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کتاب ملوک بنی ساسان حمزه اصفهانی از نگاره های 
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)تاریخ دریافت مقاله: 96/4/15، تاریخ پذیرش نهایی: 96/10/23(

چکیده
کتاب َســنی ُملوک األرض واألنبیا )4ه.ق( به زبان عربی، تن پوش های 26 شه بانو/شــهریار ساسانی  حمزه اصفهانی در فرازی از 
گروه )ِبَلون،  گانی در 5  کرده اســت. او برای توصیف جامه ها، واژ کتاب صورملوک بنی ساســان باز گو  را از روی نســخه نگاره های 
گروه ها و رنگی ویژه بازنمایانده  کدام را با همنشــینی یکی از این  ر، َوْشْی ِبَلون( برگزیده، و هر 

َ
َهب، َوْشــْی ُمَدّن

َ
ــح، َوْشــْی ِبالّذ

َ
ُمَوّش

گونی توصیف تن پوش ها  گونا گان عربی در ســده های پی درپی، دســتخوش دگرگونی هایی شده اســت.  اســت. معانی این واژ
گان پیش گفته در  ح و برگردان هــای امــروزی، برخاســته از همیــن دگرگونی هاســت. پژوهش پیــش رو، برپایــۀ معانــی واژ در شــر
کنکاش در شــیوۀ بازنمایی جامه های شــاهانه بر فلزکاری ها و سنگ تراشــیده های  گزارش های تاریخی،  کهن، بازخوانی  عربی 
گروهــی از پارچه هــای ساســانی را بــر بنیــان  ساســانی، و بررســی پارچه هــای آن دوران می کوشــد مفهــوم مناســب را برگزینــد؛ 
گــزارش اصفهانی را در ســنجش بــا یافته های باستان شــناختی بیازماید.  بازنمایی هــای الصــور بشناســد؛ و ریزبینی و درســتی 
گوهردوخت را در خود  ــح، دو شــیوۀ بازنمایی جامه هــای 

َ
از ایــن پویه برمی آید ِبَلون، پارچه هایی بی آرایه و رنگین اســت؛ ُمَوّش

ِگرد(  ر، آشناترین نقش اندازی پارچه های ساسانی )قاب بندی های 
َ
َهب همان بافته های زرین است؛ َوْشْی ُمَدّن

َ
دارد؛ َوْشْی ِبالّذ

کــه امروزه، نه چندان دقیــق، پارچه های یمنی  را بازمی نمایــد؛ و َوْشــْی ِبَلون، منقش های رنگ اندازی شــده و مخططی اســت 
گون، برای بررســی داده ها، شــیوۀ توصیفی - تطبیقی و  گونا نامیــده می شــود. پژوهــش، رویکردی تاریخــی دارد و در فرازهای 

کیفی است.  کتابخانه ای؛ و بررسی آنها،  گردآوری داده ها،  تحلیل را پی می گیرد. 

کلیدی واژه های 
ر.

َ
ی )َوْشْی(؛ ُمَدّن

َ
ح؛ ُمَوّش

َ
پارچه های ساسانی؛ صور ملوک بنی ساسان )الصور(؛ ُمَوّش
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مقدمه
پژوهــش در برخی زوایای هنر ساســانی، بــه ویژه جنبه هایی از آن 
گزارش های  که تا ســده ها بعد تداوم داشته اســت، نیازمند بازخوانی 
گزارش هــا،  نویســندگان ســده های نخســت اســامی اســت. در ایــن 
گفته باشد، اثرش اهمیت بیشتری  نویسنده هرچه ریزبینانه تر سخن 
کتاب  گزارِش عربــی حمزه اصفهانــی از نگاره های  می یابــد. از ایــن رو، 
کتاب  الصــور، بــرای هنرپژوهــان اهمیــت بســیار دارد. او در بخشــی از 
کتابی پیشااســامی را از نظر  َســنی ملوک األرض و األنبیاء، نگاره های 
رنــگ، آرایۀ تن پوش هــا، تاج ها و ... یک به یک بازمی نماید. او در این 
گانی بیان  توصیف ها، تن پوش های شاهانه را با پنج واژه یا ترکیب واژ
گرچــه پنج گانــۀ مورد بررســی، بــرای اصفهانــی و خوانندگان  می کنــد. 
گانی  هــم دوره اش )4 ه.ق( بی ابهــام بوده اســت، خوانندۀ امــروز با واژ
گان  گذشت زمان، برخی واژ که سده ها، دیرینگی دارد. با  روبه روست 
ح ها  کم کاربرد یا فراموش شده یا برخی، معانی تازه ای یافته است. شر
گاه چند معنی را بــرای یک واژه ارائه می کند  و برگردان هــای امــروزی، 
ــر را دینارگون، 

َ
گــزارش می کاهد. بــرای نمونــه، واژۀ ُمَدّن کــه از روشــنی 

که با  دیناردوخــت یــا حتی زربفــت می دانند. دیگر، واژۀ َوْشــْی اســت 
گــون، بدون هیــچ برابریابی تازه ای بــه همان گونه  گونا برداشــت های 
گانی ســبب می شود خواننده در پایان بازخوانی  می آید. این ابهام واژ
گــزارش، نــه تنهــا تصــور روشــنی از جامه هــای  برگردان هــای فارســِی 
یافته هــای  و  خوانــده  آنچــه  میــان  بلکــه  باشــد،  نداشــته  شــاهانه 

گــزارش اصفهانی،  گویی  پژوهش هــای معاصران همبســتگی نیابــد. 
گاه می کند و فراتر از  کتابی مصور و جامه هایی فاخر آ تنها ما را از وجود 
کم پنج  آن، راه به جایی نمی برد. در حالیکه نگاشتۀ عربی او، دست 
کرده اســت. پژوهش  گروه از پارچه های ساســانی را به روشــنی معرفی 
گزارش های تاریخی، سنت بازنمایی  کهن،  حاضر برپایۀ واژه شناســی 
پیکره های شاهانه و پارچه های برجای مانده از سده های 5-8 م. در 
گروه را از  پی آن اســت: 1( از میان تولیدات پارچه بافی ساســانی، پنج 
گون  گونا گزارش اصفهانی بازشناسد؛ 2( میان معانی  طریق بازخوانی 
گــزارش، بهتریــن را بربنیــان آثــار و یافته هــای تاریخی  واژه هــا در ایــن 
گزارش اصفهانی را با پویه های پارچه شناسی  برگزیند؛ 3( همبستگی 

ساسانی نشان دهد. 
در:  )شــعار،  ســنی ملوک  نســخه های  میــان  در   )1 نکتــه:  چنــد 
اصفهانــی، 1346، ز(، پژوهــش را بربنیاِن نســخۀ بیــروت )1961 م( با 
گرفته ایم؛ 2( در آدرس  دهی،  مقدمۀ یوســف یعقوب المســکونی پی 
کتاب اصلی )عربــی( و اصفهانی را برای  اإلصفهانــی را برای اشــاره بــه 
ور ملوک بنی  کتاب های الّصُ اشاره به برگردان فارسی برگزیدیم؛ 3( نام 
کوتاه  ساســان،ُمجَمل التواریخ والقصص و َسنی ملوک األرض واألنبیا، 
شده است به: الصور، مجمل و سنی ملوک؛ 4( در بررسی آثار، نشانی 
که اثــر در آن نگهداری می شــود با URL و  صفحــه ای از ســایت مــوزه 

شماره ای ویژه معرفی شده است. 

