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 چکیده:
در زمان ساساانیان و باا تاا یر از هنار       شناسیم،آنچه که امروزه به عنوان سبک نقاشی ایرانی می

هاای هنار تیاویری و نقاشای ایاران باه دوران نارنشاینی        لبته اولین بارقها مانویان شکل گرفت.

ساسانیان ساعی کردناد    ساسانی رسید.گردد که پس از طی فراز و فرودهای بسیار به دوران میبر

بخشاای و ایداااد هنار کهاان ایااران را باا روک و ساابکی جدیدکااه برگرفتااه از ایادولو ی و اادت   

ماانی باه عناوان    در ایان میاان نقاش اساتینا ی      به جهانیان عرضه دارند. امپراطوری جهانی بود،

نقاشای ایرانای باا     ی تاریخی باود کاه  در این دوره هنرمند چیره دست نیز بسیار چشمگیر است.

بنادی  ی هنار ایاران در یاک ترکیا     های موجود در گذشاته نمادها و نقشمایه استفاده از باورها،

ی ماانی کاه داعیاه    گیاری هنار ساساانی،   تقریبا همزمان با شکل پدیدار گشت. درست و منطقی

از باورهاا و   برای تبلیغ دینش زبان رسای هنر و تیویر را برگزیاد و باا اساتفاده    کرد،پیامبری می

های خاود توانسات  سای آشانا را در     ها و نمادهای هر قومی و به کارگیری انها در نگارهاسطوره

مخاطبانش بیدار کند. این دو نوع از سبک نری به دلیل همدواری و همزمانی تا یر شگرف بر هم 

ی و ایان ناوع از   دیگر نهادند و هنر نقاشی ایرانی را پدیدار شد. برای فهم درست این زبان تیاویر 

ی هنر نیازاست که مخاط  معاصر با رجوع به خود آ ار و فاار  از تااریخ و هنرمناد بوجودآورناده    

واسطه افق جهان شود را درک کرده و بدین ترتی  بی، سی را که از دیدن این آ ار پدیدار میا ر

ا ار هناری   ی مخاط  با افق زیست جهان هنرمند ترکی  شاده و هرمنوتیاک مخاطا  و    زیسته

روک پاژوهش   اندامد.برای رسیدن به این ناوع از آگااهی،  گیرد و درنهایت به آگاهی میشکل می

پااژوهش  اضاار بااا رویکااردی    پدیاادار شناساای باایش از هاار روک دیگااری جوابگااو اساات.   

یافته های  پدیدارشناسانه،سعی در فهم هر چه بیشتر این سبک نقاشی ایرانی و پدیداری آن دارد.

ترکیا  هنار   ی ساساانی باا   نقاشای ایرانای کاه در دوره    سبک اکی از ان است که این پژوهش 

هم زرتشتی و هم  تی اساممی   که هم باورهای مانوی، ساسانی و مانوی پدیدار شد، سبکی است

تواناد باه   طوری که مخاط  پس از قرنها با دیادن ایان آ اار هام مای     . توان با آن بیان کردرا می

 درک کند و هم جهان آرمانی خودک و خالق ا ر را در یک قاب بیند.سهولت پیام هنرمند را 

 یساسان نقاشی مانی، ی،شناس پدیدار یرانی،ا ینقاش های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 
 مسئله یانمقدمه وب -1-1

 یناز درخشااان تاار یکای م( 652-226) یانو پاانس سااله ساسااان  یسات چهارصااد و ب  کومات 

 یانسلساله کاه خاود را از نسال هخامنشا      یان باساتان اسات. شااهان ا    یاران ا یخیتار یهادوره

 یازدان  کومات خاود را از ا   یتها، مشاروع و بر اساس آ ار بدا مانده از نقش برجسته دانستندیم

 کنند. ییرا بازنما یرانفرهنگ ا شان،یهنر  ارتوانستند در آ گرفتند،یم

و آربال و ساقو     یسوسا یک،گران یجنگهادر  یرانیانا یتو عدم موفق یراناسکندر به ا هدوم

را متحااول  یراناایآن روز ا یجامعااه یبااه کلاا یتوسااا اسااکندر مقاادون یانهخامنشاا یسلسااله

 یرانای بار جامعاه ا   یوناانی باعث شد تا مادتها فرهناگ    ینافتاد و ا یونانیانبه دست  یرانساخت.ا

 یاز پا یشههم یرا برا ییرانبود و نتوانست فرهنگ ا یسطح یارتسلا بس ینمسلا شود. هرچند ا

 (.10: 1393ی،)سام یاورددر ب

خود را از دسات داد. اماا    یگذشته یتپارس اهم یتق.م( وال330) یاناز سقو  هخامنش پس

 یشاتر باا  فاب ب   یواگاذار شاد و شااهان محلا     یکوتاه به  اکمان  محلا  یدوره یک یپس از ط

 یاننظر فرمانروا یر کومتها مستقل نبودند و ز ین. اکردندیرا اداره م ینسرزم ینکهن، ا یهارسم

 ییهاا دوران از ساکه  یان پارس در ا یختار ی. اطمعات عمدهشدندیاداره م یاشکان اوبعده یسلوک

)فره یانپاارس در عهاد سالوک    یبه دست امده است. شاهان محلا  یهنا  یناز ا شودکهی اصل م

 یان  اک شاده بار ا    یرست.آن طور که از تیاوفرمانروا بوده ا یکه به معن شدندیترکه( خوانده م

ها نشان سکه ینقش اهورامزدا بر رو یزآتشدان، آتشگاه و ن یراز تیو ینهمچن و اید،یها بر مسکه

در  یتاا هاا پرستشاگاه آناه  دوره یان اسات. در ا  ینسرزم یندر ا یزرتشت یزدانپرستش ا یدهنده

 یات باه جاا ماناده باود، همچناان اهم      یدوم هخامنشا  یرکه از زمان اردش یدتخت جمش یکینزد

را در  یتاالهه آناه یانپارس بود.پارس یانا ترام مردم و فرمانروا وردخود را  فب کرده و م یمذهب

 (.1394: 9کوب، ین)زر کردندی)مهر( پرستش م یتراکنار اهورامزدا و م

هاا  در آن یکه  اکماان محلا   یاتیوال یپارس هم میل همه ینسرزم ی،اواخر دوران اشکان در

و  اکماان   یاان فرمانروا یزآن ن یاز نوا  یکدر هر  ی،از  اکم بزرگ محل یرن کردند،ی کومت م
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بازرگ   یفیرا درون ملاوک الطاوا   یکاوچک  یفیملوک الطاوا  یدهکوچک تر  ضور داشتند و در نت

 هاا یدر پاارس، سلساله باازرنگ    یمحلا  یهاا سلساله  یاان کرده بودند. در م یدادن ایاقلمرو اشکان

پاارس هام نظاارت     ی کاام محلا   یگار بر د یبود که ظاهرا از طرف پادشاهان اشکان ینشانترمهم

سلسله در سه دوره  ینکه ا یدانیماما م یست،در دست ن یادیاطمعات ز هایداشته است. از بازرنگ

 (.10کرده است )همان، یاریپارس شهر یتدر وال

 یتاا پسر بابک موبد بازرگ معباد آناه   یردشمبارزات ار ییدهنت یکار آمدن سلسله ساسان روی

 ینهااد. اماا اساتقرار قطعا     یانرا بن یرا شکست داد و  کومت ساسان یبود. او اردوان پندم اشکان

صارف   یردوران سالطنت اردشا   یبه دست امد و تمام یپس از چند سال تمک متماد یان،ساسان

 توسعه قدرت و مبارزه با مخالفان شد.

