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Abstract 
Sasanians created more than thirty rock reliefs during their reign, most of which are 
loacated in their homeland of Pars. The study of Sasanian monumental rock reliefs has a 
long tradition and these fascinating monuments have been subject of scrutiny from many 
different perspectives. Nevertheless, one major issue still remains relatively unattended: 
how did these reliefs appear to ancient viewers? This broad question can be considered 
from at least two different angles: firstly, the relationship between the reliefs and their 
built and natural environment and secondly the original appearance of the reliefs, which 
now appear as grey rocky surfaces to us, when they were created and during their time of 
splendor. While the issue of polychromy in the Achaemenid rock art and architecture has 
been subject of intensive studies, apart from few brief references, this subject has not 
attracted much attention among scholars of Sasanian art and archaeology. Were these 
monuments decorated with color in their original form? If so, what colors were most 
commonly used? Can we reconstruct the colorful appearance of these reliefs? While 
empirical evidence of coloring has not been thoroughly documented on Sasanian reliefs 
yet, examination of several literary evidence as well as application of polychromy in 
other forms of Sasanian art, such as wall paintings, textiles, mosaics and stucco 
decorations can provide valuable indirect data on the subject and elucidate the Sasanian 
palette. Based on a such variety of evidence, as well as the long tradition of polychromy 
in ancient Iran at least from the Neo-Elamite period up to the Qajar era, it seems fairly 
rational that Sasanian rock reliefs were indeed colorful images standing out against their 
rocky background. Considering the close relation between three domains of wall painting, 
stucco decorating and rock reliefs, colorful appearance of Sasanian rock reliefs can be 
reasonably reconstructed. 
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Intuoduction 
Creation of rock reliefs is deep-rooted in royal traditions of ancient Iran. When Ardashir I 
(224-241 AD) rose to power in the early 3rd century AD, natural and built landscape of 
southwest and western Iran was already transformed into a gallery of reliefs. Sasanians 
created more than thirty rock reliefs between the 3rd and 7th centuries AD, most of which 
are located in their homeland of Fars. 

Sasanian rock reliefs have been examined from many different aspects. Nevertheless, 
one major issue still remains fairly unattended: how did these reliefs appear to ancient 
viewers? This broad question can be considered from at least two different angles: firstly, 
the relationship between the reliefs and their built and/or natural environment and 
secondly the original appearance of the reliefs, which now appear to us as grey rocky 
surfaces. While the issue of polychromy in the Achaemenid rock art has been subject of 
intensive studies, it has not attracted much attention among the scholars of Sasanian art 
and archaeology. Were Sasanian rock reliefs decorated with color in their original form? 
If so, what colors were most commonly used? How we can reconstruct the colorful image 
of these reliefs? While empirical evidence of coloring has not been documented on 
Sasanian reliefs yet, examination of available literary evidence as well as evidence of 
polychromy in other forms of Sasanian art, such as wall paintings, textiles, mosaics and 
stucco decorations can provide valuable data on this issue and relatively elucidate the 
Sasanian rock art polychromy.  The earliest evidence of coloring on an ancient Iranian 
rock relief is reported on Eshkaft-e Salman (SS II) and Kul Farah (KF IV) Neo-Elamite 
rock reliefs (Dieulafoy, 1885: 266 cited in Nagel, 2013: 603; Alvarez-Mon, 2013: 216, 
note 31). Coloring and gilding of the Achaemenid stone reliefs, sculptures and 
inscriptions was also subject of great scrutiny (Lerner, 1971, 1973, 1976; Tilia, 1978: 29-
70; Nagel, 2010; 2013, Aloiz et. al., 2016). Although 17th-19th centuries European 
travelers reported about traces of color and gilding on Persepolis and Naqsh-e Rostam 
inscriptions and reliefs, it was E. Herzfeld who paid a particular attention to this subject, 
provided the first colorful reconstruction of some reliefs in the 1920s and conducted 
further observations in the 1930s (Herzfeld, 1941(1391Š): 220, Fig. 64; Nagel, 2010: 
67ff; 2011; 2013: 601-605) (Figs. 1-2). Thanks to further developments of such 
investigations during later decades, a relatively large body of information is now 
available about polychromy of Achaemenid rock art particularly in Persepolis and Naqsh-
e Rostam. These two sites are of particular importance for the subject of the present study 
considering the common origin of Achaemenids and Sasanians in central Fars and the 
latter’s homage to ancient monumental remains of Persepolis and Naqsh-e Rostam. 
Traces of color on Achaemenid stone reliefs were surely more visible in the 3rd century, 
where early Sasanians visited and resided in Persepolis occasionally or created their 
reliefs and inscriptions in Naqsh-e Rostam.   As regards the key issue of polychromy in 
Sasanian rock reliefs we shall point to several evidence. Sasanian graffiti at Persepolis 
have been considered roots of Sasanian rock reliefs imagery. Callieri believes that they 
were incised line drawing filled with color and should be considered components of 
larger colorful scenes (Callieri 2003). If we accept this idea, then Persepolis Sasanian 
graffiti are not only forerunners of rock reliefs in terms of their imagery but also as 
regards the issue of coloring the images. Additionally, few mentions and statements have 
been presented by scholars of Sasanian art about traces of color on Taq-e Bostan reliefs 
and the coloring of reliefs in the large grotto (Pope, 1930: 20; Morgenstern, 1964: 1373; 
Porada, 1965(1354Š): 302) as well as the existence of a plaster coating on some of 
Bishapur rock reliefs that was more likely colored (Herrmann & Howell 1981, 21-22; 
1983, 12-13). Traces of plaster coating covered with red color was also identified on 
Sasania rock of Rag-e Bibi relief in Afghanistan (Grenet, F. 2005(1386Š): 66). Apart 
from these brief notes, no other major study has investigated this issue. Nevertheless, it 
can be confidently stated that Sasanian rock reliefs were colored panels in continuation of 
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earlier traditions.Literary evidence can shed light on the subject of polychromy of 
Sasanian rock reliefs in two ways. Firstly, there are early Islamic historical sources such 
as Al-Tanbih wa al-Ishraf by Mas’udi and Tarikh-e Sini Muluk al-Arz wa al-Anbiya by 
Hamza al-Isfahani, both from 10th century AD, that talk about the exiastance of some 
illustrated books recording the deeds and lives of Sasanian kings and queens and 
including colorful paintings of them (Mas’udi: 99-100; Hamza: 46-48). Hamza gives a 
detailed account of these paintings, figures’ poses as well as colors used in their royal 
apparel as if he has seen the book himself (Table 1). Such books point to the importance 
of painting and the art of royal imagery in the Sasanian period. Secondly, we shall refer to 
a fascinating account of Ibn-e Faqih who points to the colorful appearance of Taq-e 
Bostan reliefs that was still visible in the early 10th century AD (Ibn-e Faqih: 30-31).   

In addition to written sources, other forms of Sasanian art, such as wall paintings, 
textiles, mosaics and stucco decorations offer remarkable information about coloring 
compositions, common colors and polychromy in Sasanian visual arts. This information 
can be used in an inductive approach to reconstruct the colorful appearance of Sasanian 
rock reliefs. Wall painting from Tepe Hesar, Ctesiphon, Haji Abad, Dura-Europus, Susa 
and Ivan-e Karkheh, Firuzabad and Kuh-e Khwajeh, stucco decoration from Ctesiphon 
and Nezam Abad, mosaic panels from Bishapur as well as Sasanian textiles or their 
represenations in other materials are examined here in terms of their polychromy and 
colors used in their backgrounds and designs (Figs. 4-6).  
Like their Parthian predecessors, Sasanian stucco decorations were colored to give a vivid 
and colorful look to monumental buildings. While geometric and floral designs dominate 
Sasanian stucco decorations, designs and motifs similar to rock reliefs iconography such 
as horse riders and are examined in particular in terms of their coloring. According to 
Kröger, due to their polychromy, Sasanian stuccos were closely linked with wall 
paintings but their multidimensional nature connects them to the art of sculpting as well 
and so, colorful Sasanian stuccos stand between wall paintings and polychrome 
sculpturing or art of rock reliefs (Kröger 1982(1396Š): 263, 333). Additionally, it has 
been suggested that some of Bishapur’s rock reliefs were also covered with a layer of 
plaster and colored. So, the practice of color application on plaster surfaces and stucco 
decorations is particularly important for investigating and reconstructing polychromy of 
Sasanian rock reliefs. A number of plaster and mud reliefs were also discovered in Kuh-e 
Khwajeh showing three horse riders, a lion attacking a horse, as well as two fronting men 
exchanging diadem. Traces of color were reported on them (Ghanimati, 2013: 886; Stein, 
1928, II: 912). These are invaluable evidence pointing to the tradition of coloring relief 
scenes in Sasanian figurative art tradition. Examination of the aforementioned evidence 
show that certain colors were favorable and dominant is Sasanian visual arts. Different 
shades of blue, red and white were the most common colors. Backgrounds were mostly in 
blue and turquoise or less in ochre and red. Horses were usually brown. Red and purple 
were used widely to show the color of royal garments including the shoes. Jewelry were 
colored in yellow. Hairs, beard and mustaches were in black, brown or dark gray whiles 
skins were colored in pink. To conclude, although empirical evidence of color has not 
been documented yet on Sasanian rock reliefs, based on a variety of evidence, as well as 
the long tradition of polychromy in ancient Iranian rock reliefs at least from the Neo-
Elamite period and its continuation up to Qajar era - as attested by the colored Qajar relief 
in the larege grotto of Taq-e Bostan-, it is truly sensible to suggest that Sasanian rock 
reliefs were colorful images standing out against their rocky background and putting all 
these evidence together, we might be able to propose a reasonable reconstruction of the 
once colorful appearance of Sasanian rock reliefs (Fig. 7). 
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 هاي ساسانی نگاره رنگ در سنگو کاربرد  آمیزي رنگنگاهی به مساله 
 1نگین میري

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار گروه باستان
 30/03/1401؛ تاریخ پذیرش: 09/03/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 چکیده
جاد کردند که بیشتر آنها در پارس، خاستگاه دینی و سیاسی ایشان نگاره ای ساسانیان در دوران شاهنشاهی خود بیش از سی سنگ

 ،شناسی معناشناسی، زیبایی ،نمادگرایی ،فنیهاي  چون شاخصه یهاي ساسانی تاکنون از منظرهاي گوناگون نگاره سنگقرار داشت. 
آنچه تاکنون کمتر به آن توجه اند. در این میان  شماري بوده هاي بی موضوع پژوهشاهمیت و مضمون تاریخی  و پردازي شخصت