پیشینۀ پژوهش

کرمن دربارۀ بازنمایی پارچه های ساسانی بر سیمینه ها  فیلیس ا
می نویســد: آرایه هــای نقطــه ای می توانــد بازنمایــی جواهــردوزی یــا 
پارچه های َوْشــْی باشــد. برپایۀ پی نوشــت 54، او َوْشــْی را از توصیف 
م(   1841  ،J Mohl فرانســۀ  )برگــردان  مجمــل  در  ساســانی  شــاهان 
گــزارش اصفهانی  کــه روایتگــر  کرمــن، 1387، 889(  بازمی شناســد )ا
که  کرمن از نخســتین پژوهشــگرانی است  )نگاره های الصور( اســت. ا
گزارش تاریخی الصور و بازنمایی های آثار  می کوشد همبستگی میان 

را هرچند اشاره وار نشان دهد. 
ک ایرانــی در بخــش  جلیــل ضیاءپــور در بررســی پیشــینۀ پوشــا
گزارش ســنی ملوک و مجمل را آورده اســت  تن پوش هــای ساســانی، 
گلدوزی  )ضیاءپور، 1343، 257-266(. به کارگیری واژه هایی مانند 
)همــان، 258(، زردوزی )همــان، 263( یــا قابــدوزی )همانجــا( در 
کهــن واژه ها نپرداخته  ایــن اثر نشــان می دهد وی چنــدان به معانی 
و برداشــت های خود را بازگفته است. بازنویسی او از فرازهای این دو 
گاهی اش  کتاب، بیش از آنکه متکی بر واژه شناسی تاریخی باشد، بر آ

گونی جامه های سنتی ایران استوار است.  گونا از 
گزارش اصفهانی، منبع بسیاری از پژوهش های دیگر نیز بوده است، 
گونۀ پارچه های بازنموده، روشــن  امــا در هیــچ یک از این آثــار، آرایه ها و 

نمی شود. از این دست می توان به پژوهش های امام شوشتری )1346، 
کریستن ســن )1368، 525 و 603 و 658(؛ ســامی )1389،  83 به بعد(؛ 
 Canepa, 2009,( ،)209 ،1385 24-27(؛ محمدی مایــری )1375، 50؛
کــرد. در ایــن میان برخی ماننــد )Nicolle )1996, 71 از  202( و ... اشــاره 

کتاب مجمل به بازنمایی اصفهانی راه یافته است. 

روش پژوهش

کلــی ایــن پژوهــش، تاریخــی اســت و در پیشــبرد بخش هــای  نــگاه 
گون آن، شیوه های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی راه گشا خواهد بود.  گونا
گانی در گزارش اصفهانی، هر  پس از آشنایی با الصور و معرفی پنج گروه واژ
یک از نام های پنج گانه را چنین می کاویم: نخست، برپایۀ فرهنگ های 
کهــن عربی ماننــد تاج  اللغــة )4 ه.ق(، فقــه اللغــة )4ـ5 ه.ق(،  القاموس 
گروه آشنا می شویم؛  المحیط )8 ه.ق( و ... با معانی ارائه شــده برای آن 
دوم، متن هــای تاریخی مانند مجمــل )6 ه.ق(؛ تاریخ طبری )3 ه.ق(؛ 
التــاج )2-3 ه.ق(؛ التنبیــه و األشــراف )3-4 ه.ق(؛ تاریخ نامۀ طبری )4 
ه.ق(؛ تاریخ ثعالبی )4ـ5 ه.ق(؛ مقدمۀ تاریخ ابن خلدون )8ـ9 ه.ق( و ... 
را می کاویم و از میان معانی کاربردی در مرحلۀ نخست، آن را که بیشتر با 
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یافته های این متن ها همخوانی دارد، برمی گزینیم )تطبیقی و تحلیلی(؛ 
سوم، برپایۀ معنی برگزیده، سخن اصفهانی را با بازنمایی جامه ها بر آثار 
فلزی و سنگی ساسانی می سنجیم تا تجسمی از آنچه او در الصور دیده 
است، به دست  آوریم )تطبیقی و توصیفی(؛ چهارم، با بررسی پارچه های 
ساسانی یا نمونه های متأثر از آن، دقت بازنمایی اصفهانی و همبستگی 
گزارش او را با دستاوردهای باستان شناختی مستند می کنیم )تطبیقی و 
توصیفی - تحلیلی(. داده های پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای 

گردآوری و به روش کیفی بررسی شده است. 

َور( صور ملوک بنی ساسان )الّصُ

را  کــه آن  الصــور در ردیــف خدای نامه هــای پهلــوی اســت  کتــاب 
گاه بــه عربــی  تــا ســده های نخســت اســامی، رونویســی می کردنــد و 
برمی گرداندند )صفا، 1366 الف،133 و 643(1. برخی نویســندگان دورۀ 
اسامی به سنت تاریخ نگاری مصور ساسانی اشاره کرده اند. اصطخری 
کتاب هایی با نگاره های شــهریاران ساســانی در قلعۀ شــیز ارجان نام  از 
کتابــی بــا برگه هــای  می بــرد )کریستن ســن، 1368، 108(. مســعودی از 
کتاب  نفیــس بــه تاریــخ 113 ه.ق. و تصویــر شــهریاران ساســانی در این 
کتابی  گاهــی می دهد )مســعودی، 1389، 99- 100(. حمزه اصفهانی،  آ
بــا نگاره هــای شــاهانه را صور ملــوک بنی ساســان می خوانــد و توصیف 
دقیقــی از نقاشــی های آن مــی آورد )اإلصفهانــی، 1961، 38؛ اصفهانــی، 
که برپایۀ نگاشــته های مصور،  1346، 46(. مجمل از دیگر آثاری اســت 
شهریاران ساسانی را بازمی نماید. در این پژوهش، به دالیلی بر توصیف 
کرده ایــم؛ از جملۀ این دالیــل می توان  کتــاب الصّور تمرکــز  اصفهانــی از 
نکات زیر را برشمرد:  1. گستردگی: گزارش اصفهانی در سنجش با برخی 
کامل است. در حالیکه  آثار دیگر مانند نوشتۀ مسعودی، شرحی بسیار 
مســعودی تنها به پیکرنگاری چند تن می پردازد، اصفهانی 26 نگاره را 
باز می نمایــد؛ 2. ریزپــردازی: برخی مانند اصطخری از اشــاره به نگاره ها 
فراتــر نرفته انــد. در برابــر، اصفهانــی، جزییــات نگاره ها را بــا چنان دقتی 
که هماننــدِی دقیقی با دیگر پیکرنگاری های ساســانی  شــرح می دهد 
)نقش برجســته ها، ســیمینه ها و ...( دارد )کریستن ســن، 1368، 108(؛ 
گزارش  گرچه آثاری چون مجمل در ریزپــردازی همانند  3. پیشــگامی: 
اصفهانی اســت، از جهت زمانی پس از آن نوشــته شده است. نویسندۀ 
کتاب سنی ملوک در نگارش اثرش اشاره می کند  مجمل، خود به نقش 
گان: واژه شناســی اصفهانــی و  گزینــش واژ )صفــا، 1366 ب، 935(؛ 4. 
کید  گانی، مــورد تأ نگارش هــای وی دربــارۀ ریشــه ها و دگرگونی هــای واژ
بسیاری از پژوهشگران معاصر است )میتوخ، در: اصفهانی، 1346، بط؛ 
شعار، در: همان، ح؛ میرابوالقاسمی، بی تا(. ازاین رو، متن وی از جهت 
گان توصیفــی اهمیتی دوچنــدان می یابد و می تــوان بر این  گزینــش واژ

گانی در پیشبرد پژوهش تکیه کرد. گزینش و تفاوت های واژ

گزارش اصفهانی از نگاره های الصور

فــراز پایانــی بــاب اول ســنی ملوک بــه تاریــخ شــهریاری ساســانی 
می پــردازد. اصفهانــی در ایــن بخــش، نــام شــهریاران و دو شــهبانوی 