کاه از ابتادا    یانپارتهاا، ساساان   یفیشد برخمف  کومات ملاوک الطاوا    همانطور که گفته    

 یمرکاز  یاروی ن یاک بودند، توانستند  یانهخامنش یقدرتمند مانند زمان امپراطور یرانیخواهان ا

ورده و باا  آخاود در   یسلطه یرسرکش را ز ی اکمان محل یلهوس ینکنند و به ا یدادقدرتمند را ا

 یکام آبا   یندر سارزم  یکشاورز ینهایزم یاریکارآمد در امر آب یادارک برنامه وسازمان ی یمتنظ

سابقه توانستند خاود   یب یاسمق یککردن کشور در  یو صنعت یو معمار یو شهرساز یرانمیل ا

جهاان باساتان مطارن کنناد و باا شکسات        هاای یامپراطاور  یناز قدرتمنادتر  یکیرا به عنوان 

 یاای ود را در شرق و نرب گسترک دهناد.آ ار و بقا خ یامپراطور سیاسی یتامپراطوران روم اهم

کوههاا و   ینهنقاوک برجساته در سا    یزمان و وساعت و پراکنادگ   ینا یشهرها یمعظ هاییرانهو

باه   یتوجاه شااهان ساساان    یماناده، نشاان دهناده    یکه از انها باق یادیز هایی دار ینهمچن

وقادرت   هایرامپراطوریتبا  با سان توجه انها به اریو همچن یو پل ساز یو جاده ساز یشهرساز

و  یشامی ابر یهازراندود و بافت پارچه یو بشقابها یمینو س ینآنها است.ساختن ظروف زر یطلب

نشان از  یکموزا  یهاو به کار بردن کف پوک یو نقاش یمختلف گچ بر یکاخها با طر ها ینتز 

 (.227: 1392یروزمندیف-رفرازو مدرن آن زمان است)س یشرفتهپ یجامعه یک

کرده وخاود را نشاان داده    یداپ یبا اقتیاد شکوفا در هنر و فرهنگ هم تدل یجامعه ینا نمود

 یاعام از بناهاا و کاخهاا،ظروف فلاز     یدهکاه باه دسات ماا رسا      یباساتان شناسا   یهااست. داده

جامعاه متمادن و    یکهمه نشان از  یباو ز یسنف یهااندودو...(، پارچه یبا طم ییارزشمند)نقره ا

وآداب  یان د ییاه شد که بار پا  یفرهنگ یمعظ یزباعث رستاخ یانساسان یاست.سلسله گبا فرهن

 (.18: 1393ی،داشت)سام یهتک یمل

 ضاور داشاته و باا خاود      یرانای ا یدر جامعاه  یونانیاان سالها  ینکهبا ا دهدیهنر نشان م این

همچناان   یرانای که در دل جامعه ا یرانیو کهن ا یلفرهنگ اص یرا آورده بودند ول یگانهفرهنگ ب

و  یافتاه  یقتلف یونانیبا هنر  یرانیاست، توسا هنرمندان ا دادهیخود ادامه م یاتبوده و به   یاپو
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 (.1372:384یرشمن،)گکندیم یدارد، معرف یهتک یرانیرا که بر هنر کهن ا یدیهنر جد

 یرو یهاا نقش ینها و همچننقش برجستهبخیوص  ی،آ ار بدامانده از دوره ساسان یبررس در

 یهاا نشاانه  تاوان یما  یاجرا باه آساان   هاییکو با دقت در نمادها و تکن یظروف فلز یاها و سکه

باا   یکه از شاهان ساساان  ییهارا باز شناخت.میم در نقش برجسته یمختلف هنر یسبکها یقتلف

اسات   یهشاب  یبه هنر هخامنش یدر جنگها بدا مانده، از لحاظ موضوع یروزیو پ دینیموضوعات 

ها تحرک و نقش  یو در اجرا یتگریروا ینوع ی،ساسان یهااما در سبک متفاوت.در نقش برجسته

(. 51: 1392ی،خاان  ی)علکناد یمتفااوت ما   یهنر را از هنر هخامنش ینکه ا شودیم یدهد یاییپو

ساال از   یماردم کاه ساالها    یاان در م یسرا یهاز باورها و اسطورهدوره با استفاده ا ینهنرمندان ا

ماردم   یاان در م یاس را هاای یاین آ یگار د یاا  یماذهب  هاییینآ یادوران کهن وجود داشته است و 

را خلااق کننااد کااه نشااان دهنااده عااادات و اعتقااادات جامعااه    یانااد تااا آ ااار هناار  یدهکوشاا

 (.57: 1390ی،مهرپویاباشد)دهقان

باه وجاود آماد.     یرانای ا یباشناسای از تحاول ز  یتبااهم ییامر له یان،اساندر زمان س بهر ال

پاس از   یزماان  یار نفوذ کرد و ساپس تاا د   ینهنر از نرب تا روم و از شرق تا چ ینا یدستاوردها

بلکاه باه    یآ ار هنار  یقنه فقا از طر یساسان یماند. ارزشها وسنتها یدارپا یزن یانانقراض ساسان

تحوالت  یشد برا یقو یو پشتوانه یدرس یاسمم یبه دوره ینامهمانند خدا یآ ار مکتوب یهیلوس

آناز شد. همان طاور کاه    یراندوره عمدتا از شرق ا ینا ی. تحوالت هنریرانیوهنر ا یاتادب یبعد

 اتا  یاناز دوران اشاکان  کارد، یشرق را باه نارب متیال ما     یشمجاده ابر یقاز طر یبازرگان یمگفت

 ینای و چ یو هناد  یروما -یونانی یی،سکا یرانی،ا یفرهنگها پذیرییرخورد وتا باعث بر یان،ساسان

باود کاه در خراساان     یازی شاگفت انگ  یفرهنگ ییشکوفا ی،برخورد وتقابل فرهنگ ینبود. اصل ا

 یاات بر ادب یشگرف یراتتا  مغوالن،یفرهنگ باشکوه توانست تا زمان  مله ینوماورالنهر رخ داد.ا

 یان ا یبارا  یبارا  یمدارک مهم ینوا  ینبگذارد. آ ار کشف شده در ا یدوران اسمم یو هنر  ت

: 1384)پاکبااز، رودیبه شمار ما  یوسغد یمانو هاییبه خیوص نقاش یرانا یهنر یخمقطع از تار

32.) 

نهاا را  آ یانروم، ارتبا  م و یرانا یعنیدو قدرت بزرگ  ینا یگیاز سمت نرب همسا همچنین

دار دنبالاه  یجنگها یسر یکبزرگ شامل  یدو امپراطور ینارتبا  ا یشتر. بکردیم یرناپذاجتناب

بود که  ینچ یخام امپراطور یشمجنگها، تدارت سودآور ابر ینبروز ا یلدال یناز مهمتر یکیبود. 