آنهاست. این سوال از دو وجه قابل بررسی است: یکی نسبت میان   ها در زمان آفرینش و حیات اولیه نگاره شده منظر این سنگ
که امروزه –ها  نگاره نهایی این سنگ  پیرامون خود، و دیگري پرداخت و جلوه  شده ها با محیط طبیعی و ساخته نگاره سنگ

هاي  هاي هخامنشی دستمایه پژوهش نگاره آمیزي سنگ هاي گذشته مساله رنگ ي رنگ و یکدستند. با اینکه در دههخاکستر
کنون چندان مورد تابه جز اشاراتی کوتاه و پراکنده هاي ساسانی  نگاره سنگ در آمیزي رنگکاربرد رنگ و توجهی بوده، مساله  قابل

هایی بیشتر به کار  ي ساسانی اساسا پرداختی رنگین داشتند؟ اگر چنین بوده، چه رنگها نگاره است. آیا سنگ  هتوجه قرار نگرفت
هاي  نگاره اینکه شناسایی شواهد مادي رنگ بر سنگ توجه به ها را بازسازي کرد؟ با آمیزي این نگاره توان رنگ رفتند؟ می می

با بررسی شواهد کاربرد رنگ در  شود میژوهش تالش و هنوز به نتایج قطعی نینجامیده، در این پ بودهساسانی در دست بررسی 
ها) و نیز شواهد متنی مستقیم و غیرمستقیم  هاي دیواري، گچبري و بافته کاري، نقاشی ساسانی (موزائیک  سایر هنرهاي دوره

ر حد امکان پاسخی نگاري و هنر این دوران بازشناسی شده و د هاي غالب مورد استفاده در شمایل ، رنگتاریخیبرگرفته از منابع 
هاي  نگاره که سنگ شود ه میها، چنین نتیجه گرفت هاي طرح شده ارائه شود. در نهایت بر اساس مجموعه شواهد و داده براي سوال

رسد و تا دوره  دوران عیالم نو میباستان، که سابقه آن دست کم به  ها در ایران نگاره آمیزي سنگ ساسانی در تداوم سنت رنگ
اند و با توجه به نزدیکی بسیار میان سه عرصه نقاشی دیواري، گچبري و  تردید پرداختی رنگین داشته تداوم داشته، بینیز قاجار 
  دست یافت. شواهد مورد اشارهبر اساس رنگین نخستین آنها   بازسازي نسبی از چهرهیک توان به  ها، می نگاره سنگ

 .آمیزي ، رنگ، رنگبرجسته، ساسانی نگاره، نقش سنگ کلیدي: هايهواژ

 مقدمه.1
هایی  هیم و پیامابزاري با هدف جاودانه ساختن شمایل شاهی و انتقال مفا  ها به منزله نگاره آفرینش سنگ

نزدیک و ایران باستان بود. مقارن با روي کار آمدن اردشیر اول  بینندگان، سنتی دیرپا در خاور معین به
هایی از دوران  نگاره بیعی و فرهنگی ایران غربی با وجود سنگانداز ط ساسانی در سده سوم میالدي، چشم

فرح  کننده عیالمی در کورانگون، کول هاي خیره نگاره تا سنگگرفته ذهاب  نی در سرپل گوناگون، از نقش آنوبانی
رستم تا  جمشید، پاسارگاد و نقش هاي سنگی هخامنشی در بیستون، تخت برجسته رستم، از نقش و نقش

 ها بدل شده بود.  نگاره هاي الیمایی و اشکانی، به نمایشگاهی از سنگ نگاره سنگ
نگاره ایجاد کردند که بیشتر آنها در پارس، خاستگاه  ساسانیان در دوران شاهنشاهی خود بیش از سی سنگ

اي طوالنی دارد.  هاي ساسانی سابقه نگاره پژوهش درباره سنگشناسایی و دینی و سیاسی ایشان قرار داشت. 
شناسی و ... هر کدام از منظري این آثار یکتا و چندالیه  اسطوره ،شناسی، دین پژوهشگران تاریخ، هنر، باستان

پردازي تا اهمیت و مضمون  شناسی و شخصت هاي فنی تا نمادگرایی و معناشناسی، از زیبایی را از جنبه
ن جاي طرح یک پرسش خالی است: این ها ادامه دارند. در این میا اند و همچنان این پژوهش تاریخی کاویده
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خود چه منظري داشتند؟ این سوال از دو وجه قابل بررسی است:   ها در زمان آفرینش و حیات اولیه نگاره سنگ
نهایی و   پیرامون خود، و دیگري پرداخت و جلوه  شده ها با محیط طبیعی و ساخته نگاره یکی نسبت میان سنگ

به چشم بینندگان معاصر با آنها. به رغم  -روزه خاکستري رنگ و یکدستندکه ام–ها  نگاره اصلی این سنگ
  دستمایه )وابسته به فضاهاي معماري و تدفینی( هخامنشی هاي نگاره سنگر د 1يآمیز اینکه مساله رنگ و رنگ

ق هاي شکار در طا توجهی بوده، به جز اشاراتی کلی و گذرا، آن هم صرفا در خصوص نگاره هاي قابل پژوهش
 ;Herzfeld, 1920: 96-97; Pope, 1930: 20; Morgenstern, 1964: 1373 304-302: 1354پرادا، بستان (

Schmidt, 1970: 138; ( چندان مورد تاکنون هاي ساسانی  نگاره سنگدر آمیزي  رنگ و رنگکاربرد مساله
هاي به کار  بط با بازسازي رنگترین تالش مرت است. نزدیک پژوهش جامعی قرار نگرفته دستمایه و  نبوده توجه

هاي ساسانی را شاید بتوان بازسازي پیشنهادي رنگ و طرح نقوش پوشاك دوره ساسانی بر  نگاره رفته در سنگ
اصلی موضوع  ،). بر این اساس306-286: 1382ریاضی، هاي طاق بزرگ طاق بستان دانست ( اساس حجاري

هاي ساسانی  نگاره هاي ساسانی است. آیا سنگ نگاره در سنگآمیزي  مساله رنگ و رنگبررسی رو،  نوشتار پیش
توان  رفتند و آیا می هایی بیشتر به کار می اساسا پرداختی رنگین داشتند؟ اگر اینچنین بوده، چه رنگ

  آمیزي این نقوش را بازسازي کرد؟ در این پژوهش با استفاده از شواهد کاربرد رنگ در سایر هنرهاي دوره رنگ
ها و منسوجات) و نیز شواهد متنی مستقیم و  هاي دیواري، گچبري و پارچه کاري، نقاشی موزائیکساسانی (

نگاري و هنر این  هاي غالب مورد استفاده در شمایل شود رنگ غیرمستقیم برگرفته از منابع تاریخی سعی می
یت بر اساس این مجموعه هاي طرح شده ارائه شود. در نها دوران بازشناسی و در حد امکان پاسخی براي سوال

گردیم تا زمینه و  هاي ساسانی باز می نگاره آمیزي در سنگ رنگ و رنگ کاربرد ها، به مساله از شواهد و داده
 رنگین نخستین آنها را بسنجیم.  امکان بازسازي چهره

 ها در ایران باستان نگاره آمیزي سنگ پیشینه و مروري بر رنگ. 2
گردد.  ها در ایران باستان به دوره عیالم نو باز می نگاره رابطه با رنگین بودن سنگ ترین شواهد موجود در قدیمی

) تایید شده است. SS IIنگاره دوم اشکفت سلمان ( هاي عیالمی بر مبناي سنگ نگاره مساله رنگین بودن سنگ
می مشاهده شده است. نگاره بقایایی از الیه اندود گچ و رنگ قرمز بر پوشش سر و جامه ملکه عیال در این سنگ

) KF IVنیز ثبت شده است ( 4عالوه بر این شواهدي از رنگ روي دو پیکر در سنگ نگاره کول فرح 
)Alvarez-Mon, 2013: 216, note 31 میالدي نیز آثار فراوانی از رنگ بر نقوش کول فرح  19). در سده

مون معتقد است -). آلوارزDieulafoy, 1885: 266 cited in Nagel, 2013: 603گزارش شده بود (
شدند. پس از صاف کردن سطح صخره و ایجاد نقش، سطح آن  هاي عیالمی در پنج مرحله ایجاد می نگاره سنگ
شده، سپس جزئیات و ظرایف نقش روي این اندود  گیري و پوشانده  اي از اندودي گچی با پایه قیر قالب با الیه

 ).Alvarez-Mon, 2013: 216شد ( آمیزي می اجرا و در مرحله آخر نقش رنگ
هاي هخامنشی داشت.  نگاره سنگها و  کتیبهآمیزي در  رنگ و رنگکاربرد اي به مقوله  در اینجا باید توجه ویژه

) پاسارگاد، تخت جمشید و شوشهاي هخامنشی به جز در بیستون، همگی وابسته به فضاهاي معماري ( نگاره سنگ
هاي هخامنشی در تخت جمشید و  نگاره آمیزي سنگ رنگند. مساله هست) تخت جمشید و نقش رستمو تدفینی (
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یابد که به دلیل اشتراك خاستگاه خاندانی هخامنشیان  به ویژه از آن رو در این نوشتار اهمیت مینقش رستم 
نزد ساسانیان نخستین  هخامنشیان اي یادمانی و ساسانیان در فارس مرکزي، میراث معماري سنگی و صخره

نقش  اي هاي صخره هاي ساسانی در پاي آرامگاه نوشته ها و سنگ نگاره سنگوجود وبی شناخته شده بود؛ به خ
 .Frye 1975: 238; Wiesehöfer 1994: 139, fnو نیز در صفه تخت جمشید شاهدي بر این مدعاست ( رستم

4; Callieri, 2003; Mousavi, 2012: 79-82(2بخشی از میراث . تردید جلوه  ، بیسانیانسا در معرض دید
کاربرد رستم بود. مساله  نقشهاي  آرامگاهتخت جمشید و بناهاي صفه هاي هخامنشی در  نگاره رنگین سنگ
اي  هاي گسترده هخامنشی تا به امروز دستمایه پژوهشاي  و هنر صخرهآمیزي در معماري  رنگ و رنگ

). Lerner, 1971, 1973, 1976; Tilia, 1978: 29-70; Nagel, 2010; 2013, Aloiz et. al., 2016است ( بوده
هایی از آثار رنگ و طالکاري  میالدي گزارش 19و به ویژه در سده  17  به رغم اینکه جهانگردان اروپایی از سده

