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چكيده
از1نخستين1منظومه1های1داستانی1فارسی1مصور1كه1در1قرن1چهارم1و1نيمه1اول1قرن1پنجم1سروده1شده،1تنها1يك1
اثر1به•نام1ورقه11و1گلشاه1موجود1است3 اين1منظومه،1مجموعه1ای1است1كه1بايد1آن1را1مظهر1آميزه1عشق1و1حماسه1
دانست. اولين1منابع1مانوی1كه1به11دست1محققان1رسيده،1مربوط1به1منطقه1تورفان1در1شرق1آسيای1مركزی1است1
تورفان1ديده1 نقاشی1های1مانوی1 كه1معلوم1شده1غنی1ترين1منبع1متون1هنر1مانوی1است.1دو1سبك1مشخص1در1
می1شود:1.11سبك1آسيايی1به1ويژه1سبك1ايرانی1كه1در1نگارگری1دوره1اسالمی1قابل•مشاهده1است1.21سبك1چينی1
كه1در1پارچه1ها1و1نقاشی1های1ديواری1چين1وجود1دارد.1هدف1اين1مقاله،1بررسی1تداوم1ويژگی1های1نقاشی1مانوی1
نقاشی1های1 با1 نگاره1های1ورقه1وگلشاه1 نگارگری1ورقه1و1گلشاه1در1دوره1سلجوقی1است.1بدين1منظور،1 تورفان1در1 در1
تورفان1مورِدتطبيق1قرار1گرفته1اند.1از1ميان1711نگاره1ورقه1وگلشاه،1چند1نگاره1كه1كمتر1مخدوش1شده1اند،1به1منظور1
شناخت1ويژگی1های1نگارگری1دوران1سلجوقی1درنظر1گرفته1شده1اند.1سوال اصلی1تحقيق1اين1است1كه1چه1عناصری1
از1نقاشی1های1مانويان1در1دوره1سلجوقی1و1در1نگاره1های1ورقه1وگلشاه1وجود1داشته1است.1روش1تحقيق،1توصيفی1–1

تحليلی1و1جهت1اثبات1فرضيه1ها،1ملزم1به1تطبيق1عناصر1تصويری1بوده1است.1
پس1از1تطبيق1نگاره1های1ورقه1و1گلشاه1با1نقاشی1ها1و1ديوارنگاره1های1يافت1شده1در1تورفان،1چنين1به1دست1آمد1
كه1استمرار1نقوش،1بن1مايه1ها،1عناصر1و1تزئينات1به1كاررفته1شده1در1نقاشی1ها،1چهره1ها،1حاالت1پيکره1ها1و1پوشاك1
ديوارنگاره1های1مانوی1بر1نگاره1های1پس1از1اسالم1در1دوره1سلجوقی1و1نگارگری1منظومه1ورقه1و1گلشاه1كه1در1اين1

مقاله1مورِدمطالعه1قرار1گرفته،1كاماًل1مشهود1است.

كليدواژگان:1نگارگری1سلجوقی،1هنر1مانوی،1تورفان،1ورقه11وگلشاه.
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مقدمه

تاريخ هنر ايران در عصر سلجوقيان1)سده1های1پنجم1و1ششم1
هجری1قمری/1يازدهم1و1دوازدهم1ميالدی(،1به مرحله نويني 
دست يافت.1در امپراتوری1سلجوقی، هنر ايراني با آميزه1اي1از روح 
معنوي دين اسالم و كهن1الگوهاي باستاني،1در گستره وسيعي 
از آثار معماري، فلزكاري، سفالگري، نگارگري به تعالي رسيد.1
تحقيق بر روي آثار برجاي1مانده1از مانويان، حضور گسترده 
نهضت مذهبي آنان را آشکار مي1سازد؛ اين نهضت در آسيا و 
بخش اعظم شمال آفريقا و1جنوب اروپا،1رونق و گسترش يافت 
)موسوی1لر1و1عليزاده،1101:13911(.1»ماني نقاش،1 نوشته1ها 
و مکتوبات خويش را با تصاوير رنگي مزين1مي1كرد زيرا او و 
پيروانش، به ارزش و اهميت هنر نقاشي در تبليغ آيين مذهبي 
خود پي1برده1و بدان تأكيد مي1ورزيدند.1تصويرگر1و خوش1نويس 
اين نسخه، هنرمندي ايراني به1نام مؤمن محمد خويي است.«1
)پاكباز،551:13871(1در1اين1زمان،1كتاب1سازی1و1مصوركردن1
آن1بسيار1رواج1داشته1است.1باوجود1كمبود1اطالعات1كافی1در1
اين1زمينه،1باتوجه1به1نسخ1مصور1و1سفالينه1ها1به1خصوص1ظروف1
موسوم1به1مينايی،1می1توان1به1خصوصيت1هنر1تصويری1عهد1
سلجوقی1پی1برد1)پاكباز،51:113791(.1پاسخ1به1اين1مسئله1كه1
نگارگري سلجوقيان1چگونه1و1از1چه1نظر تحت1تأثير فرهنگ 

بصري مانوي است،1علت1انجام1اين1پژوهش1شده1است.
»درآن دوره، بر1الگوهاي تصويري و چهره1نگاري يکسان1
)دهان غنچه، چشمان بادامي، بيني كشيده، ابروان1سياه كماني(1
در نگاره1هاي مانويان و سلجوقيان تأكيد مي شود؛ شيوه1هاي 
صوري و الگوهاي1چهره1نگاري در نگاره1هاي مانويان، كه مجدداً 
بازتوليد شده و در نگاره1ها و آثار هنري1سلجوقيان نمود پيدا 
كرده است«1)موسوی1لر1و1عليزاده،861:13911(.1پيشينه1های1
اين1نگاره1ها1را1می1بايد1نه1در1بغداد1بلکه1ری1و1بعضی1از1شهرهای1
مجاور1آن1پيگيری1كرد1)پوپ،381:11378(.1هنر1مانوی،1ساسانی1
و1سغدی،1جزئی1از1پيکره1هنر1ايرانی1است1كه1در1كالبد1هنر1
ايران1اسالمی،1در1قالب1يك1كل،1بارديگر1يکپارچه1شده1و1هنری1
1پرتوان1را1پديد1آورده1است1)حاتم1و1محمدی،631:1390(.1
از1سکونت1گاه1های1مانويان1در1 درحقيقت،1گذر1سلجوقيان1
آسيای1ميانه1و1آشنايی1با1هنر1مانوی،1اثر1بسزايی1در1شکل1دهی1
به1هنر1سلجوقی1يا1سبك1بين1المللی1آن1داد.1شيوه1بازنمايی1
تصويری1سلجوقيان1وحدت،1يگانگی1و1توان1آن1را1داشت1كه1
به1فراسوی1مرزهای1ايران1گسترش1يابد.1اين1شيوه1دو1ويژگی1

برجسته1دارد1كه1آن1را1به1آسانی1باز1می1شناساند:
1.1يکی1اسلوب1چهره1نگاری1است1كه1پيشينه1آن1به1هنر1
بودايی1–1مانوی1آسيای1ميانه1می1رسد1كه1به1نوبه1خود،1اثرپذيرفته1

از1هنر1ايرانی1بود.1به1عبارتی1سيمای1تمام1رخ1و1گرد1ماه1گون1با1
دهانی1خرد،1خطی1صاف1و1ساده1به1جای1بينی،1چشمان1باريك1
و1كشيده1و1موهای1بلند1و1فروهشته1روی1كتف1است؛1از1پيش1
از1اسالم،1در1جاهايی1مانند1سغد،1تخارستان،1كوشان1شهر1و1
تورفان،1طراحی1پيکره1ها1براساس1يك1الگوی1نژادی1خاص1