در انتقال فرهنگ وهنار   یدو امپراطور ینا ینب یها. جنگشدیم یتبه روم ترانز یشماز جاده ابر

 یسونفا  ینمالاک گرانبهااتر   ین،داشت چون کشور فاتح عموه بر زم ییانقش عمده یکدیگرآنها به

کاخ دستگرد )خسرو دوم(را فاتح   یوسهراکل یبه عنوان میال وقت شد،یآ ار کشور مغلوب م ینتر

 یوگرانبهاا  یسنفا  یشاها و فر یشامی ابر یهااز جامه یخام، انبوه یشمابر یعموه بر مقدار د،کر
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دو  یان هار کادام از ا   ینادگان نما یاز در هنگام صلح ن ی ت یابرد. و  یمتوگلدار را به نن یشمیابر

  یان و... در رفات و آماد بودناد و ا    یجنگا  یرانواس هایمانمذاکره درباره عهد و پ یبرا یامپراطور

کاه   شاد یباعاث ما   یاهادا  ینهمراه باود. هما   یاربس یایبا رد و بدل کردن هدا یشهمراسمات هم

 (.59: 1390ی،مهرپویا،)دهقانیابنددو تمدن به هم راه ینا یفرهنگها یهانقوک، نمادها وسمبل

 یرساانه  یاک به عناوان   یو نقاش یسازاز نقش برجسته یانمانند هخامنش یساسان پادشاهان

نقاش   یسا  از یشبا  ی. در بررسا کردناد ی کومتشان استفاده م یتخود و مشروع یبرا یغاتیتبل

هاا باا   نقاش برجساته   یشاتر انهاا در فاارس قارار دارد، کاه ب     یکه بخش عماده  یبرجسته ساسان

شاااده  یفااتح، نلبااه باار دشااامن، شااکار  دااار      منیااا ، یهمچااون اعطااا   یموضااوعات 

 (.292: 1392یروزمندی،اند)سرفراز،ف

ا اساتفاده  کاخها  ینابزار تز  یناز مهمتر یکیبه عنوان  یوارید یو نقاش یدوره از نقاش ینا در

از  هاایی یرا باا نقاشا   یساساان  یکاخها یوانهایبنا و هم ا یداخل یوارهای. هنرمندان هم دشدیم

ماردم روا  داشات    ینبا  یشافاه  یبه صورت داساتانها  یشترکه ب یو ماس ییاقهرمانان اسطوره

نام بارد. در   کارییکموزا  ی،بربه گچ توانیم یساسان یبناها ینتز  یگرد یاستند. از روشهااریم

اسات. طر هاا نالباا     یرچشامگ  یار ار بسآ یزیمآو هم رنگ  یهم نوع طرا  یکل در هنر ساسان

. شاد یما  یو مرباع طرا ا   یاره دا ییدر قابهاا  یاات که با دقت فاراوان در جز   نگریمنسدم و جز 

ه برخاوردار باود   یاایی بوده و طر ها از تحرک و پو ینن یاربس یساسان یدر هنر نقاش یرسازیتیو

 (.53: 1392یخانی،اند)عل

بار   یراندر ا یاسمم یهبود که  هنر اول ایییهپا یانساسان یو نقاش سازییرهنر تیو یقت ق در

و  ییو تمادن قارون وساطا    یاکهان آسا   یهاا تمدن ینبود ب یپل یآن بنا شد. در واقع هنر ساسان

 (.18: 1393ی،)سامیو اسمم یزانستمدن ب

بخیاوص   یبعاد  یهادوره یشدن هنرها یداردر پد یدوره نقش مهم ینهنر ا یلدل ینهم به

 یماا ملازم باه شاناخت هنار نقاشا       یرانای ا یشاناخت نقاشا   یداشاته اسات. بارا    یرانای ا ینقاش

 یرو تاا   یساساان  یدر دوره یرانیا یپژوهش هنر نقاش ین. در ایمباستان هست یرانا یرسازیوتیو

قرار گرفتاه اسات.    یمورد بررس یدارشناسیپد یدگاهاز د( یبر نقش مان باتکیه) یآن در ادوار بعد

باود از   یقای کاه در واقاع تلف   دانسات یما  ینای د یاامبر داشت و خود را پ یامبریپ یهکه داع یمان

 یناز بزرگتار  یکای  خود، باه  یند یغدر تبل یننو یاز روش یریآن زمان، با بهره گ یاناد ینمهمتر

از  یاروانش و پ یمان یگشت. استفاده هوشمندانه یلباستان تبد یرانا نریو ه ینید هاییتشخی

ارتباا    یدادرا در ا ینیخود روک نو یند یغدر تبل یو نگارگر یبخیوص نقاش یتدسم یهنرها

در  یها پس از او و  تا رات آن تا قرن کهیبه وجود آورد به طور ید،افکار وعقا یغبا مخاط  و تبل

کت  که از آن به  ینمختلف و از جمله تز  یهادر عرصه هنر یغیکاربرد تبل انعیر  اضر، به عنو



 23 مقدمه و هدف

 

استفاده درست و بدا از زبان هنار   ینمشهود است. و هم یبه خوب شود،یم یاد ییعنوان کتاب آرا

آن روز فراتر برده و نفوذ وتسالا آن را   یرانا یاسیس یرا از از مرزها یتمانو ینبود که توانست د

 (.2: 1393ی،گسترک دهد)دادور،صادق یشرق یشرق یو در نرب تا اروپا یندر شرق تا چ

 
 سواالت پژوهش -1-2

 یادن کاه از د  یو توجه باه ادراک  سا   یشناس یدارپد یقپژوهش با استفاده از روک تحق این

چاه   ینکاه ا یال از قب ییهاا پاسخ پرسش یافتن یدر پ یم،دار یاردر اخت یو ساسان یخود آ ار مانو

سابک   یدارشدنو پد یریگبوده است که باعث شکل یمدیدر قرن سوم م یو اعتقاد یبستر فکر

کاه   یخاودرا بار مخاطباان    ییبا چه نمادها ی،سبک از نقاش ینگشته است؟ ا انویو هنر م ینقاش

چگونه شکل گرفتاه   یساسان یریهنر تیو کند؟یآشکار م بیند،یآ ار را م ینقرن ا ینپس از چند

 ین را نقاشا آکه ما اماروزه   یاز نقاش یشدن سبک یدارآن در پد یرهنر و تا  ینا یاصل یو نمادها

 ییهاا گرفته و بر چه تمدن یرتا  ییهااز چه تمدن ینوع نقاش ینچه بوده است؟ ا نامیمیم یرانیا

 دهایم ینسابت ما   یکه ما سرآناز آن را به ماان  یرانیا یسبک نقاش یگذاشته است؟بطور کل یرتا 

چاه   یساسان یگشته است؟ سبک نقاش یدارچگونه پد دانیمیم یان را از زمان ساسان یریشکل گ

گذاشاته   یانسالدوق  یو  تا  یانساامان  یان،عباسا  یاان، امو یژهو بهیاسمم ورهد یبر نقاش یریتا 

 است؟

 
 پژوهش یاتفرض -1-3

ه بار  )آن گوناه کا   یو آ اار هنار   هاا یاده که ممک آن  خود پد یدارشناسانهپژوهش پد ینا در

مخاطا  خاود و    یبار ادراک  سا   یاد با تاک یکه مان یهفرض ین( است، اشوندیم یدارمخاط  پد

 یسام، گنوس یبر علم و تدربه و در بساترفکر  یبر درک مبتن ینوع درک از آگاه یندادن ا یحترج

را باه   یاز نقاشا  یتوانسات سابک   ینروک نو ینو با ا یدخود برگز یند یغتبل ایرا بر ینیروک نو

 یات و اعتقاد باه  نو  یافکار گنوس یهبر پا یهنر مانو هاییهعرضه کند. نمادها و درون ما یانجهان