رستم به دست داده بودند اما  جمشید و نقش هاي هخامنشی در پاسارگارد، تخت نبشته ها و سنگ نگاره در سنگ
 :Nagel, 2010بیستم آغاز کرد ( ةعلمی درباره این مقوله را ارنست هرتسفلد در اوایل سدپژوهش و توجه 

67ff; 2011; 2013: 601-605هاي برجاي مانده بر نماد موسوم به انسان بالدار یا  ). کشف و بازسازي رنگ
ین مسیر به شمار شاید بتوان نخستین قدم در ا 1923اهورامزدا در تاالر صدستون توسط هرتسلفد را به سال 

اي به  اند.... آبی فیروزه زمینه سیاه عمیقی قرار گرفته ها روي پس رنگ« ،آورد. در اینجا به گزارش هرتسفلد
روشنی نارنجی یا طالیی دارد، ارغوانی سیر و آبی الجوردي، و به -شود، زرد سایه نارنجی روشن بدل می-سرخ

). عالوه بر الف-1تصویر )(64، لوحه 220: 1391هرتسفلد، ( »ندکن ندرت نوعی سبز زمردي طرح رنگی را کامل می
نگاره شاه و  )، بخش پایین سنگکاخ سه دروازههاي ساختمان مرکزي ( این در جریان کاوش در یکی از درگاه

ها قرمزي   هایی درخشان بر سطح آن آشکار شد. به گزارش هرتسفلد جامه شاه و کفش خادمان وي با رنگ
). هرتسفلد شگفتی خود را از 2تصویر شد ( بقایاي رنگ همه جاي این قسمت از نقش دیده میدرخشان بود و 

ها اساسا به رنگ سنگ صیقل یافته یعنی  نگاره کردم سنگ ابتدا گمان می"کند:  کشف این نقش چنین بیان می
ها با آبی روشن، قرمز،  شمها و چ ها، لب هایی از آنها مانند زیورآالت، پرهاي بال سیاه بودند و تنها اندك بخش

گون شاید بر  هایی درخشان و گونه ها سرتاسر با رنگ شد، اما اکنون باید گفت تمام نقش سبز و زرد آرایش می
شناسی دانشگاه شیکاگو،  به موسسه شرق 1932نوامبر  5نامه هرتسفلد در ( "آمیزي شده بودند زمینه سیاه و صیقلی رنگ

هاي این  نگاره اي و قرمز ارغوانی بر سنگ اشمیت نیز به وجود رنگ آبی فیروزه ). بعدهاNagel 2013: 605در 
هاي تخت جمشید صحه نهاد  نگاره ساختمان اشاره کرد و بر مبناي شواهد متعدد بر رنگین بودن بیشتر سنگ

)Schmidt, 1953: 32, 82, n. 90, 116, 134, n. 53, 257(. ازي جلوه هایی جهت بازس لرنر و تیلیا نیز تالش
 :Lerner, 1971: 23, fig. 9-10; 1973هاي برجاي مانده انجام دادند ( رنگین بعضی از نقوش بر مبناي رنگدانه

120-121; Tilia, 1978: 33, fig. 1a, 36) ( بقایاي رنگ به ویژه از نماي منقوش آرامگاه داریوش ب-1تصویر .(
اند.  هاي باالي تخت، بدن و یال شیرها آبی بوده ایهها، آر گزارش شده است. کتیبه نیز اول در نقش رستم

ها، مردمک و لب و قرمز  هاي آبی بر ریش و موي داریوش، آبی و سفید بر تاج، قرمز بر پلک بقایایی از رنگدانه
هاي آبی، قرمز  هاي نماي آرامگاه با رنگ ). سایر بخش3هاي وي شناسایی شده است (تصویر  تیره نیز بر کفش

-Schmidt, 1970: 83-84; Nagel, 2010: 140-154, figs. 4.23-4.36, 2013: 608سته شده بودند (و سبز آرا

ها  شناختی و مطالعات آزمایشگاهی اخیر بروي بقایاي رنگدانه ). در مجموع شواهد نوشتاري، باستان609
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رنجی، آبی و نیز طالیی هاي زرد، قرمز، سبز، نا هاي درخشان و متنوعی به ویژه در طیف وجود رنگ ةدهند نشان
 ,Nagel) هستند (ها و کتیبه ها نگاره هاي دیواري، آجرهاي لعابدار و سنگ شامل نقاشیبروي سطوح معماري هخامنشی (

2010: 252-256  .( 
 

 
 
 

 
 .Nagel, 2010: 114, Fig. 4طرح آبرنگی هرتسفلد از نقش انسان بالدار در تاالر صد ستون تخت جمشید (-: الف1تصویر 

 ).Tilia 1978: Pl. A, Fig. 1( بازسازي رنگی تیلیا از نقش انسان بالدار در تاالر صد ستون -) ؛ ب12
Figure 1: A- Herzfeld watercolor reconstruction of the winged figure, Persepolis Throne or 

Hundred-Column Hall (Nagel, 2010: 114; Fig. 4. 12); B- Tilia’s colorful reconstruction of the 
winged figure (Tilia 1978: Pl. A, Fig. 1) 
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 ,Herzfeld( تخت جمشید نگاره شاه و مالزمان بر درگاه شمالی ساختمان مرکزي (کاخ سه دروازه) : طرح آبرنگی سنگ2تصویر 

1933: 488; Krefter, 1989, Taf. 1(. 
Figure 2: Watercolor drawing of the King and his attendants, Persepolis Central Building 

(Tripylon) northern doorjamb (Herzfeld, 1933: 488; Krefter, 1989, Taf. 1). 
 
 



 163 /  1401 بهار ،1 ةشمار ،14 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

 
 .)Nagel, 2010: 143, Figs. 4: 23-25: بقایاي رنگ بر آرامگاه داریوش اول در نقش رستم (3تصویر 

Figure 3: Traces of Paint on the figure of Darius I, Naqsh-e Rostam (Nagel, 2010: 143, Figs. 23-
25). 

کالیري در بررسی پردازیم.  هاي ساسانی می نگاره مربوط به رنگین بودن سنگ مالحظاتدر ادامه به مرور 
؛ 265-263:  1391هرتسفلد، ) با ارجاع به هرتسفلد و اردمان (2003هاي سوزنی تخت جمشید ( مفصل نگاره

Erdmann 1969: 55-56هاي نخست سده  هاي به جامانده از دهه پردازد که این نقش ) به این مساله مهم می
هاي ساسانی به شمار آورد و ردپاي  نگاره گیري هنر سنگ درآمد و نقطه آغاز و شکل سوم را باید پیش

هایی قابل  ین نقششوند، در نقاشی و چن گر می اي ساسانی جلوه هایی که بعدتر در هنر صخره مایه نقش
هاي فنی نقوش سوزنی تخت جمشید به  بازشناسی است. کالیري بر مبناي این مالحظات و نیز بررسی ویژگی

ها براي دیده شدن  ها، معتقد است این نگاره ویژه عمق بسیار کم خطوط و تا حدودي دشواري مشاهده نقش
هاي  سازند در واقع طراحی ها را بر ما آشکار می آمیزي شده باشند و خطوطی که امروز این نقش بایست رنگ می

اند. به این ترتیب ناقص بودن ظاهري بعضی عناصر نقشی یا عدم ارتباط آنها با  هایی رنگین بوده خطی نقش
ها به عنوان  بقیه نقوش نیز در واقع به معناي ناتمامی یا ناقص بودن آنها نیست بلکه در صورت درك این نگاره
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توان این اجزاي مختلف و پراکنده را در  شده، به خوبی می آمیزي تکمیل می حنه که با رنگاجزایی از یک ص
). به این ترتیب این نقوش رنگین خلق شده بر بستري Callieri 2003تر نقشی، تفسیر کرد ( این بستر بزرگ

توانند  ه خوبی میاي، ب هاي برجسته صخره سنگی، به عنوان حلقه واسطی میان هنر نقاشی دیواري و هنر نقش
 ها در مقام شواهدي چشمگیر مورد توجه و ارجاع قرار گیرند. نگاره در بررسی مساله رنگین بودن سنگ

هاي شکار طاق بزرگ  هاي ساسانی همانطور که در مقدمه بیان شد، تنها نگاره نگاره در خصوص دیگر سنگ
هاي  نگاره . پوپ به وجود آثاري از رنگ بر سنگاند نقوش مورد توجه قرار گرفته متفاوت بستان به دلیل ماهیت

هاي ساسانی را بیان  نگاره احتمال رنگین بودن سنگبه شکلی گذرا طاق بستان اشاره کرده و بر مبناي آن 
تري از این شواهد رنگی از جمله موقعیت و رنگ  ). متاسفانه وي اطالعات دقیقPope, 1930: 20( ه استدرک

ا مورگنسترن موقعیت آن را گوشه باالي جانب راست دیوار جنوبی طاق بزرگ طاق آن به دست نداده است ام
هاي طاق بزرگ طاق  نگاره ). درباره رنگین بودن سنگMorgenstern, 1964: 1373بستان ذکر کرده است (

انتهاي  ها در جاي دادن پیکره«گوید:  چنین می هنر ایران باستانهاي شکار شاهانه پرادا نیز در  بستان و صحنه
ها کنده  یک ایوان در موقعیت نقوش برجسته تغییراتی را به وجود آورد. این آثار دیگر در فضاي باز بر صخره

شدند. این تغییر نه تنها باعث کاهش در اندازه نقوش  شدند بلکه در انتهاي تاالر طاقداري محافظت می نمی
هاي مناسب باعث به کار بردن رنگ  ارتر قسمتبرجسته گردید، بلکه احتماال براي برجسته نشان دادن آشک

اي به دور سر تاکید شده است. وسیله دیگري که احتماال  تر شاه با هاله نقش کوچک«). 302: 1354پرادا، ( »شد
طرح لباس شاه .... و  ساخته استفاده از رنگ بوده است.... با کمک آن تقش شاه را از پیرامون خود متمایز می

 »کنندگان در شکار مطمئنا رنگ شده بودند تا به چشم بیایند ه تر در لباس دیگر شرکتهاي ساد نیز طرح
) هاي نقش رستم آرامگاههاي عیالمی و هخامنشی ( طور که در خصوص سنگ نگاره البته همان). 304: 1354پرادا، (

نا بر گزارش هرمان، بعضی از بها در فضاي باز لزوما منافاتی با رنگین بودن آنها ندارد.  نگاره دیدیم، وجود سنگ
آمیزي شده بود  بودند که به احتمال زیاد رنگ هاي از اندود گچ پوشانده شد با الیهنیز  نگاره بیشاپور سنگ

