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چکیده
سنگ نگاره های ساسانی نمودار بخش وسیعی از فرهنگ، روش سیاسی و مذهبی ساسانیان است که هریک برای بیان 
یک مفهوم و واقعه ای صادق خلق شده  است. نظر به اهمیت بافندگی دوره ساسانی در قرون میانه و تأثیری که بر هنر 
نساجی قدیم داشته، تاکنون نوشته های فراوانی درباره بافندگی دوره ساسانی به نگارش در آمده  است. این پژوهشگران در 
بررسی بافته های موجود عالوه براستناد به متون تاریخی و دیگر آثار دوره ساسانی به نقوش طاق بستان اهمیت داده و در 
استدالل های خود از آن مدد می گیرند. برای رهگیری طرح و نقش پارچه های آن روزگار، مقاله حاضر به دنبال این پرسش 
پارچه های ساسانی  نقش  به شناسایی طرح و  با مطالعه نقش سنگ نگاره های طاق بستان، نسبت  است: »چگونه می توان 
براساس اصول هنرهای سنتی ایران در آن دوره اقدام کرد؟« هدف مقاله آن است که به  شیوه تحلیلی- تاریخی و با بررسی 
هفت مورد از نقش برجسته های طاق بستان، طرح و نقش پارچه های متداول دوره ساسانی را براساس اصول هنرهای سنتی 
نتیجه مطالعه نشان می دهد افزون برپارچه های بدون طرح و نقش، گونه های دیگر براساس روش  ایران شناسایی کند. 
اجرای طرح اصلی به صورت قرینه انتقالی)واگیره ای، انواع قابی(، نامتقارن و مستقل)روایی( تقسیم می شود که معمواًل با 

نقوش گیاهی، جانوری، هندسی، انسانی، جمادی و تلفیقی آرایه بندی می شد. 
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* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان »آیکونوگرافی نقوش منسوجات ساسانی در طراحی پوشاک مفهومی« است.
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مقدمه
منسوجات ساسانی، میراث ارزشمند تاریخی است که در زمان 
نقش مایه های  بیشتر  و  داشت  شهرت  اوراسیا  سرتاسر  در  خود 
تزیینی هنر ساسانی را در آن سوی مرزهای ایران به صحه گذاشت. 
صدور ابریشم خام و ابریشم ور آمده از چین در جاده کاروان روی 
معروف آسیای مرکزی یکی از مهم ترین عوامل بازرگانی و تجارت 
و  )بوسایلی  می رفت  به  شمار  ایران  ثروت  منبع  عمده ترین  که  بود 
میالدی  چهارم  می نویسد  که  در  قرن  امیانوس1  شراتو،  1389:  99(. 
پست ترین مردم روم لباس ابریشمی می پوشیدند و تمامی ابریشم های 
در  هند  و  چین  ابریشم  زیرا  می شد،  صادر  ایران  از  روم  مصرفی 
انحصار ایران بوده  است)سامی، 1397: 197(. ایران در دوره ساسانی 
هنر  زمینه  در  سریع  ممتازی، خیلی  فرصت  از چنین  بهره بردن  با 
پارچه ها  این  روی  که  طرح هایی  بیشترین  کرد.  پیشرفت  نساجی 
نقش می بست، صحنه های شکار بود که شاه و درباریانش را مورد 
ستایش قرار می داد، و در آن همه نوع حیوان از جمله آهو، خروس، 
مرغابی یا کلنگ2 به چشم می خورد)پوربهمن، 1392: 159-161(. 
چون تقریبًا هیچ آگاهی واقعی درباره بافته های ساسانی، در دست 
متعلق  که  بافته هایی  قلت  است.  دشوار  بسیار  آن  بررسی  نیست، 
)یارشاطر،  تاریخی رقابت می کند  منابع  با کمی  باشد  این دوره  به 

.)642 :1377
ساسانی،  دوره  از  به جای مانده  سنگ نگاره های  مسیر،  این  در 
دوره  این  در  پارچه  نقوش  و  البسه  انواع  بررسی  در  مهمی  منبع 
تنوع  و  تعداد  کیفیت،  واسطه  به   که  مرجعی  می آید.  حساب  به 
نقوش آن دوره قابل استناد می نماید بنابراین این مقاله به دنبال این 
پرسش است : »چگونه می توان با مطالعه در نقش سنگ نگاره های 
پارچه های  نقش  و  طرح  شناخت  به  ساسانی،  عصر  در  طاق بستان 
با جستجو در  اقدام کرد؟« فرضیه آن است که  رایج در آن دوره 
انواع  پر رونق ترین  از  برخی  صور ظاهری سنگ نگاره ها، حداقل 
طرح و نقش مورد استفاده در پوشش افراد شناسایی می گردد. البته 
نگارنده بر این امر آگاه است که سنگ نگاره های ساسانی نماینده 
منسوجات طبقات قدرتمند شاهی و درباریان است. با این حساب، 
مقاله حاضر با هدف تعمیق در طرح و نقش پارچه های آن روزگار، 

هفت سنگ نگاره را به مطالعه می گیرد. 
در ضرورت این پژوهش آن که تا پیش از این، طبقه بندی طرح و 
نقش پارچه های عصر ساسانی در شیوه ای متناسب با بنیاد آن یعنی 
هنرهای سنتی صورت نپذیرفته بنابراین این مقاله پس از نیم نگاهی 
به جایگاه و تصاویر سنگ نگاره های طاق بستان در عصر ساسانی، 
اوضاع نساجی آن دوره را مورد اشاره قرار می دهد. آن گاه به یک 
تکیه  منسوجات  نقش  و  طرح  تقسیم بندی  درباره  تکوینی  نظریه 

می کند و پارچه های عصر ساسانی را بر اساس صور حاکم در آن 
عصر به کاوش می گیرد و نتیجه را در قالب دو جدول عرضه می کند.

پیشینه تحقیق
درباره سنگ نگاره های طاق بستان، منابع متعددی وجود    دارد که 
در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه تدوین شده اند از میان منابع قابل 
اعتماد که به بررسی نقوش پارچه ها در سنگ نگاره های طاق بستان 
از  ساسانیان  دولت  فروپاشی  تا  سلوکیان  از  ایران  تاریخ  پرداخته، 
سنگ نگاره های  بررسی  بر  عالوه  است،  یارشاطر)1377(  احسان 
ساسانی به ویژه طاق بستان، که آن  را کامل ترین و مهم ترین یادگار 
در  بافندگی  هنر  به  نیز  نگاهی  دانسته  برجای مانده  ساسانی  هنر 
به  ایران، آندره گدار3)1962( که  این دوران دارد. در کتاب هنر 
فارسی برگردانده شده)1377(، به بررسی بافته های ساسانی پرداخته 
نقوش  به  اشاره  با  پارچه ها  جنس  و  طرح  رنگ،  از  اطالعاتی  و 
زمینه  در  توجه  قابل  منابع  از  یکی  است.    کرده  ارائه  طاق بستان 
معرفی نقش و طرح پارچه های ساسانی با توجه به سنگ نگاره های 
ساسانی،  بافته های  و  لباس ها  نقوش  و  طرح ها  کتاب  طاق بستان 
به بررسی  این کتاب نگارنده  محمدرضا ریاضی)1383( است، در 
طرح ها و نقوش ساسانی در سنگ نگاره های طاق بستان و نقاشی های 
دیواری ماوراءالنهر پرداخته است. از مقاله های موجود در زمینه 
ایران  نقوش ساسانی می توان به مقاله، »بررسی تطبیقی منسوجات 
ساسانی و روم شرقی« از فریناز فربد و محمدرضا پورجعفر)1386(، 
نشریه هنرهای زیبا، اشاره کرد که به بررسی نقوش اما خارج از 
چارچوب های سنتی آن پرداخته شده است. کتاب تاریخ تمدن ایران 
ساسانی به قلم سعید نفیسی)1388(، با پرداختن به سنگ نگاره های 
طاق بستان و نقوش پارچه های آن به طور مجزا، مجموعه ای در خور 
این  نقوش  و  بافته ها  از  ارزشمند  اطالعاتی  می توان  و  است  توجه 
از  ایران  هنر  شاهکارهای  بعدی،  نمونه های  آورد.  به دست  دوره 
و  سال)1388(  در  فارسی  ترجمه  با  آپهام پوپ4)1945(  آرتور 
ایران از آغاز تا اسالم به قلم رومن گیرشمن5)1951( که به فارسی 
)1389( نیز در دسترس است، هستند که به سنگ نگاره های ساسانی 
و اهمیت این آثار در شناسایی تزئینات منسوجات این عهد اشاره 
کرده اند. هنر پارتی و ساسانی به قلم ماریو بوسایلی6 و ُامبرتو شراتو7 
)1959( که به فارسی)1389( ترجمه شده، به بررسی منسوجات 
ساسانی پرداخته و اشاره ای دارد به پارچه ها و نقوش برجامانده از 
آن دوران و تطبیق آن با نقوشی که از طاق بستان به دست آمده  است. 
ساسانی  پارچه های  انواع  معرفی  زمینه  در  توجه  قابل  منبع  دیگر 
آرتور  به قلم  ساسانیان  زمان  در  ایران  کتاب  طاق بستان،  نقوش  و 
کریستن سن8)1944( که به فارسی)1391(برگردانده شده و می توان 
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اطالعات با ارزش از تنوع پارچه ها، رنگ های به کار رفته و تشریح 
صحنه های طاق بستان به دست آورد.   نمونه دیگر، کتاب پوشاک در 
ایران باستان، از فریدون پوربهمن)1392( است، که عالوه بر بیان 
آنها،  نقوش روی  و  آثار طاق بستان  عهد ساسانی،  در  نوع جامه ها 
مجزا  مبحثی  در  بانوان  لباس  به  پرداختن  توجه  در خور  موضوع 
است. در کتاب تمدن ساسانی، علی سامی که در دو مجلد به چاپ 
رسیده، )1393( و )1396(، شرح نسبتًا مفصلی از تاریخ و هنر دوره 
ساسانی بیان شده و نقوش طاق بستان و پارچه های این دوره به صورت 
این زمینه، »تأثیر  منفک بررسی گردیده است. مقاله ای دیگر در 
طالب پور)1394(،  فریده  از  اندلس«  منسوجات  بر  ساسانی  نقوش 
نشریه مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ است که در آن 
به بررسی نقوش پارچه های ساسانی و تأثیر آن بر منسوجات اندلس 
از چارچوب های سنتی بررسی  این نقوش خارج  اما  پرداخته شده 