 یقای عم یرتاا    ینو از شرق تا چ یکاز نرب تا آتمنت یتبا توجه به گسترک مانو .او، شکل گرفت

در  یداشاته اسات. تساا ل وتساامح ماان      ینو چا  یاناه م یایو اس یساسان یرانا یبر سبک نقاش

انهاا   یاان و اد هاا ینسارزم  یشد از همه یگرباعثد یاناد یهاو اسطوره هاییننمادها، آ یریبکارگ

 یعنای تر بر هنر آنها بگذارد، بخیوص در تمدن همزمان خاود   یقبس عم یریو تا  یرفتهپذ یرتا 

آن باا سابک    یاق و تلف یرانای کهان ا  ینمادها یتمام یریبا بکارگ یساسان رهن ین. همچنیساسان

بر آن شکل گرفات   یرانیا یو اساس نقاش یهرا به جهان عرضه کرد و پا ینیهنر نو ی،نرب و یونانی

 یهاا از تمادن  یسابک هنار   یان . ایاباد  اداماه  یرانتا هنر معاصر ا یها پس از آن و و  تو تاقرن

متقابال   یرگرفتاه و بار آنهاا تاا      یرتاا   یاناه م یایو هند و روم و هنر آس ینهمدوار خود مانند چ
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اسمم  ییهبخیوص در دوران اول یهنر اسمم ییشهری ساسانی،هنر و نقاشی دورهاست.  گذاشته

 است.

  
 هدف پژوهش -1-4

است و با توجه باه   یدرعیر ساسان یرانیا ینقاش شناسییدارپد یاز پژوهش  اضر، بررس هدف

بار   یماانو  یهنار نقاشا   یرتاا   یزانم یرانی،ا ینقاش یداریدر پد یتو هنر مانو یمان ینقش اساس

. گیارد یقارار ما   یماورد بررسا   شناساانه یادار پد یکردیمورد توجه قرار گرفته و با رو یزن یساسان

هار   یرتاا   یزانشده و م یبررس یها در هنر نقاشتمدن یربا سا یرانا یبرهمکنش فرهنگ ینهمچن

خاود   یبعاد  یبار دوره  یساساان  یکه هنر نقاشا  یریتا  یشود و بررس یمعلوم م یگریبر د یک

رو بااا روک  یشپا  یااقپاژوهش اساات. در کال تحق   یااناز اهاداف ا  یاازگذاشاته ن  یاساامم یعنای 

آنگوناه کاه بار ادراک مخاطا       یبر خود ا ار هنار   یهو تک ناختکه هدف از آن ش یدارشناسیپد

هام عیار و    یو تا ر آن بار تمادنها   یرتا  یزانو م یرانیا یدر شناخت نقاش یسع شود،یم یدارپد

 .بعد از خود است

 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 دانان یخشناسان وتارباستان بر اساس نظر باستان یرانا یدرمورد نقاش ینظر یمبان -2-1

 یمدهفاتم قبال از ما    یباه هازاره   یرانای باستان شناسان، قادمت هنار ا   هاییافته براساس        

 یهاا نموناه  ین. اولا بارد یهم م یختار ینهنر را به قبل تر از ا یختار یدجد یات. البته کشفرسدیم

ممس و  یرمیل م ییکوهدشت لرستان و در نارها یمنطقه یهاصخره یبر رو یرانا یریهنر تیو

 هاای ینهسافال  یرا بار رو  یرانیا یو نقاش یریا ر هنر تیو توانی. پس از آن مشودیده میدوشه د

منطقاه باه    یان و تپاه  یاار کاه مردماان ا     یلکمیل تپاه سا   یمنقوک جستدو کرد. در مناطق

از جملاه   یاز لرساتان ن  یاز آن آ اار مفرنا   بودناد. پاس   یسفالگران ماهر یزمشغول و ن یکشاورز

 یهاا نمونه یممی،لعابدار ا هاییبرخوردارند. مهرها و کاش ینن یریتیو رهستند که از هن یاییاش

 (.14: 1384)پاکباز،باشندیم یخدر پس از تار یرانا یریمر له از هنر تیو ینآخر

 یناوع  تاوان یما  یاران، در ا یخاز تار یشباستان شناسان در هنر پ هاییافته یکل یبررس در        

منقوک در نقا  مختلف فمت  هایینهسفال ید. در  دود هزار سال تولیدرا د یکپارچگیو دت و 

نقوک بیورت مسبک و نشات گرفته از ذهن خمق هنرمند شکل گرفته و با وجود تحوالت  یران،ا

بعادها در   هاا یژگای و یان ا ی تکه  گذاردیم یشرا به نما یمشخص و استوار هاییژگیفراوان، و

دوبااااره از ناااو زاده  یانو در زماااان ساساااان شاااودیمااا یااادهد یانهخامنشااا یهنااار درباااار

 (.114: 1382ی،)پازوکشودیم

از  یهنار تاا  ادود    یاران، بازرگ در فامت ا   ی کومتهاا  یلو با تشک یخیتار یهادوره در        

در خدمت دربار باود.   یرانیهنرمندان امردم به دور ماند و هنر شاخص و با شکوه  یدسترس عامه

شادن آن   یو جهان یرانیهنر ا یبه توسعه یرانیا یرن یو  ت یرانیاز هنرمندان ا یتشاهان با  ما

کارد از   یکارد، ساع   یسرا تاسا  یهخامنش یکه کوروک شاهنشاه یکردند. از زمان یانیکمک شا

قلماداد   یاللملا  ینبا  یشاز با  یشو  کومت خود را ب یرداقوام و ملل گوناگون بهره بگ هنریتمام

باه   یممای، هنر ا یعنی یبوم یلبا هنر اص یونانوبابل، اورارتو، میر و ینالنهر ینهنر ب یقکند. تلف

 یاز ن یگار اقاوام د  یاز هنرهاا  ینکاه با ا یمندر شد. هنر هخامنش یانهخامنش یدربار رهن یلتشک
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گذشاته باود، اداماه داد     یرا کاه از سانتها   یردازاما روک مسابک کاردن ونماادپ    کردیم یدتقل

و  یادگاهها تفااوت در د  یال تفااوت باه دل   ینصرف نبود.  ا یعتگرایطب یونانی،میل هنر  یچگاهوه

 (.17: 1384است)پاکباز، ندو تمد ینا یآرمانها

عمال   یشادن آن کماک کارد اماا آزاد     یباه جهاان   یبودن هنر هخامنشا  یهر چند دربار        

 یشپادشاهان خاود را باه نماا    یاخمق یمو مفاه ینیو د یاسیتفکرات س یدداشت چون با یکمتر

 یاادی آن نقاش ز  ییبود که  اروت شااهان در شاکوفا    یهنر،هنر تدممت ین. در واقع اگذاشتیم

هام   یباا هنرهاا   یرانای ا یبوم یاز سنتها یقیتلف یتوانرا م خامنشیه یداشت. در کل هنر دوره

 (.152: 1392یروزمندی،رفراز،فعیر خود دانست)س

 یرو یاریتحاوالت بسا   یاران در هنر ا ی،به دست اسکندرمقدون یاناز سقو  هخامنش پس        

ساردارانش   یاان بود. با مرگ اساکندر، فتو اات او م   یو اجتماع یاسیتحوالت س ییدهداد که نت

 یرانای هنار ا  یانبه دست سلوکوس افتاد. در زماان سالوک   یخاور ینهایوسرزم یرانشد وا یمتقس