ساســانی و ظاهــر آنــان را برپایــۀ نگاره هــای الصــور می نــگارد. او بــرای 
کار برده اســت.  گانــی را بــه  گــروه واژ توصیــف تن پوش هــا، پنــج واژه یــا 
تمامــی شــلوارها و پیراهن ها با هم نشــینی یکی از نام هــای پنج گانه با 
رنگی ویژه )یا بی آن( بیان شده است: 1( جامه هایی با رنگ های ویژه و 
بی آرایه که ما به پیروی از شیوۀ واژه گذاری او، آنها را ِبَلون می نامیم؛ 2( 
که در آنها، رنگ )به جز یک مورد( برای توصیف  ح 

َ
تن پوش های ُمَوّش

کمتر با نام رنگ ها  که  َهب 
َ

ــی( ِبالّذ
َ

زمینه آمده اســت؛ 3( َوْشــْی )ُمَوّش
ر )رنگ ، زمینه را می نمایاند(؛ 5( 

َ
ی( ُمَدّن

َ
دیده می شود؛ 4( َوْشْی )ُمَوّش

ن )رنگ برای این گروه، همه  جا آمده است(.  ی( ِبَلون یا ُمَلّوَ
َ

َوْشْی )ُمَوّش

ون
َ

1. جامه های ِبل
گــروه، رنگیــن امــا بی نقــش اســت. بــرای نمونــه  جامه هــای ایــن 
دربارۀ شلوار اردشیر می خوانیم: »َسراویلُه آسمانجونی« )شلوارش به 
رنگ آســمان؛ اإلصفهانــی، 1961، 38(، یا پیراهن فیروز پســر یزدگرد: 
خ است؛ همان، 44(؛ همین گونه است  »َشعارُه أحَمر« )پیراهن او سر
شــلوارهای هرمز پسر شــاپور )همان، 39(، پوران دخت )همان، 48( 
و ... یا پیراهن های شــاپور پســر اردشیر )همان، 39(، باش )همان، 
گروه در بازنویسی مجمل  44( و همانند آن. توصیف جامه های این 
)بی نــام، 1318، 33 بــه بعــد( و برگردان هــای امــروزی، ماننــد متــن 
جعفر شــعار )اصفهانی، 1346، 46 بــه بعد( یا مجتبی مینوی )بی تا، 

755ـ756( هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. 
کهن به پارچه های  گزارش های تاریخی: برخی نوشــته های   .1 -1 
ســادۀ این دوره اشــاره می کنــد. ُبحتری )3 ه.ق( در وصــف دیوارنگارۀ 
کســری، خســرو را ســوار بر اســبش در جامه های ســبز می ســتاید  کاخ 
)در: رفیعــی، 1384، 20(. طبــری در فــراز نبــرد مداین و رفتــن ایرانیان 
می نویســد: »پارســیان ]...[ طــا و نقــره و دیبا و پرند و حریر و ســاح و 
کســری و دختران وی را ببردند« )طبــری، 1383، 1753(.  جامه های 
نویســندگان صحــاح الفــرس، فرهنگ اســدی، برهان و غیــاث اللغات 
کرده اند.  )در: دهخدا، 1377( پرند را پارچۀ ابریشمیِن بی نقش معنی 
کلیوس در نبرد با ایران )628 م(  تئوفان2 در فهرســت غنایم ســپاه هرا
Rawlin- :هبه جام های ابریشــمین نقش دار و ساده اشاره می کند )در
کریستن ســن، 1368، 606(. بخشــش  son, nd, 531: endnote: 171؛ 
ردای شــاهی در بــارگاه بســیاری از شــهریاران ساســانی3 )ابن خلدون، 
1375، 452؛ ثعالبــی، 1368، 357 و 379(، مانند خســرو انوشــیروان 
گیر بود. نوشته اند او به امیر برگزیده اش، خلعتی از دیبا، آراسته به  فرا
که لقب آن امیر بود )اصفهانی، 1346، 56(. به نظر  نقشی می بخشید 
می رسد رداهای افتخار از این دست را از پارچه های ساده می دوختند 
و هرگاه برگزاری آیین بخشش الزم می افتاد، نقشی درخوِر لقب آن امیر 
بر جامه می نشاندند. گفتنی است این ردا ها همیشه تن پوش شاهانه 
نبود؛ زیرا می دانیم در دورۀ انوشیروان و برخی دیگر، لباس های شهریار 

را تنها به بستگان نزدیک وی می بخشیدند )جاحظ، 1386، 212(. 
ساســانی،  دورۀ  از  برجای مانــده  آثــار  آثــار:  بــر  بازنمایــی   .2-1
حریرهای ســاده و ُپرچین این دوره را می نمایاند. شــلوار شاپور دوم 
)تصویر 1( بدون هیچ آرایه، با چین های فراوان چنان بازنمایی شده 
است تا حریری ساده و لطیف را یادآور شود.  از این دست است لوح 
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کلیولند، URL1(؛ تن پوش شــاپور دوم  گچی با نقش شــکارگاه )4 م، 
گالری فریر، Gunter & Jett, 1992, 36(، شلوار خسرو  )سیمینه، 4 م، 
اول )بشــقاب نقره، 5-6 م، متروپولیتن، URL2(؛ لباس شــاپور اول 
کرمــن، 1387، 161( جامه هــای بانوان  )تندیــس، بیشــاپور؛ پــوپ و ا
گیرشــمن، 1370،  در موزاییک های بیشــاپور )3 م، موزۀ ملی ایران، 
کتابخانۀ  142(؛ شــلوار و باالپــوش شــاپور اول )نگین تراشــیده، 4 م، 

کنید به: جدول 1، ردیف 1(. پاریس؛ همان، 152( و ... )نگاه 
1-3. بررسی بافته ها: پرندهای ریزبافت ساسانی نتوانسته است 
از آســیب زمــان در امــان بمانــد. برخــی تکه پارچه های طــرازدار دورۀ 
اســامی می تواند یادآور نمونه های ســادۀ ساســانی باشد. تصویر 2، 
پارچه ای )ثبت به شمارۀ 978,76,400( ساده با طراز ابریشم دوخت، 
بافــت بغــداد اســت )Truong, 2014( و می تــوان آن را بــه نمونه های 
که در همین منطقه )تیسفون( تولید می شده است، بسیار  ساسانی 
کتان ســفید )ابریشــم دوزی،  نزدیــک دانســت. تکه پارچــۀ ابریشــم و 
کتــان  URL6(؛  31,19,2؛  شــمارۀ  متروپولیتــن،  ایــران،  ه.ق،  3ـ4 
ســفید بــا طــراز نقاشی شــده )4 ه.ق، مصــر، یافتــه در ایــران، والتــرز، 
شــمارۀ 83,566؛ URL7(؛ پارچــه بــا تــار ابریشــم )طــراز بــا مرکــب و 
 )URL5 برگــۀ زر، 4 ه.ق، ایــران، مــوزۀ اونتاریــو، شــمارۀ 963,95,3؛
نمونه هایــی دیگر از این بافته هاســت. در تمامی ایــن آثار، آرایه های 
نوشــتاری، پس از بافت پارچه های ســاده، نقش اندازی شده است. 

