روح یونانی هرگز در ای یمآب یونانیاسکندر راه را برای گسترش فرهنگ  دست به

نه از هنر یونانی امردمان خاور نزدیک به تفسیر آزادکامل جذب نشد. در زمان اشکانیان  طور بهها سرزمین

از سوی دیگر به هنر ساسانی و  به هنر بیزانسی و سو کیپرداختند. هنر اشکانی خصلتی انتقالی دارد که از 

بومی  یها سنتو  ها قالبادامه یافته و هنر ساسانی  روند و در دوران ساسانی نیز این شودهندی مرتبط می

 )پاکباز، هزار سال پیشرفت هنری دانست توان نقطه اوج یکرا می که آن یا گونه به ؛ایرانی را احیا کرد

12204834). 
تطبیقی  ی مطالعهی ساسانی مورد اشکانی و یک نقاشی متعلق به دوره ی ز دورهدر این مقاله دو نقاشی ا

ی یات چهرهئها و دیگری از نظر جزبندی و پیکرهلحاظ ترکیبهای اشکانی ازیکی از نقاشی .گیرندقرار می

 هایینقاشی، با این دو محوطه تاریخیدر یک نگاه کلی به اند. موضوع نقاشی با نقاشی ساسانی قیاس شده

در  خصوص به است. این امر ترکیب گروهی از افراد با جزئیات فراوان ها آنموضوع در هستیم که  رو روبه

های تخت و استفاده از رنگ ،ها آنخصوصیات دیگر از . شودمشاهده میهای اشکانی در کوه خواجه نقاشی

ی و مطالعه آمده دست بهس شناخت در نهایت بر اسابوده که  رنگ رهیتخطوط محیطی و با  روشن هیسابدون 
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 ادامه توان یمساسانی را  ی هتنها نقاشی موجود در مرزهای ایران از دور و سبک اجرای خصوصیات ،تطبیقی

 دانست.اشکانی های نقاشیدر  کاررفته به ی شیوه

 

 كوه خواجه و شهر گورمطالعاتي در  ی پیشینهموقعیت و . 2

یـک اثـر و کـا     و تـرین قلمـرو سـلطنت اشـکانیان بـوده      در شـرقی  (4 تصـویر ) بنای کوه خواجـه در سیسـتان  

از زمان اشـکانیان،   جامانده به ی محوطه این. رودشمار می چه در زمان خود و چه در زمان حال به فرد منحصربه

اچـه  دری یهـا  آبای از جـن  بازالـت در میـان    کوهی صخره ی کیلومتری جنوب غربی زابل و در دامنه :8در 

روشمند در این محـل را اورل اسـتین    یشناخت باستان ی ن مطالعهنخستی .(48204835 )رحمانی، قرار دارد هامون

دیـواری آن عکـ     یها ینقاشکرد و از  یبردار نقشهمیالدی به انجام رسانید. او از قلعه مرکزی  4342در سال 

ین ایـن آثـار را بقایـای یـک معبـد      اسـت . (Stein1928)را به موزه دهلی منتقل کـرد   ها آنگرفت و تعدادی از 

نـین آثـار   و همچ هنـد  وایی اولیه آسیای مرکـزی  وی بسیاری از آثار بود .ی در ایران دانستیبودا فرد منحصربه

پـ  از او هرتسـفلد بـه مطالعـه      .(Stein1916:221; Rienjang 2012) کاوش نمود ای ورا بررسی  ها آن یونانی

ها یالدی از این محل دیدار و آرشیو بزرگی از عک م 4353 و 4352 یها سالآورد و در دقیق این محوطه روی

و یا در جنگ جهـانی دوم  به برلین برد که مفقود  خود باها را از نگاره یهای دیگرو قسمت ها تهیه کردو طرح

د در هرتسـفل  .(Kawami1987) بـاقی ماندنـد   هـا  مجموعهو کوچکی در  بسیار محدود اما تعداد ،از میان رفتند

ساسانی اعتقاد داشت ولی بعدها تغییـر عقیـده داد و دوره اول آن را    ی این محل به وجود دو دوره یگذار خیتار