زماان تاا اوخار  کومات      یان شاد. از ا  یرانای وارد هنار ا  یهنر نرب هاییوهاز نمادها و ش یاریبس

 یاناه م یایاسا  یو  تا  ینربا  یایدر سراسار اسا   یوناانی و فرهنگ و هنر  یاتزبان، ادب یان،اشکان

صرف از هنار   یدتقل یامر فقا نوع یشد. در ابتدا یختهمناطق آم آنیو با هنر بوم یافتهگسترک 

 یشاده و ناوع   مخلاو  یباوم  یبا سنتها یکم کم سبک نرب یرد ولخویبه چشم م ینرب یواردات

 یوناانی  یاز نمادهاا  یاد تقل یمدی،اول م یاز اواسا سده یتبه وجود آمده ودر نها یسبک التقاط

 اصال ساالها    ی،کاه هنر یراثم ین. اشودمییدهد یبازگشت به هنر بوم یهامتوقف شده و نشانه

. یدرسا  یانبه ساساان  یان،اشکان یبود، به هنگام فرو پاش ربشرق و ن یدر سنتها یو نوآور یقتلف

رادر هنر انها  یراثم ینا یرداشتند اما تا  یو هخامنش یپارس یسنتها یایهرچند آنها اصرار به ا 

 یرانای باور کهان ا  ینبرا یهرا با تک یرومندین یمرکز کومت مقتدر  یان. ساسانیدد توانیکمتر م

کاه در   ییاجامعه یندادند. در چن یلکه شاهان قدرت و سلطنت خود را از جان  خدا دارند، تشک

 یکشاور نقشا   یدر نظاام اداره  یمشخص وجود دارد و سلسله مراتا  شاغل   یان طبقات اجتماع

نو  یاست که با زبان یهنر یه است. هنر ساسانو شاهان ینید یهاهنر بر جنبه یددارد، تاک یاساس

 (.25: 1384)پاکباز،کندیرا بازگو م ایرانیبوم یهمان سنتها

 یشااپور اول از ماان   یات و  ما ی کومت ساساان  ییابتدا یدر سالها یمان ینظهور د یانم ینا در

 یبارا  ینیناو  یغای از روک تبل یمداور شد. ماان  هایینو سرزم یراندر ا یند ینسب  گسترک ا

کارد اوال   یبود، سع یباشناسانهز یدیهنرمند با د یخود سود جست. او که خود شخی یناشاعه د

باه میاور    یو نقاشا  یرخود را به صورت مکتوب و سپس با اساتفاده تیااو   یند هایزهآمو یتمام

 یبارا  یردر قالا  تیااو   یماان  یند یهاو اسطوره یمروک مفاه ینساختن کت  خود بپردازد. با ا

و  یاران سانت در ا  یان . اشدیداده م یحو کم سوادان بیورت کامم روشن و واضح توض سوادانیب
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 یشاد. باه گفتاه    یاز نقاشا  یآمدن سبک یدو موج  پد یافتها ادامهقرن تا ینو چ یانهم یایآس

شناسان مانند آلبرت فان لوکاوک، سار تاامس آرنولاد، آرتاور پاو ، رماان          یراناکیر محققان و ا

و  یشاه ر یماانو  یو نقاشا  ییآراهنر کتاب یگر یلو بخیوص باز ینبلوشه، دکتر مارت یریشمن،گ

 یشاکوفا شاد.  تا    یهستند که بعدها در قارون اسامم   یرانیا راییو کتاب آ ینقاش یاصل یبدنه

وارد شاده و موجا     یاران باه ا  یلخاانی معروف است و در عیر ا ینیکه به سبک چ یسبک نقاش

 ینبه چا  یغورهابود که توسا او یو مانو یرانیا ید، در واقع همان نقاشش یرانیا ینقاش ییشکوفا

 .یافتراه یراندوباره به ا ینیچ یاز نقاش یریپذ یرو تا  یجز  ییراتیو پس تغ یافته راه

 
 یهنر یدگاهاز د یرانا یدر مورد نقاش ینظر یمبان-2-2

 یداه نت توانیتاکنون م یمداز  دود هفت هزار سال قبل از م یرانهنر ا یکه از مطالعه آنچه      

اناواع   یندارد.  همچنا  یاق عم یوندیو پ یختهآم یبا زندگ یراناست که هنر در فمت ا ینگرفت ا

 ینتاز   یرانو مطلوب هنر ا یمشتق شده اند. کمال آرمان یکدیگرواز  یوستهمختلف هنرها به هم پ

اداراکاات   ینتر دارد. اولا  بسیارعمیقیبلکه مفهوم یست،ن ینندهلذت ب یفقا برا ینتز  ین. استا

شده است وانساان توانسات باا عوامال      یاننما ینینقوک تز  ینخود با هم یرامونپ یابشر از مح

برقارار کناد. از هماان آنااز      یشاتری اطرافش که خار  از کنترل او بودند، ارتبا  ب یاپرخطر مح

بکشند. به عباارت   یردارد، به تیو یخارج یاز امور یینشانه ارا که  یاند نقوش یدهکوش ندانهنرم

 یو در نظر او جال  وقابل توجاه اسات باا نقوشا     افتدیهنرمند اتفاق م یرامونآنچه که در پ یگرد

ناد. باه   گذاریم یشبه نما کندیم یرتفس یا یرو نمادپردازانه، که در اصل آن امور را تعب یزآم یهکنا

را کاه   یماا اماور   یعنای ذهان اسات.    یعمل اصال  یقتکار در  ق ینا یلسوفان،از ف یارینظر بس

. کنیمیم یانب یخواهیمو آنگونه که م کنیمیم یروتفس یردر ذهن خود تعب بینیمیخود م یرامونپ

 یبلکاه جنباه   دهناد یما  یشنماا  یرا به شاکل انتزاعا   یاهمان اش ینکهها نه ا الت نقش یندر ا

 تواناد یم دهد،یرا نشان م یذهن یدنقوک عادات و عقا ین. چون اسازدیمآنها را جلوه گر  عاطفی

نشانگر ارتبا  او با  آوردیم یدکه هنرمند پد یبگذارد. هر نقش وا ر ینندهرا بر ب یرتا  ینتر یقعم

را  تا ساساا  یان ا یاوست. چاون هماه   یباطن یرویپرستش و آرامش ن یاز،اطراف، راز ون یامح

کارد و   یادا پ یشارفت ناوع هنار مادام توساعه و پ     ینشده است، ا یناش یشندگتدربه کرده و از ز

مطلاق   یگارا نماد یرانی،هنرگفت،هنر ا توانیبرساند که به جرات م ییتوانست خود را به مر له ا

 یبا  یقیو موسا  یو مانناد معماار   دهدیقرار م یررون وروان انسان را تحت تا  یمااست که مستق

و فلسافه و   ینای د هاای یشاه هماواره تاابع اند   ینقاشا  یران. در اگذاردیم یرتا  ینندهبر ب  اسطهو

 (.2: 1377شعر بوده است)پو ، ینهمچن

 یررا به تیاو  یرامونشخود از جهان پ یبرداشت ذهن یرانی،طور که گفته شد هنرمند ا همان      

 یعنای  هساتند  یات آنطاور کاه در واقع   یقاا هاا  دق در نشان دادن صحنه یسع یچگاهوه کشیدیم
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خود باوده تاا نشاان     یآرمان یایدن یدندر کش یسع یشترنبوده است. او ب ینیو نمونه آفر یسمر ال