شده است.
به منظور دست یابی به منبعی از تصاویر سنگ نگاره های طاق بستان 
و  موسوی  رسول  از  ساسانی  سنگ نگاره های  کتاب  به  می توان 
کتاب  این  قوت  نقاط  از  کرد،  اشاره  سرافراز)1396(،  علی اکبر 
ترسیم نقوش به صورت خطی در کنار تصویر اصلی است. در سوی 
نیز،  ساسانی  جامه های  نوع  و  زیورآالت  رنگ،  جنسیت،  دیگر، 
دست مایه بسیاری از پژوهش ها بوده است که از این نمونه می توان 
به کتاب هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، مهرآسا غیبی 
)1395( اشاره کرد. از منابع التین نیز عالوه بر کتاب بررسی هنر 
ایرانی از آرتور آپهام پوپ)1960(، می توان به کتاب تاریخ ایران 
باستان و گنجینه های تمدن باستان، از آنا وانزان)2012(، که عالوه 
بر ارائه مطالبی از هنر ساسانی و پارچه بافی، تصاویری با کیفیت از 

نقوش اردشیر دوم و صحنه شکار گراز ارائه می دهد، اشاره کرد.
در مجموع همین شمار اندک نشان می دهد که عمده اطالعات 
فارسی موجود درباره بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر ساسانی 
با  و  علمی  قاعده  از  فارغ  طاق بستان،  سنگ نگاره های  به ویژه  و 
رونگاری از یکدیگر سامان یافته است. در میان منابع انگلیسی نیز 
کم تر موردی وجود دارد که قدمی فراتر از منابع فارسی و مطالعات 

موزه ای برداشته باشد.
رسانه  این  در  تحقیق  است  باور  این  بر  نگارنده  حساب  این  با 
هنری توسط متخصصان علمی این رشته، بستری فراهم می آورد تا 
از خالل آن بتوان به بهبود شرایط موجود اقدام کرد. به ویژه آنکه 
به  انواع طرح و نقش پارچه به هیچ وجه  این مقاله، طبقه بندی  در 
تأسی از هنرهای تجسمی تنظیم نگردیده و به عکس، بنیاد خود را 

در هنرهای سنتی جستجو کرده است.
روش تحقیق

پژوهش های  زمره  در  هدف،  لحاظ  به  می آید  به دنبال  آنچه 

توسعه ای قرار دارد چرا که با انطباق اصول طبقه بندی هنرهای سنتی 
طاق بستان،  در سنگ نگاره های  مصور  پارچه های  و طرح  نقش  با 
نسبت به شناسایی آنها اقدام کرده است؛ زیرا نشان می دهد با تعمیق 
در جزئیات سنگ نگاره های طاق بستان می توان نسبت به رهگیری 
داده ها  اقدام کرد. تجزیه وتحلیل  پارچه های ساسانی  نقش  و  طرح 
با مشاهده و  اطالعات  انجام     می پذیرد و گردآوری  به شکل کیفی 
به صورت اسنادی)کتابخانه ای( صورت گرفته و ابزار آن، به برگه 
نیز  مقاله  این  تصویری  مصادیق  است.  شده  )فیش( خالصه  شناسه 
به شکل احتمالی ساده انتخاب شده اند تا هفت نمونه ای که از جامعه 
آماری بی شمار حجاری های ساسانی به عاریت آمده اند، انواع طرح و 
نقش پارچه  آن دوران بر اساس تقسیم بندی رایج در هنرهای سنتی 

گواهی دهند.

اوضاع نساجی دوره ساسانی  
آخرین  تخت  بر  اردشیر  برآمدن  با  رسمًا  ساسانی  دوره  هنر 
فرمانروای پارتی ایران در تیسفون در سال 226 میالدی آغاز شد. 
اما در واقع هنر دوره ساسانی پیش از این تاریخ در هنری که در 
داشت  رواج  سرزمین  این  در  پارس  شاهان  فرمانروایی  روزگار 
بین  امپراتوری  سال های   .)553  :1377 بود)یارشاطر،  یافته  تکوین 
دوران  میالدی،  پنجم  قرن  اوایل  تا  اول  شاپور  پادشاهی  دوران 
هنر  واقعی  موجب شکوفایی  امر  این  بود.  داخلی  رونق  و  آرامش 
و معماری شد که شکوفایی صنعت نساجی نیز بازتابی از آن است 
دیگر  صنایع  از  بافندگی  صنعت   .)67  :1386 پورجعفر،  و  )فربد 
پیشرفته تر بود، پارچه های کتانی، ابریشمی و پشمی و قالی از هر 
 :1359 همکاران،  و  می شد)گرانتوسکی  تولید  بیشتر  دیگر  چیز 
هفتم  قرن  در  چینی  مشهور  جهانگرد  تسیانگ9  هیوئن   .)172
بدین گونه  را  ایران  صنعتی  محصوالت  و  کشور  اوضاع  میالدی 
شرح می دهد: »محصوالت عمده ایران طال، نقره، مس، بلورکوهی، 
مروارید ناد رالوجود و مواد گرانبهای دیگر است. صنعت گران این 
کشور پارچه های ابریشمی و پشمی و قالی های گرانبها و چیزهای 
دیگر می بافند و مسلمًا صنعت قالی بافی و پارچه بافی یکی از صنایع 

مهم ایران است«)رضائی، 1378: 109(.   
کرد.  شایانی  پیشرفت  هنر  این  دوم  خسرو  پادشاهی  زمان  در 
کتانی،  پارچه های  بافت  ابریشم بافی،  وی،  سلطنت  دوره  در 
قالی به واالترین حد خود رسید و هنرمندان در  پنبه ای، پشمی و 
منعکس  خود  آثار  در  را  دربار  رایج  سلیقه  و  بزرگان  ذوق  واقع 
مراکز صنعت  مهم ترین  پورجعفر، 1386: 66(.  و  می کردند)فربد 
نساجی در شوش، شوشتر و جندی شاپور در خوزستان قرار داشت، 
ماوراءالنهر  در  و  خراسان  گیالن،  در  هم  دیگری  مراکز  لیکن 
وصف  تئوفیالکتوس10   .)99-100  :1388 بود)سامی،  شده  ایجاد 
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گرانبها  جامه های  با  که  را،  انوشیروان  جانشین  چهارم  هرمزد 
زربفت  شلواری  »شاهنشاه  است:  آورده  نشست، چنین  تخت  بر 
پوشیده بود، که آن  را با دست گالبتون دوزی کرده بودند و بهایی 
دهکده ها  بعضی   .)525  :1363 )کریستین سن،  داشت«  گزاف 
وجود داشت که ساکنان آن منحصراً یکی از پیشه ها را برگزیده 
بدان مشغول بودند. مثال دردهکده پاللوگتا11 آنجایی که آب های 
فرات به منظور آبیاری اراضی تقسیم می شود، نساجان، قالی بافان، 
گازران12 و محتماًل رنگ رزان زندگی می کردند )پیگولوسکایا و 