    شـرقی ایـران و در سیسـتان حکومـت      ی مربوط به ساتراپ محلی در قرن اول مـیالدی دانسـت کـه در حـوزه    

 .Herzfeld 1941)؛ :3-034 4831فر، )محمدی کرده استمی

ر و کاوش علمی را در این محل یک هیئت ایتالیـایی بـه سرپرسـتی جورجیـو گـولینی در سـال       سومین کا

. اسالمی مورد شناسایی قرار گرفـت  ی میالدی ترتیب داد که در آن شش الیه از عصر هخامنشی تا دوره 4324

ر روی دیوارهای ب .(Tucci 1966:143-147; Gullini 1964) پارتی بود ی در این محوطه مربوط به دوره Vالیه 

خـورد. از میـان ایـن    چشـم مـی   تزئیناتی با تکنیک و مواد و مصالح متفاوت به در این محوطه یگل کاهو  یخشت

آخـرین   نـام بـرد.   ،اجـرا شـده   گل کاههایی که با تکنیک تمپرا بر روی الیه تدارکاتی توان به نقاشیتزئینات می

بسـیار   شـمار  ،د که در طـی آن رسانیانجام به  4811تا  :481در این محل سید محمود موسوی از را  ها کاوش

آمد که گویای موضوعات و یا نقوش  دست بهکوچک  نسبت بههای دیواری پراکنده و در قطعات زیادی از نقاشی

قرار گرفتـه و در   شیرازکیلومتری جنوب  ::4 درتاریخی فیروزآباد  ی محوطه .(43 ،4832 ،مصلی) خاصی نیستند

کیلومتری جنـوب شـرقی یـک     8در  روزآبادیفهوایی معتدل قرار دارد. شهر کنونی  و ای کوهستانی با آب منطقه

، واقـع  شده  ساخته ساسانیانسلسله  گذار انیبن، اردشیر بابکانکه توسط  ورهخاردشیر ای و نام گور اثر تاریخی به

 )وانـدنبر،،  توصیف کرد را آنو  از این مکان بازدید ،بررسی فارسحین بار استین  نخستینبرای . (5)تصویر  است

 این شهر دارای حصار مدور است و انتساب آن به اردشیر ساسانی مـورد قبـول اک ـر   . Stein 1936)؛ 013 4813

 را یشناسـ  باسـتان نخسـتین بررسـی   . (0543 4833ی )ساماسالمی است ی  مورخین دوره همچنین پژوهشگران و

ایـن شـهر دارای چهـار دروازه اسـت کـه بـا        .Huff 1974)) دانهر به انجام رسـ آلمانی در این ش دیتریش هوف

حصار شهر را  تودرتو دو دیوار واست  لومتریک 5قطر تقریبی شهر  .اند قرارگرفتهدرجه نسبت به هم  :3 ی زاویه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 همچنـین  و نینشـ  تخـت متر کـه   :12قطر تقریبی مرکزی به  ی دایره ؛ر دو قسمت استشه .دهند یمتشکیل 

تـا حصـار   در بیرون ایـن دایـره   بقیه شهر  .مرکز شهر در آن قرار دارد در متر :8منار یا تربال با ارتفاع تقریبی 

شـود کـه   می شکل عاعیهای شارتفاع و حیاط و باغ در راستای خیابان های ساده کمیابد و شامل خانهامتداد می

 .(12 – 13 48220 هوف،) کندقسمت تقسیم می بیستدر مجموع این قسمت از شهر را به 

 یآلمانی بـا همراهـ  ـ  توسط هیئت مشترک ایرانی 4831در این محوطه در  یشناس باستانین کاوش نخست

ی دیواری بسیار ارزشمندی هادر طی این کاوش نقاشی .به انجام رسید نیاکان لیلیو سرپرستی  دیتریش هوف

 اعزام گردید. این نقوش یخواناسازو  یبردار هیال ،بالفاصله هیئتی برای حفاظت .(De waele 2009) کشف شد