)Herrmann & Howell 1981, 21-22; 1983, 12-13 .( در تایید این مدعا باید به وجود بقایاي اندود گچ و
وجود بقایاي «بی در افغانستان اشاره کرد. به گفته گرنه،  فته رگ بینگاره نویا رنگ سرخ بر روي آن در سنگ

آمیزي شده بوده.  برجسته، شاید هم تمامی آن، رنگ آورد که قسمتی از نقش گچ و رنگ این تصور را پیش می
گرنه، ( »برجسته صیقل نخورده است این موضوع به ویژه از آن جهت قابل تصور است که هیچ بخشی از نقش

 خورد. هاي ساسانی به چشم می نگاره اي که در اغلب سنگ )؛ ویژگی66 :1386
هاي ساسانی و رنگین بودن آنها در تداوم  نگاره رسد درباره کاربرد رنگ در سنگ به این ترتیب به نظر می

سنت رایج در ایران باستان تردیدي وجود نداشته نباشد و در ادامه خواهیم دید اشاراتی به این موضوع در 
 هاي میانه نیز بازتاب یافته است. نابع تاریخی سدهم

 هاي رنگین شاهان ساسانی  شواهد نوشتاري: نقش. 3
عربی و  -توجهی بر متون تاریخی دوران اسالمی دانش ما درباره تاریخ و فرهنگ ساسانیان به میزان قابل

شواهدي از وجود   بردارندهاستوار است. این منابع عالوه بر به دست دادن اطالعات تاریخی، در -فارسی
هایی با موضوعات گوناگون در ایران  ها و رساله هایی غنی از متون دینی و غیردینی شامل کتاب مجموعه

اند و تنها نامی از آنها برجاي مانده است؛ برخی نیز به  ساسانی هستند. بسیاري از این متون از میان رفته
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هاي متون  یکی از انواع گونه .3اند ربی و فارسی به دست ما رسیدههایی از آنها در منابع ع بخش ۀواسطه ترجم
بودند که موضوع آنها  نامه تاجو  نامه آئینو  نامه خدايهایی با عناوین مختلفی همچون  نامبرده، کتاب

اصفهانی در کتاب   شاهان ساسانی و اعمال ایشان بود. حمزه  نگارانه و گهگاه مصور درباره هایی تاریخ گزارش
پردازد، به یکی از این  .) در بخشی که به معرفی شاهان ساسانی میه 4ة نیمه نخست سد(سنی الملوك و االرض 

مکرر اشاره کرده است. حمزه در این بخش به ترتیب شاهان  صور ملوك بنی ساسانها با عنوان کتاب  کتاب
و اعمال ایشان در انتهاي ذکر نام و ساسانی را از اردشیر تا یزدگرد سوم معرفی کرده و پس از گزارش کارها 

، که گویا در اختیار وي بوده یا خود آن را از کتاب صور ملوك بنی ساسانکارهاي هر پادشاه بر اساس گزارش 
). 48-46اصفهانی: کند ( بندي لباس و تاج وي را توصیف می نزدیک دیده بود، پوشش شاهنشاه و نقش و رنگ

یکی دانسته است  التنبیه و االشرافرا با کتاب مورد وصف مسعودي در  صور ملوك بنی ساسانمجتبی مینوي 
یکی از  ۀه. در خان 303است که به سال  روایت کرده التنبیه و االشراف). مسعودي در ، یادداشت دوم46اصفهانی: (

ن نوشته هاي ایشا بزرگان شهر استخر کتاب بزرگی دیده که در آن ذکر شاهان ایران و بناها و اعمال و دانش
کند که  هایی از این دست به اهمیت هنر نقاشی و صورتگري در این دوره داللت می وجود کتابشده بود. 

 به گفته مسعودي:  دارد. هاي سنگی  برجسته نقشتوجهی به هنر  پیوند هنري و فنی قابل
 وان داشت که چیزيکتابی بزرگ دیدم که از علوم و اخبار ملوك و بناها و تدبیرهاي ایرانیان مطالب فرا

و غیره ندیده بودم. تصویر بیست و هفت تن از  »نامه آئین«و  »نامه خداي«از آن را در کتب دیگر چون 
در آن بود و هر یک را به روز مرگ پیر بوده یا  -بیست و پنج مرد و دو زن–ملوك ایران از خاندان ساسانی 

با قید اینکه اینان چهار صد و سی و سه سال و یک جوان با زیور و تاج و ریش و چهره تصویر کرده بودند 
اند. و چنان بوده که وقتی یکی از پادشاهان بمردي تصویر او را کشیده به  ماه و هفت روز پادشاهی کرده

خبر نمانند. صورت پادشاهانی که به جنگ بودند ایستاده  سپردند تا زندگان از وصف مردگان بی خزینه می
پرداخت نشسته بود .... و تاریخ کتاب چنان بود که .... از روي اسناد خزائن  اري میبود و پادشاهی که به ک

 ).99: التنبیهمسعودي، ملوك ایران نوشته شده و براي هشام عبدالملک از پارسی به عربی درآمده بود (
 :  مسعودي متاسفانه تنها در گزارش خود به توصیف نقش اردشیر اول و یزدگرد سوم اکتفا کرده است

نخستین پادشاه اردشیر بود که در زمینه سرخ درخشان و لباسش به رنگ آسمانی و تاجش سبز و طالیی  
 ۀاي به دست داشت و استاده بود و آخرشان یزدگرد پسر شهریار پسر خسروپرویز بود که در زمین بود و نیزه

در حالی که به شمشیر تکیه کرده  سبز مزین با لباس مزین آسمانی با تاج قرمز ایستاده بود و نیزه به دست
محلول و مس حکاکی شده. صفحه  ةشود و با طال و نقر هاي شگفت که اکنون نظیر آن یافت نمی بود؛ با رنگ

، انهم( به رنگ فرفیري بود با ساختی عجیب که از فرط نکوئی و دقت ساخت، ندانستم کاغذ است یا پوست
99-100 .( 

سنی در متونی مانند بندي نقوش شاهان ساسانی  در توصیف رنگه کار رفته با وجود اینکه زبان و واژگان ب
 ۀگاه مبهم است و مثال روشن نیست آیا رنگ نقش و طرح پارچه مورد نظر است یا رنگ زمین الملوك و االرض

 نقش، با این حال روایت حمزه به ویژه به عنوان تنها گزارش در نوع خود، ارزش و اهمیت خاصی در بازسازي
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پیرامون رنگ پوشش و تاج سنی الملوك و االرض بندي تصاویر شاهان ساسانی دارد. گزارش  ترکیب رنگ
 سنی الملوك و االرضخالصه شده است. حدود دو سده بعد اطالعات مندرج در  1شاهان ساسانی در جدول 

 ). 38-33: ناشناستکرار شده است ( التواریخ و القصص مجملدرباره پوشش شاهان ساسانی در کتاب 
 صور ملوك بنی ساسان. توصیف حمزه اصفهانی از پوشش و ظاهر شاهان ساسانی بر اساس کتاب 1جدول 

Table 1: Hamza’s Description of Sasanian Kings’ Images in his Book of Tarikh-e Sini Muluk al-
Arz wa al-Anbiya  

 قشحالت ن کفش تاج شلوار جامه/پیراهن شاهنشاه ساسانی
منقش به نقش دینار  اردشیر اول

 (مدنّر)
 نیزه افراشته در دست سرخ سبز در طال نهاده آبی تیره

 نیزه افراشته در دست سرخ سرخ در زمینه سبز منقوش با رنگ قرمز آبی تیره شاپور اول
نیزه در دست راست و سپر  سرخ سبز در طال نهاده سبز دار سرخ و نقش هرمز پسر شاپور

 پ و سوار بر شیردر دست چ
بهرام پسر هرمز (بهرام 

 اول)
آبی با دو کنگره طالیی  سرخ سرخ

 بر باالي آن
اي در دست راست و  نیزه سرخ

شمشیري در دست چپ که 
بدان تکیه کرده و ایستاده 

 بود.
بهرام پسر بهرام (بهرام 

 دوم)
آبی در میان دو کنگره  سبز دار سرخ و نقش

 طال و هالل طالیی
بر تخت، به دست  نشسته سرخ

راست کمانی با زه کشیده و 
 به دست چپ سه تیر

بهرام پسر بهرام پسر 
 بهرام (بهرام سوم)

سبز در میان دو کنگره  سرخ دار آبی و نقش
 طال با هالل طالیی

نشسته بر تخت، شمشیر به  سرخ
 دست

با دو ایستاده و شمشیر  سرخ سبز دار آبی و نقش منقوش با رنگ سرخ نرسی پسر بهرام
 دست گرفته 

منقوش با به رنگ  منقوش با رنگ سرخ هرمز پسر نرسی
 آبی

ایستاده و شمشیر با دو  سرخ سبز
 دست گرفته 

آبی، اطراف آن رنگ  دار سرخ و نقش منقوش گلدار شاپور ذواالکتاف
شده با طال با دو کنگره 

طال و هالل طال در 
 وسط

تبرزین در دست و بر تخت  سرخ
 نشسته

نیزه در دست راست و  سرخ سبز منقوش با رنگ سرخ آبی با نقش دینار  پسر شاپور اردشیر
شمشیر در دست چپ و 

 ایستاده
سبز در زمینه سرخ  آبی دار سرخ و نقش شاپور پسر شاپور

میان دو کنگره از طال و 
 هالل طال

ایستاده و شاخه آهنی با  سرخ
مرغی بر سر آن در در دست 

راست و شمشیر در دست 
 چپ

نیزه در دست راست و  سرخ سبز در میان سه کنگره  دار سرخ و نقش دار آبی و نقش بهرام پسر شاپور
شمشیر در دست چپ که 
 ایستاده و بدان تکیه کرده

 اي در دست ایستاده با نیزه سرخ آبی آبی سرخ یزدگرد پسر بهرام
با گرزي در بر تخت نشسته  سرخ آبی دار سبز و نقش آبی بهرام گور پسر یزدگرد

 دست
بر تخت نشسته و تکیه کرده  سرخ آبی سیاه با نقش طالیی سبز یزدگرد پسر بهرام

 بر شمشیر
اي در  بر تخت نشسته با نیزه سرخ آبی آبی با نقش طالیی سرخ فیروز پسر یزدگرد
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 دست
سرخ با نقش سیاه و  سبز بالش پسر فیروز