   
ح

َ
2. ُمَوّش

اصفهانــی در بازنمایــی شــلوار شــیرویه )اإلصفهانــی، 1961، 47( و 
آذرمین دخــت )همــان، 48( و نیز پیراهن قباد )همان، 44( و اردشــیر 
ــح را برگزیده اســت. نویســندۀ مجمل به جای 

َ
)همــان، 48( واژۀ ُمَوّش

ِبَلــون(. برگــردان  ایــن واژه، تنهــا نــام رنگ هــا را آورده اســت )ماننــد 
مجتبــی مینــوی )بی تــا، 756( نیــز چنیــن اســت. برخــی فرهنگ هــا، 
ــح را آراســته به مروارید و جواهر می دانند )جوهری، 1410، َوَشــَح؛ 

َ
ُمَوّش

الفیروزآبادی، 1426، 246 الُوّشــاح؛ البستانی، 2009، َوَشَح(. در تاریخ 
بیهقــی می خوانیــم: »امیر، مردانشــاه را قبای دیبای ســیاه پوشــانید 
ح 

َ
ح به مروارید« )بیهقی، 1390، 748(. فرهنگ های جدید، ُمَوّش

َ
ُمَوّش

را زینت داده شده، آراسته و هم معنا با َوْشْی آورده است )بی نام، 1425، 
ــح(. براســاس فرهنگ های کهن و تفاوت 

َ
1033؛ دهخدا، 1377، ُمَوّش

ی در ترکیب های پنج گانۀ اصفهانی، آراسته به سنگ های 
َ

ح و ُمَوّش
َ

ُمَوّش

ــح مناســب تر می دانیم. جعفر شــعار نیز به جز یک 
َ

قیمتی را برای ُمَوّش
ــح را مرّصــع دانســته اســت )اصفهانــی، 1346، 58 و 59(. 

َ
مــورد، ُمَوّش

دربــارۀ  اســامی،  دورۀ  نویســندگان  تاریخــی:  گزارش هــای   .1-2
گوهرین ساســانی بسیار نگاشته اند. ایرانیان برای نمایش  جامه های 
گوهر می آراســتند )طبری،  کاه هایشــان را به زر و  تبار و خاندان خود، 
در: محمدی مایری، 1375، 365(. طبری در فهرست غنایم مداین 
به »دیبای زربفت جواهرنشــان و جواهرنشان غیردیبا« اشاره می کند 
کلیوس، پاتاوه های مرواریددوزی  )طبری، 1383، 1820(. نوشته اند هرا
از دربار ایران به غنیمت برد )در: شپرد، 1389، 644(. ثعالبی می نویسد 
کی فاخر و گوهرین بخشید )ثعالبی،  هرمز به پرمود، اسبی ممتاز، پوشا
گوهرین رســتم، ســردار ایرانی را  کمربند  1368، 419(. بلعمــی، بهــای 
گوهردوزی هــای  هفتــاد هــزار درم می خوانــد )بلعمــی، 1373، 452(. 
گزارش هــای  جامه هــا،  افزون بــر  کــه  بــود  گیــر  فرا چنــان  ساســانی 
گوهردوخــت )مســعودی، در: محمدی  گونــی دربــارۀ خوان هــای  گونا
گوهرین )طبــری، 1383، 1739؛  مایــری، 1385، 257(، پرچم هــای 
ابن خلدون، 1363، 519؛ ثعالبی، 1368، 32ـ33؛ مســعودی، 1374، 
گوهرنشــان )در: طبــری، 1383، 1824ـ1825؛  گســتردنی های   ،)676
بلعمی، 1373، 466؛ ابن خلدون، 1363، 523( و ... در دست است. 
گروه  گوهرین را در دو  2-2. بازنمایی بر آثار: بازنمایی لباس های 
کوچک و 2(شــکل های  کــرد: 1( دایره هــای توخالــی  می تــوان بررســی 
گــور و آزاده )تصویر  بــزرگ توُپــر. شــیوۀ نخســت را بر لباس هــای بهــرام 
3(؛ پیراهن بهرام و ملکه ســپینود )بشقاب سیمین، 5ـ6 م، مجموعۀ 
گســترۀ پیراهــن بهــرام ســوم )مــدال نقــره، مجموعــۀ  والتــرز، URL8(؛ 
فــردی، ملــک زاده بیانــی، 1349، 9(؛ پیراهــن خســرو اول )ظــرف نقره 
5ـ6 م، متروپولیتن، URL2( و باالپوش یزدگرد اول )بشــقاب زراندود، 
گمان می کند این  کرمن  4 م، متروپولیتــن، URL 10( می تــوان دیــد. ا
کرمن، 1387، 889،  نقوش می تواند بازنمایی ســنگ دوزی ها باشد )ا
گــروه دوم، بهترین نمونــه، نقش مایه های پیراهن  پی نوشــت 54(. از 
گوهردوزی ها با  خســرو در طاق بســتان )تصویر 5( اســت. در این اثــر، 
کاه  شــکل های اشــک مانند، برجســته و توُپــر بازنمایی شــده اســت. 
کرمن، 1387، 251  اردشیر اول )سکۀ نقره، 3 م، موزۀ بریتانیا؛ پوپ و ا
کتابخانۀ پاریس؛  گوهریــن، 6 م،  پ(، بنــد جامۀ خســروی اول )جــام 
گیرشمن، 1370، 304( ردای بهرام سوم )مدال نقره، مجموعۀ فردی، 
کنــارۀ ردای اهورامزدا  گســترۀ پیراهــن و  ملــک زاده بیانــی، 1349، 9(، 

تصویر1- شاپور دوم، بشقاب نقرۀ زراندود.
4 م، آرمیتاژ. 

)URL4( :ماخذ

تصویر4- دیوارنگاره، 1ه. پنجیکنت.
ماخذ: )بلنیتسکی، 1390، 48(

گور،   تصویر3- آزاده، شکار بهرام 
5 م، متروپولیتن. 

)URL9( :ماخذ

کتانی با ابریشــم دوزی، عراق. 300 ه.ق،  تصویر2- تکه پارچۀ ســاده 
موزۀ اونتاریو. 

)URL5( :ماخذ



73

که در آنها، هنرمند  )طاق بســتان، 7 م، URL11( از دیگر آثاری اســت 
کنید به: جدول1 ، ردیف 2(. این شیوۀ بازنمایی را برگزیده است )نگاه 
گروه  بررســی نمونه هــای پیش گفتــه نشــان می دهــد در بازنمایــی 
گروه  گوهرهــا، همان رنــگ زمینۀ جامه اســت، امــا در  نخســت، رنــگ 
دوم، هنرمند می توانسته است رنگی متفاوت با زمینه را برای اشکال 
کنون بار دیگر  برجسته و توُپر برگزیند تا بر جلوۀ گوهردوزی ها بیفزاید. ا
به سخن اصفهانی بازمی گردیم. بازنمایی پیراهن قباد با اشاره به رنگ 
حًا ِبالَبیاض و 

َ
ماء ُمَوّش گوهرها آورده شده )َعلی َلون الّسَ زمینۀ پارچه و 

ــواد؛ اإلصفهانی، 1961، 44(، در حالی که برای جامه های شیرویه،  الّسَ
اردشــیر و آذرمین دخت، تنها رنگ زمینه بیان شــده اســت )َعلی َلون 
گمان می کنیم چگونگی بازنمایی  حه؛ همان، 47 و 48(. 