است1كه1در1آن1اندام1و1تن1كوتاه1و1سر،1بزرگ1كار1می1شود.
1.2ديگری،1اسلوب1قلم1گيری1خطی،1به1ويژه1خطوط1منحنی1و1
خميده1است1كه1در1بازنمايی1پيکره1ها،1گياهان،1جانوران1و1منظره1های1
طبيعی1خالصه1شده.1اين1هم1برگرفته1از1شيوه1بازنمايی1مانويان1
است.1به1اين1شکل1كه1شيوه1خشك1و1حتی1خشن1مانويان1كه1به1
همراه1سلجوقيان1به1ايران1رسيد،1نه1تنها1قانونمند1شد1بل1در1گذر1
زمان1رسانه1بيانی1روان1و1چشم1نوازی1گرديد1كه1شيوه1كار1تمامی1
هنرهای1ديداری1از1ديوارنگاری1گرفته1تا1سفالينه1های1نقاشی1شده1

قرار1گرفت1)اله1نر1و1گروبه،2011:13741(.1
در1اين1مطالعه1تطبيقی،1چند1متغير1از1نقاشی1های1تورفان1
و1ورقه1وگلشاه1دربرابر1يکديگر1نهاده1می1شوند1تا1در1وجه1يا1
وجوهی1كه1باهم1اشتراك1دارند،1موردبررسی1قرار1گيرند.1اهميت1
چنين1تطبيقي،1به1اين1لحاظ1است1كه1پيگيری1سير1تحول1
فرم1ها1در1بستر1يك1تمدن1در1نگاه1تطبيقی1هنر،1رّدپای1يك1
فرهنگ1)در1اينجا1هنر1مانوی(1را1در1عرصه1های1فرهنگ1ديگر1
)نگارگری1سلجوقی(،1آشکار1می1سازد.1هدف1مقاله،1رسيدن1
به1ارتباطی1منطقی1بين1عناصر1به1كاررفته1در1نگاره1های1دوره1
مانوی1با1استناد1به1نقاشی1های1ورقه1و1گلشاه1و1تورفان1است.1

پيشينه پژوهش

- مقاله
دادور1و1محمدی1)1385(1در1"نقاشی1و1تأثير1آن1بر1نگارگری1
اوليه1اسالمی"،1به1بررسی1تأثيرات1هنر1مانوی1بر1نگارگری1
اوايل1دوران1اسالمی1پرداخته11و1به1اين1نتيجه1رسيده1اند1كه1
اكثر1آثار1هنری1مانوی1در1تورفان1مربوط1به1دوران1سلسله1
اويغوری1است1و1روش1های1به1كاررفته1در1اين1نگاره1ها1از1ممالك1
ساسانی1به1تركستان1رفته1اند.1موسوی1لر1و1عليزاده1)1391(،1
در1"چهره1نگاری1سلجوقی؛1تداوم1فرهنگ1بصری1مانوی"،1به1
بررسی1و1تحقيق1نگاره1های1موجود1در1آثار1سفالی1و1فلزی1دوره1
سلجوقيان1دست11زده11و1الگوهای1چهره1نگاری1در1نگاره1های1
مانويان1را1در1نگاره1ها1و1آثار1هنری1سلجوقيان1مشخص1نموده1اند.1
اسماعيل1پور1)1382(،1در1"زيبايی1شناسی1در1هنر1و1ادبيات1
مانوی"،1مفهوم1زيبايی1و1جنبه1های1زيباشناسانه1آثار1هنری1
و1كالمی1مانويان1را1بررسي1كرده1و1به1اين1نتيجه1كلی1رسيده1
كه1غايت1زيبايی1در1هنر1و1ادبيات1مانوی،1نجات1و1رستگاری1

روح1و1عروج1به1بهشت1نور1است.1
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- كتاب  
گالوسی11)2001(1در "هنر1كتاب1آرايی1مانويان1در1قرون1
ميانه"،1به1بررسی1قطعات1مهم1نسخ1مانويان1پرداخته1است.1
تركيب1بندی،1 به1لحاظ1 را1 مانوی1 خطی1 نسخ1 دراين1راستا،1
صفحه1آرايی1و1نگارگری1در1قرون1وسطی1و1آسيای1ميانه1مطالعه1
كرده1است.1شيرازی1و1صادق1پور1)1391(،1در1"بررسی1تأثيرات1
نگاره1های1بازمانده1از1مانويان1در1تزئين1قرآن1های1قرون1اوليه1
اسالمی1در1موزه1قرآن1امام1رضا1)ع("،1به1اين1نتيجه1رسيده1اند1
كه1برخی1ويژگی1های1تصويری1و1تزئينی1در1نگاره1های1باقی1مانده1
از1مانويان1همچون1آرايش1كتاب1ها،1مشتمل1بر1كاربست1جداول،1
نقوش1گياهی،1هندسی1و1غيرهندسی1و1استفاده1از1رنگ1های1
ساده1و1بدون1سايه1روشن1است.1معمارزاده1و1بهادر1)1387(،1در1
"استمرار1هنر1و1سنت1مانوی1بر1نگاره1های1مکتب1اول1تبريز"،1
سعی1داشته1اند1تا1استمرار1نفوذ1بن1مايه1ها،1هنر1و1انگاره1های1
مانوی1را1بر1نگاره1های1مکتب1اول1تبريز1نشان1دهند.1درانتها،1به1
اين1نتيجه1رسيده1اند1كه1هنر1مانوی1در1نقش1يك1عامل1تنطيم1
و1انتقال1مايه1های1اصلی1فنون1و1انديشه1هايی1كه1بعدها1اهميت1
بسياری1برای1هنر1ايرانی1داشته،1سهم1بسزايی1دارد.1اسماعيل1پور1
)1388(،1در1"نبيگان1نگاری1مانوی1در1پاره1های1منتشرنشده1از1
مجموعه1برلين"،1ده1قطعه1كوچك1از1مجموعه1متون1مانوی1
تورفان1را1بررسی1كرده1و1ابعاد1هنرِی1اين1قطعات1را1با1ديگر1
دست1نويس1های1مجموعه1مانوی1تورفان1مقايسه1كرده1است.
آذرپی12)1981(1در1"نقاشی1های1سغدی،1حماسه1تصويری1در1
هنر"،13به1بررسی1نقاشی1سغديان1پرداخته1است.1اين1نقاشی1ها1
مربوط1به1پنجيکت1در1تاجيکستان1هستند1كه1دربردارنده1
فرهنگ1و1تمدن1سغديان1اند.1در1اين1كتاب،1به1جنبه1های1دنيوی1
و1مذهبی1هنر1سغديان1پرداخته1شده1و1تأثير1آن1بر1هنر1ديگر1
ممالك1بيان1شده1است.1در1قسمت1هايی1هم،1به1تأثير1نقاشی1

مانويان1بر1نقاشی1دوره1اسالمی1اشاره1شده1است.1

روش پژوهش

توصيفی–1تحليلی،1با1تطبيق1نقاشی1های1دوره1مانوی1در1
تورفان1و1نگاره1های1ورقه1وگلشاه1دوره1سلجوقی1است.1متغيرهای1
تحقيق1توصيفی1و1عبارت1اند1از:1عناصر1گياهی،1پيکره1ها،1پوشش1
و1شيوه1قرارگيری1افراد.1روش1تطبيق1از1نوع1روش1تطبيقی1
طولی1در1دو1دوره1زمانی1جدا1ازهم،1مانوی1و1سلجوقی،1و1گستره1