و  یساه بعاد   یچندان باه فضاا   یلدل ینان گونه که هست، به هم یرامونشپ دنیایدادن دوباره 

 ینرا با اساتفاده از سااده تار    یزی. هرچکردیتوجه نم یااش یشکل ورنگ واقع یروشن و ت یهسا

و  ینمااد پارداز   ی،نگاار  یاده و چک یزاسایون شکل با استفاده از روک استرل ینخطو  وخالص تر

باه   یاساس یژگیچند و یدنرا با کش یدهپد یکخود از  منظوریتمام و. اکشیدیم یربه تیو ینتز 

. شاد یما  یدهپد یکاز  یبه نماد یلتبد ینندهدر ذهن ب یژگیچند و ین. کم کم اکشیدیم یرتیو

 یاا بود  یقدرتمند کاف یهادهان باز و نران و پنده یدهبدن کش یر،نشان دادن قدرت ش یرامیم ب

 یشااخها  یان .باه مارور ا  کردیما  یتکفا یششاخها یبزرگ یکوه بزبودن  یدنشان دادن مف یبرا

 یلتباد  یدانساتند، م یو باارور  یشوباران و زا یاز ماه که خود ماه راعامل بارندگ یبزرگ، به نماد

ترسناکتر  یا یشترنشان دادن قدرت هر چه ب یبرا ین،النهر ینهنر ب یرتحت تا  یدشد. هنرمند شا

انسان و جانور کرد و به  یامختلف چند جانور  یاتخیوص ی و با ابهتر شدن طر ها، اقدام به ترک

 یبرا نقوک ین. اشوندیظاهر م یراندر هنر ا یعیمافوق طب یبا خیلتها هایییهنقشما ی ترت ینا

در  یوساتگی پ یان . اشاوند یدوباره ظااهر ما   ییرتغ یبا اندک یدو شا مانندیاعیار مختلف پابرجا م

 .بردندینشان دادن مقاصدشان به کار م یهست که هنرمندان برا لیقرون مختلف نشانگر روک ک

تاا روک   یشناس یباییز یوابسته به رون و فرهنگ و مبان یشترب یران،در ا یو نگارگر ینقاش روند

باه   یوابساتگ  یندر هما  یشاه ر یقرون متماد یدر ط یهنر یوستگیپ ینو اسلوب کار هنرمند. ا

 ییاری اندک تغ یا ابت مانده و  یرانا یهنر یاتدر تمام قرون   یبادارد که تقر یباشناسیز یمبان

 یاسا شن یباا و ز یفنا  یباشناسیبه دو گروه ز یشناس یباز یمبان یرانشده است. در ا یداددر آن ا

و ساور ال در   یننمااد  یا ر یدادا -1عبارتند از  یفن یشناس یباز ی. مبانشودیم یمتقس یاعتقاد

توجاه باه    -4 ینای باا نقاوک تز    یخاال  یپر کردن فضاها -3ا ر یتمرکز -2مکان  یزمان و ب یب

هاا در آن  از باال، رو باه رو، و کنااره   ی القا فضا و  رفا با نشان عناصر ترک -5ییو ذره گرا یاتجز 

شاده   یمتفاوت بودن جهان نقاشا -7یدیدرخشان و ناب و اشکال تدر یاستفاده از رنگها -6وا د

از عناصار از   یباردن برخا   یرونب یادو با استفاده از نوشتار  ینا ینارتبا  ب یدادو ا یبا جهان واقع

 (.65: 1390یا قی،مقدم، یانقاب)کفشچ

از اسامم و چاه پاس از ان     یشچاه پا   یرانا یریهنر تیو یشناس یباییز یاعتقاد ینمبا در      

 یو مفهاوم  یمشاهود اسات. هادف هنرمناد رسااندن معنا       ینای و د یمعناو  یهابر ارزک یدتاک

هر چناد   ینیو د یاعتقادات مذهب ینبا بکار گرفتن ابزار در دسترسش است. ا یو الهوت ینیفرازم

. گااه باا اشااره باه     یزاسات چ یاک  یاانگر ب یتدر نها یداشته ول یمتفاوت ورمختلف ص یدر زمانها

ماورد   یهاا و الهاه  یزداناشاره به ا یاو یذهن جمع یپرورده یهاو اسطوره یمافوق بشر یروهاین

 یآسامان  یان در د یاله یزالاشاره به وجود ال یتدر نها یاو  یتاآناه یاا ترام مردم مانند اهورامزدا 
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 (.60: 1389ینی،اشاره دارد)شادقزو یماد یرو ن ینیزم یرن یوجود هب یاسمم، همگ

 
 یقتحق یشینهپ-2-4

 یال به ز مت به صد سال برساد. دل  یدشا یرانیا ینقاش ینهو پژوهش در زم یقتحق یسابقه      

 یرانای ا یاست.نقاشا  یگار د یفرهنگهاا  یاا  ییاروپاا  یبا نقاش یسبک از نقاش ینتفاوت ا یشترآن ب

 یشباه نماا   یوارهاا د یبازرگ بار رو   ینای تز  یها باا قابهاا  که در موزه ینقاش یگربرخمف انواع د

از ناور و   یدکه مدام با شودیارا ه م ییبه صورت تک برگها یاوند، داخل کت  میور شیگذاشته م

چندان مورد توجاه نباوده    یمتماد یتا قرون یلدل ینبه هم یدعوامل مخرب به دور باشد.شا یرسا

شاناخت   یبرا ییصورت گرفته و کتابها یقاتیسالها تحق ینا یهمه باز هم در ط ینبا ا یاست. ول

تاا   یربااز از د یاران ا ینقاشا »اسات. از جملاه کتااب     یدهبه چاا  رسا   ینوع نقاش ینا هاییژگیو

 ،«یهصافو  یا دورهروزگاار تا   یناز کهان تار   یاران ا ینقاشا »، کتاب «پاکباز ینرو » یف،تال«امروز

هنار  »کتاب  یاو « اولگ گرابر» ینوشته«یرانیا یبر نگارگر یمرور»کتاب  ،«یدیتدو اکبر»یفتال

 .پردازدیو هنر آنان م یانمانو یکه به بررس «یتکا یمکل یوآخیم» ی،نوشته«یمانو

 ینقاشا  یشناس یباییز یمبان»است.از جمله یدهمورد به چا  رس ینکه در ا یاریبس مقاالت      

در  ینعناصار نمااد   بررسای «ینای شااد قزو  یساا پر» ینوشاته «ینیاز منظر  کمت د یرانا یسنت

ورقه و  یهانگاره یقتطب»مقاله  یا«یا قی یممقدم و مر یانکفشچ اصغر»ینوشته«یرانا ینگارگر

 یتورفان با زمان سالدوق  یهانگاره یبه بررس که«یو فتانه محمود یشعبان عطیه»به قلم «گلشاه

ار نگ و هنر  یبررس»و«دکتر محمد معمارزاده» ینوشته«یانمانو نقاشی»ینپرداخته است.همچن

 یمقالاه نقاشا   یاا و«مهرافاروز  یدپور و ناه یلاسماع ابوالقاسم»ینوشته«یانو مانو ینزد مان ینقاش

 «یرضا  یر ا ید.واال و ترجمه» ینوشته یهو سور یران،عراقدر ا اسانیدوره س یوارید

و محققاان   یرانی،پژوهشاگران ا ینقاشا  یموجاود دربااره   یو کتابها هانوشتهیدر تمام تقریبا      