َ
ماء ُمَوّش الّسَ

گروه دوم و ســه دیگر، همانند  آرایه های جامۀ قباد در الصور به شــیوۀ 
گروه نخســت بوده اســت. دیوارنگارۀ رســتم در پنجیکنت )تصویر 4(، 
که شیوۀ نخست می نامیم. از بین  نمونه ای روشن از آن چیزی است 
رفتن نقاشــی های ساســانی، نبود نقش برجســته های رنگین و برخی 
هم ریشــگی ها میان هنر ســغد و ایراِن آن دوران ســبب شد دیوارنگارۀ 

پنجیکنت را مستندی برای این فراز بدانیم. 
گوهردوزی هــای  از  نمونــه ای  گرچــه  بافته هــا:  بررســی   .3-2
بــه دســت مــا نرســیده اســت، پژوهشــگران، نشــانه های  ساســانی 
یافته انــد.  آن دوره  بافته هــای  برخــی  بــر  را  گوهریــن  دوختــه دوزی 
که  تکه بافتۀ ابریشمی در موزۀ لوور، دارای نقش مایه های قلبی است 
کرمن، 1387،  کوچک بوده اســت )ا در انتها، آراســته به ســنگ های 
که شــاید در  880(. همچنیــن اســت پارچــه ای در مــوزۀ دولتی برلین 
میان آرایه های چهارگوشــه اش، ســنگ دوزی داشــته اســت )همان، 
که آثار  885( یا تکه پارچۀ ابریشــمینی )7 م، ویکتوریا و آلبرت لندن( 

 .)Mackie, 2002, 98( گوهر دوزی بر خود دارد

َهب
َّ

3. َوْشی ِبالذ
کــه  گانــی دیگــری اســت  گــروه واژ ــی(، هســتۀ ســه 

َ
واژۀ َوْشــْی )ُمَوّش

اصفهانی بیان می کند. ازاین رو، نخست این واژه را در سنی ملوک بررسی 
می کنیــم. برپایۀ متن های کهن عربی، َوْشــْی را بــرای نقش اندازی های 
کار نمی بردنــد، بلکه َوْشــْی،  بافته شــده یــا اشــاره بــه جنــس پارچــه بــه 
نقش انــدازی بر پارچه پس از بافت آن بود )العلــی، 2003، 136(. ازاین رو 
َوْشــْی می توانــد نگارینه کردن، رنگ انــدازی و ســوزن دوزی را در برگیرد. 

گیری نگارینــه )ثعالبــی، 1418،  جســتجو در فرهنگ هــای پیشــین، فرا
265؛ الفیروزآبادی، 1426، 1343؛ جوهری، 1410، َوْشْی؛ بی نام، 1425، 
1036؛ البستانی، 2009، َوْشَی؛ تاج المصادر و منتهی االرب، در: دهخدا، 
1377: َوْشــْی( و رنگین کــردن )الفیروزآبــادی، 1426، 1343؛ معلــوف، 
1973، 902؛ اسدی و غیاث اللغات، در: دهخدا، 1377: َوْشْی( را بیشتر 
نشــان می دهد. نویســندگان غیاث اللغات و آنندراج )آمده در: دهخدا، 
 Dozi 1377: َوْشــْی(، همچنین محمد معین برپایۀ ذیل فرهنگ عربی
)در: برهان، 1342، 2287، پی نوشــت 8(، َوْشــْی را پارچه ای ابریشمین 
کرده انــد. دربــارۀ  و لطیــف، بافتــۀ َوْشــْی )شــهری در ترکســتان( معنــی 
گفــت متن های کهن عربی، واژۀ َوْشــْی را همــراه با نام  معنــی اخیــر باید 
شهرهای دیگر نیز نشان می دهد. برای نمونه، جاحظ در تبصرة التجارة 
از َوْشــْی های ممتاز »ســابور ]شــاپور[، الکوفة و اإلســکندریة« نام می برد 
ر« )اإلصفهانی، 

َ
ــی ُمَدّن

َ
)العلــی، 2003، 137(. تکرار جماتی ماننِد »ُموّش

گزارش اصفهانی، معنی  ــی بالــوان« )همان، 48( در 
َ

1961، 42( یا »ُمَوّش
آراستن )با نقش یا رنگ( را برای َوْشْی در این متن پذیرفتنی تر می کند. 

َهب )اإلصفهانی، 1961، 
َ

شــلوار فیروز، علی لون السماء موشــاه ِبالّذ
44( و شلوار یزدگرد، موشاة سوداء َوْشَیها ذهب )همان، 43( بازنمایی 
گون، شلوار فیروز را یکسان بازنموده  گونا گرچه متن های  شده است. 
است، در توصیف شلوار یزدگرد، تفاوت هایی دیده می شود. نویسندۀ 
مجمل، آن را »َوْشْی سیاه، رنگها به زر« می نماید )بی نام، 1318، 35(. 
جعفر شعار، زمینۀ پارچه را سیاه و نقوش آن را زرین دانسته )اصفهانی، 
1346، 53( و مینوی، َوْشــْی را پارچۀ َوْشْی ]ترکستان[ برگردانده است 
گزارۀ  )مینــوی، بی تــا، 756(. برپایــۀ هماننــدی ســاختاری و معنایــی 
کأن  اصفهانی با جمله ای در لســان العرب )]الســجّاط[ ثیاب موشــاة 
کــه  َوْشــْیها خاتــم، در: العلــی، 2003، 137؛ یعنــی پارچــۀ نگارینــه ای 
گفتۀ مجمل را برمی گزینیم: شــلواری  آرایه هایــش ماننــد خاتم باشــد( 
گون با  گونا آراســته به نقش های ســیاِه زرنگار. روشن اســت متن های 
گروه با  وجود تفاوت های پیش گفته، بر سر زرین بودن پارچه های این 
یکدیگر، هم رأیند. َوْشْی های زرین از ارزشمندترین گونه های پارچه در 

گذشته بوده است )جاحظ، در: العلی، 2003، 137(. 
گیــری  کــه فرا کهن تریــن نگاشــته هایی  گــزارش تاریخــی: از   .1-3
پارچه های زرین را در سده های پیشااسامی آشکار می کند، اوستاست. 
گــردآوری شــد، در توصیــف  کــه به ویــژه در دورۀ ساســانی  کتــاب  ایــن 
بلندپایگانی مانند آناهیتا، ممتازترین تن پوش هــای آن دوران را به رخ 

تصویر8- زردوزی، 9 م. خوچو. 
برلین. 

)URL17( :ماخذ

تصویر5- نقش برجسته، 6ـ7 م، طاق بستان.
ایران. 

)Flendin, nd: Plate 9( ماخذ

تصویر 6- نگارۀ بیزانسی، کتابخانۀ ملی.
فرانسه. 

)URL13( :ماخذ

تصویر7- ابریشم دوزی زرین، 3ـ4 ه.ق. 
کلیولند. 