همکاران، 1353: 125(. 
پارچه بافان دوره ساسانی، نوآوری های زیادی در ارائه طرح ها 
پیچیده،  بافت های  تولید  به منظور  و  نمودند  جدید  نقوش  و 
بافته های  شناخت  در  دادند.  توسعه  را  بافندگی  دستگاه های 
ساسانی، صحنه های موجود در طاق بستان، مدرک مهمی محسوب 
لباس  مدل های  انواع  و  نقش  و  طرح  زیادی  تعداد  که  می گردد 
 :1394 )طالب پور،  است  شناسایی  قابل  سنگ نگاره ها  این  در 
جامه  فصلی  هر  برای  مقام  صاحب  مردمان  و  توانگران   .)53
زریدک14  از  خسرو  گوید،  ثعالبی13  داشتند.  خاصی  پارچه  از 
»اما  گفت:  غالم  است،  کدام  جامه  بهترین  پرسید،  خود  دانای 
شطوی  و  توزی17  تابستان  در  و  دبیقی16؛  و  شاهجانی15  بهار  در 
و در پائیز منیر رازی18 و ملحم مرزوی19 و در زمستان خز20 و 
حوصل21 و در سرمای سخت خز آستردار، که میان آن را از قز22 
انباشته باشند« )کریستن سن، 1368: 615(. شاپور دوم اسیرانی را 
که در شهر آمد دستگیر کرده  بود، بین شوش و شوشتر و دیگر 
شهرها جای داد و این مردم انواع جدید ابریشم بافی را در آنجا 
رواج دادند )دیاکانوف و همکاران، 1391: 100(. این داستان را 
گویند  نامی  پوسی23  درباره  شهدان«  »کارنامه  در  گزارشی  گویا 
بعدها  و  شوش  در  شاپور  کاخ  به  وابسته  کارگاهی  رئیس  که 
زری  بافتن  پوسی  کار  می کند،  تأیید  بوده  لیدان24  کرخادی  در 
بر حسب  )یارشاطر، 1377: 642-644(.  بود  زربفت  ابریشم  و 
نوشته سیدونیوس25 اسقف کلرمن26 منسوجات بافت ایران در قرن 
آنجا  در  و  گل27می رفته  تا  زمین  مغرب  تمام  به  میالدی  پنجم 

 .)Pope, 1960: 697)مشهور و مورد ستایش بوده  است
خزائن  کلیساهای   اروپا  از  ساسانی  پارچه ها ی  این  از  بسیاری 
آستانا28،  چون  محوطه هایی  در  باستان شناسی  حفاری های  و 
ترکستان، پالمیر29، تورفان30 و      دورااروپوس31، تاریم ترکستان و 

گورهای آسیای میانه و آنتی نوئه32 در مصر به دست آمده است.

جایگاه نقش  سنگ نگاره های طاق بستان در  شناسایی  نقوش 
پارچه های ساسانی 

شاهان ساسانی بیش از همه اسالف خود سنن نقوش برجسته روی 

سنگ را که از هزاره سوم ق.م شناخته شده، حفظ کردند. متجاوز 
از سی سنگ نگاره آنان، صخره های نجد ایران را مزین ساخته است 
)گیرشمن، 1389: 331(. که از این تعداد یک سنگ نگاره در خارج 
از مرزهای سیاسی ایران و در محلی موسوم به رگ  بی بی در خاک 
افغانستان واقع شده، و سی وچهار سنگ نگاره دیگر درون مرزهای 
سیاسی ایران امروز کشف شده است)موسوی و سرافراز، 1396: 1(. 
هنر سنگ نگاره های ساسانی در زمان بهرام اول به اوج رفعت خود 
می رسد. صفات عالی این هنر در زمان بهرام دوم هم حفظ شد؛ اما 
از قرن چهارم، طرح ریزی حدت خود را از دست داد و ضعیف و 
بی لطف گردید. در حدود اواخر عهد ساسانی نقوش برجسته شکار 
طاق بستان تأثیر قوی نقاشی را در این هنر نشان می دهد)گیرشمن، 
1389: 332-333(. در میان آثار سنگ تراشی دوره ساسانی قطعًا 
طاق بستان  سنگ تراشی های  دقیق تر،  و  مفصل تر  و  مهم تر  همه  از 
بوده  شاهانه  گردشگاه های  از  یکی  ساسانیان  زمان  در  که  است 

است)نفیسی، 1388: 237(.
نقوشی  و  ساسانی  منسوجات  شناسایی  »برای  می نویسد:  گیرشمن 
که آنها را زینت می داد، مطالعه تحلیلی لباس های اشخاص در نقوش 
است. کهن ترین  اساسی و ضروری  دیواری،  نقاشی های  و  صخره ای 
سند دیواری شوش است که متعلق به نیمه اول قرن چهارم است. 
اینجا  در  است.  مراجعه  منبع  دومین  طاق بستان  برجسته  نقوش 
نقش  های تزئینی نساجان زیادتر می شود و شکل های نمایشی غنی تر 
می گردد«)ریاضی، 1382: 66(. در سنگ نگاره های دوره ساسانیان 
لطیف،  بسیار  می رسد  به نظر  است که  پارچه هایی  اشخاص  تن  بر 
وگل هایی  نقش ها  آنها  در  و  است  بوده  رنگارنگ  انعطاف پذیر، 
زمینه  این  در  که  سنگ نگاره ها  این  جمله  از  می انداخته اند. 
جمله  آن  از  است.  طاق بستان  می دهد،  ما  به  گرانبهایی  اطالعات 
در روی نقش سواره خسرو دوم در پارچه جامه او شکل اژدهای 
بالداری دیده می شود که در صنایع ساسانی مکرر دیده شده  است 
)قدیانی، 1384: 233(. بسیاری از موضوع هایی که روی پارچه های 
عهد ساسانی نقش شده روی نقوش برجسته صخره ای در طاق بستان، 
یا روی بعضی از ظروف فلزی نیز زیاد دیده می شود، و شباهت میان 
نقوش پارچه ها و نقوش برجسته کار مطالعه پارچه های ساسانی را 

آسان کرده است)واندنبرگ، 1390: 225(.

تصاویر طاق بستان
این تصویرها در دو غار واقع در طاق بستان یکی از جهات جالب 
توجه و مهم هنر ساسانی را نمایان می سازند)شیپمان، 1384: 142(. 
در این محل، سنگ نگاره های بسیار جالب توجهی از دوره ساسانی 
وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را بر اساس متغیر »نوع صحنه« 
ذیل  به شرح  پنج سنگ نگاره  به  تعدادشان  کنیم  بررسی  و  مطالعه 
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اهورامزدا  از خدای بزرگ  اردشیر دوم  تاج ستانی  می رسد: صحنه 
سمت  حاشیه  در  سنگ نگاره  این  دشمن)تصویر  1 (،  بر  پیروزی  و 

راست طاق کوچک بستان و بر سینه صخره حجاری شده است. 
این  سوم)تصویر 2(،  شاپور  و  دوم  شاپور  خانوادگی  صحنه 
طاق  در  دوم  اردشیر  سنگ نگاره  چپ  سمت  در  سنگ نگاره 
کوچک قرار دارد. در این حجاری شاپور دوم در سمت راست و 
شاپور سوم در سمت چپ نمایش داده شده که روبروی یکدیگر 

قرار گرفته اند.
مختلف  سه صحنه  شامل  بزرگ،  طاق  مجموع سنگ نگاره های 
اهورامزدا  بزرگ  خدای  از  پرویز  تاج ستانی خسرو  است: صحنه 
با حضور الهه آب آناهیتا)تصویر 3(، صحنه شاه سواره و زره پوش 

)تصویر 4( و صحنه شکار شاهی. 
بر  که  پرویز  خسرو  ساسانی  شهریار  صحنه،  این  زیر  بخش  در 
اسب خود شبدیز سوار است. نقش های طاق بستان یک جا که خسرو 
پرویز و اسب شبدیز او تصویر شده اند کار هنرمند معرف آفرینش 
تصویر  دراین  شاه   .)527  :1388 است)زرین کوب،  واقعی  شاهکار 
سپر و نیزه بلندی در دست و تیردانی بر کمر دارد و در لباس کامل 
رزم با کاله خود و زره حجاری شده است)ریاضی، 1382: 53-54(. 
در اطراف طاق باز سنگ نگاره هایی دیده می شود که موضوع آنها 
)تصویر  گراز  شکار  سمت چپ صحنه  بدنه  در  است  شاه  شکار 
5( و در بدنه سمت راست شکار گوزن)تصویر 6( نشان داده شده 
 است. در این تصاویر وضع شکارگاه های سلطنتی آن زمان و لباس ها 
نشان می دهد. چیزی که مخصوصًا جلب  را  نوع شکار و غیره  و 
توجه می کند پارچه های فاخری است که اشخاص در بر دارند و 