مکانی1آن،1ايران1و1تورفان1بوده1است.1
نظربه1اينکه1درك تحوالت نگارگري مکتب سلجوقي، به1دليل 
معدود1نسخ خطي برجاي مانده از اين دوره، با دشواري بسيار 
همراه است؛ مقاله حاضر، كلياتي را1درباره1شيوه پيشينه تاريخي 
سلجوقيان و نگاره1هاي سلجوقي موجود در تعدادی1از1نگاره1های1

ورقه1وگلشاه1و نگارگري مانويان1بيان كرده1و سپس1با تحليل توصيفي 
1نمونه11ها و بررسي تطبيقي دو دوره، به1اشتراكات و پيشرفت1هاي 
هنري در قالب تداوم سنت1ها در بُعد1تاريخي1آنها1پرداخته1است.1

منظومه ورقه وگلشاه 

از1نخستين1منظومه1های1داستانی1فارسی1مصور1كه1در1قرن1
چهارم1و1نيمه1اول1قرن1پنجم1سروده1شده1)در1اين1مقاله1تصاويری1
از1آن1برگزيده1شده1است(،1تنها1يك1اثر1به1نام1ورقه1وگلشاه1عيوقی1
1تصادفا1ًاز1گزند1روزگار1ايمن1مانده1است1)عيوقی،31:1363(.1
اين1اثر1را1برای1اولين1بار1مرحوم1پروفسور1دكتر1احمد1آتش1
يافت1و1معرفی1كرد.14داستان1ورقه11و1گلشاه15براساس1داستان1
"عروه1بن1حزام1و1عفرابنت1عقال"1است.1عروه1بن1حزام1العذری،1شاعری1
عرب1است1كه1عاشق1عفرا1می1شود.1قصه1عروه1و1عفرا1قبل1از1قرن1
چهارم1به1شکل1داستانی1مستقل،1مشهور1بود1و1در1كتب1عربی1
بسياری1به1آن1اشاره1شده1است.1ابن1نديم1در1"الفهرست"،1نام1
چهل1عاشق1و1معشوق1را1ذكر1كرده1است1كه1در1عصر1جاهلی1
عرب1شهره1آفاق1بودند1و1يکی1از1آن1عشاق1عروه1و1عفراست1
)ابن1نديم1به1نقل1از1احمدنژاد1و1دهقانی،371:1391(.1داستان1ورقه1
وگلشاه1سرگذشتی1عاشقانه1است1از1اصل1عربی،1ورقه1پسر1شيخ1
قبيله1بنی1شيبه1و1گلشاه1دختر1عّم1او1بود1كه1از1كودكی يکديگر1
را1دوست1داشتند1و1داستان1پر1حادثه1عشق1آنان1تا1دوره1رسالت1
پيغمبر1اسالم1به1طول1انجاميد.1باآنکه1اين1عاشق1و1معشوق1در 
حرمان1مرده1بودند،1پيغمبر1آنان1را1زنده1و1با1يکديگر1تزويج1كرد1
و1هر1دو1عاشق1به1سعادت1عمر1گذرانيدند1)صفا،6021:13511(؛1
چنانچه1خود1شاعر1در1ميان1ابيات1به1ريشه1عربی1اين1داستان1
اشاره1می1كند.1اين1منظومه1»مجموعه1ای1است1كه1بايد1آن1را1
مظهر1آميزه1عشق1و1حماسه1دانست«1)فاضل،1161:1381(.1
از1داستان1ورقه1و1گلشاه1در1آثار1مولوی1ياد1شده1و1شاعری1به1نام1
يوسف1مداح1همين1قصه1را1در1سال17701ه.ق.1به1نظم1تركی1
درآورد.1كتابی1ديگر1هم1به1نام1"حکايه1عجيبه1از1احوال1گلشاه1و1
ورقه"1از1فارسی1به1تركی1ترجمه1و1در1سال113241در1تاشکند1
چاپ1شد.1در1ادبيات1قرون1وسطای1اسپانيا1و1فرانسه16نيز1اين1قصه1
مشهور1بود1)صفا،6031:1351(.1گوينده1اين1منظومه1در1چند1
بيت1خود1را1عيوقی1خوانده،17در1اين1كه1عيوقی1معاصر1كدام1يك1
از1سالطين1بوده،1مورِدبحث1است.1شاعر1در1آغاز1كتاب1ابياتی1در1
ستايش1سلطان1محمود1آورده1اما1در1اينکه1شهنشاه1عالم1و1امير1
ملل1سلطان1غازی1ابوالقاسم1محمود1كيست،1بين1محققان1اختالف1
است.1تنها1نشانه1ای1كه1به1ما1در1يقين1اين1مطلب1ياری1می1دهد،1
عنوان1سلطان1غازی1است1كه1با1كنيه1ابوالقاسم1همراه1است1و1ما1
را1برآن1می1دارد1كه1ممدوح1شاعر1را1به1حدس1و1گمان،1سلطان1
غازی1ابوالقاسم1محمودبن1سبکتکين1بدانيم1)عيوقی،51:1363(.1
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به1هرحال1نسخه1مزبور،1كهن1ترين1نسخه1خطی1مصور1موجود1
در1سده1های1ششم1و1هفتم1ه.ق.1معرفی1شده1كه1حدودا1ًدر1اوايل1
1قرن1هفتم1ه.ق.1به1نقش1درآمده1است1)مقدم1اشرفی،161:13671(.1
اظهارات1 نسخه،1 اين1 قدمت1 با1 دررابطه1 تجويدی1 اكبر1 اما1
ديگری1را1بيان1می1كند:1»اين1نسخه1ممتاز1طبق1تحقيقاتی1
پنجم1 قرن1 اوائل1 و1 قرن1چهارم1 اواخر1 در1 آمده1 به1عمل1 كه1
1هجری1نگاشته1و1مصور1شده1است«1)تجويدی،871:1352(.1
نقاش1نگاره1های1اين1مثنوی1عبدالمؤمن1بن1محمد1النقاش1الخويی18
شناخته1شده1كه1در1اوايل1قرن1هفتم1ه.ق.1در1قونيه1می1زيسته1
و1حتی1نامش1به1شکل1الشيخ1عبدالمؤمن1بن1محمد1الخويی1در1
وقف1نامه1مدرسه1جالل1الدين1قراطای1مذكور1است.1او1»از1اهالی1
خوی1آذربايجان1است1كه1به1نقاشی1عالقه1داشته1و1احيانا1ًشغل1
اصلی1اش1نيز1به1شمار1می1آمده1است«1)مقدم1اشرفی،171:13671(.1
در1اين1مجموعه،1به1طوركلی1251نگاره1با1مضمون1جنگ1و1نبرد1
تن1به1تن1ثبت1شده1كه1دست1مايه1ای1كهن1در1هنر1ايران1است1و1رّد1
آن1را1می1توان1تا1هنر1ماد1و1هخامنشی1گرفت.1به1همين1دليل1است1
كه1ورقه1و1گلشاه1يك1منظومه1حماسی1غنايی1محسوب1می1شود.