 0ندداشتخصوص اهمیت شهر گور عقیده درآذرنوش  مسعود

ان نیـز محسـوب   انـد و آخـرین شـهر اشـکانی     فیروزآباد یا همان شهر گور نخستین شهریست که ساسانیان بنیـان نهـاده  »

زمانی که اردشیر یکم در حال ساخت شهر گور بود، هنوز با اردوان چهـارم، آخـرین شـاه     ،طبق متون تاریخیبر شود.  می

در آن  یخـوب  بـه توان مرحلـه انتقـالی دوره اشـکانی بـه ساسـانی را       گی مهمی دارد و می شهر گور ویژ. جنگید اشکانی می

دقیق  یزیر برنامههدفمند بوده و با یک  ی دیگر این شهر آن است که طراحی آن کامالًها گی مشاهده و مطالعه کرد. از ویژ

 (55، 4832 )آذرنوش، «است. شده ساختهطراحی و 
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 یبررساشکانی و ساسانی به شرح زیر انتخاب و  ی سه نمونه نقاشی دیواری از دوره ،در این مقاله برای مقایسه

اشکانی که بر دیوار عقبی تاالر مرکزی کوه  ی های دیواری دورهاز نقاشی( 8)تصویر ک نگاره شماره ی است0 شده 

 به ی از یک مراسم رسمی با حضور زوج حکمران و همسرش در زیر چتری شبیهبخشخواجه نقش بسته و 

 4353و  4352 اند. هرتسفلد درشده یزیآم رنگدهد. این نقوش دورگیری خطی و سایبان ایستاده را نشان می

این مقاله بر  در شده  انجام یها یبررسرا کشف کرده و از محل اصلی جدا نموده است.  ها ینقاشمیالدی این 

 است. گرفته  انجامو کتب موجود  ها گزارشدر  شده  ارائهاساس تصاویر و توضیحات 

نی است که بر اساس اشکا ی از کوه خواجه و متعلق به دوره یقطعه نقاشی دیگر ،(2تصویر )دو نگاره شماره 

میالدی، در فضای ورودی منتهی به حیاط  4312در  شده منتشرشناسان ایتالیایی  باستان ئتیه یها گزارش

. استاز دورنمای یک شهر  یا نهیزمتصویر سر شش مرد بر روی  ،. موضوع آناست آمده  دست بهبزر، داخلی 

 یزیآم رنگمختلف  یها فیطدر )قرمز( اده از یک رنگ این نقاشی نیز با دورگیری به رنگ قرمز ارغوانی و استف

به مناسبت گردهمایی  4311در و  شود یممتر در موزه ملی نگهداری سانتی 18 ×13شده است. نقاشی با ابعاد 

نگاره شماره سه  .(Mariani 1977؛ 8:04813 )رحمانی، است شده  گذاشتهشناسی به نمایش باستان ی ساالنه

شهر گور فیروزآباد فارس بوده که  4831 یها یحفارطی در آمده دست بهعه نقاشی ساسانی دو قط ،(1)تصویر 

جرا شده امعدنی و نقوش انسانی و هندسی  یها رنگدیواره و بر روی بستر گچی با استفاده از این بخشی از 

 است.

 

 ها و موضوع نقاشي ها يژگیو. 3

وجود دارد که  یارتباط مشخص و نمایان ها آناجرای  نقاشی و مکان یها صحنه یبین اجزادر هنر ایرانی 

 .اند بستهبر روی دیوارها نقش  تزئین عنوان بهی است که مختلف و مضامین گوناگون یها دوره ی دهنده نشان
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و یا  ها آنیادمانی از  صورت بهشاید  ،گرفته یمدر محل انجام  مراسمی بودند که واقعاً دهنده نشان ها ینقاش

کوه خواجه و شهر گور نیز  یها ینقاشاین امر در  .هر اتاق چه استفاده و کاربردی داشته است کهنآ دهنده نشان

 نمایان است.