 یاجارا  یکهاای سابکها و تکن  یاا هاا و موجود در نگاره ینمادها یرانی،ا ینقاش هاییژگیو یدرباره

در جامعاه آن زماان کاه در واقاع      یسرا یوفلسفه یبستر فکر یبا بررس ینو همچن یرانیا ینقاش

اناد. در   یدهرسا  یدیشده است، بحث کرده و به نتاا  یآ ار هنر ینگونهبه وجود امدن ا اصلی یلدل

و  یباه فهام آ اار هنار     یخیو ا ر مکتوب تار یباستان شناس یهاواقع آنان تمک کرده اند با داده

راه به صورت باالعکس   ینتمک بر آن است که ا یقتحق ینموجود در آنها بپردازند. در ا ینمادها

ماده در  آ یاد پد یآ ار نقاشا  یو فهم  س یدند یقاز طر یدارشناسانهپد یکردیوده شده وبا رویمپ

 .یمببر یسبک از نقاش ینبه وجود امدن ا یبه چگونگ ی،پیدوران ساسان
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 تحقیق روش -3

 
 پژوهش یهاداده -3-1

 یزبدا مانده است و ن یساسان یکه از دوره یوارید هاییپژوهش  اضر نقاش یهاداده بیشتر      

پاژوهش از   یان ا یهاا آنان است.داده هایینگار یوارد یابر کت  و یانبدا مانده از مانو هایینقاش

در آنداا   یاران ا یریتیاو  یکاه آ اار هنرهاا    ییهاا از ماوزه  یدو بازد ییمطالعات کتابخانه ا یقطر

 شده است. یجمع اور ینهزم ینموجود در ا یهاعکس یو مشاهده شودیم دارینگه

 
 روش پژوهش-3-2

 ینو همچنا  یساسان یدر دوره یرانیا ینقاش یبه بررس یشناس یدارپد یکردپژوهش با رو این      

 یادار . روک پدپردازددانند،مییم یرانیا یکه او را آنازگر سبک نقاش یبه عنوان شخی ینقش مان

 هاای یدهپد یقتاست که در آن نه تنها به  ق یقدار ودقنظام یفیک یقنوع روک تحق یک یشناس

 (.56: 1391یگران،ود یگارودی.)سپردازدیانسانها م یستهرابطه آن با تدربه ز بلکه یذهن

 یتیهماان گوناه کاه در ماوقع     هاسات یدهپد ییو شناسا یحصر یفتوص یشناس یدارپد هدف      

 ینتوسا ادموند هوسرل تدو یستمدر قرن ب یقروک تحق ین. اشودیافراد ادراک م یخاص از سو

بناا   یعلم یاصول و مبان ییهروک شناخت انسانها را بر پا ینبود که با ا ینشد. هوسرل در صدد ا

ر آنچاه کاه قابم باه عناوان      ها  یاد کار با ینا یدر آن نباشد. او معتقد برا یشک که یطورنهد به

به خاود   یشداوریتعی  و پ یچگونهو بدون ه یمبه کنار بگذار یمدار هایدهاز پد یآگاه یاشناخت 

 (.227: 1384ی،)کاظم خانیاوریمب یرو یدارهاو پد یااش

نگااه   شاود، یما  یساته فارد ز  یاک به جهان انچنان که توسا  یشناس یدارنظر هوسرل،پد از      

وذهن هار دو در تدرباه    یناز انسان باشد. در واقع او معتقد است، ع یکه جدا یتینه واقع کندیم

 .گذاردیذهن را کنار م-جسم یتاو  نو یناز آن قرار دارند. بنابرا یرونو نه ب

معناا   ین)اپوخه(به اگذاردیرا داخل پرانتز م ینوع فلسفه، تمام هست ینشروع ا یبرا هوسرل      

 یذهنا  هاای یاده پد یان پشت ا یاا یدر ذهن دارم ول هایییدهدارم که پد یقینمن  گویدیکه او م

 یعیطب یegoیعنیخودک  ی.او  تکنمیو  کم نم دانمیرا نم یستن یااست  یعیمن، جهان طب

است. منتها  هایمیو آگاه ماند،منیم یکه باق یزیچ یدهو در نت گذاردیپرانتز م ینا خلدا یزرا ن



 

 

 یشناسا  یادار معنا ندارد. پس همواره در پد ییاست و به تنها یزیاز چ یشههم یکه آگاه یدانیمم

را داخال   یعای طب یego ی تا  یزکه همه چ یل. روند تقلیممواجه هست یما با دو رند کامم مواز

 یegoیاا بلکاه مان    یسات ن یچها  ماناد، یانچه که بر جا م یول دهیمیم یلوتقل گذاریمیپرانتز م

 (.28: 1382یدیان،)رشیمکرده ا یمت که ما ان را تقومحض اس هاییو آگاه ییاستعم

بلکاه   یما به ازاء دارد که نه بطور استنتاج یکما  هاییواقع در نظر هوسرل همواره آگاه در      

سااختار   یاک  یبینایم کاه م  یزهاایی قابل درک است. در واقع ماا باه چ   یو شهود یهیبه طور بد

باه   یکاه بساتگ   افزاییمیرا م یزیچ بریم،یم ی واس پ یقکه از طر یزهاییبه چ یعنی. دهیمیم

 دارد.  یگرما و عوامل د یقبل یهاتدربه

بود. او در ابتدا باا   هایدگرینداشت، مارت یتفعال یشناس یدارپد ینهکه در زم یگرید یلسوفف      

 یدربااره  شناسانه آشنا شد. هرچند آنها یدارپد یلالتفات وتقل یندهایهوسرل در باب فرا یاتنظر

به فهام   رلکه هوس یانها از هم جدا شد. در  ال یاتتوافق دارند اما در ادامه راه نظر یستهز تدربه

مفهاوم   یاا انساان   یاافتن  یهسات  یکه به نحوه ینبر دازا یدگرتوجه دارد، ها هایهست یا هایدهپد

و جهان دو مقولاه جادا از    یآگاه یدگرهاداشت. از نظر پردازد،تاکیدیانسان واقع شده در جهان م

باودن ماا اسات. او     ییوهبلکاه شا   یست،شناخت ما از جهان ن ییوه. از نظر او فهم شیستندهم ن

 یقبلا  هاای یها و آگاهفرض یشپ تواندیوجه نم یچکه به ه داندیم یخمندتار یانسان را موجود

. او باه  داناد یم یخیحاظ تاربه ل یستهتدربه ز یریرا شکل گ ی. او آگاهیردبگ یدهخود را کامم ناد

 یو فرهنگا  تااریخی و  یاجتماع هایینهاست که انسانها و جهان را در زم یمانهال متفکر یگفته

 (.115: 1386ی،)چناربیندیم یناگسستن یدر ارتباط

 یاز گاادامر ن  باود.   دگریا هانیداشات، ماارت   تیا فعال یشناس داریپد نهیکه در زم یگرید لسوفیف

 یرخاود قارار داد. او فهام را هماان تفسا      یاات نظر یادی فهم را عناصر کل یشفهم و پ یدگرهاماند

 یادگر هاخود داست. او مانند استا ی،تفسیرهر فهم یدر واقع در نظر او، شکل آشکار شده داندیم

او شاکل   یمعناا بارا   یناولا  ینکاه بمفاصاله بعاد از ا   کناد، یم یررا تفس یکه متن یکس گوید،یم