ويژگی های نسخه خطی ورقه  و گلشاه

ديوان1مصور1ورقه1وگلشاه،1به1كتابخانه1توپقاپی1سرای1استانبول1
تعلق1دارد1)در1قسمت1مخزن1به1شماره8411(1و1نقاشی1های1
آن1در1زمره1عالی1ترين1نمونه1های1هنر1تصويری1در1دوران1
سلجوقيان1به1شمار1می1رود1)تجويدی،851:1352(.1البته1يك1
نسخه1عکسی1سياه1و1سفيد1از1اين1كتاب1در1كتابخانه1مركزی1
دانشگاه1تهران1به1شماره1ع121نيز1موجود1است.1نسخه1خوانا1و1
درشت1)رايج(1در1آناتولی1دوره1سلجوقی1است.1بعضی1از1كلمات1
متن1دارای1حركت1هستند.1اين1خط1نسخ1خوانا،1در1بسياری1از1
آثار1مستنسخ1در1آناتولی1در1قرون1سيزدهم1و1چهاردهم1ديده1
می1شود1)مقدم1اشرفی،201:13671(.1پژوهنده1ايرانی،1اسداهلل1
سورن1ملکيان1شيروانی1كه1شيوه1نقاشی1كتاب1را1با1سنت1هنر1
خاور1ايران1مرتبط1می1داند،1تصاوير1نسخه1مذكور1را1منتشر1كرد.1
او1شيوه1سترگ1نمايی1برگرفته1از1سنت1ديوارنگاری1پيش1از1
اسالم1را1مورِدتوجه1قرار1داد.1اين1پژوهنده1دريافت1كه1نقاشی1
زينتی1دوبعدی1در1معماری1اسالمی1بر1هنر1نقاشی1كتاب1
تأثير1مي1گذارد.1درنتيجه،1صور1كاماًل1جديدی1حاصل1گرديد1
كه1به1روشنی1در1ورقه1وگلشاه1هم1ديده1می1شود1)همان:251(.1
171نگارگری1در1ميان1متن1اكثر1صفحات1مثنوی1ورقه1و1گلشاه1
تعبيه1شده1كه1متأسفانه1نسخه1موجود1براثر1قدمت1و1عوارض1
ديگر1در1بسياری1از1موارد1سياه1و1خراب1است.1به1ويژه1اينکه،1
هرجا1تصويری1بوده1نقش1آن1درطول1زمان1به1صفحه1مقابل1
افتاده1و1خواندن1متن1را1دشوار1كرده1است1)عيوقی،71:1363(.1

ويژگی1های1كلی1نگاره1های1ورقه1وگلشاه1عبارت1اند1از:1
1 جداسازي پيکره از1زمينه با هاله1اي1بر گرداگرد شخصيت1ها،-
1 تركيب1بندي1هايي شبيه1به1هنر حجاري و نقش1برجسته1هاي1-

ساساني،
1 دورگيري خطي1و1رنگ1هاي ابداعي و درخشان،-
1 چين1وشکن1های1اغراق1آميز1لباس1ها، -
1 چهره1ها همچون ماه1با چشمان بادامي و لباني غنچه، -
1 همگامی1و1توازن1متن1و1تصوير،-
1 اجتناب1از1به1كاربردن1سايه•روشن1و1پرسپکتيو،-
1 نوشتن1نام1شخصيت1ها1در1كنار1پيکره1ها،-
1 پركردن1فضاهای1خالی1با1شاخه1های1مارپيچ1و1درختان1استيليزه.-

گوناگونی1و1درعين1حال1القای1نظام1تصويری1معناداری1از1
تصاوير1و1اشکال،1از1ويژگی1های1اصلی1تصويرنگاری1در1اين1
سده1ها1)ششم1و1هفتم1ه.ق.(1به1شمار1می1آيد1)گرابر،6071:1390(.1
در1نسخه1های1خطی1مکتب1سلجوقی،1تصويرسازی1معموال1ً
داخل1متن1و1ضمن1كتابت1انجام1می•گرفت1)بينيون،1:1378
2074(.1از1كتب1خطی1مصوری1كه1با1موضوعات1متنوع1)علوم،1
طب1و1داستان(1در1موزه1های1سراسر1دنيا1باقی1مانده1است،1
می1توان1به1"مفيدالخاص"،1"اندرزنامه"،1"طب1جالينوس"1
يا1"الترياق"،1"سمك•عيار"1و1"ورقه1وگلشاه"1اشاره1كرد.1در1
تمامی1آنها1چه1در1تصويركردن1گياهان،1حيوانات،1انسان1و1چه1در1
تركيب1بندی1ها،1شاهد1تأثيرات1هنر1ساسانی1و1تداوم1سنت1های1
ايرانی1در1تصويرنگاری1اين1ادوار1هستيم1)تجويدی،641:1352(.1
ايران1به1طور1متوالی1در1دوران1آل1بويه،1سامانيان،1سلجوقيان1
و1سپس1در1دوران1تيموريان1و1صفويان،1احيای1سنت1عصر1
ساسانی1را1تجربه1كرده1است1)اتينگهاوزن1و1الگ،3271:13781(.

نقاشی های مانوی در تورفان

كيش مانوی بين قرون سوم تا پانزدهم ميالدی رواج داشت.1
ماني، بنيانگذار اين كيش، در1جامعه بين1النهرين باستان از 
تباری اشکاني زاده شد.1اين كيش همراه با برنامه1ای تبليغي 
كه ماني1و شاگردانش برعهده داشتند، ابتدا از بين1النهرين 
شروع شد و بالفاصله در سرزمين1های همسايه،1تا نزديکي 
مرزهای امپراتوری روم، شمال هند و تا غرب آسيای مركزی 
گسترش يافتGulacsi,2001:4)1(.1مانويان در شرق ايران و 
آسيای مركزی تماس1های نزديك با بودائيان داشتند، حتي با 
آنها1در مناطقي چون بزقليق، سنگيم و تويوق در ناحيه تورفان 
مي1زيستند.1ازاين1رو در ادبيات و هنر1مانوی بايد اقتباس1هايي از 
بن1مايه1های هنر بودايي يافت1)كليم1و1يواخيم،2411:13841(.
نزد مانويان، نقاشي امري مذهبي و ديني تلقي مي1شد.1مانی1
عناصر گوناگون سنت1هاي1اساطيري ايران باستان و شرق را 
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به شيوه1اي بسيار نو و هنرمندانه براساس افکار فلسفي1خويش 
به1كار برد تا به تبليغ و ترويج آئين خويش بپردازد. ماني و 
مانويان به1فراست دريافتند كه بهترين وسيله ترويج و تبليغ 
دين، نگارش و بهره1وری از1هنرهای كالمي و تصويری است. 
ازاين1رو، حجم عظيمي از گنجينه1های تصويری آثار ماني و1پيروان 
او بازمانده است3 دين1مانی1در1ايران1شکل1گرفت1و1سپس1در1
1آسيای1شرقی1تا1كره1و1ژاپن1پيش1رفت1)پوپ،301:13781(.1
اين1ديواره1نگاره1ها،1داستان1های1متنوع1و1مراسم1مربوط1به1اعتقادات1
كيش1مانوی1هستند.1مانويان1به1وفور1نورهای1زيادی1را1در1مذهب،1
تشريفات1مذهبی1و1جامه1روحانيون1مانوی1به1كار1می1بردند.1به1نظر1
می1رسد،1هنر1مانوی1در1نقش1تنظيم1و1انتقال1مايه1های1اصلی1فنون1
و1انديشه1هايی1كه1بعدها1اهميت1زيادی1برای1هنر1ايرانی1داشته،1
سهم1بسزايی1دارد1)پوپ،141:13691(.1با1گسترش1اسالم،1نقاشی1
ايرانی1به1هيچ1وجه1افول1نکرد1بلکه1بايد1چنين1پنداشت1كه1نگارگری1
اسالمی1و1هنر1كتاب1نگاری1)تذهيب(،1در1ايران1و1تركستان1باختری1
به1شدت1زير1تأثير1هنر1مانوی1قرار1گرفت.1اين1در1چند1مورد1كاماًل1
قابل1ِاثبات1است1)كليم1و1يواخيم،711:13841(. بنابر1گفته1مانی،1
هدف1از1نوشتن1كتاب1ها1و1منقوش1كردن1تصاوير1رنگی1اين1بود.1
افرادی1كه1آن1مهم1را1به1صورت1كلمات1می1شنوند،1به1صورت1
1تصاوير1هم1نظاره1گر1باشند1)معمارزاده1و1بهادر،381:13871(.1
اولين1منابع1مانوی1اوليه1كه1به1دست1محققان1رسيده1مربوط1به1
منطقه1تورفان1در1شرق1آسيای1مركزی1است،1كه1معلوم1شده1
است1غنی1ترين1منبع1متون1مانوی1و1هنر1است.1نگاره1های مانوی 
منطقه1تورفان،1برای مورخان هنر از اهميت ويژه1ای برخوردار 
است، چون1نه1تنها ازمنظر مؤلفه1های زيبايي1شناختي اثر ويژه1ای 
است، بلکه يك اثر مهم تاريخي است كه در1توسعه و گسترش 
نگارگری اسالمي سهمي درخور داشته است.1اين سنت نگارگری1