ک ندارد و به سبک ایرانی که تحرّ یشناس ییبایزاشکانی کوه خواجه  یها ینقاشگیرشمن معتقد است در 

. کند یمیونانی و رومی مقاومت  یها روشدر برابر هجوم  ،بخشد ینمجان  ها شکلو به  اعتناست یبنقلی 

آشوری  یها روشدیواری کوه خواجه را ساخته حتی در مورد فنون کار نیز به  یها ینقاشهنرمندی که 

را مشخص  ها کناره تیره که حدّ یها رنگو خطوطی به  شود یم. موضوع نقاشی بر پهنه گسترده گردد یبازم

 در .(1504814 ،)گیرشمن اندینما یمد ریش و گیسو را برجسته سیاه برخی از جزئیات مانن یزیآم رنگو  کند یم

 ر  تمامر  و بدن  سه ها چهره. دهد یمارائه رومی و یونانی را  ی دو شیوهاثری بینابین  یها حالت  ارائهنمایش و 

زمین  دیرینه در سنن تصویرگری مشرق یا شهیرانسانی خود  یکرهایپتصویرگری   که این شیوة اند شدهرسم 

با  نقاش .اند گرفتهدر سمت چپ جای  تر عقب قدم کیحکمران در سمت راست و همسر او  در نگاره یک دارد.

که این خود حالتی از ح   رهاند یمتصویر را از رسمیت و عدم انعطاف  ،ملکه  نرمش خطوط در ساختار پیکرة

را  ها رنگدورگیری خطی پویا شده و نیروی در این اثر نقوش با  .(1 و 8)تصویر  همراه دارد احترام و عطوفت را به

 .(1104832 ،کمالی) و دانش تجسمی هنرمند دارد ها تیقابلکه خود نشان از  اند نمودهتشدید 

نقاشی منظره  ؛است اشکانی ی بسیار مهم هنر نقاشی شرق ایران در دوره یها نمونهیکی از  ،دو ی نگاره

 ر  نیم صورت بهسر چهار مرد  ،بلند یها برجای از دیوارها و  هزمین یبررو که دهد بسیار جالبی را نشان می

در  ها آنآورد که  وجود می و این تصور را به گرفته قرار هم یرو. این اشکال تا حدودی است شده  دادهنمایش 

اد افر. شود یمدیده روندگان  نفر دیگر ردیف دیگری از رژه سر یک ، پشتها آنروند. در جلوی  یک ردیف رژه می

تصویری که . اند شدهکشیده  ی انبوهدرشت و موها یاه چشمبینی کشیده و تیز،  با ییها ر  مینبدون کاله، با 

. است یک گوشواره گرد در گوش سمت راستش دارد. مرد بعدی دارای ریش ،شود در جلوی صحنه دیده می

 نی،های بی پرده ،ها ، مژهها ر  مینبه رنگ قرمز بوده و از قرمز ارغوانی برای نشان دادن خطوط  ها صورت

که  یضلع هشت یها برج با شهری ها دیواره. (2و  2 ریتصو)است  شده  استفادههمچنین مو و ریش و گوشواره 

خطوط کناره  که یدرحال. اند گرفته قرار درنگیسف، درون الیه تدارکاتی اند گرفته قرار ها آنسرها در جلوی 

  ینارنجبا کمک خطوط اضافی زرد و  ها برجاست و خط عمودی  شده  دادهن با قرمز ارغوانی نشا ها آن ینما

جنگ، بین دو برج، دو سر  ی سازد. در پشت صحنه اتصال دیوار را مشخص می  یک نوار نارنجی و  شده  تیتقو

ر بدون کاله و دارای ریش است. تصوی گرفته قرارکنند. آنکه در جلو  شوند که به سمت چپ نگاه می دیده می

ی از آن تا زیر یازرنگ پوشیده که اجای قرمز کره نیم خود کاله، یک شده  پنهاننفر اول  سر پشتدیگر که تقریباً 

بدون کاله که رو به سمت  ی، آثاری از شخص دیگرآن رسد. در سمت دیگر برج و سمت چپ های وی می گونه

 .(2 -2)تصویر  است رنگ کمسبز یا آبی  ها آنشود. زمینه پشت  چپ دارد، دیده می

هایی که در جلو و سمت راست و خارج از صورت 0توان توصیف کرد این صحنه نقاشی را به این صورت می