دوبااره   یاد، جد یمعناا  ینو براساس هم شودیکل متن در نظرک اشکار م یبرا ییمعنا گیرد،یم

د و گارد یباه ماتن باازم    یدفهم جد ینو مدددا با ا شودی اصل م یشاز متن برا یدفهم جد یک

 یاالکتیکی هماان روک د  یاا  یاک دور هرمنوت ی ترت ینو بد گیردیشکل م یدیجد یدوباره معنا

اسات،اما   یکای  یباا و گادامر تقر هایدگرینظر یمبان یندا. تا اافتدیق ما ر و خواننده اک اتفا یانم

و  شاد یا ار ظااهر ما    ییافق معناا  شودیم یرتفس یا ر هنر یامتن  یک یگادامر معتقد است وقت

 یپاس فهام زماان    شاود، یمفسر ظاهر م ییبلکه در افق معنا شودیافق در خم ظاهر نم ینچون ا

 یاتدر نظر یممفاه ینتر یها، اصلکنند. امتزا  افق یداباهم امتزا  پها افق ینکه ا شودی اصل م

 (.41: 1386ی،گادامر است)پهلوان،شاهرود
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خاود در ماورد هنار و ا ار      یدگاههاید یینوروک به تب یقتخود،  ق یدر کتاب اصل گادامر      

و محاکاات   یعات از طب ییبازنماا  یهنر به منزلاه  یهاست و بازگشت خود را به نظرپرداخته یهنر

 یعات طب ییکاه هنار را بازنماا    ایای یاه . نظرداردیاعامم ما   یاد جد یرا البته با نگرشا  یانافمطون

 یهنر یبا ظهور سبکها یستمقرن ب یدر ابتدا یبار توسا افمطون مطرن شد ول لیناو دانستیم

 یباایی را فقاا از منظار ز   یا ار هنار   یاد، مطرود شد. در عیر جد یهنظر ینا یبه طور کل ید،جد

 دانساتند یما  یشناخت یباییلذات ز یازرفع ن یبرا یتفنن ایییلهو آن را وس نگریستندیم یشناخت

 یاه نظر یناست. گادامر با ا یقتیا ساس هنرمند و مخاط  و فاقد هر گونه  ق هکه فقا وابسته ب

 یباه ا اار هنار    یکارد . او باا دو رو دانسات یما  یمخالف بود و ان را فرو کاساتن ارزک ا ار هنار   

کاه باا    یداایی ا یکارد و رو پاردازد یهنر م یکیاستت یکردکه به نقد رو یسلب یکرد. رونگریستیم

اسات   یات واقع ینا گویدی. گادامر مپردازدیم یقتهنر و  ق یانم نسبتوجودشناسانه به  ینگاه

. اماا  شاود ینما  یگاری د یاق طر یچکه از ها  شودیچنان تدربه م یقتی ق ی،ا ر هنر یقکه از طر

از  یباردار  یقید ندارد هنار را باه کپا    کند،یرا مطرن م ییهنر به منزله بازنما یهنظر کهیهنگام

فاصله قا ل بودند  یاصل و ا ر هنر یانافمطون وارسطو که م ظریاتتنزل دهد. بر خمف ن یعتطب

را  یات از واقع ییهاا جنباه  یآ ار هنار  گویدیگادامر م دانستند،یاز اصل م یدیرا تقل یو ا ر هنر

تماماا   یتای وبرتار بلکاه خاود واقع    یرونیب یتهایاز واقع ینه کپ ییبازنما یناما ا کنندیم ییبازنما

 یزن یهنر یو هنر معتقد است و باور داردکه در تدربه یقت ق یوند. او به پتمستقل ومعنادار اس

 یاز هنار ن  یمعناا و شاناخت اسات پاس در  اوزه      یک متضمنیو هر فهم گیردیفهم صورت م

کال در نظار    یک. گادامر سو ه و ابژه را نه دو جز جدا ازهم بلکه آنها را درشودیشناخت  اصل م

مساتقل اسات. باه نظار او ا ار       یرونیب یتد که چگونه از از هر واقعدهیو سپس نشان م گیردیم

دارد و  یرکند و در ان  الت نه سو ه بر ابژه برتا  یدااست که تدسم پ یا ر هنر یک یزمان یهنر

را  یقتای ارزک را دارد کاه  ق  یشاترین ب یقات و تدسام  ق  ییبازنما یننه بالعکس. بلکه خود هم

 (.17: 1395ی،مازیار،)اقتداراوردیرا به وجود م تیو شناخ کندیمخاط  آشکار م یبرا

 ییلهباه وسا   توانیپرداخت. م یقتآن با  ق یوندبه خود ذات هنر و پ توانیم یکردرو ینا با      

که هنار   یراپرداخت ز یخیقوم تار یکبا گذشته برقرار کرد و به شناخت عوالم  ینسبت یآ ار هنر

 (.47: 1391ی،)میطفوشودیدر ذات خود شناخت را  اصل م

باه   یلمطرن شده بود، کم کم تباد  یفلسف ییهنظر یککه در ابتدا به عنوان  یشناس پدیدار      

را  یا ار هنار   یشناسا  یادار عات مختلف از جمله هنر شد. پدموضو یبرا یفیک یقروک تحق یک

 یادار پاژوهش پد  یاک . در کال هادف   کناد یما  یآنگوناه کاه هسات بررسا     یقاا خود بخاود و دق 

 افراد مختلف درک و س  یآنگونه که از سو یقادق هاپدیده ییوشناسا یحصر ی،توصیفشناس
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Abstract 
      What we know today as the style of Iranian painting was formed during the Sassanid era and 

influenced by Manichaean art. Of course, the first sparks of Iranian visual art and painting date 

back to the cave-dwelling period, which reached the Sassanid era after many ups and downs. 

The Sassanids tried to present the ancient art of Iran to the world with a new method and style 

that was derived from the ideology of unification and the creation of a world empire. 

Meanwhile, Mani's exceptional role as a master artist is also very impressive. It was during this 

historical period that Iranian painting emerged in a correct and logical composition using the 

beliefs, symbols and motifs of the past of Iranian art. Almost simultaneously with the formation 

of Sassanid art, Mani, who claimed to be a prophet, chose the eloquent language of art and 

image to propagate his religion, and by using the beliefs, myths and symbols of each ethnic 

group and using them in his paintings, he was able to awaken a familiar feeling in his audience. 

These two types of male style had a tremendous effect on each other due to their proximity and 

concurrence, and the art of Iranian painting emerged. In order to properly understand this visual 

language and this type of art, it is necessary that the contemporary audience, referring to the 

works themselves and regardless of the history and artist of the creator of the work, understands 

the feeling that emerges from seeing these works and thus directly the horizon of the living 

world. The horizon of the artist's biological world is combined and the hermeneutics of the 

audience and the work of art is formed and ultimately leads to consciousness. To achieve this 

type of consciousness, the phenomenological research method is more responsible than any 

other method. The present study, with a phenomenological approach, tries to understand this 

style of Iranian painting and its phenomena as much as possible. The findings of this study 

indicate that the Iranian painting style that emerged in the Sassanid period with a combination 

of Sassanid and Manichaean art, is a style with which both Manichaean, Zoroastrian and even 

Islamic beliefs can be expressed. So that after centuries of seeing these works, the audience can 

easily understand the message of the artist and see his ideal world and the creator of the work in 

one frame. 
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