ايراني در بين تركان اويغوری نيز رايج شد.
نقاشی1هايی1كه1امروز1از1پيروان1مانی1باقی1مانده،1ديوارنگاره1ها1
و1مينياتورهايی1است1كه1از1تورفان،1ناحيه1ای1در1آسيای1مركزی1
واقع1در1غرب1چين1به1دست1آمده1اند. بيشترشان1در1بين1سده1های1
نهم1تا1دوازدهم1ميالدی1و1در1درخشان1ترين1دوره1شهرياری1
اويغورهای1مانوی1خلق1شده1اند1)كليم1و1يواخيم،451:13841(،1
)جدول11(.1تورفان1در1شرق1ناحيه1خودمختار1سين1كيانگ1
ـ1در1تركستان1 ـ1كه1خود1غربی1ترين1ايالت1چين1استـ1 اويغورـ1
چين1قرار1دارد.1مانويان1منطقه1تورفان1را1سرزمين1برگزيدگان1

می1ناميدند1)گرديزی،2681:13471(. 
تورفان1ديده1 نقاشی1های1مانوی1 دو1سبك1مشخص1در1
می1شود:1.11سبك1آسيای1غربی1به1ويژه1سبك1ايرانی1كه1در1
نگارگری1دوره1اسالمی1قابل•مشاهده1است1.21سبك1چينی1
كه1در1پارچه1ها1و1نقاشی1های1ديواری1چين1وجود1دارد.1بعضی1

از1ويژگی1های1ايکونوگرافی1نقاشی1های1مانويان1در1هنر1آسيای1
غربی1ديده1می1شود؛1همچون1نوارهای1دراهتزاز1پيروزی1كه1تاج1
طاليی1را1بر1سر1نگه1می1دارند.1در1اواخر1دوره1رومی1و1هنر1پارتی1
و1در1تصاوير1سلطنتی1و1سر1زنان1كه1به1عنوان1نماد1شمايلی1در1
تزئيناتی1كه1همراه1با1هاله1مقدس1افراد1است،1ديده1می1شود.11
كلی1 ويژگی1های1 اين1 مانويان،1 نقاشي  آثار  بررسي  در 

قابل1ِتوجه1است:1
1 تلفيق متن و تصوير؛-
1 روايتگری1در1 نگارگري مانوي؛ -
1 حضور زن با دو موي بافته1شده و سربند تزئيني، چهره1ای1-

وگاه  غنچه  لبان  1 كشيده،  بيني  بادامي،1 گرد،1چشمان 
گوشواره1هاي بلند و سربند، آراسته و موقر؛1

1 صورت1بيضی1شکل،1پوست1صورتی،1بينی1عقابی1و1چشم1های1-
كشيده1و1كوچك1و1تاحدی1به1صورت1اريب1و1گونه1های1

سرخاب1ماليده؛
1 ترسيم1جامه1ها،1چين1وچروك1خشك1روی1آنها1و1چروك1های1-

روی1پارچه1ها1در1ديوارنگاره1های1موجود1در1تورفان؛1
1 حالت1دست1ها1و1انگشتان،1دورگيری1ها1و1خطوط1ضخيم1-

و1يکنواخت1به1كاررفته1در1نگاره1ها؛1
1 تقسيمات1منظم1هندسی1و1نقوش1تکرارشونده.1-

بررسی نمونه ها    

در1اين1مقاله،1با1گزينش1چند1نقاشی1دوره1مانوی1در1تورفان1
و1ورقه1وگلشاه1به1ويژگی1های1مرتبط1با1جامه1افراد1و1مشخصات1
آنها،1تركيب1بندی1و1نوع1قرارگيری1افراد1در1نقاشی1ها1و1عناصر1
تزئينی1گياهی1در1داخل1متن1و1نقاشی1ها1پرداخته1شده1و1سپس1
شباهت1ها1و1عناصر1مشترك1مذكور،1در1نگاره1های1ورقه1وگلشاه1
لباس1پيکره1ها،1حاالت1 بررسی1شده1اند.1ويژگی1چهره1ها1و1
تزئينی،1متغيرهای1 و1 پيکره1ها1و1عناصر1گياهی1 قرارگيری1

مورِدمقايسه1در1اين1پژوهش1اند.1

- تطبيق ويژگی چهره ها و پوشش پيكره ها در نقاشی های 
تورفان با ورقه وگلشاه )جدول 1 و 5(

حضور پيکره1های مانوی با قامت كوتاه، سر بزرگ و1هاله1اي1
دور سر، چهره گرد و چشمان1تنگ را در تصاوير كتاب1های 
عربی و در نقوش ظرف1های عهد سلجوقی و تصويرهای نسخه1
فارسی ورقه1وگلشاه، می1توان دنبال كرد.1پيکره1ها1در1رديف1های1
سست،1روی1هم1و1بدون1هيچ1نشانه1ای1از1خط1زمين1و1يا1ژرفای1
فضايی،1آرايش1می1يابند1اما1متناسب1با1اقتضای1داستان،1فضا1
با1چند1چشم1انداز1يا1عنصر1معماری1نشان1داده1شده1است.1اين1
شيوه،1در1سفالينه1های1زرين1فام1چندرنگ1و1ورقه1وگلشاه1نيز1ديده1
می1شود.1تعدادی1از1پيکره1ها1چهارزانو1نشسته1اند،1حالت1زانوی1
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دوخته1شده1و1بخش1تاريك1روشن1آن1محل1تاخوردگی1ابردوزي1
استAzarpay, 1981: 172-175(1(،1)جدول11(.