نشان می دهد که صنعت پارچه بافی و ساختن پارچه های قیمتی در 
این زمان خیلی ترقی داشته  است)پیرنیا، 1386: 285(. در حاشیه 
قابل رویت است که  به شکل درخت  بسیاری ظریفی  نقوش  طاق، 
شاخسار منظم و مرتب آن بر ستون پیچیده و برگ های آن مثل 
برگ کنگر است که در باال به گل شگفت انگیزی ختم می گردد. 
بر پیشانی طاق و در طرفین هالل یاد شده، تصویر دو الهه پیروزی 
یونانی حجاری شده است)موسوی و سرافراز،  به سبک  )تصویر  7( 
برای  که  ریزه کاری هایی  لحاظ  از  نقوش  این   .)34-35  :1396
نمایاندن جزئیات سالح ها و لباس ها، مخصوصًا لباس شاه و محارم 
جالب  بسیار  شده،  ترسیم  حیوانات  مختلف  حاالت  و  دربارین  و 
پارچه ها  بافندگی و طراحی  لحاظ شناسانیدن صنعت  از  توجه و 

حائز کمال اهمیت است.                                              

از  نمونه  چند  در  مصور  پارچه های  نقش  و  طرح  خوانش 
سنگ نگاره های طاق بستان

در  سنتی  پارچه بافی  دریافت  می توان  سنتی  هنرهای  در  غور  با 
وردی  بافندگی  دستگاه های  کمک  با  منسوج  تولید  به معنی  ایران 
منقوش  و  طرح دار  معمول  به طور  است  که  دستوری)نقشه بندی(  یا 
به  طرح  نقش،  و  طرح  اصطالحات  تمایز  داشتن  نظر  در  با  است. 
ساختار بنیادی اجزای تزیینی است؛ یعنی طرح، ترکیب کلی است 
»طرح،  است.  مشهور  نقش  به  آن  معنی دار  جزء  ساده ترین  که 
استخوان بندی و نظامی اساسی است که نقش ها بر اساس آن چیده 
می شود. در واقع، ضوابط و معیارهای ترتیب نقش ها را طرح تعیین 
می کند« )حصوری، 1385: 79(. بر این اساس در طراحی پارچه، دو 
بر اساس روش اجرای  قابل مالحظه است: »اولی  تقسیم بندی  نوع 
روش  در  است:  ترکیبی  و  نامتقارن  متقارن،  به صورت  که  طرح 

تصویر 1. طاق بستان، حاشیه طاق کوچک، صحنه تاج ستانی اردشیر دوم از 
خدای بزرگ اهورامزدا و پیروزی بر دشمن، دوره ساسانی)نگارنده(

تصویر 2. طاق بستان، طاق کوچک، صحنه خانوادگی شاپور دوم و
شاپور سوم، دوره ساسانی. )نگارنده(

از خدای  تاج ستانی خسرو  پرویز  تصویر 3. طاق بستان، طاق بزرگ، صحنه 
بزرگ اهورامزدا با حضور الهه آب آناهیتا، دوره ساسانی)نگارنده(

تصویر 4. طاق بستان، طاق بزرگ، شاه سواره و زره پوش،
دوره ساسانی )نگارنده(
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تکرار  دورانی  و  انعکاسی  انتقالی،  به صورت  نقوش  قرینه سازی، 
می گردد. در بعضی طرح ها نیز، نقش ها به صورت نامتقارن و مستقل 
به اجر در می آید. دومی، مبتنی بر موضوع که طی آن نقش ها به 
انواع انسانی، جانوری، گیاهی، هندسی، جمادی و تلفیقی دسته بندی 
با  می شود«)تام سن، 1394: 2(. براساس تمایز میان طرح و نقش و 
نظر به شیوه هاي گسترش نقش در طرح، مي توان براساس طبقه بندي 
برآمده از طراحي نقوش سنتي، تقسیم بندي ذیل را براي پارچه هاي 
تاریخي ایران قائل شد )جدول1( و ویژگي هاي هریک را به مطالعه 

گرفت)کاتب و مافی تبار، 1398: 70-71(.
نقش،  و  طرح  بدون  پارچه های  انواع  بر  افزون  مقاله،  این  در 
گونه های دیگر بر اساس روش اجرای طرح اصلی به صورت قرینه 
تقسیم  مستقل)روایی(  و  نامتقارن  قابی(،  انواع  )واگیره ای،  انتقالی 
می شود، یعنی دسته بندی مختصری ایجاد می گردد که اساس آن از 
از جنس  بافته ها  این  بیشتر  است.  رسیده  میراث  به  سنتی  طراحی 
ابریشم هستند و به  شیوه مرکب– جناغی بافته شده اند. ابریشم ها 
را برپایه زمینه های فنی آنها می توان به دو گروه اصلی بخش کرد. 
گروه نخست، گروه اسلوبی ریزبافتی را تشکیل می دهند که به دو 
سیمای فنی بسیار دقیق نیز شناخته می شوند: کاربرد انحصاری تار 
با  و پودهای سرخ روشن و شیوه سایه اندازی عرصه های کوچک 

تیره  پود  یک  میان  گذرهای 
دوم  گروه  روشن.  یک  و 
و  نقش مایه ها  از  جنگی 
و  شمار  در  دگرگونی هایی 
رنگ تار و پودهای اصلی را 
باز می نماید)یارشاطر، 1377: 
649-645(. در دوره ساسانی 
با  روایی  پارچه های  انواع 
نمایش  قبیل:  از  موضوعاتی 

شاه و یا بزرگان در حال شکار حیوانات وحشی، پیروزی در جنگ 
و بازگشت پیروزمندانه امپراتور تولید می گردید که این طرح ها در 
نقوش طاق بستان قابل رهگیری نیست اما در سایر آثار به جای مانده 

در آن دوران قابل مشاهده است.

بدون طرح و نقش 
یکی از ویژگی هایی که    در    تعدادی   از  جامه ها به  چشم   می آید،   
بهره برداری از    پارچه های   تک رنگ بدون طرح و نقش است که با 
سنگ های قیمتی و شال تزیینی، آرایه بندی شده  است)تصویر 8(. در 
تصویر طاق بستان خسرو دوم یک ردای سلطنتی بر تن دارد که شبیه 
ردایی است که در افسانه ها آمده و با رشته های زرین بافته شده و با 
مروارید و یاقوت تزیین یافته است)بوسایلی و شراتو، 1389: 102(. 
در صحنه اعطای منصب به خسرو پرویز، آناهیتا پیراهن پرچین 
پیراهن  این  در  دارد.  تن  به  است،  دراپه دار  آن  پایین  که  بلندی  و 
جز در قسمت نوار یقه و سر آستین ها نقش دیگری ندارد)ریاضی، 
لباس شاه مروارید های  قرمز و الجوردی  بر زمینه   .)193 :1382
گرد و اشکی دوخته شده است)آورزمانی و جوادی، 1395: 65(. 
در سنگ نگاره شاپور دوم و شاپور سوم، نقوش از  روبه رو حجاری 
دو  هر  برگشته،  یکدیگر  به طرف  چهره هایشان  ولی  است،  شده 
پادشاه شلوار بدون طرح چین داری برپا و گردنبند برگردن دارند. 
بقیه  سردسته ها  از  غیر  صحنه،  چپ  سمت  فیل سواران  گروه  در 

تصویر 7. طاق بستان، حاشیه طاق بزرگ، الهه پیروزی، دوره ساسانی)نگارنده(

تصویر 6. طاق بستان، صحنه شکار گوزن، دوره ساسانی)نگارنده(

تصویر 5. طاق بستان، صحنه شکار گراز، دوره ساسانی)نگارنده(  

جدول 1. طبقه بندي انواع پارچه بر اساس اصول هنرهاي سنتي
 )کاتب و مافی تبار، 1398: 71(.

تصویر 8. تکه پارچه پشمی مربوط به 
دوره ساسانی، قرن ششم میالدی، موزه 

)URL 1(متروپولیتن
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افراد لباس های بدون طرح و نقش به تن دارند. این 
موضوع در گروه فیل سواران حاشیه سمت راست 
صحنه و افرادی که در پایین همین حاشیه، مشغول 
نیز  هستند،  گرازها  قطعه قطعه کردن  و  سالخی 

صدق می کند )ریاضی، 1382: 108-109(.