قرار دارند، همگی در حال اجرای یک  ()داخل شهرها  دیوارها قرار دارند و همچنین اشخاصی که در داخل دیواره

، هستند داخل شهر هستند تماشاگر این مراسم که در ییها آنتوان گفت که  باشند. نمی نظامی می مراسم

بینیم، قسمتی  ای که ما می د. در لحظهشمیتصویر دیگر  یا گونه به ها آن یها لباس بایددر این صورت  چراکه
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معماری و شکل  .هستند رفتن حال رژهها در بقیه در امتداد دیواره که یدرحال اند، از دسته نظامی وارد شهر شده

با قرمز  ها آنخطوط محیطی  که یدرحال، اجرا شده درنگیسفتدارکاتی  ی روی الیهلعی برضهشت یها برج

و  ستا  شده  تیتقواضافی زرد و نارنجی  رنگی با خطوط ها برجاست و خط عمودی  شده  دادهارغوانی نشان 

 .(8:04813 )رحمانی، سازد یک نوار نارنجی اتصال دیوارها را مشخص می

و مستندات  یشناس باستانبه نظریات   توجه، بااز شهر باستانی گور فیروزآباد آمده دست بههای نقاشی

به حساسیت  مسئلهاست و این  آمده  دست بههایی بوده که تاکنون نگاره نیفردتر منحصربهاز  یکی موجود،

یک بخش از این  0تاسمشهود  ها آنها فقط دو بخش از در میان این نگارهافزاید. این آثار می ازحد شیب

در قسمت راست این نگاره نقش مرد جوانی است که به  ؛ها بر روی دیوار شامل چهار نقش انسانی است نگاره

تنه از قسمت ران پا تا پایین، وضعیت قرارگیری آن مشخص  و پایین)سمت راست( دلیل تخریب نیمی از نقش 

تصویر شده است.  ر  سه صورت بهرو ولی چهره  هروباز  تنه تمامنیست. فرم طراحی آن به این صورت است که 

دهان و خطوط محیطی بدن با رنگ قرمز  خطوط چشم، مو، قسمت درمعدنی،  یها دانهرنگاین نقش با 

مسطح اجرا شده است.  کامالً ای و بقیه سطوح بدن با رنگ صورتی روشن بر روی بستر گچیِمتمایل به قهوه

. در قسمت راست این استهای بدن و چهره بسیار قوی ز لحاظ فرم منحنیساختار تصویری و آناتومی نقش ا

نقش مرد جوان اجرا شده است با  ی شود که با همان سبک و شیوهنقش زنی دیده می نقش و چسبیده به آن،

یک بره بر روی دستان  به ای از رنگ قرمز پوشیده شده است و چیزی شبیهاین تفاوت که رنگ لباس با زمینه

است که یک کادر دیگر به  قرارگرفتهروشن  قرار دارد. این دو نقش داخل یک کادر مستطیل با زمینه سبزاو 

ها الیه بر روی کل سطوح این نقش از کادر قبلی به موازات آن ترسیم شده است. متر یسانت پنجفاصله حدود 

ادر دیگر با همان ابعاد یک ک ،کادر مستطیلی توصیف شده شود. در سمت چپِضخیمی از شوره دیده می

این کادر صورتی است و دو نقش انسانی بر روی  ی شود. زمینهدیده می عمودی به موازات کادر دیگر صورت به

بر  شده جادیاهای دیگر است. به دلیل ضخامت شوره نقش به شبیه ها آنآن تصویر شده است. سبک اجرایی 

نقش سمت راست نقش زنی  .(3و  1 تصویر) شوده میکوچکی از این نقوش دید یها بخشروی سطح نقوش، 

دیده  ها شورهاست که به همان فرم نقش قبلی ایستاده و چیزی در دستان او قرار دارد که به دلیل وجود 

 .(:4، 4831 )رحمانی، شود ینم

 

 ها ينقاشكار و اجرای  ی شیوه. 6

4با تکنیک تمپراهای کوه خواجه نقاشی
دارای  و گل کاهاندود  کم به ضخامت بسیار تدارکاتی ی روی الیهبر 