)URL16( :ماخذ

گزارش عربی حمزه  نقش های پارچه در شهریاری ساسانی برپایۀ 
کتاب ملوک بنی ساسان اصفهانی از نگاره های 
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می کشــد. در آبان یشــت می خوانیــم: »اردویســورناهید ]...[ یــک جبــۀ 
قیمتی زرین پرچین دربردارد« )پورداوود، 1307، 290(. آثار دورۀ اسامی 
نیــز خالی از این اشــاره ها نیســت. جاحظ از بته هــای زردوخت رداهای 
ساسانی )جاحظ، 1386، 212( می نگارد و طبری به تن پوش های زربفت 
قبــاد )طبــری، 1362، 638( و پارچه هــای زربفت بارگاه خســرو )همان، 
771( اشاره می کند. بلعمی، جامه های سرداران ایرانی را زرین می خواند 
)بلعمــی، 1373، 452( و خالدبــن فیــاض )1 ه.ق(، پارچه هــای زراندود 
کرمن، 1387، 860(. اســتفاده از زر در  بارگاه خســروپرویز را می ســتاید )ا
که تاریخ نویسان سرزمین های  بافته های ساسانی چنان چشم گیر بود 
کتوس می نویســد شــلوار هرمز  همجوار نیز دربارۀ آن نوشــته اند. تئوفیا
Rawl- نچهارم زربفتی آراسته به زردوزی بود )کریست سن، 1368، 525؛
inson, nd, 592( و هوان تسانگ در ابتدای سدۀ 7 م، از مهارت هنرمندان 
کرمــن، 1387، 859(.  ایرانــی در بافــت ایــن پارچه ها ســخن می گویــد )ا
3-2. بازنمایــی بــر آثــار: نبــود نســخه نگاره، دیوارنــگاره یــا هــر اثــر 
رنگ آمیزی شــدۀ دیگر از دورۀ ساســانی سبب می شــود دربارۀ بازنمایی 
گرچه تولیــد دربار  کــه  گوییم  گــروه برپایۀ آثاری ســخن  بافته هــای ایــن 
نــگارۀ  را نمایــش می دهــد.  زرنــگار آن  ساســانی نیســت، پارچه هــای 
کتابخانــۀ   ،Hippocrates از  نســخه ای  )در  آپوکاوکــوس4  الکســیوس 
فرانســه، بخش نســخ خطی یونانی، شــمارۀ 1861؛ URL12؛ تصویر 6( 
که متأثر از بافته های  نمونه ای از این آثار است. پارچه ردای آپوکاوکوس 
زر  و  نقــره  بــا  چنــان   ،)Der Nersessian, 1993,155( اســت  ساســانی 
گرانبها را پیش چشــم می آورد.  که این بافته های  نقاشــی شــده اســت 
نگاره هــای مانــوی و ســغدی نیز ســنت زردوزی جامه های بــزرگان را در 
سرزمین های راه ابریشم بازنمایی کرده است. برای نمونه، نگارگر مانوی 
بر رزم جامه های ســربازان و پیراهن برگزیدۀ روحانی )تکه نگاره، خوچو، 
نیایشــگاه a، 8-9 م، موزۀ برلیــن؛ URL14( آرایه ها و بافت های زرنگار را 
بازنمایی کرده اســت. تن پوش های برخــی قهرمانان بر دیوارنگاره های 
پنجیکنت )ماننِد دیوارنگارۀ زنان قهرمان، بلنیتسکی، 1390، 73-72( 
کنید به: جدول 1، ردیف 3(. نیز آراســته به نقوش زردرنگ اســت )نگاه 
3-3. بررسی بافته ها: تکه پارچه های زرینی از سده های 6-8م. 
کارگاه های متأثر  که از تولیدات پادشاهی ساسانی یا  در دســت است 
از آنهاســت. بــرای نمونــه می تــوان به پارچۀ ابریشــمی زریــن با نقش 
کوچک با  گیرشــمن، 1370، 230(، بالشــی  پرنــده )6-7 م، واتیکان؛ 
نقش هــای زربافــت )6-7 م، واتیکان؛ همــان، 235(، پارچه با نقش 
آرایه بندی هــای  بــا  بافتــه ای  و   )URL14 کلیولنــد؛ اســب )6-7 م، 
کرد. برخی آثار  کلیولند؛ URL15( اشاره  هندســی )8 م، شــرق ایران، 
اســامی و مانوی نیز می تواند زردوزی های ساســانی را نشــان دهد. 
بافته ای از کارگاه های ایران دورۀ اسامی با ریشه های ساسانی )تصویر 
7( و تکه ابریشــم دوزی زریــن مانــوی )تصویر 8( از این دســت اســت. 

ر
َ
4. َوْشی ُمَدّن

بســیار«  دینارهــای  »دارای  فرهنگ هــا،  در  ــر 
َ
ُمَدّن واژۀ  معنــای 

بــه  آراســته  یــا  »دیناردوزی شــده   ،)393  ،1426 )الفیروزآبــادی، 
ر؛ بی نام، 

َ
نگارینه های دینارمانند« آمده اســت )البســتانی، 2009، َدّن

ر(. اســتاد 
َ
ــر الثــوب؛ اقرب المــوارد، در: دهخدا، 1377: ُمَدّن

َ
1425: دّن

ــر را افزون بــر 
َ
بــه ارزشــمندی دینــار، مدّن نــگاه  بــا  محمدتقــی بهــار، 

دینارگــون، زربفــت نیز معنــی می کند )بی نام، 1318، 33، پی نوشــت 
2(. بــا توجــه به توصیف اصفهانی از پیراهن های اردشــیر اول )َشــعاَر 
ر 

َ
ــی ُمَدّن

َ
ر؛ اإلصفهانی، 1961، 38( و اردشــیر شــاپور )َشــعاره ُمَوّش

َ
ُمَدّن

گروه  گزاره های  ــماء، همان، 42( و نیز ســنجش آنها بــا  علــی َلوِن الّسَ
َهب(، درســتی مفهوم زربفت، پذیرفتنی نیســت. 

َ
ــی ِبالّذ

َ
ســوم )ُموّش

ــر را »منقــش بــه نقــش دینــار« )اصفهانــی، 1346، 
َ
جعفــر شــعار، ُمَدّن

46 و 51( برگردانــده  و مینــوی بــا جملۀ »گویی ســکه های دینار بر آن 
دوخته اند« )مینوی، بی تا، 755 و 756(، برداشــتی میان دینارگون 
کــرده اســت. در ادامــه می کوشــیم برداشــتی  و دیناردوخــت را ارائــه 

کاربرد این واژه در سنی ملوک به دست آوریم. درست از 
کنار  گزارش های تاریخی: با آنکه نویسندگان فرهنگ ها در   .1-4
کرده اند،  گانــه معنی  ر را جدا

َ
ر و ... ثــوب ُمَدّن

َ
ــر، وجــه ُمَدّن

َ
ســیف ُمَدّن

در نگاشــته های اندکــی بــرای توصیف نقش جامه ها، ایــن واژه آمده 
که به پیروی از ســنی ملوک  اســت. مجمل یکی از اندک آثاری اســت 
کار برده اســت )بی نــام، 1318، 33 و  در چندیــن فــراز، ایــن واژه را به 
34(. در منشآت )خاقانی، 1362، 48( و در آداب الحرب )مبارکشاه، 
ِگرد بازمی یابیم. تصّور  ر را به معنی نقوش 

َ
1346، 190 و 193( نیــز ُمَدّن

گزارش هــای تاریخی،  ــر، بیش از واژه شناســی و بررســی 
َ
دیــداری ُمَدّن

نیازمنِد بررسی پارچه ها و شیوۀ بازنمایی آن بر آثار است. 
در  بســتان  طــاق  نقش برجســته های  آثــار:  بــر  بازنمایــی   .2-4
درک چگونگــی بازنمایــی این نقش بســیار راه گشاســت. بررســی این 
گون  گونا ِگرد بــر جامه هــا در اندازه هــای  آثــار نشــان می دهــد نقــوش 
رهای جامۀ خســرو در نقش شــاه 

َ
بازنمایی می شــد. برای نمونه ُمَدّن

پیــروز )تصویــر 11(، بزرگ تــر از آرایه هــای تن پــوش او در صحنــۀ شــکار 
رهای بزرگ را تنها بر سنگ نگاره ها نمی بینیم. 

َ
)تصویر 10( است. ُمَدّن

تن پوش شــاهزاده ساسانی بر ســیمینه ای زراندود )انتهای ساسانی 
کرمــن، 1387، 230(، بــا  یــا ابتــدای دورۀ اســامی، آرمیتــاژ؛ پــوپ و ا
ری بزرگ با نقش شیری در میان 

َ
کوچکی ظرف، آراسته به ُمَدّن وجود 

رهــا در نقاشــی را می تــوان با بررســی 
َ
اســت. چگونگــی بازنمایــی ُمَدّن

برخــی نقاشــی های بیزانســی )تصویر 6(، ســغدی و مانــوی دریافت: 
گاه با نقش مرکزی یا بی آن. از میان  گردی بر سراسر جامه،  آرایه های 
ایــن آثــار می توان بــه بازنمایی جامه هایی با آرایه هــای قاب مانند در 
کزیــل )پرنــده در قــاب، غار 6 مانویــان، 6-7 م، URL11؛ شــکوفه در 
قــاب، غــار 16 مانویــان، 4-5 م، URL21( و پنجیکنــت )دیوارنــگارۀ 
زنــان جنگجو، بلنیتســکی، 1390، 72 و دیوارنــگارۀ بزم، همان، 64( 