 سفید
 اي در دست ایستاده با نیزه سرخ آبی

آبی با نقش سیاه و  د پسر فیروزقبا
 سفید

بر تخت نشسته و تکیه کرده  سرخ سبز سرخ
 بر شمشیر

خسرو انوشیروان پسر 
 قباد

هایی به  سفید با نقش
 هاي مختلف رنگ

بر تخت نشسته و تکیه کرده  سرخ ؟ آبی
 بر شمشیر

در بر تخت نشسته با گرزي  سرخ سبز دار آبی و نقش دار سرخ و نقش هرمز پسر کسري
دست راست و با دست چپ 

 به شمشیري تکیه کرده
 نیزه در دست سرخ سرخ آبی دار و گلدار نقش خسرو پرویز پسر هرمز

به پا ایستاده با شمشیري در  سرخ سبز دار آبی و نقش دار به سرخ نقش شیرویه پسر کسري
 دست

ست و اي در د ایستاده با نیزه سرخ سرخ ؟ دار آبی و نقش اردشیر پسر شیرویه
با دست چپ به شمشمیري 

 تکیه کرده
پورادن دخت دختر 

 پرویز
بر تخت نشسته با تبرزینی  سرخ آبی آبی دار سبز و نقش

 در دست
آذرمین دخت دختر 

 پرویز
دار با  سرخ و نقش

 هاي مختلف رنگ
بر تخت نشسته با تبرزینی  سرخ سبز آبی

در دست راست و با دست 
 چپ به شمشیري تکیه کرده

اي در دست و با دست  نیزه سرخ سرخ دار با رنگ آبی نقش دار سبز و نقش د پسر شهریاریزدگر
چپ به شمشمیري تکیه 

 کرده

 
فقیه  ابن مختصر البلدانتوجهی در کتاب  از دیگر شواهد نوشتاري ارزشمند باید به گزارش بسیار قابل

نگاره یا  در توصیف سنگ» داستان شبدیز«فقیه ذیل عنوان  دوم سده سوم ه.) اشاره کرد. ابن  همدانی (نیمه
 گوید:  اسب خسرو در طاق بزرگ طاق بستان کرمانشاه چنین می  مجسمه

 ۀهاي کرمانشاهان .... صورت شبدیز است .... یکی از دانشمندان مرا گفت: اگر مردي از فرغان از شگفتی
انگیزترین  نکوهندش؛ که آن شگفتدور و دیگري از سوس اقصی به درآید به قصد آن که شبدیز را ببیند، ن

تصویر دنیاست. زیرا که در آن نقش، جایی که بایست سرخ باشد سرخ است، جایی که بایست خاکستري 
باشد خاکستري است، جایی که بایست سیاه باشد سیاه است و جایی که بایست سپید باشد سپید است، با 

وعلی محمدبن هارون بن زیاد که خود فیلسوفی آن که خود کوه به رنگ خاکستري است. هنگامی که با اب
شبدیز سخن بگفتیم، چون به این جاي برسیدیم، گفت: ناشدنی است که یک سنگ  ةدانشمند بود دربار

ها را داشته باشد. بلکه آن صورتگر هنگامی که خود صورت را به پایان رسانده است، آن را با  این رنگ ۀهم
 ). 31-30قیه: ابن فروغن چینی رنگ آمیخته است (

کند که در آنها نیز اشاراتی به رنگین  هاي طاق بستان نقل می نگاره در ادامه وي اشعاري را در مورد سنگ
ها وجود دارد. از جمله شعري از احمدبن محمد درباره نقش خسروپرویز، اهورامزدا و آناهیتا در  بودن این نگاره
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خسرو بزرگ و شیرین و سالخورده موبد موبدان.... «): اند معرفی شده که در این شعر موبد موبدان و شیرینطاق بزرگ (
آن «و یا درباره نقش اردشیر دوم:  »اند هایی ارغوانی اند که گویی در پوشش اکنون بدان صورت درآمده

ترتیب   به این ).34ابن فقیه: ( »ها رنگ ۀانگیز و داراي هم سنگی است صاف و گرد شده با کیفیتی شگفت تخته
هاي ساسانی دست کم  نگاره آمیزي سنگ رسد که آثاري از رنگ هاي تاریخی، چنین به نظر می ر مبناي گزارشب

 است.   و در متون بازتاب یافته  اسالمی در عمل یا در یادها باقی بوده  هاي میانه تا سده
 آمیزي در هنرهاي تجسمی و منسوجات ساسانی رنگ. 4

ها در هنر ایران باستان در دست نیست تا  نگاري بندي شمایل اي از رنگ دهبه طور کلی باید گفت شواهد گستر
تواند قدم بزرگی در  ها را، به ویژه در پوشاك افراد که بازسازي آن می بندي رنگ بر مبناي آن بتوان ترکیب

حال  تري مانند منسوجات نیز اندکند. با این آمیزي نقوش باشد، بازسازي کرد. شواهد مستقیم شناخت رنگ
آمیزي در هنرهاي تجسمی دوره ساسانی از جمله نقاشی دیواري، گچبري، موزائیک  بررسی کاربرد رنگ و رنگ

ها در  بندي احتمالی رنگ و ترکیب رایج به کار رفتههاي  تواند به شناختی بهتر از مجموعه رنگ و منسوجات می
 در بازسازي ادامه خالصه شده و ها در ادهبندي این د هاي برآمده از رنگ ها کمک کند. دریافت نگاره سنگ

 د گرفت.نها مورد توجه قرار خواه نگاره سنگبه کاررفته در هاي  رنگ پیشنهادي
 هاي دیواري نقاشی. 4-1

) Compareti, 2011: 6-8افزون بر اشارات تاریخی و متنی درباره وجود نقاشی در بناهاي دوره ساسانی (
سب به دوره ساسانی در گستره ایران فرهنگی تاکنون از چند محوطه هاي دیواري ساسانی یا منت نقاشی

آباد، تپه حصار و کوه خواجه در فالت ایران و  فیروزآباد، شوش، ایوان کرخه، حاجی: 4تگزارش شده اس
ها، هر جا که قابل  ). این نقشDe Waele, 2004: 339اوروپوس در عراق و سوریه امروزي (-تیسفون و دورا

ها   اند. هر دوي این صحنه هایی چون شکار و نبرد را به تصویر کشیده اند، بیش از هر چیز صحنه دهبازسازي بو
اند که بازتابی از زندگی و قدرت شاهانه بوده و بر بسترهاي مختلفی از بدنه  در هنر ساسانی از مضامین محبوبی

) تا ظروف سیمین به تصویر VIو   Vطاق بستان، سرمشهد و IV، نقش رستم Iهاي فیروزآباد  نگاره مثال سنگ( ها صخره
هاي شکار طاق بستان از منظر  شدند. بسیاري از پژوهشگران حتی بر این باورند که نگاره کشیده می

هایی برجسته و اجرا شده بر  و در واقع نقاشی   دیواري اجرا شده  بندي و مفهوم تحت تاثیر هنر نقاشی ترکیب
 ,Herzfeld, 1928: 139-141; Ghirshman, 1951: 300; Sarre, 1964: 599; Shepherdاند ( سنگ بوده

1983: 1088; Harper, 1986: 588 ،مساله پیوند میان هنر نقاشی 282: 1391؛ هرتسفلد، 302: 1354؛ پرادا .(
هاي سنگی بسیار پیش از ساسانیان و از دوره آشور نو مطرح بوده است. موري در  برجسته دیواري و نقش

هاي  رنگین کاخ هاي سنگیِ برجسته هاي آشور نو چنین عنوان کرده است که نقش هنر آرایش کاخ خصوص
هاي به کار رفته  شدند و رنگ اي سنگی اجرا می هایی بودند که به صورت برجسته بر بدنه آشور نو، اساسا نقاشی

). این Moorey, 1994: 35, 326; cf. Simpson 2009اند (  ها یکسان بوده نگاره هاي دیواري و سنگ در نقاشی
آمیزي در خصوص هنر  مایه، تکنیک و رنگ سنگی از منظر نقش هاي دیواري و نگاره  نزدیکی میان نقاشی

هاي سوزنی  ). پیشتر نیز در مرور شواهد مربوط به نگارهNagel, 2013: 598-9هخامنشی نیز صادق است ( 
در ادامه به بررسی رنگبندي ها اشاره شد.  نگاره سنگ تخت جمشید به موضوع پیوند میان نقاشی دیواري و

 5پردازیم. هاي دیواري ساسانی می اشینق
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) در بخش رسمی بناي ساسانی 4اتاق ) و اتاق مجاور آن (1نقاشی دیواري از دو فضاي تاالر ستوندار ( :تپه حصار
یز با رنگ آبی و قرمز ارغوانی تپه حصار گزارش شده است. افزون بر اینها بسیاري از دیوارهاي بخش رسمی ن

مربوط به  4).  نقش به جاي مانده بر دیوار اتاق 426: 1391؛ کیمبل، De Waele, 2004: 365رنگ شده بودند (
ها سفید، قرمز، قرمز  هاي به کار رفته در این نقش هایی از سر و بدن یک اسب و پاي سوار آن است. رنگ بخش

-426: 1391کیمبل یخ بنا به سده پنج و شش م. نسبت داده شده است (ارغوانی، جگري و آبی هستند و تار
427 .( 

سفون در خانه  11احتماال از اتاق  1932-1931هاي سال  تعداد زیادي قطعات نقاشی دیواري در کاوش :تی
آمیزي  م. تاریخگذاري شده است. در رنگ 7و  6در محدوده تیسفون به دست آمد. بنا به سده هاي  1معارید 

اي استفاده شده بود. دو قطعه  هاي زرد، قرمز روشن، اخرایی، صورتی، آبی، سبز روشن و قهوه طعات از رنگق
ها چنین  دهند. این صورت قابل بازسازي سرهاي احتماال تمام رخ سه مرد و صورت تمام رخ مردي را نشان می

ها و  ا به رنگ قرمز بودند و پلکه ها، ریش و سبیل به رنگ سیاه و لب آمیزي شده بودند: موها، چشم رنگ
: 1396کروگر، هایی طالیی تزئین شده بود ( رنگی صورتی داشتند. لباس قطعه دوم سیاه بود و با پولک ها ته گونه

). عالوه بر این، قطعاتی از نقاشی دیواري غیرقابل بازسازي نیز در حمامی De Waele, 2004: 369؛ 132-133
 ,Thomsen, 1932-1933: 332; Uptonاالر تخت طاق کسري شناسایی شد (بسیار آراسته واقع در غرب ت

1932: 193; Schmidt, 1934: 18-19 .( 
آباد کشف شده و  خانه اربابی حاجی 214و  149هاي شماره  آباد در ایوان هاي دیواري حاجی نقاشی :آباد حاجی