و این  شده  انجامگذاری  رنگكه در حالت دونم بوده تدارکاتی که  ی روی الیهصیقلی اجرا شده و بر سطحی کامالً

ها از باشند و تنوع رنگی در این نقاشیکدر می صورت به ها رنگده است. در این شیوه شامر موجب جذب رنگ 

 .(3)تصویر  سفید است-خاکستری -قرمز-سبز

اجرا شده  کشیده گچی رو یدرنگیسفیه تدارکاتی روی البا تکنیک تمپرا بر های شهر گور فیروزآبادنقاشی

چشم  بهشکل  در درون یک كادر مستطیل (زرد -نارنجی -صورتی)سبز ـ قرمز ـ  های متنوعآن رنگ یرو برکه  شده

 خورد. می
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 هانقاشي ی تحلیل و مقایسه. 1
 های هنریشناخت ویژگي. 1،6

باهم مقایسه  ایراندر داخل مرزهای امروزی  دوره این دومتعلق به  هاینقاشیبار  نخستینکه برای  هنگامی

های و صحنهمراسم آیینی  یها برای القادر نگاه کلی این نگاره داد،  تشابهات مشخصی را نشان هاشدند، نمونه

های نقاشی شرقی شده است. در اینجا نقش ر سبب رعایت شیوهو همین ام اند شدهترسیم زندگی عادی 

در این  سازد.را به یک طرح تزئینی مبدل می ترکیب طبیعی آن ،صورت که با خطوط ساده ترسیم شده

 گردد.مجاور تالشی در جهت ایجاد عمق تلقی می هایپیکرهبه روی قسمتی از  پیکرقرار گرفتن یک  هانقاشی

گیری با خطوط تیره در جهت بازنمایی دو بعدی از های تخت و روش قلمده از رنگاز سوی دیگر استفا

های که در دوره استگریز ایرانی شناسی طبیعتزیبای  هدهنددو دوره بوده و نشان ها در اینقاشینخصوصیات 

 بعد نیز ادامه دارد.

ش موی سر و کاله و تاج و موهای و نمایش آرای هاهای ترسیم شده در این نقاشییات در سرئبر جز دیتأک

 و توجه بهر   نیمگرچه تنوع رنگی در ترسیم چهره  دو ی نگارهدر  ،م ال  عنوان به ؛شده یکسان است آراسته

خطوط  و های انبوهقوی، رنگ تخت صورت، موها و ریش ی های تقریباً برآمده، چانهقوس پیشانی، چشم

 نداشته است.ئیات بازاش را از پرداختن به جزنقّ ،باشند محیطی قوی چندان مشخص و بارز نمی

نقش زده دیوارها شکل ای از  روی زمینهبرر  نیم صورت بهچهره مردانی ها نقاشی دو ی نگارهدر  نیچنهم

ها در یک ردیف هستند. صورت ها آنآورد که  وجود می ر را بهو این تصوّ گرفته قرار هم یروکه تا حدودی شده 

و گوشواره  ،های بینی ها، پرده ها، مژهر  ه و از قرمز ارغوانی برای نشان دادن خطوط نیمبه رنگ قرمز بود

مربوط به کوه خواجه و شهر گور  های یک و سهنگارهدر  که یدرحالاست.  شده  استفادههمچنین مو و ریش 

 .اندترسیم شده هاقاشیفضا برای ن عمق یالقا برای کوششدر ر   سه صورت بهرو و چهرها از نمای روبه هابدن

 شود. رنگ تخت و یکنواخت زمینه کمرنگ و تضعیف می خاطر به درهرصورتاین تأثیر،  نگاره دو در

توجه به جزئیات با  ،یک ی نگارهدر  ؛دید توانافراد عادی میهایی را نیز در گروه افراد سلطنتی و تفاوت

اش جایگاه افراد و نوع مراسم توسط نقّجواهرنشان و  عهای مرصجامههای متنوع و ها و استفاده از رنگلباس

 یهالباسگرفتن جایگاه اجتماعی افراد با  بدون درنظر ،سه ی نگارهدر  که یدرحال ،است شدهنشان داده یخوب به