واگیره ای 
شیوه اجرای نقوش به صورت قرینه و یک نقش 
واگیره  به  امروزه  که  متداخل،  و  شونده  تکرار 
است  چشم گیر  ساسانیان  آثار  در  دارد،  شهرت 
که  سنگ نگاره هایی  از  )تام سن،  1394:   19(. 
باید  است  مالحظه  قابل  آنها  در  واگیره ای  طرح 
به تن پوش نوازنده نشسته در سمت راست شاه در 
صحنه شکار گراز)تصویر 9( اشاره کرد، که سه 
قلبی شکل  مانند گل های  موتیف گل شکفته  نوع 
گل های  با  کوچک تری  شکوفه های  و  بزرگتر 
ظریف  و  زیبا  طرح  دارد.  داخل  به سمت  شده  تا 
زینت  را  چنگ نواز  لباس  سراسر  گل دار  گیاه 
بخشیده است)ریاضی، 1382: 104(. در پارچه های 
ساسانی، نقوش حیوانی و گیاهی نه تنها در مدالیون 
تنظیم شده اند بلکه در توالی های طوالنی و متقارن 
پارچه  تکه  در  که  همان طور  شده اند،  مرتب  نیز 
 Vanzan,)ابریشم)تصویر10( نشان داده شده  است

.)2012: 190

در موتیف های پرنده سردسته ردیف دوم فیل سوار 
در صحنه شکار گراز پرنده ها بطور زیگزاگ قرار 
گرفته اند و نه در خطی افقی. در قایق رقصندگان، 
خدمه این گروه نقوش پرندگان، مشابه پرندگان، 
موتیف های  و  بزرگ تر  اما  گراز  رم دهنده های 
به  طاووس  نقش  جمله  از  زیباتری  و  پیچیده تر 
 صورت متقارن یا افقی قابل رویت است. در سمت 
چپ صحنه در پشت سر قایق شاه، طرح زیر جامه 
قلبی  گل های  دارای  چپ  سمت  چهارم  نوازنده 
زیگزاگی  و  متقارن  به صورت  که  است  پر  چهار  

پراکنده شده  است)ریاضی، 1382: 86-93(.

انواع قابی )قاب قابی، خشتی، بندی(
از  نمونه هایی  طاق بستان،  سنگ نگاره  های  در 
گونه های  که  می آید  به چشم  منقوش  پارچه های 
بر  و خشتی  قاب قابی  شبکه بندی شده  متکثر طرح 
آنها حاکم است و نوع بندی آن قابل رویت نیست. 

منابع  سایر  از  آمده  به دست  مستندات  طبق  حتی 
منسوجات ساسانی، در میان طرح های قرینه انتقالی 
مورد استفاده در این دوره، انواع قابی، پرکاربردترین 
پیشینه  واقع  در  و  است  پارچه  طراحی  در  شیوه 
باز  ساسانی  دوره  به  ایران  در  قابی  طرح  انواع 
می گردد. در کلیت طرح قابی آن روزگار، خطوط 
گونه ای  بر  مشتمل  نقشی  معمواًل  حامل،  هندسی 
دربر  را  انسانی  گاه  و  تلفیقی  جانوری،  گیاهی، 
بیان  در  اما  می گردد  تکرار  سطح  در  و  می گیرد 
دقیق تر، اگر شبکه سازی با صورت بندی های مدور 
یا بیضوی تعریف شود)تصویر 11(، به آن قاب قابی 
متراکم  پیوسته و  اگر در ساختار هندسی  گویند. 
گره سازی  هم چون  زاویه دار  با خطوط  شطرنجی 
ایجاد  زنبور  النه  شبیه  صورتی  و  بگیرد  شکل 
و  می نهند  آن  بر  خشتی  عنوان   ،)12 کند)تصویر 
در نهایت اگر شالوده و اساس این شبکه متداخل با 
خطوط نرم و رقصان اسلیمی باشد، نام بندی بر آن 
می گذارند، که نشانه ای دال بر حضور این طرح در 
دوره ساسانی به دست نیامده است.                                                                      
بزرگ،  طاق  در  شاه  تن پوش  پارچه  نقوش  در 
چرخ وار  منقش  دایره های  یا  شمسه ها  با  سیمرغ 
دور مروارید، نقش شده  است)غیبی، 1395: 232(. 
طرح لباس قایقران، قایق شاه در صحنه شکار گوزن 
به خوبی حفظ شده است، این طرح ها را پرنده هایی 
درون قاب قلبی شکل در شبکه های مورب تشکیل 
می دهند نقوش قلبی شکل بین دو خط حاشیه قرار 
با  گلی  هم،  با  شبکه ها  تماس  نقطه  در  گرفته اند 
چهار گلبرگ قلبی شکل درون دایره ای قرار دارد 

)ریاضی، 1382: 97(. 
پارچه  قطعه  یک  لنینگراد33  آرمیتاژ  موزه  در 
پارچه  این  روی  که  است  موجود  قالب دوزی 
خروس بزرگی با رنگ های مختلفی درون دایره ای 
موزه  در  دیگری  پارچه  قطعه  شده  است.  نقش 
بستن  برای  قباًل  که  است  برلن  گونت گورب34 
دوایری  آن  روی  و  می رفته  به کار  مقدس  اشیا 
شده  ترسیم  گراز  سر  آن  داخل  که  است  منقوش 
قطعه  چهار  از  یکی   .)198  :1397 است)سامی، 
ابریشم که در موزه دولتی برلین نگهداری می شود، 
با طرح مشبک لوزی شکل تزنین شده و هر خانه 
یا یک ردیف حاشیه که متشکل از نقش مرواریدی شکل است، 

دوره  ابریشمی،  تکه پارچه   .10 تصویر 
ساسانی، قرن ششم میالدی، موزه ملی قرون 

)Vanzan, 2012: 190(وسطی پاریس

تصویر 9. طاق بستان، نقش تن پوش 
چنگ نواز در صحنه شکار گراز، دوره 
ساسانی)محمدی فر و امینی، 1394: 308(

تصویر 11. پارچه ابریشمی، طرح قاب قابی، 
 )URL 1)دوره ساسانی، قرن پنجم تا هفتم

تصویر   12.    پارچه    ساسانی،    طرح خشتی، 
)URL 1(حدود 260 میالدی

تصویر 13. دیوارآویز پشمی با طرح 
داستانی، شواهد آنتی نوئه، دوره ساسانی 
 Musee ،۷ اواخر قرن 6 و اوایل قرن
Des Tissus، لیون فرانسه )نگارنده(
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خانه ها  از  کدام  هر  داخل  است.  گردیده  مشخص 
یک در میان با نقش یک مرغابی و یک برگ نخل 
 :1387 پوپ،  و  است)اکرمن  شده  آراسته  بادبزنی 

.)826
داستانی

در سنگ نگاره های طاق بستان مدرکی دال بر وجود 
طرح داستانی یافت نشد اما سایر مستندات موجود 
ساسانی  دوره  در  پارچه ها  این  وجود  از  حاکی 
نیویورک  متروپلیتن35  موزه  در  است)تصویر   13(. 
است  سوریه  بافت  که  دارد  وجود  حریری  تکه 
ولی طرح و نقش ساسانی دارد. نقش روی این تکه 
حریر مناظر شکار است و دو شکارچی سواره با 
تیر وکمان که هر یک شیری را هدف قرار داده اند، 
در درون دایره نقش شده  است)سامی،  1397:  199(. 
مرکزیت این طرح ها در پارچه ساسانی به شخص 
شاه بر می گشت، که معمواًل شاه را در حال شکار 
)فربود و پورجعفر، 1386:  یا جنگ نشان می داد 
70(. این قبیل طراحی ها از مشرق  زمین شروع شد 
و سپس بافندگان رومی از آن اقتباس کردند)سامی، 

  .)198 :1397

از منظر نقش 
پارچه های  برای  طبقه بندی  به حصول  توجه  با 
موجود در سنگ نگاره های طاق بستان، مشتمل بر 
بدون  طرح، واگیره ای و انواع قابی، اینک می توان 
نقوش کاربردی در بستر آنها را به لحاظ موضوعی 
تلفیقی  و  جمادی  هندسی،  گیاهی،  جانوری،  به 
تقسیم کرد. البته در مستندات تصویری طاق بستان 
مصادیق  سایر  در  اما  نشد  یافت  انسانی  نقوش 

تصویری ساسانی، نقوش انسانی هم قابل تعریف است. در آرایه های 
تزئینی طاق بستان، نقوش جانوری و گیاهی برتری شاخصی نسبت 

به سایر نقوش دارند.