تزئینات هندسی و گیاهی و ، انیها شامل نقوش انس تعلق دارند. نقشم.  4به تشخیص آذرنوش به سده 
ها  تنه طوسی و نقش نیم-ش گیاهی تزئینی بر زمینه آبیوهایی از بدن اسب یک سوار هستند. نق احتماال بخش

ها سیاه و  ها قرمز اخرایی و سیاه هستند. موها و ریش اند. اسب اي مایل به قرمز روشن نقش شده قهوه  بر زمینه
اي، کمربند رد شده از شانه یکی از  رمز اخرایی روشن، گردن قرمز مایل به قهوهاي مایل به سیاه، صورت ق قهوه

اي قرمز  اي یا نقش دایره هاي قرمز مایل به قهوه ها زرد و زرد روشن با رزت اي، جامه ها قرمز مایل به قهوه چهره
ها و ابروان با قرمز و  چشمها،  هاي باریک قرمز و سیاه و لب اند، دیهیم زرد روشن با حاشیه که با زرد پر شده

هاي سیاه و قرمز در  اند. از رنگ ها با رنگ سیاه قلمگیري شده اي کشیده و در مجموع نقش سیاه و قهوه
). عالوه بر قطعاتی که نقوش Azarnoush, 1994:167-173ها استفاده شده است ( هاي تزئینی قاب حاشیه

از آنها آبی رنگ بوده و به اعتقاد آذرنوش مربوط به تر یافت شد که بعضی  قطعه کوچک 12مشخصی دارند، 
آباد سفید، کرم، آبی، سیاه،  هاي دیواري حاجی هاي به کار رفته در نقاشی زمینه نقش بودند. در مجموع رنگ

 ).Azarnoush, 1994: 174, 179; De Waele, 2004: 363قرمز اخرایی، قهوه اي و زرد هستند (
هاي گوناگون  توجهی نقاشی دیواري از دوره اوروپوس تعداد قابل-ها در دورا کاوش از زمان شروع :اوروپوس-دورا

). نقاشی دیواري De Waele, 2004: 344هاي مختلف در این شهر شناسایی شده بود ( و در بناهایی با کاربري
آشکار شد و ) Fخانه  8بر دیوار اتاق پذیرایی یک خانه مسکونی (اتاق  1930اوروپوس در سال -ساسانی دورا

م.  3هاي سبکی و زمینه تاریخی شهر، به میانه سده  دهد. نقاشی با توجه به ویژگی صحنه نبردي را نشان می
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 Goldman andکشد ( ؟) را به تصویر می اول اي تاریخی (پیروزي شاپور تاریخگذاري شده است و شاید واقعه

Little, 1980تن دارند که با صفحات گرد فلزي (هایی به  شده، لباس ). تعدادي از افراد نقشmetal discs (
ها تنها با رنگ سیاه قلمگیري شده بودند  ها به رنگ قرمز و سیاه بودند اما سایر نقش تزیین شده بودند. اسب

)De Waele, 2004: 349 .(نقاشی دیواري مکشوفه در شوش بر آوار دیوار تاالري ستوندار شوش و ایوان کرخه :
شهرشاهی شوش توسط گیرشمن آشکار شد. گزارش  Aمحدوده  IVنی مکشوفه در الیه در یک خانه اعیا

ها را به نیمه  هاي دیواري از میان رفته است. گیرشمن نقاشی گیرشمن تنها سند به جاي مانده از این نقاشی
اي  ینهها صحنه شکاري را بر زم یکی از نقش .)183: 1370گیرشمن، اول قرن چهارم تاریخگذاري کرده است (

 ,Ghirshmanکشد ( اي قرمز رنگ به تصویر می ها و ابرهایی سفید را بر زمینه آبی رنگ و نقش دیگر ماه، ستاره

1952: 8-9; De Waele, 2004: 353-4; Gropp, 2005اي و قرمز  هاي قهوه ها در صحنه شکار به رنگ ). اسب
ند. ساز و برگ اسب، شمشیر سوار، غالف، تزئینات ا زرد و اخرایی -غزال، گراز –اخرایی و گله حیوانات شکاري 

اي به رنگ صورتی/قرمز و  روي لباس سوار پیشین و نقش خورشید به رنگ زرد است. سوار جلویی جامه
 ).  4تصویر )(De Waele, 2004: 353ها با رنگ سیاه قلمگیري شده است ( منقوش به تن دارد و دور نقش

 
 .)224، تصویر 183: 1370: نقاشی دیواري مکشوفه از شوش (گیرشمن، 4ویر تص

Figure 4: Wall Painting, Susa (Ghirshman, 1962: 183, Fig. 224). 
هاي دیواري بر دیوارهاي کوشکی سه ایوانی و آوارهاي آن در ایوان کرخه مربوط  گیرشمن به وجود نقاشی

 ,183Ghirshman, 1952: 11-12; Gyselen and Gasche، 180: 1370ن، گیرشمم. اشاره کرده است ( 4به سده 

1994: 33, pl. X; هاي به کار رفته در این  رنگ ه اماها به دلیل آسیب زیاد ممکن نبود ). بازسازي نقاشی
 .Gyselen and Gasche, 1994: plاي ( ها عبارت بودند از سفید، زرد، قرمز ارغوانی، صورتی، کرم و قهوه نقاشی

X; De Waele, 2004: 356 .( 
آباد: منجر به کشف یک کف منقوش و یک پانل  1384آلمان در سال -هاي هیات مشترك ایران کاوش فیروز

هاي محدود  هاي بخش غربی ارگ مرکزي این شهر شد. متاسفانه به جز گزارش نقاشی دیواري در یکی از سازه
ها منتشر نشده است. بر اساس  هاي این سازه و نقاشی ، اطالعات بیشتري درباره موقعیت و ویژگی6خبري

آبی و تصویر نفرات -اي به رنگ سفید تصاویر قابل دسترسی منتشر شده تصویر دو نفر سمت راست بر زمینه
 ها استفاده شده است. اي کهربایی نقش و از قرمز اخرایی و سبز براي پوشش لباس سمت سمت چپ بر زمینه
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ترین مجموعه نقاشی دیواري  شده ترین و شناخته یواري کوه خواجه بزرگهاي د نقاشی کوه خواجه:
هاي سفید، زرد،  هاي متنوع کوه خواجه با استفاده از رنگ نقاشی دیواري 7آمده از ایران باستان هستند. دست به

؛ بهادري و 1389باتر اند ( ارغوانی و سبز با منشا معدنی کشیده شده-آبی، قهوه اي، صورتی، قرمز، نارنجی و بنفش

ها به رنگ صورتی و رنگ زمینه در بعضی  ). صورتKawami, 1987; Ghanimati, 2013؛ 1389بحرالعلومی 
پادشاه و «ها مانند نقش  سیاه و در برخی صحنه »ه ایزدبانوتن نیم«و  »سه ایزد«نقوش از جمله نقش موسوم به 

ها با رنگ سیاه قلمگیري  آبی است. اجزا و حدود صورت-سفید/سفید »فلوت زن و سر مردانه کوچک«و  »ملکه
 است.  اي یا سیاه حدود صحنه را مشخص کرده نسبتا کامل قابی قهوه  اند و در صحنه هاي شده

برجسته گلی و گچی نیز در این محوطه کشف شده بود. نقوش  هاي دیواري، تعدادي نقش به جز نقاشی
). بر Ghanimati, 2013: 886آمیزي شده بودند ( اندود گچ پوشانده و سپس رنگاي از  برجسته گلی با الیه

جانب بیرونی دیوارهاي جنوبی نیایشگاه نقش سه سوار بر یک دیواره و نقش یک سوار و پیکر یک شیر 
هاي بدن و  به گفته اشتاین بیشتر بخش .اي دیگر نقش شده بود ایستاده در حال حمله به سر اسب بر دیواره

هاي نیایشگاه باقی مانده بودند. اشتاین صحنه نبرد با شیر و فرم و  هاي دیواره ها در نقش برجسته ر اسبس
هاي ساسانی دانسته و  نگاره هاي شکار/نبرد در سنگ ها و صحنه ها را بسیار نزدیک به ترکیب اسب اندازه اسب

 ,Steinدهد ( براي مجموعه پیشنهاد می بر مبناي همین قیاس، تاریخی را معادل دوره ساسانی/پیش از اسالم

1928, II: 912 نقش برجسته گچی دیگري بر باالي قوس درگاه میانی عمارت شمال حیاط مرکزي نقش دو .(
). کروگر بر 251: 1391هرتسفلد داد ( انسان را در اندازه تقریبا طبیعی در برابر هم در حال تبادل دیهیم نشان می

برجسته گچی باالي قوس در میانی عمارت شمال حیاط مرکزي را مربوط به اوایل  مبناي عناصر تزئینی، نقش
). اشتاین به وجود بقایاي رنگ بر بخشی از دیوار درست در شرق این 392 :1396کروگر داند ( دوره ساسانی می

 هاي گلی و گچی کوه خواجه به ). نقش برجستهStein, 1928, II: 913نقش هاي گلی اشاره کرده است (
آمیزي  از رنگ را که شواهد مستقیم و قابل قیاسی خصوص براي پژوهش حاضر اهمیت دارند چرا

 دهند.  ها در این دوره به دست می برجسته نقش
 گچبري. 4-2

هاي ساسانی متعددي شناسایی  هاي تزئینی وابسته به بناها تاکنون از محوطه هاي بسیاري از گچبري نمونه
ی مکشوفه تا اواخر دهه هفتاد میالدي در ایران و عراق دستمایه اثر بنیادین ینس هاي ساسان اند. گچبري شده

هاي مختلف توسط وي در این اثر مهم مورد بررسی  بوده و از جنبه تزئینات گچبري ساسانیکروگر با عنوان 
د فارس هاي چشمگیري نیز در سه محوطه حاجی آبا ). در سه دهه اخیر گچبري1396کروگر اند ( قرار گرفته

)Azarnoush, 1994) بندیان درگز ،(Rahbar, 1998, 1999, 2004) و مله حرم در ترکمنستان (Kaim, 

2002a, 2002bها از  هاي متعدد درباره شناسایی بقایاي رنگ بروي گچبري اند. گزارش ) به دست آمده
در تدوام همان سنت با هاي پارتی و  هاي ساسانی همانند نمونه دهند گچبري هاي مختلف نشان می محوطه

