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چکيده

باز شناسی بینش و اندیشه ی تاریخنگاری ایرانیان از خالل منابع تاریخ نگاری اسالمی
در قرون نخستین نشان می دهدكه تاریخنگاری در ایران باستان از جایگاه برجسته ای
برخوردار بوده و به ابتکارات و نو آوریهایی دست یافته كه در نوع خود در آن زمان
بی نظیر بوده است  .یکی از این گونه اندیشه ها تلفیق تفکر تاریخنگاری با هنر
نگارگری و نقاشی در خلق آثار تاریخی مصور و منقش بوده است كه طی فر آیندی
طوالنی در ایران باستان در عهد ساسانیان به اوج و كمال رسیده است .یکی از مهمترین
نمونه های آن تاریخ نگار گرایانه ی « كتاب الصور » یا تاریخ« صور ملوك بنی
ساسان » بوده است .در این جستار تالش می شود ضمن بررسی متون و منابع اسالمی به
باز شناسی مضامین  ،هویت و سرشت چنین گونه ای از تاریخنگاری تصویری و كشف
ابعاد و زوایا و اهمیت آن را در فهم تاریخ آل ساسان تحلیل نموده وبا رمزگشایی از
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ویژگیها ی منحصر به فرد آن جایگاه این نوع از بینش تاریخنگاری را در تفکر
تاریخنگاری و نگارگری ایران در عهد ساسانیان را روشن نماید.
واژگان کليدي  :ایران باستان  ،ساسانیان  ،تاریخنگاری  ،نگارگری  ،الصور ،
تاریخنگاری اسالمی
مقدمه
جستجو در منابع و متون تاریخنگاری ایرانی بعد از اسالم و تاریخنگاران مسـلمان همـواره در مـورد
بررسی تاریخ ایران باستان راهگشاه بوده است،بسیاری از متون و ادبیات تاریخی ایران قبل از اسـالم
یا به زبان عربی ترجمه شدند یا در هیأت منابع و متـونی كـه مورخـان مسـلمان نگاشـتند درآمدنـد(
محمــــدی مالیــــری  151-177 : 1372 ،؛ ســــزگین  . )996/1 :1331 ،سرنوشــــت متــــون
خداینامهها ،آییننامهها ،رسوم ،گاهنامهها ،و كهنامهها و ...همه حکایت از این آمیختگی و امتـزاج
دارد .فهم متون تاریخ ایران قبل از اسالم البته با چنین آمیختگی و انسجامی  ،چنـان بـوده اسـت كـه
دیدگاهها و نظرات متفاوتی در باب تاریخ و تاریخنگاری درایران باستان پدید آورده است بطـوری
كه از یك سو برخی اندیشه تاریخنگاری را در ایران باستان بیاهمیـت قلمـداد نمـودهانـد (لمبتـون
و )13 :1391 ...برخی نیز بر این امر تأكید دارند كه نمونههایی از تاریخ شاهانی و سنتهـای تـاریخ
شاهنامهای تأثیر بسیار حساسی بر تفکر تاریخنگاری اسالمی بر جای نهاده اسـت (گیـب و:1391 ...