 باشند.میانجام مراسم مذهبی  در حال دار نیچبلند و  ،ساده

 بهبلکه بیشتر  ،بندی رعایت شدهخاطر ترکیب به تنها نه های اصلی در این سه نقاشیمعیارها و شاخص

کالسیک  یساز هیشبیک آموزش دقیق در  ی دهنده نشاندر طراحی و سبک کار، که  شده داده ذوق نشان خاطر

 یها سنتهای متأخر کهن در اینجا در مقابل هرگونه رابطه با رسد دیدگاهنظر می به است. فیتعر قابل بوده،

 .(4)جدول  اندمقاومت کرده سم(هلنی) یمآبیونانی

 

 تحلیل موضوعي در این سه نقاشي. 4

است موضوع  اشکانی ی های بسیار مهم هنر نقاشی شرق ایران در دورهیکی از نمونه که دو ی نگاره خصوصدر 

حال از دیوارهای شهر درکه در داخل و خارج را نی مردا نظامی مراسم روشن نیست. احتماالً صحنه کامالً

اند و  شده کشیدهاز دیوار  تر بزر،زیرا سرها  ،تصویر طبیعی نیست ی اندازه دهد.نشان می ،تن هستندرف رژه
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دهد که  نشان می ر  مین صورت بهی مردانی را  چهرهها نقاشیرا نشان دهد.  ها نقاش قصد داشته جزئیات چهره

آورد  وجود می ر را بهو این تصوّ رارگرفتهق هم یروحدودی که تای شهر قرار دارد ها هدیوارها  ی آن زمینه در پ 

 .(8204813 )رحمانی،در یک ردیف هستند  ها آنکه 

صورت شاه در سمت راست و اندکی  ؛دهد یمهمراه شهبانو را نشان  بهپادشاه جلوس  ی صحنه ،یک ی نگاره

 .استمقام ملکه  وه نشان از جایگا کهملکه نقش شده و دست چپ خود را دور کمر ملکه قرار داده از جلوتر 

های بازگشت و نشانه ربوط نیستبه سنن یونان غربی م یسادگ بهو اسلوب آن  در نقاشی یبند بیترک ،در کل

 .شود یمشرقی دیده  یها سنتبه 

و  با لباس رسمیحامالن هدایا  ،مراسم مذهبی ،استساسانی  ی که مربوط به دوره سه ی نگارهخصوص در

  تخت بازنمایی ای و سطوح رنگی پیکرها با خطوط قرمز متمایل به قهوه ؛هددرا نشان می موهای آراسته

استفاده از  ده است.شها چشمگیر این نقش ی باعث جلوه نهیزم پ های متنوع در اند و استفاده از رنگشده

 .کند یمالقا  دهنبه بینر عمق را گرفتن پیکرها روی یکدیگر تصوّهای تیره و روشن و قراررنگ

 

 يفنشناخت و تحلیل . 0

متفاوت است این  های دیواری یافت شده در کوه خواجه کامالًبا نقاشی شهر گور نقاشیتکنیک و ترکیبات 

دارای تنوع  و شدهکشیده گچ  تدارکاتی از جن  ی الیهار با مستقیم بر روی دیو طور بهساسانی  ی نگارهدیوار

در  ولی (44)تصویر  است ،شوددیده می ینات این محوطهتزئزنده و شاداب که در اغلب  یزیآم رنگرنگی و 

 یزیآم رنگکه  ستا  گرفته قرار گل کاهای از  روی الیهبرهای روی آن اندود و نقاشی کوه خواجه یها وارنگارهید

 .(45تصویر ) دهد مرده و بسیار کدر را نشان می

 

  نتیجه. 9

از نظر  روزآبادیفگور های کوه خواجه و شهرمحوطه فرد منحصربههای ها بیانگر ویژگیوجود این دیوارنگاره

در بررسی تاریخ نقاشی ایران  ها آنمطالعه  ،انداین آثار آسیب فراوانی دیده هرچندمعماری و تزیینات است. 