شدند و به این ترتیب درکنار عناصر تزئینی دیگري چون نقاشی دیواري،  آمیزي پرداخت نهایی می رنگ
. از 8)334-329: 1396کروگر کردند ( اي رنگین را در بناها خلق می منسوجات رنگین، موزائیک ها و ...، نما و جلوه
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اسانی یا قرار گرفته در سنت ساسانی به واسطه رنگین بودن سوي دیگر به تعبیر کروگر، تزئیتات گچبري س
ارتباطی نزدیک با نقاشی دیواري داشته و ایجاد نقوش رنگین به شکل برجسته به آنها موقعیتی واسط بین 

هاي دیواري و تزئینات گچبري در  بخشد. در مواردي که نقاشی سازي می برجسته سازي/نقش نقاشی و مجسمه
هاي دیواري  شود که شاید هنرمندان مجري نقاشی اند این احتمال مطرح می شناسایی شده هایی مشترك مکان

 . )333، 262: 1396کروگر اند ( آمیزي تزئینات گچبري نیز بوده مسئول رنگ
پردازیم که شواهدي از رنگ بر آنها شناسایی شده و  هایی می ترین نمونه گچبري به مرور مهم تنها در ادامه

 ها دارند. نگاره نگارانه مشترکی با سنگ عناصر شمایل
سانتیمتر در اتاق وسط جانب شرقی بناي یک احتماال  120اي به بلندي  شده پیکره گچبري رنگ تیسفون:

کلیسا در ساحل غربی دجله به دست آمد که شواهد رنگ بر روي آن به این شرح گزارش شده است: حاشیه 
 ).70-69: 1396کروگر رو قرمز بودند (دور گردن طالیی، لباس زیر آبی و لباس 

هاي انسانی سواره را نشان  هاي به دست آمده از این محوطه پیکره آباد: از آنجا که تعدادي از گچبري نظام
آمیزي آنها در اینجا حائز اهمیت است. این قطعات شامل سرهاي دو پادشاه، دو پیکر ناتمام و  دهند، رنگ می

ها به رنگ صورتی،  در مجموع و بر اساس قطعات مختلف می توان گفت چهرهقطعاتی از سوارکاران است. 
و شلوار به رنگ   ها قرمز بودند. کفش ها، ابروان، موها و ریش و سبیل سیاه، چین پلک قرمز تیره و لب چشم

و زین و ها قرمز روشن یا تیره و لگام  ها قرمز، طالیی، آبی سیر و سبز رنگ شده بودند. تنه اسب قرمز و لباس
 ). 330، 262-244: 1396وگر کرهاي آنها طالیی، قرمز شنگرفی، آبی سیر و زنگاري بودند ( جل

ک. 4-3  کاري موزایی
ها زمانی  هاي ساسانی از محوطه بیشاپور کشف شده است. این موزاییک اي غنی و مشهور از موزاییک مجموعه

وزاییک در محدوده ارگ شاهی بیشاپور بودند. بخش کف دو فضاي موسوم به ایوان موزاییک و حیاط م زینت
هاي  هایی از شمایل زنان و مردان و نیز زنانی را در حالت ها بیشتر قاب تصاویر نقش شده در این موزاییک

اند. گیرشمن در جلد دوم کتاب  بندي شده هاي هندسی قاب هایی از نقش دهد که با حاشیه مختلف نشان می
کاري به  ) و معتقد است با اینکه موزاییک1378گیرشمن، ها را توصیف کرده ( ییکبه تفصیل این موزا بیشاپور

این شیوه اساسا هنري غربی و وارداتی است و اجراي آن در بیشاپور به احتمال قوي کار استادکاران سوري 
 ). 196-117: 1378گیرشمن، ها و جزئیات آنها غالب است ( بندي نقش بوده است، اما روح هنر ایرانی در ترکیب

هاي عاجی، سفید مایل به صورتی و قرمز روشن به  اند و از رنگ اي سفید/کرم اجرا شده ها غالبا بر زمینه نقش
اي و بلوطی و  هاي مختلفی از قهوه روشن براي رنگ پوست استفاده شده است. موها در طیف-تناسب سایه

) نشان داده طالمربند و زیوراالت به رنگ زرد (اند و ک ها و ابروان تیره اند. چشم خاکستري/سیاه نقش شده
) ارغوانی)، زنی با لباس قرمز مایل به بنقش (قطعه چهارم). در قطعه زن ایستاده (77-46: 1378گیرشمن، اند ( شده

). در قطعه چهار 53-52: 1378گیرشمن، اي آبی و یشمی بر دوش، بر زمینه سفید نقش شده است ( و پارچه
هاي مختلف تصویر  هاي سبز و قرمز در طیف  هایی به رنگ م)، زمینه سفید است و لباسرقصنده (قطعه پنج

اي به رنگ قرمز  ) نیز زمینه سفید است. پارچهقطعه هفتم). در قطعه زن درباري (56-55: 1378گیرشمن، اند (  شده
اي سفید،  ) بر زمینهقطعه هشتمنواز ( ). بانوي چنگ60-58: 1378گیرشمن دهد ( آجري پوشش زن را تشکیل می

). 63-62: 1378گیرشمن اي قرمز و صورتی در صحنه آویخته شده است ( اي سبز رنگ بر بدن دارد و پرده پارچه
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اي سفید، پیراهن آبی روشن به تن و کفشی زرد به پا دارد. بادبزن  ) بر زمینهقطعه دهمبانوي بادبزن به دست (
) بر باالي سر ارغوانیاي به رنگ قرمز مایل به بنقش ( و پردهدست وي به رنگ هاي زرد و بلوطی نقش شده 

نیز در  16و  15، 13، 2). پوشش بانوان نقش شده در قطعات 68-66: 1378گیرشمن، وي آویخته شده است (
و  الف و ب-5تصویر ) (75، 73، 71، 48: 1378گیرشمن هاي مختلف قرمز و در یک مورد زرد و خرمایی است ( طیف

 ).ج

  
بانوي بادبزن به دست از ایوان موزائیک در بیشاپور  -بانوي گل به دست ج -نواز و ب موزائیک بانوي چنگ -: الف5تصویر 

 .)186، تصویر 147: 1370: تصویر رنگی لوح پنجم و هفتم؛ گیرشمن، 1378(گیرشمن، 
Figure 5: A- Lady playing the harp; B- Lady with flowers; C- Lady with a fan, Bishapur Mosaic 

Hall (Ghirshman, 1962: 147, Fig. 186) 
 

سوجات بافته. 4-4  ها و من
ها و منسوجات ساسانی هم در منابع نوشتاري و هم در مدارك مادي  جایگاه، غنا و زیبایی فنی و هنري بافته

...) به خوبی  هاي دیواري و شیها، نقا نگاره سنگ) و غیرمستقیم (قطعاتی از منسوجات منتسب به این دورهمستقیم (
ترین  بازتاب یافته است. پژوهش آکرمن درباره منسوجات منسوب به دوره ساسانی از جمله نخستین و جامع

هاي گوناگون را از منظر فنی  ها در این حوزه است. آکرمن در این اثر، مدارك مادي موجود در مجموعه پژوهش
هاي زیادي  ). اما همچنان چالشAckerman, 1964: 691-715بندي و معرفی کرده است ( و هنري دسته

درباره خاستگاه تاریخی و جغرافیایی این منسوجات پیش روي پژوهشگران قرار دارد و انتساب قطعی بسیاري 
هاي طاق  نگاره ). در کنار این شواهد مادي، سنگCompareti, 2009از آنها به دوره ساسانی محل تردید است (

ها از جایگاه و اهمیت چشمگیري در مطالعه  العاده نقش و طرح لباس ل ارائه جزئیات فوقبستان به دلی
هاي به کار رفته در منسوجات منتسب به دوره ساسانی،  هاي ساسانی برخوردارند. ریاضی با بررسی رنگ بافته

یت در صحنه هاي دیواري و نیز گزارش حمزه اصفهانی، کوشیده تا رنگ جامه پنج شخص شواهدي از نقاشی
الف و -6تصویر ) (179-174، تصاویر 320-301:  1382ریاضی، شکار گراز و نیز لباس خسرو پرویز را بازسازي کند (

هاي شاهی  ها و جامه ها براي زمینه بافته ترین رنگ هاي قرمز و آبی غالب ). بر اساس پژوهش وي، رنگب
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اي، صورتی و طیف هایی از بنفش/ارغوانی قرار  قهوه هاي بعدي زرد، سفید و سبز، ساسانی بودند و در مرتبه
 داشتند؛ الگویی که به خوبی با شواهد شناخته شده از سایر مدارك همخوانی دارد.    

   
 .)175-174: تصاویر 1382هاي شکار طاق بستان (ریاضی،  الف و ب: بازسازي رنگ لباس خسرو پرویز در نگاره 6تصویر 

Figure 6: A & B- Colorful reconstruction of Khosrow II costume at Taq-e Bostan (Riazi, 2003: 
Figs. 174-175). 

 خالصه. 5
هاي آبی، قرمز و سفید به عنوان رنگ زمینه به ترتیب بیشترین بسامد را در  رسد رنگ در مجموع به نظر می

اي یا  اند. رنگ آبی تیره، آبی فیروزه هاي ساسانی داشته هاي دیواري و موزائیک ها، نقاشی آمیزي گچبري رنگ
از جمله در تیسفون، کیش، هاي ساسانی شناسایی شده است ( آبی به عنوان رنگ زمینه در بسیاري از گچبري

توان در خاورنزدیک تا  )؛ سنتی که پیشینه آن را می332، 330، 329، 274، 262 ،242، 102: 1396آباد؛ کروگر  نظام
هاي  نگاره به عقب برد و در هنر هخامنشی نظیر آن در آجرهاي لعابدار و نیز سنگ دروازه ایشتار در بابل

هاي دیواري نیز زمینه آبی در موارد متعددي گزارش شده است  جمشید وجود داشته است. در نقاشی تخت
به کار رفته  ها ). زمینه قرمز یا اخرایی نیز به عنوان زمینه در موارد کمتري از گچبريمانند شوش و فیروزآباد(

ها  ). اسب331-330، 231: 1396کروگر آباد ( است از جمله در چال ترخان و زمینه نقوش گیاهی و جانوري نظام
 به ویژه اند. قرمز و اي تصویر شده هاي مختلفی از قهوه عموما چه در گچبري و چه در نقاشی دیواري با طیف

آمیزي نقش جامه و کفش شاهان هخامنشی به  ر رنگهایی شاهانه، که شواهد آن د ارغوانی به عنوان رنگ
، همچنان رنگی محبوب در پوشش شاهانه ساسانی بود. به استناد )Yatsenko 2012: 176( دست آمده است

مورد سفید و  1مورد سبز و در  4مورد آبی، در  7مورد قرمز، در  11گزارش حمزه، جامه شاهان ساسانی در 
هاي دیواري،  ها، نقاشی این نسبت و ترکیب، کم و بیش توسط موزائیک کفش همه آنها قرمز بوده است.