 .)11 -11برخی نیز با رد برداشتهای مبنی بر فقدان تفکر تاریخنگاری در ایران باستان به وجـود
اندیشه تاریخنگاری و حتی به پیوستگی آن با فرهنگ و ادبیـات ایـران در عصـر اسـالمی تاكیـد
داشــته انــد ،و معتقدنــد كــه میــراف فکــری و فرهنگــی ایــران از جملــه اندیشــه تــاریخ نویســی و
تاریخنگاری آن در قـرون اولیـه اسـالمی اسـتمرار داشـته و از آن تحـت عنـوان عصـر انتقـال یـاد
نمودهاند وبه بازیابی گوشهای از این حضور تـاریخی در دل اندیشـه و میـراف فرهنگـی ایـران در
عصر اسالمی پرداختهاند (محمد مالیری .)151 -133 :1331 ،علیرغم این تنـوع و تنـاق

در امـر

حقیقت تاریخنگاری و تفکر تاریخنویسی در ایران باستان ،بررسـی متـون و منـابع عصـر اسـالمی از
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واقعیــت نیرومنــد حضــور ایــن اندیشــه و تــداوم ســنتهــای كهــن باســتانی ایــران در عرصــه تفکــر
تاریخنگـاری اسـالمی حکایـت مـیكنـد  .بازكـاوی و تحلیـل دقیـق برخـی از عناصـر و مسـتندات
تاریخ نگارانه در عهد اسالمی و تحلیل ابعاد و زوایای این مدارك و اسناد نه تنها بر این تداوم صحه
میگذارد بلکه جلوههایی از تفکر تاریخنگاری را باز مـینمایانـد كـه در نـوع خـود بـینظیـر تلقـی
میشود .یکی از این جنبههای فکری در حوزهی تاریخنگاری در ایران باستان تفکـر تاریخنگارانـه
ی مبتنی بر آگاهی تاریخی و ثبت حوادف و رویدادهای بزرگ شاهانی و تاریخی در پیوند بـا هنـر
مصور و نگارگری است كـه در نهـاییتـر ین شـکل تکـاملی خـویش بـه صـورت نگـاری و تـاریخ
تصویری منجر گردیده است.
برخالف برخی مدعیات غیر نادرست  ،تاریخنویسی به مفهوم دانش ثبت حوادف و وقایع مهم از
كهنترین زمانها در تفکر تاریخی انسان ایرانی جایگاه مهمی داشته است  ،درست است كه بخاطر
غلبه نظام شاهانی و تکوین و رویش آن در دربار شاهان و با حضور دبیران مخصوص شکل گرفتـه
است (محمد مالیری )116 -133 :1331و در حول محور و نظام شاهانی در مضامین و موضـوعات
مختلفی چون خداینامه آیین نامه ،رسوم ،تاجنامـه در دربـار شـاهان  ،دبیـرخانـههـای شـاهانی  ،و
دستورات و فرامینشاهی ظهور كرده اما شاكله و ستون فقرات تاریخنگاری به مفهوم درك زمان و
تاریخ و توقیت حوادف در یك حوزه عمومیتر درجهان ایرانی به تأسیس یك نظام تاریخی مـنظم
در تقویم و گاه شناسی منجر شده است كه از جمله دقیقترین نظـامهـای تقـویمی جهـان محسـوب
میشود (نبئی  ) 113-119 :1333 ،لذا فهم زمان و تاریخ و زمانبندی حوادف و پدیـدها و سـنجش
آنها بر معیار های زمانسـنجی در حافظـه عمـومی مـنظم عنصـر ایرانـی در ظهـور پدیـده تقـویم و
گاهشناسی  ،حتی در ادوار اساطیری در باب آفرینش ،زمان ،انسان ،ظهور نموده اسـت( عبـداللهی،
 . )63- 113 :1335سپس این اندیشه در اشکال مختلفی تکامل پیدا نمـوده تـا بـه خلـق روش هـای
مختلفی از ثبت و ضبط حوادف تاریخی در گذر عنصر زمان منتهی گردید ، .یکـی از ایـن اشـکال
توجه و رویکرد انسان ایرانی به تفکر تاریخ نگاری مصور و منقوش بوده است كـه فرآینـد خاصـی
را در روند تکاملی خویش طی نموده است.