نقوش گیاهی 
طاق بستان  سنگ نگاره های  در  نشان داده شده  پارچه های  در 
می خورد)تصویر  به چشم  گیاهی  نقوش  از  متنوعی  مجموعه 
سنگ نگاره های  در  را  زندگی  درخت  طرح های  می توان   .)14
طاق بستان یافت. نقش گل های چهار پر، هشت پر، چهار پر قلبی 
نقوش  از  نمونه ای  متقارن  برگی های  سه  )رزت(،  پر  ُپر  شکل، 
زینت  گاهی   .)110-122  :1382 است)ریاضی،  طاق بستان  گیاهی 
جامه ها گل های چهار پر بود، که به اقسام مختلف آنها را ترتیب 

شطرنج  صفحه  به صورت  یک جا  در  داده اند، 
هم  گاهی  لؤلؤ،  و  جواهر  به شکل  جایی  در  و 
دوخته اند  حقیقی  مروارید  پارچه  روی  در  شاید 
کلی  به طور  )کریستین سن،   1368:   613-614(. 
طاق بستان  سنگ نگاره های  در  گیاهی  نقوش 
به عنوان تزئین کلی منحصراً روی لباس های شاه و 
نوازندگان به کار رفته اند و کم تر از نقوش حیوانی 
تکرار شده اند. در زمان ساخت طاق بستان، به نظر 
را گلدوزی  آنها  بافتن گل ها،  به جای  می رسد که 

می کرده اند)ریاضی، 1382: 123(.

نقوش جانوری 
ماکیان،  آبی،  پرنده های  گراز  شکار  صحنه  در 
نقوش  این  شده اند.  ترسیم  عقاب  و  درنا  طاووس، 
ساسانی،  شیوه ای  در  پارچه  طرح های  به عنوان 
دارای اهمیت بوده و بر لباس افراد رم دهنده، لباس 
خدمه  ایستاده و خدمه قایق شاه قابل مشاهده است 
در  که  زنانی   .)124  :1382 15()ریاضی،  )تصویر 
هستند،  قایق ها  پاروزن  طاق بستان  گراز  شکار 
گراز  سر  که  دوایری  به   منقش  بردارند  در  جامه 
در آنها ترسیم شده  است، یک قطعه از منسوج عهد 
ساسانی با همین نقش در موزه حرفه های هنری برلن 

محفوظ است )کریستین سن، 1368: 614(.
پارچه  قطعه  چند  نیویورک  متروپلیتن  موزه  در 
مربوط به دوره ساسانی وجود دارد که یک قطعه 
آن دارای نقش اردکی است که گردنبندی به منقار 
گرفته است. عالقه ایرانیان قدیم به تصویر حیوانات 
و  است  نیز مشهود  آنها  منسوجات  در  پرندگان  و 
گاو  اسب،  مرغابی،  غاز،  خروس،  عنقا،  اشکال 
بالدار، گراز وحشی و قوچ در نقش آنها به کار رفته است )سامی، 
1397: 199(. از معروف ترین بافته های این گروه ابریشم های قوچ 
به دست آمده از قبرستان آنتی نوئه و ابریشم سر گراز مکشوفه از 

آستانه در آسیای میانه است )یارشاطر، 1377: 645-648(.
نقوش هندسی 

پرویز،  خسرو  دیهیم بخشی  مراسم  در  اهورامزدا  لباس  نقاش 
تزئینات  معمواًل  متوالی  دوایر  است.  دایره  سه  از  مرکب  طرحی 
لباس  فرعی  تزئینات  نوازنده،  زنان  جامه  مربع  طرح  در  حاشیه 
یافت  فرش ها  لبه  و  شاه  لباس  حاشیه  و  آستین ها  سر  خدمه، 
جای  دوایر  بین  دوتایی  مرغ ها  موتیف  مواقع  از  بعضی  می گردد. 
داده شده  است. نقش نقاط کوچک کروی بر روی چکمه سردسته 

تصویر 14. بازآفرینی نقوش گیاهی 
طاق بستان، دوره ساسانی)آورزمانی و 

جوادی، 1395: 192(

تصویر 15. بازآفرینی نقش لباس 
فیل سوران رم دهنده گرازها، دوره ساسانی 

)آورزمانی و جوادی، 1395: 188(

 تصویر 17. پارچه ابریشمی با نقوش 
انسانی، مبدأ ساسانی یا سغدی، قرن 

)Feltham, 2010: 4)هشتم

تصویر 16. بازآفرینی نقوش هندسی 
طاق بستان، دوره ساسانی)آورزمانی و 

جوادی، 1395: 103(
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فیل سوار قابل مشاهده است. در حاشیه پایین لباس 
نیز قابل  شاه و مالزم کنارش نقوش به شکل مربع 
است)تصویر 16()ریاضی،  1382:   134- رویت 

131(.   موضوع های   نقوش زربفت های ساسانی بیشتر 
به صورت قرینه سازی درآمده است. این موضوع ها 
و  است  یافته  ترکیب  هندسی  خطوط  از  گاهی 
است)واندنبرگ،  نباتات  به  مربوط  نیز  گاهی 

.)225 :1390

انسانی 
در مستندات تصویری طاق بستان نشانه ای دال بر 
حضور آن به دست نیامد اما براساس دیگر شواهد 
ساسانی  پارچه های  در  نقوش  این  از  نمونه هایی 
موجود است)تصویر 17(. تألیفات سمیرنوف36 و 
ُاربلی37، تعداد زیادی قاب و قدح را نشان می دهند 
سوارانی  که  شده  نقش  صحنه هایی  آنها  در  که 
هستند  بزکوهی  یا  گراز  گورخر،  شکار  مشغول 
و گاهی به حیوانات درنده حمله می کنند یا مورد 

حمله آنها واقع می شوند)گدار،  1377: 301(. ابن خلدون می گوید 
می کردند،  نقش  را  همایونی  تمثال  عادتًا  شاهانه  در خلعت های 
یا تصاویری می بافتند که  عالئم    سلطنتی   را    در   بر    داشت)ریستن سن: 
حیوانات،  با  آدم ها  جنگ  و  شکار  صحنه های   .)537  :1368
در وضعی که حجاری ها و آثار قلم زده ایرانی را تزئین کرده و 
بدون تغییر و به  همان طرز هم پارچه های ابریشمین را که بنام 
ایرانی هستند  که  گویند  را  منسوجاتی  هم  و  معروفند  بیزانسی 
تزئین نموده اند)گدار، 1377: 298(.                                         

تزئینی 
تنوع بسیاری در پارچه لباس شاهان و لباس خدایان و جامه 
می رسد.  به  نظر  هستند،  مختلف  حجاری های  در  که  فیل بانان، 
که  ابر،  لکه های  از  است،  عبارت  جامه ها  زینت  گاهی 
آثار چینی  از  مأخوذ  و  نیکبختی« گویند،  »ابر  آن   را  اصطالحًا 

است)کریستین سن، 1368: 613(. 
که  مي گیرد  قرار  گروه  این  در  نیز  مواج  روبان  مانند  نمادي 
معمواًل بر گردن حیواناتي مانند قوچ و اسب حک شده است و 
یا به حلقه سلطنت متصل است که نمادي از فرهمند بودن این 
موجودات است و این نوارها هویتي کیهاني نیز داشته اند)مرندی 
به عنوان  هالل،  نقش  می رسد  به نظر   .)75  :1397 محمودی،  و 
سمبل ماه همواره در آسیای جنوب غربی مورد توجه بوده است. 
کوچکی  عالئم  به صورت  ماه،  طرح  طاق بستان  سنگ نگاره  در 
در دوایر متوالی مورد استفاده قرار گرفته است)تصویر 18(. در 

صحنه شکار گراز، تنها لباس مالزمی که تیردان 
به دست دارد و در کنار شاه در قایق ایستاده، مزین 
به این طرح است )ریاضی، 1382: 133-132(. در 
چلیپای  شکل  خانوادگی  نشان های  و  عالئم  میان 
چهار پر و گل پنج  پر و قرص خورشید با شعاع 
 :1388 است)نفیسی،  فراوان  نیز  ماه  و  ستاره38  و 

.)222
تلفیقی 

در صحنه شکار گراز در سنگ نگاره  طاق بستان، 
شاه که در قایق ایستاده، لباسش دارای نقش اژدها 
است)تصویر 19(، که آن را هیپوکامپ می خوانند. 
اژدهای  از  مأخوذ  که  است،  خیالی  حیوانی  این 
چینی است، همین نقش در جامه خسرو پرویز، که 
سوار بر اسب است هم دیده می شود)کریستین سن، 
با  شاه  لباس  مقایسه سیمرغ های  با   .)614 :1368
دیوار  در  اسب  بر  سوار  شاه،  شلوار  سیمرغ های 
داخلی، متوجه می گردید که نقش دوم ظریف تر و 
پیچیده تر از نقش اول است)ریاضی، 1382: 130(. 
در موزه واتیکان تکه پارچه ای است که شکل پرنده خیالی به نام 
سیمرغ یا عنقا در یک دایره حاشیه دار روی آن نقش شده و تمام 
روی پارچه با این تصویر و نقوش دیگری منقوش است. در روی 
پارچه موزه فلورانس شکل عنقایی که تنه آن به شکل نیم تنه شیر 
است، طراحی شده، ولی روی پارچه موزه آلبرت ویکتوریا39 همان 
پرنده با دمی مثل دم طاووس نقش شده است )سامی، 1397: 198(. 
گوسفند بال دار در حال راه رفتن و با جزئیات ناتمام از پهلو یکی از 
عناصر تزئینی لباس قایق ران سمت راست شاه در سنگ نگاره شگار 
آنتی نوئه  از  که  است  پارچه ای  نظم  شبیه  ترتیب  این  است.  گراز 