1 انسان1با1پوشش1سر؛1كاله1سفيد1بلندي1مشاهده1می1شود1كه1-
از1يك1طرف1مسطح1و1گسترده1تر1و1از1طرف1ديگر،1باريك1تر1

شده1و1در1قسمت1باالی1آن1چين1خفيفی1است.1

آنها1مانند1نگارگری1ايرانی1به1گونه1ای1است1كه1كف1پا1و1پای1فرد1
نشسته،1برخالف1حالت1نشستن1فرد1عادی1ديده1می1شود.1استفاده1
از1نقش1مايه1نيلوفر1برای1نشستن1و1اسلوب1چين1وشکن1سازی1
در1نگاره1های1مانوی،1در1ورقه1وگلشاه1هم1مشاهده1می1شود.1اين1
چين1وشکن1ها1به1گونه1ای1است1كه1انگار1جامه1از1روبان1های1چين1دار1

 گلشاه و هاي تورفان و نسخه مصور ورقههاي منتحب موردمقايسه از نقاشي. نمونه1جدول 
  

  

 

  نگاره مانوي

  نگاره مانوي  نگاره مانوي

 

 

  گلشاه (شاه شام)ونگاره ورقه

  گلشاه)وگلشاه (وداع ورقهونگاره ورقه  نگاره مانوي  نگاره مانوي

 
  وگلشاهنگاره ورقه

  گلشاه زير درخت سرو)ووداع ورقه(
  گلشاهونگاره ورقه

  (نبرد سپاه ورقه با سپاه عدن و بحرين)
  گلشاهونگاره ورقه

  (شاه شام)
(http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions; http://greatestbattles.iblogger.org)  
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1 نقش1پردازی1چهره1های1انسانی1نيز1قاعده1مند1است؛1دورگيری1-
صورت،1پلك1ها،1بينی،1دهان1و1چانه1هميشه1به1رنگ1قرمز1و1
ابروها،1خطوط1دور1چشم1ها1و1سبيل،1همواره1سياه1رنگ1اند.1

1 خط1بينی1و1سوراخ1بينی1با1خطوط1منقطع1و1شکافی1در1-
آنها1ديده1می1شود.

1 ژست1دست1و1انگشتان1به1شيوه1بودايی19است1به1گونه1ای1-
كه1انگشت1اشاره1و1شست1همديگر1را1لمس1می1نمايند.1

1 آستين1لباس1در1قسمت1آرنج1به1صورت1اشکی1شکل1تا1-
خورده1است.

- تطبيق تركيب بندی و قرارگيری پيكره ها در نقاشی های 
تورفان و ورقه وگلشاه

تراكم1متعادل1عناصر1در1سراسر1تصوير1مشاهده1می1گردد.1
فشردگی1نه1تنها1با1قراردادن1چهره1های1تنگاتنگ1پيکره1ها1بلکه1
با1قرارگيری1عناصر1طبيعی1مانند1شاخ11و1برگ،1منسوجات،1
مبلمان،1موادغذايی1و1هاله1دور1سر1مشهود1است؛1و1هنگامی1
كه1از1پس1زمينه1آبی1استفاده1می1شود1بيش1ازحد1به1حس1تراكم1
كمك1می1كند.1جهت1حفظ1تعادل،1تمام1صحنه1ها1به1خوبی1با1
آرايش1متقارن1چيده1شده1و1اين1تأثير1با1توزيع1هوشمندانه،1

وزن1بصری1را1متعادل1می1نمايد.1
1 سلسله1مراتب1در1تصاوير1به1طرق1مختلف1انتقال1می1يابد1كه1-

يکی1از1آنها،1تفاوت1اندازه1است.1اما1به1ندرت1اين1اندازه1ها1در1
پيکره1ها1اعمال1می1شوند1و1اغلب1ازطريق1نوع1و1محل1نشستن،1
سربند1و1اندازه1بزرگ1تر1هاله1دور1سر،1اين1امر1محقق1می1شود.

1 در1بسياری1از1نگاره1ها،1اندازه1پيکره1ها1يکسان1است1اما1-
برگزيدگان1با1كاله،1همراهی1با1نيلوفر1آبی1و1اشغال1فضای1

بيشتر1از1افراد1غيرروحانی1قابل1ِتشخيص1هستند.1
1 يك1راه1زيركانه1برای1نشان1دادن1سلسله1مراتب1اجتماعی،1-

درمورد1موقعيت1قرارگيری1پيکره1ها1وجود1دارد.1به1طور1
مثال،1نشستن1به1صورت1ضربدری1درمقابل1نشستن1بر1روی1
پاشنه1ها،1رفتاری1كه1در1هنر1قرون1وسطی،1آسيای1مركزی1
و1هنر1تركان1عثمانی1بارها1مشاهده1شده،1نشان1دهنده1

باالتربودن1مرتبه1اجتماعی1است.11
1 قراردادن1افراد1با1سلسله•مراتب1مذهبی1در1سطوح1باالتر1-

تصوير1به1منظور1نشان1دادن1رتبه1معنوی1باالتر1آنان،1يکی1
ديگر1از1اين1تركيب1بندی1قراردادی1متداول1بوده1است1

)جدول•های131و41(.11

ورقه   با  تورفان  نقاشی های  گياهی  آرايه های  تطبيق   -
وگلشاه

آرايه1های1گياهی1در1نسخ1خطی1مانوی1اغلب1فراتر1از1عنوان1
می1روند1و1همه1حواشی1آنها1را1گل1و1برگ1فرامی1گيرد.1اين1

شگردی1بود1كه1در1ُسنن1هلنی1كه1اروپا1و1آسيای1غربی1را1در1
سيطره1خود1داشت،1كاماًل1غريب1بود1ولی1طرح1افکنی1كه1هنر1
مانوی1دارد،1وارد1هنر1كتاب1آرايی1ايران1شده1بود1)هامبی1و1
ديگران،111:13761(.1مجموعه1قابل1ِتوجهی1از1اين1موتيف1ها1
گياهی1هستند.1گل1ها1و1درختان1مو1در1غالب1طرح1های1تزئينی1
گنجانده1شده1اند.1بر1روی1يکی1از1نسخ1مانوی1ديده1شده1كه1
عنوان1درشت1تر1از1متن،1به1رنگ1درخشان1زرين،1در1ميان1
ترنج1كشيده1شده1و1با1شاخه1و1برگ1تزئينی1آرايش1شده1است1

)شيرازی1و1صادق1پور،351:13911(.
يکی1ديگر1از1نمادهای1مانويان،1گل1نيلوفر1است.1يکی1از1
آثار1يافت1شده1در1خوچو،1دو1بيرق1را1نشان1می1دهد1كه1مقربان1
را1با1رداهای1سفيدی1برروی1گل1نيلوفِر1سياه،1آبی1و1زرد1نقش1
كرده1اند.1در1برخی1ديگر1از1نگاره1ها،1اين1گل1باالی1سر1مقربان1
1قرار1دارد1كه1تأثير1هنر1بودايی1را1القا1می1كند1)آژند،331:13761(،1

)جدول61(.
در1يکی1از1نقاشی1های1ديواری1)نقاشی1دهليز1شماره1381
ب1در1بزليق،1واقع1در1واحه1تورفان،1در1شرق1آسيای1ميانه(1
تصوير1نيايشگران1درخت1زندگی،1شجره1الحياه،1مانده1است.1اين1
درخت1تنومند،1برگ1هايی1سبز1و1دوازده1ُگل1بزرگ1و1ميوه1های1
فراوان1دارد.1نيلوفر،1نماد1زايش1و1خورشيد،1در1بيشتر1نگاره1های1
مانوی1به1چشم1می1خورد.1ايزدان1مانوی1غالبا1ًبر1بستری1از1نيلوفر1
منقوش1گرديده1اند.1نماد1نيلوفر1بيشتر1از1هنر1بودايی1قلمرو1
  klimkeit,(1چين1و1آسيای1ميانه1وارد1هنر1مانوی1شده1است
199 -179 :1980(.1نقوش گياهی اسليمی1مانند كه در هنر 
ساسانی1و مانوی نيز ديده شده1اند، در تزيين جامه1به1كار رفته1اند. 
به1نظر می1رسد اين نقوش1تکامل1يافته نقوش همانندش در 
هنر ساسانی و مانوي1است.1اين نقش1مايه با اسليمی1هايی كه1
اندكي1پس از اين زمان در ايران و سرزمين1های اسالمی رواج 

پيدا كرد، تفاوت صوری1چشمگيری ندارد.