کنید به: جدول 1، دریف 4(. کرد )نگاه  اشاره 
کرمن می نویسد با وجود تمام تردیدها دربارۀ  4-3. بررسی بافته ها: ا
کمتر چهارگوشه(  گرد )و بسیار  پارچه های ساسانی، بی شک قاب های 
کرمن، 1387،  با نقشــی مرکزی )تصویر 9(، یک ویژگی ساســانی است )ا
گرچــه در پارچه هــای متأثــر از بافندگــی ساســانی، تولیــد  862 و 875(. 
کارگاه های بیزانسی، سغدی، اسامی یا خاور دور 5، نقِش میاِن قاب ها 
بــا نمونه های ایرانی متفاوت اســت، الگوی قاب بنــدی همچنان تکرار 
می شــود. این شــیوۀ نقش اندازی بر پارچه های ساســانی و نمونه های 
کم آشنا  که هر بینندۀ  گسترده بوده است  گرته برداری شده از آن، چنان 
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آن را بازمی شناســد. نمایــش قاب بندی هــا بــر سراســر جامــه، نمایــی 
دینارگــون پدید مــی آورد. برپایــۀ پارچه های در دســت، قاب بندی های 
گــرد، بــه شــیوۀ بافــت پدید می آمــد، امــا نمونــه ای از ســده های آغازین 

اسامی، سوزن  دوزی این نقش را نیز نشان می دهد )تصویر 7(. 
           

ون
َ

5. َوْشی ِبل
بســیاری از توصیف هــای اصفهانــی )17 شــهریار و 2 شــه بانو( در 
کنار  ــی( در 

َ
گروه می گنجد. در این بازنمایی ها، واژۀ َوْشــْی )ُمَوّش این 

نــام رنگی ویژه )گاه رنگ ها( نشســته اســت. برای نمونــه، اصفهانی، 
گور و پیراهن انوشــیروان را با »َوْشْی أحمر،  شــلوارهای شــاپور، بهرام 
لوان« )اإلصفهانی، 1961، 39 و 43 و 45(  خضراء موشــاة یا َوْشــْی األ
گروه پنجم، بیش از دیگران،  بیان می کند. درک دیداری پارچه های 
کهن عربی اســت. در این آثــار، فرازهایی  نیازمنــد جســتجو در منابع 
کــه به َوْشــْی های مخطــط )آراســتگی پارچه با خطوط رنگین( اشــاره 
می کند، بیش از توصیف دیگر نمونه های َوْشــْی است )العلی، 2003، 
139 بــه بعــد(. ایــن نکتــه، مردم پســندِی َوْشــِی خــط دار را در برابــر 
َوْشــی های نقــش دار، زریــن و ... نشــان می دهــد. ایــن پارچه هــا بــه 
گیر بود که در آثاری مانند لسان العرب یا دیوان الهذلیین،  اندازه ای فرا
کرده اند )همــان، 139(. پارچه هــا را برپایــۀ رنــگ خطوط، نام گــذاری 
ابن منظــور،  گفتــۀ  بــه  ابن ســیده  تاریخــی:  گزارش هــای   .1-5
»بــرود  باشــد،  داشــته  مخطــط  رنگ اندازی هــای  کــه  را  پارچــه ای 
کید می کنند از  الَوْشــْی« می خواند )همــان، 139(. جاحظ و ثعالبی تأ
ممتازترین جامه ها، برود یمنی است )همان، 140(. امروزه، تکه هایی 
از این پارچه های خط دار رنگین در دســت اســت )تصویر 13( و از راه 
بررســی آنها، درباره شــان بسیار می دانیم. از ســوی دیگر، در المصدر 
ثعالبی آمده، پارچۀ شهر ری، همانند برود یمن است )همان، 140(. 
جاحظ در تبصرة التجارة می نویسد َوْشْی سابور )شاپور( از ممتازتریِن 
گورســتان ری  پارچه هاســت )همــان، 137(. آثــاری ماننــد تکه پارچۀ 
)آل بویه( با نقش مایۀ ساســانی )شــپرد، 1389، 650( نشــان می دهد 
کــز بافندگی  کارگاه هــای بافندگــی در شــهرهایی چــون ری یا دیگر مرا
ساســانی )در خوزســتان یــا فــارس، مســعودی، در: همــان، 642(، 
شــیوه های بافــت و آرایه بنــدی دورۀ پیشــین را ادامــه داده اســت. 
بنابراین، َوْشــْی های خــط داِر رنگین دورۀ اســامی، می تواند بازتابی 

از نمونه های پیشااسامی )ساسانی( باشد.
5-2. بازنمایی بر آثار: از بهترین نمونه های بازنمایی َوْشِی خط دار، 
تن پوش های بهرام اول بر سیمینه ای در موزۀ آرمیتاژ است )3 م، پوپ 
کرمن، 1387، 212(. آرایه های مخطط به ویژه بر شلوار و آستین جامه  و ا
به روشنی دیده می شود. همچنین پیراهن بهرام گور )سیمینۀ زراندود، 
5 م، آرمیتــاژ، همــان، 231(؛ جامــۀ شــاپور دوم )ســیمینه، 4 م، مــوزۀ 
بریتانیا، URL3(؛ رزم جامۀ ســوار )سیمینه، اشکانی-ساسانی، آرمیتاژ، 
کرمــن، 1387، 217( و پیراهن شــاپور دوم )جــام دیلمان، 4 م،  پــوپ و ا
مجموعۀ فردی، گیرشمن، 1370، 213( بازنمایی َوْشْی های خط دار را بر 

آثار ساسانی نشان می دهد )نگاه کنید به: جدول 1، ردیف 5(. 
کــه   )Ikat( ــی مخطــط

َ
5-3. بررســی بافته هــا: پارچه هــای ُمَوّش

امروزه در مجموعه ها دیده می شــود، همگی منســوب به یمن اســت. 
به نظر می رسد سرآمدی یمن، نام دیگر شهرهای تولیدکننده را چنان 
کــه پارچه شناســان، ایــن بافته هــا را با نــام یمن  کــرده اســت  کم رنــگ 
مترادف دانسته اند. چه بسا، برخی از این بافته های رنگ اندازی شده 
از تولیــدات شــهرهای ایرانــی، ماننــد ری یــا شــاپور باشــد. تکه پارچــۀ 
شــمارۀ 29,179,9 )تصویــر URL20 ،13( در مــوزۀ متروپولیتــن، یکــی 
از نمونه هــای برجای مانــده از َوْشــْی های رنگین اســت. از این دســت 
اســت تکه پارچــۀ شــمارۀ 29,179,10 )3-4 ه.ق، یمــن، متروپولیتــن؛ 
بــه شــماره های 963,95,9 و  اونتاریــو  URL22( و پارچه هــای مــوزۀ 
 .)Truong, 2014 970,364,19 )هــر دو از ســدۀ 4 ه.ق، شــاید یمــن؛
گون  گونا گرچه تکه پارچه های در دســت، همگی آراســته به رنگ های 
اســت، از میان متن های تاریخی به تولید َوْشْی های خط داِر تک رنگ 
نیز پــی می بریم )المصدر، لســان الغیب و دیوان الهذلییــن، در: العلی، 
2003، 139(. بربنیان نگاره های الصور، چنانچه اصفهانی بازمی گوید، 
َوْشــْی های مخطــِط تک رنــگ بیــش از نمونه هــای رنگیــن در دوخت 
گیــر بــوده اســت. در حالی کــه تنهــا در ســه  تن پوش هــای ساســانی فرا
نــگاره، جامه هایی با َوْشــِی رنگین توصیف شــده اســت )بــرای نمونه: 
شــعاره ابیض َوْشــیه الوان مختلفــة، اإلصفهانی، 1961، 45(، شــانزده 
ی؛ 

َ
تن با مخطط های تک رنگ )موشــاه بحمرة؛ علی لون  السماء ُمَوّش

ی؛ ؛ همان، 42، 47، 48( بازنمایی شده اند. 
َ

ی؛ اخضر ُمَوّش
َ

احمر ُمَوّش
که با خط هایی  به نظر می رســد این فرازها، نمایش پارچه هایی باشد 

کمی تیره تر یا روشن تر از رنگ زمینه، َوْشْی می گردید. 