درمصر کشف شده است)ریاضی، 1382: 128(.
 چند قطعه پارچه دیگر، که در دوره ساسانی باقی  مانده، صورت 
پادشاهی را در شکارگاه نشان می دهند، که سوار بر اسبی بالدار با 
مرکب عجیبی است و در پیرامونش صورت جانوران  گوناگون من

ظماً    رسم    گردیده    است)کریستین سن،    1368:    614(. نقش جانورهای 
خیالی و موهوم اسب شاخ دار، سیمرغ، اژدهای بالدار و گاو بالدار 
روی  است.  فراوان  بافندگی  و  گچ بری  و  نقره سازی  در  که  هم 

مهرهای ساسانی بسیار قابل رویت است)نفیسی، 1388: 222(.

نتیجه گیری
به طور کلی صنعت پارچه بافی ساسانی و به تبع آن، طرح و نقش 
کمبود  به علت  است.  بوده  چشم گیری  پیشرفت  دارای  پارچه ها 
به  آن که  به جز  نمی ماند  راهی  دوره  آن  از  باقی مانده  پارچه های 

تصویر 18. طاق بستان، نقش لباس 
مالزم شاه در صحنه شکار گراز، دوره 
ساسانی)محمدی فر و امینی، 1394: 308(

تصویر 19. بازآفرینی نقش سیمرغ بر 
لباس شاه در صحنه شکار گراز، دوره 

ساسانی)آورزمانی و جوادی،
)196 ،1395
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جدول2. فراوانی طرح پارچه در دوره ساسانی بر اساس سنگ نگاره های طاق بستان

انواع طرح 
 پارچه

 سایر آثار در تصویر بستانطاق در تصویر توضیحات

 
 

 بدون طرح

 
پادشاهان ساسانی با های بدون طرح در لباس پارچه
 گردید.ی که به لباس دوخته شده تزئین میهای قیمتسنگ

 

 
 ۲تصویر 

 

 
  ۸تصویر 

 
 
 

 ایواگیره

 
صورت قرینه و یک نقش تکرار شونده و شیوه اجرای نقوش به

 گیر است.در آثار ساسانیان چشم ،متداخل

 
 
 
 
 
 

 ۹تصویر  

 

 
ای، دوره با طرح واگیرهه پارچ. ۲۰تصویر  

 (URL: 2) .ساسانی
 
 
 

 انواع قابی
قابی، )قاب

بندی، 
 خشتی(

 
انواع قابی، پرکاربردترین شیوه طراحی پارچه در این 

تلفیقی و دوره است و نقوشی چون جانوری، گیاهی، 
ای دال بر حضور نشانه گیرد.گاه انسانی را در بر می

 دست نیامده است.نوع بندی در این دوره به

 

 
لباس قسمتی از . ۲۱تصویر 

شکار گراز.  صحنه شاه در
 (۲۴۲: ۱۳۴۴نفیسی، )

 

 

 
 

  ۱۲تصویر 

 
 

 داستانی

 
یا ستیز با حیوانات  مضامین شاه در حال شکار و

داشت مقام شاه )مانند نگاری برای بزرگوحشی، وقایع
ور( امپرات پیروزی در جنگ، بازگشت پیروزمندانه یک

موضوعات در منسوجات ساسانی بوده ترین از مهم
 است.

 

 
ای دال بر حضور این نشانه

یافت نشد  بستاننقوش در طاق
 اما حضور آن در سایر آثار

مانده از آن دوره پر رنگ جایبه
 است.

 

 
  ۱۳تصویر 

 و در لباس مردم عادی مشاهده شده است )لباس مردان نمکی(. کمبر اساس دیگر شواهد، در مقیاس  محرمات
 دست نیامده است.این دوره به ای دال بر حضور آن درنشانه دارترنج

 دست نیامده است.این دوره به ای دال بر حضور آن درنشانه محرابی
 دست نیامده است.این دوره به ای دال بر حضور آن درنشانه ایکتیبه

 دست نیامده است.این دوره به ای دال بر حضور آن درنشانه تلفیقی
 دست نیامده است.این دوره به ای دال بر حضور آن درنشانه افشان

 



صفحات 28-15                              
بازیابیطرحونقشپارچههایساسانیبانظربهسنگنگارههایطاقبستان

25

 تصویر در سایر آثار بستانتصویر در طاق توضیحات انواع نقش پارچه
 
 
 
 

 گیاهی

 
 
 
 
صورت تک در سطح پارچه و یا به
صورت ردیفی در حاشیه لباس استفاده به

شدند. نقش درخت زندگی با مفهوم می
مرگی نیز در نمادین جاودانگی و بی

   های ساسانی قابل رویت است.پارچه

 
 
 

 
. بازآفرینی نقوش لباس ۲۲تصویر 

رامشگران در قایق سمت راست، 
بستان، نگاره شکار گراز طاقسنگ

دوره ساسانی. )آورزمانی و جوادی، 
۱۳۹۵ :۱۹۳ ) 

 
 
 
 
 
 

 ۲۲۴-۶۵۱. پارچه ساسانی با نقش گیاهی، ۲۳تصویر 
 (URL: 2)میالدی. 

 
 
 

 جانوری

 
 
 

که به دو دسته پرندگان و جانوران قابل 
 تقسیم هستند.

 

 
 
 
 
 

 
  ۱۵تصویر 

 
 
 
 
 
 

. پارچه با طرح بز، موزه متروپلیتن، ۲۴تصویر 
 (URL: 1نیویورک، قرن هفتم میالدی. )

 
 

 هندسی

انواع اشکال هندسی چون دایره، مربع و 
خطوط صاف، منحنی و پیچیده در 
منسوجات ساسانی قابل رویت است که 
معموالً برای تزئین حاشیه لباس، سر 
آستین و یقه مورد استفاده قرار گرفته 

 است.

 
 
 
 

 
 ۱۶تصویر 

 
 
 
 

 
-۶۵۱. پارچه ساسانی با نقوش هندسی، ۲۵تصویر 

 (URL: 2میالدی. ) ۲۲۴

 
 
 

 انسانی

 
های مرکزیت نقوش انسانی در پارچه

گردد. این ساسانی، به شخص شاه بر می
امر در تمامی آثار هنری آن دوره عمومیت 

معموال شاه را در حال شکار یا داشت که 
 داد.جنگ نشان می

 
ای دال بر حضور این نقوش در نشانه

بستان یافت نشد اما حضور آن در طاق
مانده از آن دوره پر جایسایر آثار به

 رنگ است.

 
 
 
 
 
 

 
 
  ۱۷تصویر 

 
 
 
 

 جمادی

 
 
 

ترین نقوش نجومی مورد از معروف
و گاه  ها، نقش هالل ماهاستفاده در بافته

 ستاره است

 
 
 
 
 
 

 ۱۸بخشی از تصویر 

 
 
 
 
 

 
. پارچه ابریشم با طرح اسب بالدار و هالل ۲۶تصویر 

میالدی. )ریاضی،  ۷و  ۶نوئه، سده ماه، شواهد آنتی
۱۳۸۲ :۲۴۲) 

 

یکی از بارزترین هنرهای آن روزگار یعنی سنگ نگاره ها رجوع 
داشت. البته این سنگ نگاره ها به دلیل تمرکز بر تصویرنمودن شاه 
نوعی محدودیت  عامه مردم،  پوشش  به  توجه  درباریان و عدم  و 
از  یکی  هم  باز  وجود  این  با  اما  می کند  ایجاد  هدف  جامعه  در 
در  است.  ساسانی  نقوش  و  طرح  شناسایی  در  راه ها  مطمئن ترین 
قابل  نقش  شصت وپنج  و  پارچه  طرح  بیست وپنج  حدود  آثار  این 
رویت است که حاکی از اهمیت این سنگ نگاره ها، به عنوان منبعی 
ارزنده است. هم چنین به سبب مطابقت نقوش بعضی از پارچه های 
دوره  لباس های  نقوش  با  اروپا  کلیساهای  در  باقی مانده  ابریشمی 