علل تأثيرپذيری نگاره های سلجوقی از هنر مانوی

بينش1زيبايی1شناسانه1شرقی1همواره1باعث1شده1است1آثار1
1خلق1شده1در1مشرق1زمين،1از1فضايی1تقريبا1ًهمسان1برخوردار1باشد؛1
روح1كلی1حاكم1بر1آثار1خلق1شده1در1اين1نواحی1گويای1هم1ريشه1بودن1
آنهاست1)دادور1و1ديگران،271:13911(.1تورفان،1باقی1مانده1های1
شهری1است1كه1زمانی1يکی1از1پايتخت1های1اويغور1به1شمار1
می1آمد.1مانويان1عناصر1هنری1را1ابزار1تبليغ1خود1قرار1مي1دادند.1
مانويت1ازطريق1جوامع1بازرگانی1سغدی1كه1ميان1سمرقند1و1
چين1پراكنده1بود،1به1سمت1شرق1گسترش1يافت1)بهبهانی،1
781:1381-75(.1هنگام1ظهور اسالم، هنر نگارگري ايران به1دليل1
ممانعت1هاي تصويري1موجود به سمت نقوش انتزاعي، هندسي 
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 وگلشاههاي ورقههاي تورفان و نگارههاي افراد در نقاشيق حاالت چهره و لباستطبي. 2جدول 
  

  طرح خطيوگلشاهورقههاينگارههاي تورفاننگارهويژگي

  پوشش سر مردان

     

  با خطوط قرمز پلك صورت

    

هاي سوراخ شكست در با بيني
  بيني

     

شيوه حالت انگشتان دست به
  بودايي

      

  شكل لباستاخوردگي اشكي 

      
(http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions; http://greatestbattles.iblogger.org) 

 
 
 وگلشاههاي ورقهو نگارههاي تورفان . حاالت كلي قرارگيري افراد در نقاشي3دول ج

  

 

      
  ايستاده  نشسته بر روي زانو  حالت ضربدرينشسته به  نشسته بر تخت  درحال پرواز

 (نگارندگان)
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و گياهي متمايل1گشت.1بررسي و تحقيق1نگاره1هاي موجود در 
آثار سفالي و فلزي دوره سلجوقيان حاكي1از1آن1است1كه1باوجود1
ممنوعيت1هاي تصويري حاكم در آن زمان،1به1شيوه1اي ظهور 
كرد كه بازتوليد سنت نگارگري مانوي محسوب مي1شود.1در1

مجموعه1آثار1هنری1ايران1و1مانويان1و1بعد1از1اسالم،1روح1و1فضای1
كلی1و1شيوه1ای1از1تبيين1زيبايی1شناسی1همگون1و1مأنوس1به1هم،1
بر1تمامی1آنها1حاكم1است1)معمارزاده،361:13881(.1نقاشی1های1
ديواری1تورفان1كه1تنها1نقاشي1هاي1مانوی1شناخته1شده1امروزی1اند،1

 وگلشاه و تورفانهاي ورقهها در نگاره. شيوه قرارگيري پيكره4جدول 
  

 

 

  هاحالت قرارگيري پيكره  شاه شام

 

  

  هاحالت قرارگيري پيكره  وگلشاهوداع ورقه

(http://greatestbattles.iblogger.org/Turk/Romance_of_Varqa_and_Gulshah.htm) 

   
  ترتيب قرارگيري افرادهاي مانوينگاره

   
  گيري افرادترتيب قرار  هاي مانوينگاره

(http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions) 
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 وگلشاههاي ورقههاي تورفان و نگارههاي افراد در نقاشي. تطبيق تزئينات و لباس5جدول 
  

  طرح خطيوگلشاهورقههاي نگارههاي تورفاننگارهويژگي

مرزبندي هاله سر

      

هاله دور سر هاللي

     

شكل لباستاخوردگي الماسي

 
 

  

شكل گُلتاخوردگي لباس به

     

تزئينات گل استخري سه 
رديفي

     

نشستن برگزيدگان بر روي گل 
نيلوفر

     

تلفيق متن و عناصر گياهي در 
تصوبر

      
(http://greatestbattles.iblogger.org/Turk/Romance_of_Varqa_and_Gulshah.htm  )     
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 وگلشاههاي ورقههاي تورفان و نگارههاي گياهي در نقاشي. تطبييق آرايه6جدول 
  

  طرح خطيگلشاهوهاي ورقهنگارههاي تورفاننگارهويژگي

موتيف غنچه درهم و ميوه

موتيف غنچه لوتوس

     

هاي چنداليهبرگگل با گل

     

موتيف تاك پيچدار

     

  تزئينات گياهي 
ممتد داخل متن

    
 

غنچه گل

      
(http://greatestbattles.iblogger.org/Turk/Romance_of_Varqa_and_Gulshah.htm;  
 http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions) 

تمام1ويژگی1های1نقاشی1های1بودايی1دوره1يانگ1را1در1منطقه1
تورفان1به1نمايش1می1گذارند1زيرا1رگه1هايی1از1تأثيرات1هنر1متأخر1

ساسانی1را1در1خود1دارند1)اسماعيل1پور،581:13821(.
مانوی1 متروك1 يك1 داخل1 از1 كه1 ديواری1 نقاشی1 چند1
در1ويرانه1های1تورفان1به1دست1آمده،1از1نظر1تركيب،1رنگ1

و1نقش1مايه1ها،1شباهت1هايی1را1با1آثار1نگارگران1ايرانی1و1نسخ1
خطی1قرآنی1نشان1می1دهند.1دليل1آن1است1كه1شمار1اندك1
مانويان1باقی1مانده1در1سرزمين1های1تحت1حکومت1اسالم،1
مهارت1هنری1خود1را1دراختيار1فرمانروايان1اسالمی1قرار1داده1اند1

)عکاشه،561:13801(.
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الگوهاي ذهني نقاشی ورقه1وگلشاه در قراردادهاي ساساني 
و آسياي ميانه خصوصاً مانوي1يافت مي1شود.1هنر1تصويری1
مانوی1اويغور،1در1نسخه1های1خطی1نوشته1شده1به1زبان1ايرانی1
)فارسی1ميانه،1سغدی1و1اشکانی(1پيدا1شده1است.1می1توان1
بين1النهرين را1در1اين1مجموعه1گنجاند؛1به1اين1دليل1كه1مانی1
)276-2161(1در1اواسط1قرن1سوم1ه.ق.1در1بين•النهرين1فعال1
بود1و1طبق1تأييد1منابع1مستند،1خود1او1نقاشی1تصاوير1كتابش1
را1كه1بايد1دارای1سبك1نقاشی1مقبول1عام1در1فرهنگ1خود1
باشد،1عهده1دار1بوده1است.1 ازآنجاكه1استفاده1از1تصوير1كتاب1
مانی1)مخصوصا1َنسخه1كپی1از1آن(1در1سراسر1جهان1مانوی1