پختگی، توانایی و مهارت  ی دهنده ها نشانکاررفته در این نقاشی هاهمیت است. تنوع موضوعات و اصالت ب حائز

برای هنرنمایی خود بهره  پیشین یها سنت واشکانی و ساسانی است که از تکنیک  دست رهیچان هنرمند

ی  وارنگارهید ،خوانندیونانی می ـ اشکانی را تحت عنوان هنری ایرانی ی های دورهنقاشی هرچند. اند جسته

 گیری از با بهره و ونانیکمتری از نقاشی ی یریرپذیتأثبا  در آن ساسانی فیروزآباد اصالتی ایرانی دارد که

آثاری متناسب با عوامل سبکی، عملکرد بنا، ساختار و ـ  نقاشی اشکانی ژهیو به ـهای هنر نقاشی ایران سبک

در واقع  ،است. لذا این آثار عالوه بر حفظ هویت خود شده جادیاپیرامون آن  ستیز طیمحترکیب نقاشی و 

زمان  های هماگرچه با نقاشی ؛این هنر است ی پیچیدهو  ردف منحصربه یها یژگیوبازتابی از پویایی و 

های غربی نظیر پالمیر، دورا اروپوس و مناطق شرقی شامل سرزمین ژهیو بهدر خارج از ایران و  شده ییشناسا

دو  . در پایان الزم به ذکر است در هراندهای افغانستان و ترکستان چین قابل مقایسهآسیای مرکزی و محوطه

 رغم به ،هایات نقوش و تالش آنان برای دقت و رعایت ظرافت در اجرای نقاشیئتوجه هنرمندان به جز محوطه

تغییر اندازه و ترتیب  ن ویژگی درکه ای های بارز هنر شرقی استاز ویژگی اشکانی هنر دربودن آن  پرکارتر
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مشهود  یخوب بهشرقی  ی شیوه نعنوا بهنمایی دورگیری سطوح رنگی به منظور برجسته گرفتن موضوعات وقرار

تالشی از سوی  عنوان به تواند یماست و تکرار موضوع آورندگان هدایا در نقاشی فیروزآباد با اصالتی هخامنشی 

 هنر یونانی تلقی شود. ریتأثهنرمند برای رهایی از 

 

 

 

 
 

 نمای عمومي از كوه خواجه زابل - 6تصویر 

 

 

 

 
 

 ذوالفقاری( نیرحسیام)عکاس  گور فیروزآبادنمای عمومي از شهر  - 2تصویر 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 (26: 6949روئین پاكباز،منبع: ) شهبانواز نقاشي جلوس شاه و  دیوسف اهیسطرح  – 3تصویر 

 



 فیروزآباد گور شهر و زابل خواجه كوه باستاني هاینگاره يقیتطب ی مطالعه/  62

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Mariani, 1977)منبع:( نگاره دو) اشکاني -مراسم رژه در یک شهر كوه خواجه گل كاهنقاشي دیواری روی  -6تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Mariani, 1977منبع: ) گنبددارهای موجود در هشتي از نقاشي دیوسف اهیسطرح  - 1 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساساني -شهر گور فیروزآباد تقدیم هدایا مراسم نقاشي -4تصویر نگاره سه 
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 نقاشي شهر گور فیروزآباد دیوسف اهیسطرح  -0تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در كوه خواجه زابل گل كاهرنگي بر روی  یها هیالاجرای روش  -9تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 (9)نگاره  گچ در فیروزآبادتداركاتي  ی روی الیهرنگي بر یها هیالاجرای روش  -62تصویر 
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 اجرا شده(گچ الیه تداركاتي الیه رنگ بر روی ) نقاشي شهر گور فیروزآبادمختلف  یها هیال-66تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اجرا شده( گل كاهالیه رنگ بر روی الیه اندود زابل ) مختلف نقاشي در كوه خواجه یها هیال -62تصویر 

 

 های نقاشي كوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد هنگارتحلیل و مقایسه  -6جدول 

 نوشت پي

ی  شود و روى زمینه با آب مخلوط مىو بست  دانهگرنکه در آن است  دیواریاى قدیمى در نقاشى مپرا شیوهتTempera 0تمپرا . 4
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