-یک مطالعه جامع نشان داده است که ترکیب سه رنگ قرمز شود. هاي ساسانی تایید می گچبري و نیز بافته
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ها در پوشاك ایران باستان بوده است و در خصوص دوره  ترین ترکیب ترین و غالب آبی، از جمله رایج-سفید
ی، این ترکیب در پارچه ابریشم مکشوفه در آنتینوپولیس خسرو دوم با پوششی با همین سه رنگ نشان ساسان

قریبا از دوره اشکانی ). رنگ سبز نیز ت289: تصویر 1370گیرشمن ؛ Yatsenko 2012: 175-176داده شده است (
بدون نقشی در میانه، که شواهد  دایره با یا  نقشمایه ).Yatsenko 2012: 179 and fig. 30به بعد محبوب شد (

ها برجاي مانده،  نگاره هاي منقوش در سنگ ها و نیز جامه آن به خوبی در مدارکی چون منسوجات، گچبري
) که حمزه دایره طالیییا  داراي نقش دینارهاي شاهان ساسانی بود. واژه مدنر ( یکی از عناصر مهم تزئینی در جامه
تردید اشاره به چنین نقوشی دارد. دوایر  )، بی1 جدولاول به کار برده است (اصفهانی در خصوص لباس اردشیر 

آباد نیز به همین امر داللت دارد. این  هاي دیواري از جمله در حاجی ها در برخی از نقاشی منقوش بر جامه
شدند،  ته میهاي تزئینی بر جامه دوخ شدند یا به صورت پولک اي یا در بافت پارچه زربافت می هاي دایره نقش

 ;Nagel, 2010: 123; 2013: 607رسد ( کم به دوره عیالمی و هخامنشی می سنتی که سابقه آن دست

Yatsenko 2012: 176شدند، در  کاري می هاي هخامنشی غالبا با فلز مرصع نگاره ). زیورآالت طال که در سنگ
ي، خاکستري یا سیاه و پوست به رنگ ا هنر ساسانی به رنگ زرد نشان داده شدند. موها، ریش و سبیل قهوه

و پیشنهادي از   توان به یک بازسازي نسبی صورتی بود. به این ترتیب و با کنار هم گذاشتن این شواهد، می
 . )7تصویر هاي ساسانی نزدیک شد ( نگاره آمیزي سنگ رنگ

 
الهام از مدارك مادي هنرهاي تجسمی ساسانی اردشیر اول در نقش رستم با  نگاره آمیزي سنگ : بازسازي پیشنهادي رنگ7تصویر 

 و شواهد نوشتاري
Figure 7: Colorful Reconstruction of Ardashir I Rock Relief at Naqsh-e Rostam, inspired by 

Sasanian visual art and literary evidence. 



 یساسان يها نگاره و کاربرد رنگ در سنگ يزیآم به مساله رنگ ینگاه /176

  

  نتیجه. 6
سانی و بررسی شواهد مرتبط با آن در سایه هاي سا نگاره رفته باید گفت موضوع رنگین بودن سنگ  هم  روي

تفسیرهاي تاریخی و معنایی این آثار تاکنون چندان مورد توجه بازدیدکنندگان و پژوهشگران قرار نگرفته 
شناسایی  به طور قطعی هاي ساسانی نگاره روي سنگر از رنگ ب چندانی است. گرچه هنوز شواهد مستقیم

ها با  نگاره بعضی از سنگدست کم اند. احتماال  ه و پرداختی رنگین داشتهتردید جلو ، این آثار بی9نشده است
رسد از دوره عیالم نو در جنوب  شدند، سنتی که به نظر می آمیزي می اندودي از گچ پوشانده و سپس رنگ
هاي یادمانی تخت جمشید و  هاي هخامنشی در محوطه نگاره آمیزي سنگ ایران رواج داشته است. شواهد رنگ

هاي  نگاره شک براي ساسانیان شناخته شده بوده است. از آنجا که سنگ ش رستم در فارس مرکزي بینق
اند،  ها در فضاي باز و در معرض عوامل فرساینده طبیعی همچون نور آفتاب، باد و آب قرار داشته ساسانی سده

ازي نداشتند؛ از این رو تنها هایی که مستقیما بر سنگ نشانده شده بودند، عمري در اندودهاي رنگین یا رنگ
هاي میانه اسالمی قابل مشاهده  در طاق بستان به واسطه دوري نسبی از این عوامل فرساینده، آثار رنگ تا سده

و آثار اندود گچ و رنگ در بخش  میالدي گزارش شده است 20بوده و اندك شواهدي از آن نیز در اوایل سده 
. در آخر باید گفت در زنجیره طوالنی سنت بی نیز باقی مانده است بی رگ نگاره هایی کوچک و پنهان از سنگ

محمدعلی میرزا دولتشاه   نگاره آنچنان که از سنگ -ها از هزاره اول پ.م. تا دوره قاجار  نگاره کردن سنگ رنگ
از یک  هاي سنگی ترین نگاره هاي ساسانی به عنوان پرشمارترین و متنوع نگاره سنگ -در طاق بستان پیداست 

و به موازات سایر هنرهاي شاهانه/اشرافی ساسانی از پرداختی   تردید جایگاه چشمگیري داشته دوره تاریخی، بی
 مند بودند. رنگین بهره

 ها نوشت پی
 در آثار هنري و معماري به کار رفته است. یو به معناي چندرنگ polychromyدر این مقاله معادل واژه  آمیزي رنگ. 1
ها پیش از برآمدن ساسانیان و  هاي پهلوي تخت جمشید شاهدي بر این مدعا هستند که این یادمان اي سوزنی و کتیبهه نگاره. 2

 اي داشتند. در طول دوران زمامداري ایشان جایگاه ویژه
 .1395و چرتی  1376راي آشنایی با منابع و متون پهلوي و میراث آنها در متون فارسی و عربی نک. تفضلی . ب3
 .Compareti, 2011و   De Waele, 2004هاي دیواري ساسانی نک. براي پژوهش جامعی درباره نقاشی. 4
 اند. ها بر اساس ترتیب الفبایی فهرست شده . محوطه5

6. 
https://web.archive.org/web/20160305175335/http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9
2824&Serv=3&SGr=22 (access 25/06/2020) 
https://web.archive.org/web/20160305010305/http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9
4417&Serv=3&SGr=22 (access 25/06/2020) 
https://www.cais-soas.com/News/2006/February2006/18-02-painted.htm 

رسد. هرتسفلد، که  هاي آن ضروري به نظر می با توجه به هدف این نوشتار، مروري کوتاه بر مساله تاریخگذاري محوطه و نقاشی. 7
هاي گالري منقوش را شناسایی و معرفی کرد، بر  به کاوش و بررسی در کوه خواجه پرداخت و نقاشی 1930پس از اشتاین در دهه 

که آثار کوه خواجه به دو دوره ساختمانی یکی مربوط به سده اول م. (دوره پارتی) و دیگري سده سوم م. (اوایل دوره  این باور بود
). بعدها دانیل 252-250: 1391ها را مربوط به دوران نخست دانست (هرتسفلد  ساسانی) تعلق دارند. هرتسفلد همه نقاشی

الحظات هنري و معماري، تاریخ اوایل دوره ساسانی را براي محوطه مطرح کردند شلومبرژه، کروگر و قوامی به ویژه بر مبناي م
). در Schlumberger, 1970: 5-18, 53-60; 1983: 1052-54; Kawami, 1987: 40-44؛ 392: 1396(کروگر 

براي محوطه کوه  شناختی، به طور کلی سه دوره ساخت و ساز و سایر شواهد باستان 14هاي کربن  نهایت بر اساس تاریخگذاري

https://web.archive.org/web/20160305175335/http:/www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=92824&Serv=3&SGr=22
https://web.archive.org/web/20160305175335/http:/www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=92824&Serv=3&SGr=22
https://web.archive.org/web/20160305010305/http:/www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=94417&Serv=3&SGr=22
https://web.archive.org/web/20160305010305/http:/www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=94417&Serv=3&SGr=22
https://www.cais-soas.com/News/2006/February2006/18-02-painted.htm
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 ;Ghanimati, 2013: 891-892ساسانی (  اشکانی، اوایل دوره ساسانی و اواخر دوره  خواجه پیشنهاد شده است: اواخر دوره
م. و نمونه برداشت شده از گوه نگهدارنده نقش  240-80). نمونه برداشت شده از سقف گالري منقوش تاریخی معادل 2015

 ).Ghanimati, 2000: 145; 2015اند ( م. را به دست داده 650-540برجسته گلی تاریخی معادل 
 ).214: 1374هاي میانه و متاخر دوران اسالمی نیز تداوم داشته است (سجادي  هاي تزئینی تا سده آمیزي گچبري . سنت رنگ8
ها برخورد. طرح پژوهشی  گارهنسطح اي بر  ارس، در مواردي به وجود الیهفهاي ساسانی  نگاره گنگارنده در بازدیدي از سن. ۹

 .در دست انجام است )residueبرداري و آنالیز این بقایا ( مطالعه، نمونه
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تهران: بنیاد  ،ح. مسعود  ، ترجمهترجمه مختصر البلدان، بخش مربوط به ایران)، 1349ابن فقیه، ابوبکر احمدبن اسحاق همدانی، (
 فرهنگ ایران.

 مطبعه کاویانی.، االرض و االنبیاء سنی ملوك)، 1340اصفهانی، حمزه بن حسن، (
بلورشناسی و سیستان،   هاي دیواري عصر پارتی در کوه خواجه هاي نقاشی )، بررسی ساختار رنگدانه1389باتر، مسعود، (

 .334-323): 3( 18، دوره شناسی ایران کانی
 .12-6: 49 اثر ،»هاي دیواري کوه خواجه در زابل نقاشی يبر رو علمی هاي بررسی« )،1389بهادري، رویا و فرانک بحرالعلومی، (

 یوسف مجیدزاده، تهران: دانشگاه تهران.  ، ترجمههنر ایران باستان)، 1354پرادا، ادیت، (
 ، تهران: سخن.اسالم از پیش ایران ادبیات تاریخ)، 1376احمد، ( تفضلی،

 ثریا، تهران: فرزان روز.آ  پانته  ، ترجمهادبیات پهلوي)، 1395چرتی، کارلو، ج.، (
 ، تهران: گنجینه هنر.هاي ساسانی ها و بافته ها و نقوش لباس طرح)، 1382ریاضی، محمدرضا، (
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