مستندسازی1شده1است،1به1حق1می1توانيم1فرض1كنيم1كه1
سبك1ازدست1رفته1نقاشی1بين1النهرين،1تحت1تأثير1هنر1بعد1از1
مانوی1بوده1است.1دليل1"فارسی" 1ناميدن1آن1ممکن1است1با1
استناد1به1اين1حقيقت1باشد1كه1تصويرسازی1مانوی1اويغوری1 
ارتباطات1سبکی1بسياری1با1كتاب1آرايی1هنر1ايرانی-11اسالمی1
انتشاريافته،1داشته1است.1الزم1است1يادآوري1شود1كه1آنچه1از1
تأثير1مانويان1بر1هنر1نگارگری1ايران1به1ويژه1در1دوره1اسالمی1
برجای1می1ماند،1جنبه1تزئينی1و1صوری1آن1است1نه1جنبه1های1

درونی1و1فلسفی1)معمارزاده1و1بهادر،411:13871(.

نتيجه گيری
گذر سلجوقيان از سکونت1گاه1های مانويان در آسيای ميانه و آشنايی با هنر مانوی،1 اثر بسزايی در شکل1دهی1به هنر 
سلجوقی يا سبك1بين1المللی آن گذاشت.1 شيوه1 بازنمايی تصويری سلجوقيان، وحدت، يگانگی و توان آن را داشت كه 
به فراسوی مرزهای ايران گسترش يابد؛ اين1شيوه دو ويژگی برجسته دارد كه آن را به1آسانی بازمی1شناساند:1يکی اسلوب 
چهره1نگاری آن است كه پيشينه1اش به هنر بودايی -مانوی آسيای1ميانه می1رسد و به1نوبه1خود، اثرپذيرفته از هنر ايرانی بود. 
به1عبارتی،1سيمای تمام1رخ و گرد ماهگون با دهانی ُخرد، خطی صاف و ساده به1جای بينی، چشمان باريك و كشيده و 
موهای بلند فروهشته روی كتف1است.همچنين،1رواج1داشت1همچنين،1 طراحی پيکره1ها براساس يك الگوی نژادی 
خاص است1كه در آن اندام و تن، كوتاه و سر بزرگ كار می1شود. اسلوب قلم1گيری1خطی، به1ويژه خطوط منحنی و 

خميده، در بازنمايی پيکره1ها، گياهان، جانوران و منظره1های طبيعی،1برگرفته از شيوۀ1بازنمايی مانويان است.1
پس1از1تطابق1تعدادی1از1نقاشی1ها1و1نگاره1های1ورقه1و1گلشاه،1ويژگی1های1مشتركی1در1آنها1مشاهده1گرديد1كه1

مهم1ترين1آنها1عبارت1اند1از:1
و  كاله1ها  با  گزيدگان  تصاوير  مي1شود.1 ديده1 زانوها  و  دست1ها  اطراف  زياد  چين1های  با  لباس  كامل  پوشش 
گل1های نيلوفر كه گرداگردشان است،1فضايي وسيع1تر را در نگاره1های مانوی مورِدبررسي پر مي1كند.1درواقع، يکي 
از ظرافت1هايي كه كتاب1نگاران برای نشان1دادن طبقات اجتماعي به1كار1مي1برند، وضعيت بدن مثل حاالت نشستن 
است.1تفاوت ميان حاالت نشستن چهارزانو1در مقايسه با نشستن بر روی پاشنه1ها، رفتاری را درپي دارد كه طبقات 

اجتماعي افراِد به1تصويركشيده1شده را ازهم تفکيك مي1كند.1
چشمان1بادامي، بيني كشيده،1ابروان سياه كماني،1حضور ايزدبانواني با چهره1هايي همچون ماه، لب غنچه1و1
دوموي رها كه طبق الگويي خاص، در آثار مانويان نمود يافته1اند؛1بهره1گيري از عناصر1نمادين و تمثيلي،1به1كارگيري 
زربرگ درجهت القاي نور،1استفاده از رنگ در پس1زمينه،1دورگيري خطي رنگ1هاي درخشان و تخت، نقوش گياهي 
كه ميل به عروج مي1يابند و1تلفيق متن و تصوير، در نمونه1هايي از نقاشي1هاي1 ديواري تورفان و1ورقه1وگلشاه1در1

نگاره1های1برجاي1مانده از اين دوره آشکار1گرديد.
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1. Gulacsi
2. Azarpay
3. Sogdian Painting :The pictorial Epic Oriental Art
4. Ahmet Ates:FarascaeskibirVarakavaGulsahmesnevisi.TurkDiliveEdebiatyDergisi.V.Cilt)31Aralik 1953.(33-50,4 

1levha.
51 در1لغت1نامه1برهان1قاطع1آمده:1ورقه1به1فتح1اول1و1قاف1و1سکون1ثانی1به1نام1عاشق1گلشاه1است،1همچنين1اسم1مركب1گلشاه1برای1.

جمشيد1پادشاه1پيشدادی1نيز1به1كار1رفته1است1و1او،1نخستين1كسی1بود1كه1نوروز1را1به1پاداشت.1برای1آگاهی1بيشتر1بنگريد1به:1
        archive .mashal .org content Php?c=shehr&id=00101
6. Floireetblanchefloo

71 تو1عيوقا1گرت1هوش1است1و1رای11111به1خدمت1بپيوند1به1مدحت1گرای.
81 كريم1زاده1تبريزی1در1كتاب1"احوال1و1آثار1نقاشان1قديم1ايران"،1چنين1می1نويسد:1»در1طرح1و1ترسيم1نقوش1اسالمی،1بر1روی1.

فلزات1استادی1تام1العيار1به1شمار1می1رفت.1اثر1زيبای1وی،1درب1نقره1كوبی1استادانه1ای1است1كه1در1آن1نقوش1زيبای1اسليمی1و1طرح1
هندسی1به1عمل1آمده1و1رقم1دار1)عمل1عبدالمؤمن1بن1محمدالنقاش1خوئی(«.

9. Vitarka mudra
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Abstract

ever has been written in the fourth and 
. This story is a collection that embodies a mixture of love and 

epic. First Manichaean sources that researchers reached in East Central Asian region is 
Turfan paintings. Turfan Manichaean paintings can be seen in two distinct styles:  1. Asian 
style painting in particular, an Iranian-style visible in Islamic period   2. Chinese style, in 
fabrics and wall paintings in China.

The purpose of this study is to evaluate the characteristics of the Manichaean miniature 
in Turfan and Warqa – Golshah paintings in Seljuk period. Therefore, some paintings 
that are less damaged were studied and analyzed to determine the characteristics of the 
Seljuk’s era painting. The research question is that what elements of Turfan Manichaean 
paintings are in Warqa – Golshah paintings in the Seljuk period? Research Methodology 
is Descriptive analysis and to improve the hypothesis a comparative method of the visual 
elements of paintings was used. After comparing Warqa – Golshah paintings  with murals 
found in Turfan, it was found that the continuation of the motifs, themes, and decorative 
elements in the paintings, faces, expressions and clothing of Turfan Manichaean murals 
in the Muslim Seljuk period,  and miniature paintings  of  Golshah that were studied in 
this research, is quite evident.

: Seljuk painting, Manichean art, Turfan, Warqa – Golshah.
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