جدول 3. فراوانی انواع نقش  پارچه در دوره ساسانی بر اساس سنگ نگاره های طاق بستان 

تزئینی

در  و دقت عمل سنگ نگاره های طاق بستان  در طاق بستان  ساسانی 
بافندگی  شناسانیدن صنعت  لحاظ  از  و  لباس ها  نمایاندن جزئیات 
و طراحی پارچه، این آثار حائز کمال اهمیت است. مطلب دیگر، 
با اصول هنر سنتی،  تمایز میان واژگان طرح و نقش است. مطابق 
آن  معنی دار  جزء  کوچک ترین  به  نقش  و  کلی  ساختار  به  طرح 
تفسیر می شود. با این حساب، انواع طرح بر اساس شیوه گسترش به 
واگیره ای، انواع قابی، محرمات، افشان، کتیبه ای، روایی، محرابی و 
ترنج دار قابل تقسیم است. گونه های متنوع نقش نیز بر پایه موضوع 
انسانی، جانوری، گیاهی، جمادی، هندسی  به دسته های  و مضمون 
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16. نوعی دبیای لطیف منصوب به دبیق
17. شهری بود در خوزستان و بهبهان و پارچه ای که در آنجا بافته 

می شده را توزی می گفتند)همان: 200(.
18. پارچه ابریشم دورو

19. جامه دو پوده)همان: 201(
20. پوست جانوری مثل سمور که اغلب سیاه است و به ترکی به 
آن قراخز گویند و نظامی آن را روباه رنگین خوانده است)همان: 

.)201
21. حوصل جمع حوصله، کلمه ای عربی و نام مرغ سفیدی است 
که اکثراً بر کناره آب ها نشسته و چون حوصله زیاد دارد بر واحد 

اطالق جمع کردند و حواصل گفته اند)همان: 201(.
22. قز کلمه فارسی ابریشم خام و عربی آن قزبه با تشدید است 

)همان: 201(.
23. Possy

24. شهری در شمال شهر شوش
25. Sidonius Apollinariss

26. Clermont

Gaul .27، فرانسه
Astana .28، نام محوطه باستانی در سین کیانک، ترکستان چین 

)ریاضی، 1382: 159(
29. نام پایتخت حکومت محلی پالمیر در سوریه)همان: 163(

30. تورفان یا طرفان شهری واحه ای و مرکز والیت تورفان در 
شرق ناحیه خودگردان سین کیانگ)ترکستان شرقی( در چین است 

.)URL: 3)

Dura Europoas .31، شهر باستانی در سوریه )ریاضی، 1382: 
)160

Antinoe .32، شهری در مصر که از قبرستان های آن پارچه های 
فراوانی به دست آمد)همان: 34(.

33. Hermitage Museum

34. Guntgeverbe Museum

35. Metropolitan Museum

36. Smirnov

37. Orbeli

38. ستاره محاط در دایره، به عنوان عالمت شاخصه کارگاه های 
پورجعفر، 1386:  و  بود)فربود  سلطنتی  و حیوانات  ایرانی  نساجی 

.)75
39. The Victoria and Albert Museum 

منابع فارسی
اکرمن، فیلیس و پوپ، آرتور. آپهام)1387(، سیری در هنر ایران 

نشان  طاق بستان  سنگ نگاره های  است.  شده  دسته بندی  تلفیقی  و 
اقسام  سایر  امکان حضور  به رغم  عهد  این  پارچه های  در  می  دهد 
از جمله طرح داستانی در سایر آثار به جای مانده از این دوره، تنها 
طرح  بدون  همین طور  و  قابی  واگیره ای،  طرح  های  وجود  به  باید 
شهادت داد که مسلمًا به جهت استفاده در پوشش شاه و سایر افراد 
دربار در سنگ نگاره های طاق بستان مجال حضور یافته اند. از جهت 
نقش نیز هر چند با نظر به تکه پارچه   های به جای مانده، حضور 
نقش انسانی در این دوره مسجل است اما بر اساس همان نمونه ها 
و همین طور سنگ نگاره های طاق بستان، برتری با نقوش جانوری و 
گیاهی است بدین ترتیب مداقه در هفت نمونه از سنگ نگاره های 
عصر ساسانی نشان می دهد در این روزگار، عمومیت کلی پارچه ها 
با طرح های واگیره ای، انواع قابی و بدون طرح است و نقش قالب 
گیاهی و حیوانی و یا در مواردی هندسی، جمادی، تلفیقی است. با 
توجه به تمرکز این مقاله بر طبقه بندی برخاسته از بستر هنرهای 
سنتی، این شیوه تقسیم انواع طرح و نقش پارچه، ظرفیت آن را دارد 
ایرانی  دست بافت  منسوجات  اندازه  به  را  خود  بررسی  دامنه  که 
و  نقش  بررسی  دیگر،  سوی  از  دهد.  گسترش  مختلف  اعصار  در 
طرح منسوجات ادوار مختلف ایران بر اساس صور به جای مانده در 
معماری »گچ بری«، موضوع دیگری است که تا پیش از این مورد 
مداقه ضابطه مند قرار نگرفته است، بنابراین مجموع این دو کیفیت، 

دست مایه مناسبی برای پژوهش های آتی فراهم می  آورد.

پی نوشت ها
 1. Ammianus Marcellinus (325-330 A.C)

2. درنا
3. Andre Godard (1881-1965)

4. Arthur Upham Pope (1881-1969)

5. Roman Ghirshman (1895-1979)

6. Mario Bussagli (1917-1988)

7. Umberto Schrato

8. Arthur Emanuel Christensen (1875-1945)

9. Hwan Tsang; Xuanzang (602-664 A.C)

10. Theophylact Simocatta

تقسیم  اراضی  آبیاری  به منظور  فرات  آب های  که  جایی   .11
می شود )پیگولوسکایا و همکاران، 1353: 125(.

12. شوینده الیاف کتان
13. ابومنصور عبدالملک ثعالبی، شاعر، لغوی، کاتب و تاریخ نگار 

)URL:3)ایرانی عرب زبان
14. غالم دانای خسرو پرویز)سامی، 1397: 200(

15. پارچه ظریفی که در مرو بافته می شد.
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During the Sasanian era, the knitting craft and also the 

art of textile design had become very rich and well devel-

oped, but the textiles are not survived and are only discov-

erable by reliefs that are considered as profound artworks 

of that time. Sasanian reliefs are the valuable legacies 

which play an important role in validating the collected 

documents by archaeological and historical studies. Pre-

senting a wide range of art, culture, political and religious 

aspects of the Sasanian empire, all of these reliefs spotlight 

the emperor and each one is engraved to represent a con-

cept or a true event. They focus on the emperor and royal 

court members, therefore, we don’t know about the cloth-

ing of the major population of the society, nevertheless, 

it is a certain way to discover the Sasanian patterns and 

designs. About thirty four petroglyphs have been identified 

in Iran, among which Taq-e Bostan, having been built in 

the Sasanian period on the once- essential and high-traffic 

Silk Road and containing some of the largest Sasanian 

petroglyphs, is highly important. The petroglyphs provide 

a vast landscape of Sasanian era subjects and motifs, en-

abling us to clearly see what motifs were common at the 

time. Many of the motifs in these petroglyphs are depicted 

on gold pieces and metal plates remained from the Sassa-

nid era. Many studies have been conducted on knitting in 

the Sasanian period, because of the importance of knitting 

for Sasanians of middle ages and its effect on the textile art 

of the three ancient continents. They have used historical 

texts and other artworks of the Sasanian period, and es-

pecially studied the clothing depicted in Taq-e Bostan. To 

discover the textile design in the Sasanian era, this study 

tries to answer the question: “How do the Sasanian textile 

patterns and designs could be discovered by the study of 

Taq-e Bostan’s reliefs based on principals of the traditional 

Persian arts?” This study adopts a historical analysis meth-

od and tries to study seven reliefs from the Taq-e Bostan, 

and rediscover the pattern and design of the usual textiles 

from the Sasanian period based on principals of the tradi-

tional Persian arts. The results indicate that these reliefs 

represent about twenty five textile designs and sixty five 

evident patterns, which show the richness of these resourc-

es. Also, being similar to some silk fabrics survived from 

the European churches, the patterns of Sasanian clothing 

and the sophisticated representation of clothing details in 

Taq-e Bostan’s reliefs show the importance of these reliefs 

for a rediscovery of the knitting craft and textile design. 

The results show that in addition to textiles without design 

and pattern, other types are divided based on the imple-

mentation of main design, including: translational sym-

metry (vagirei (repeating), frame types), asymmetrical and 

isolated (narrative) The frame-based textiles found in Taq-

e Bostan include qab-qabi (repeating frames), and kheshti 

(brick-shaped), and their type is not clearly recognizable. 

This concise category is based on the legacy of traditional 

design which is illuminated by plant, animal, geometric, 

human, still life, and composite patterns. 
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