تصویر9- ابریشم ساسانی، 7 م، پاریس.
ماخذ: )گیرشمن، 1370، 229(

تصویر10- سنگ نگاره،5 م.طاق بستان.
)Flendin, nd, Plate10( :ماخذ

تصویر11-همانجا.
)Ibid, Plate 8( :ماخذ

تصویر12-سیمینه، 4 م، بریتانیا.
)URL3( :ماخذ

گزارش عربی حمزه  نقش های پارچه در شهریاری ساسانی برپایۀ 
کتاب ملوک بنی ساسان اصفهانی از نگاره های 



76
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره23، شماره  2، تابستان 1397

گفتیــم برخــی خلعت هــای شــاهانه، آراســته بــه نقوشــی برگرفتــه 
گزارش های تاریخــی و آثار  از القــاب بلندپایــگان ساســانی بــود. دیگــر 
گونی بــر بافته های این  گونا برجای مانــده نشــان می دهد آرایه هــای 

A: موزۀ ملی ایران
B: متروپولیتن

کتابخانۀ پاریس  :C

گروه های پنج گانه بر آثار فلزی و سنگی. جدول1- بازنمایی 

دوره نقش اندازی می شــده اســت: اشکال طلســم گون )ابن خلدون، 
گیاهــی )جاحــظ، 1386،  کریستن ســن، 1368، 654(، نقــوش  در: 
212(، جانوری و انسانی )اصفهانی، 1346، 56(. این نقوش، همگی 
بــا بافــت پدید نمی آمد و برخی، پس از بافت با دوخت یا رنگ شــکل 
گزیده تر )العلی،  می گرفت. از ســوی دیگر، نویســندگان عرب، هرچند 
کرده انــد )ثعالبی، در:  2003، 144(، َوْشــْی های منقــش را نیــز معرفــی 
گــروه پنجم نمی تواند  کنون این پرســش برمی آید: آیا  همــان، 140(. ا
در  اصفهانــی  ریزبینــی  باشــد؟  گــون  گونا نقش مایه هــای  بازنمایــی 
گمان  گانی در متن او ســبب می شــود  توصیــف نگاره هــا و تفکیک واژ
گروه، نمایش نقش یا نقش هایی مشــخص بوده   کنیــم چنانچــه این 
گمــان توصیــف  اســت، بی تردیــد وی آن را بازگــو می کــرد. بنابرایــن، 
پارچه هــای مخطــط، پررنگ تــر از بافته هــای منقش می شــود. البته 

گمان است و پرسش همچنان برجاست! این پاسخ، تنها یک 

تصویر13- َوْشْی مخطط، 3-4 ه.ق.یمن؟، متروپولیتن. 
)URL20( :ماخذ

کتاب الصــور درمی یابیم  گزارش اصفهانــی از نگاره هــای  بــا بررســی 
گروه  بازنمایی هــای او از تن پوش هــای شــاهانۀ ایــن نگاره هــا، در پنج 
ی 

َ
َهب؛ ُمَوّش

َ
ــی ِبالّذ

َ
ــح؛ ُمَوّش

َ
گانی می گنجد: جامه هایی ِبَلون؛ ُمَوّش واژ

گانــی پنج گانــه را در  گان یــا ترکیب هــای واژ ــی ِبَلــون. واژ
َ

ــر و ُمَوّش
َ
ُمَدّن

کردیم: پــس از بیان معانی هــر واژه برپایۀ  گانه بررســی  گروه هایــی جدا
فرهنگ های کهن عربی و معاصر، در نخستین فراز، معانی دریافت شده 

نتیجه

گالری فریر  :D
E: دارابگرد، ایران
F: بیشاپور، ایران

G: طاق بستان
H: موزۀ بریتانیا

گالری والترز  :I

 J: موزۀ برلین
K: پنجیکنت

L: ورخشا

کزیل، غار   :M
N: آرمیتاژ

O: ام. سکلر
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پی نوشت ها

کتاب را برگــرداِن جبلة بن  1 دربــارۀ مترجــم الصور اختاف اســت: صفا، ایــن 
ســالم، مترجــِم دورۀ هشــام بن عبدالملــک می دانــد )صفــا، 1366 الــف، 133، 
پی نوشــت 4(. برخــی ماننــد بویــس، بهرام بن مردانشــاه )موبد شــهر شــاپور( را 

.)Khalegi Motlagh, 1988, 523 :مترجم این اثر خوانده اند )در
2 Theophane.

گیــری آییــن خلعت بخشــی پیشاساســانی را ببینیــد در: دورۀ مادهــا  3    فرا
.)Ibid, Book VIII/C.3/1( ؛ پارس ها)Xenophon, 2011, Book I/C.3/3(
4 Alexius Apocaucos.

گیرشمن،  5  نمونۀ بیزانســی، بافته ای با صحنۀ شــکار )سدۀ 7 م، واتیکان؛ 
کلیولنــد، URL18(؛  کت ابریشــمی )ســدۀ 8 م،  1370، 235(؛ نمونــۀ ســغدی، 
کلیولند،  نمونــۀ اســامی، تکه پارچــۀ ابریشــمی )ایــران یــا عــراق، ســدۀ 5 ه.ق، 
گنجینۀ شوســوئین، نارا،  URL 19 ( و نمونۀ خاور دور، بافتۀ ژاپنی )ســدۀ 8 م، 

گیرشمن، 1370، 333(.

فهرست منابع

 ابن خلــدون، عبدالرحمان )1363(، العبر: تاریــخ ابن خلدون، ج 1، برگردان 
عبدالحمید آیتی، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه(، تهران.
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نــام رنگ هــا )ِبَلــون( بازخوانــده، از پارچه هــای تک رنــگ و بی نقــش 
گوهردوزی  ح، برای بازنمایی پارچه های 

َ
دوخته  شده است؛ واژۀ ُمَوّش

گرانبها آمده اســت و دو شیوۀ بازنمایی آنها را  و آراســته به ســنگ های 

َهب به تن پوش های زرنگار ساســانی اشــاره 
َ

ــی ِبالّذ
َ

در خود دارد؛ ُمَوّش
ر، بازنمایی شناخته شده ترین پارچه های ساسانی 

َ
ی ُمَدّن

َ
می کند؛ ُمَوّش

کــه نمونه های بســیاری از  ِگرد  اســت. بافته هایــی بــا قاب بندی هــای 
گروه، ابهــام برگردان های فارســی زدوده،  آن در دســت اســت. در ایــن 
ــی 

َ
کنار زده شــد؛ ُمَوّش و معانــی زربفــت و دیناردوخت با دالیل روشــن 

ــی با نام رنگ یا رنگ هایی ویژه( با بررســی نمونه های 
َ

ِبَلون )واژۀ ُمَوّش
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گروه، همان پارچه های َوْشــْی کردۀ  گمان می کنیم این  روشــنی یافت. 
دربــارۀ  عــرب،  کهــن  کتاب هــای  از  بســیاری  در  کــه  اســت  مخطــط 
گونــی آن می خوانیم. با آنکه َوْشــْی های مخطط  گونا مردم پســندی و 
گزارش اصفهانی نشان می دهد در  دورۀ اسامی، بیشتر رنگین است، 
گیرتر بوده است.  دورۀ ساسانی، تولید َوْشْی های خط داِر تک رنگ، فرا

گزارش عربی حمزه  نقش های پارچه در شهریاری ساسانی برپایۀ 
کتاب ملوک بنی ساسان اصفهانی از نگاره های 
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