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الف -پيشينيه نظم نگارگري و صورتنگاري تاريخي در ايران باستان:
نگارگری ،نقاشی و صورتپردازی ریشه در اعماق هزارههـای تـاریخ سـرزمین ایـران دارد ،اقـوام
كهن پیشا آریایی از ادوار كهن ذوق نگارگرانه و هنرمندانـه خـویش را در شـکل ظـروف و دسـت
ساختههای منقش گلی ،سنگی و فلزی و در معماریهای  ،كاخهـا ،و در دل كوههـا و در نهایـت در
كتب و منابع ادبـی ،فرهنگـی دینـی و تـاریخی بـه نمـایش گذاشـتهانـد نمـود آن غارهـای دوشـه و
میرمالس در هزارهای پیش از میالد در لرستان و یا آثار منقـوش سـفالی در سـیلك كاشـان و شـهر
ســوخته سیســتان اســت (ایزدپنــاه 133-161/1: 1393 ،؛ شــریفزاده .)11-15 :1333 ،بــا ورود
آریائیها به این سرزمین این سنت پیشاآریایی تکامل یافت و در مراسم مذهبی  ،تزئین آرامگـاههـا
كتیبهها ،سفالینهها ،سینیها و بشقابهای فلزی و مفرغی ،طالیی و در شکوه دربارها ،كـاخهـای بـا
عظمت هخامنشیان و بعـدا ساسـانیان متجلـی شـد ،و در نهایـت بشـکل مصورسـازی كتـب و منـابع
مکتوب درآمد كه با تذهیب ،نگارگری مصور سـازی و تـزئین گردیـده اسـت  .بـا ایـن همـه ،هنـر
نگارگری و مصورسازی هنر برگزیده و اشرافی و در خدمت گزیده گان و طبقه اجتماعی فرادست
ایران باستان بود و اشرافیت مذهبی و سیاسی در كاخها و دربارها ،موسسـات و نهادهـای مـذهبی از
آن بهره میبردهاند و حاكمیتهای شاهنشـاهی ایـران باسـتان آن را در انحصـار خـویش قـرار داده
بودند ،لذا مهمترین محلها برای تجلی ذوق و هنر عنصر ایرانی به ناچـار دیـوار بناهـای سـلطنتی و
كاخ های مسکونی شاهان یا یادگارهای شاهانه بوده است و شاه محـور اساسـی تفکـر تصـویرگری
بوده است (كمرهای ،بیتا ،ص. )11
در عهد ساسانیان این هنر مسیرهای نوینی یافت و این مصورسازی و نگـارگریهـا در ظـرف هـا،
پردههای نقاشی ،پارچهبافی ،ظروف پذیرایی و برروی قطعـات كاشـیهـا ودر نهـایی تـرین شـکل
خود در نقوش ظریفتری در كتب تجلی پیدا كرد و اوستا نخستین كتابی بوده اسـت كـه بصـورت
مصوری تزئین شده است (نصری اشرفی .)336/1 :1333 ،سپس ایـن روش بصـورت سـبکی ممتـاز
در حوزه تزئین كتب و مصورسـازی منـابع ادبـی ،مـذهبی و تـاریخی در آمـد.درحـوزه مـذهبی نـو
آموزان مانوی بر اساس تعالیم پیامبر صورتگر خویش به آموزش اصول مذهبی و اخالقی دین مانی
از طریــق هنــر نقاشــی پرداختنــد (پــو  .)115 -119 :1333 ،البتــه تکامــل ایــن شــکل از هنــر و
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تاریخنگاری مصور باتوسعه قـدرت امپراطوریهـای بـزرگ ایـران باسـتان و سـازمان یـافتن دسـتگاه
مذهبی از دسترس عام مردم بدور بوده است و تنهـا عوامـل و عناصـر قـدرت فائقـه شـاه و رهبـران
مذهبی از آن بهره می برده اند ودر انحصار اهداف و مقاصد آنان بوده است  ،البته تصاویر و نگـاره
های مورد نظر در دل سنگ ها و نقوش برجسـته بـه عنـوان یـك اعـالن مصـور در معـره دیـدگاه
عموم قرار داشته تا ناظر عظمت و شکوه نظام شاهانی باشند و لذا نخستین تاریخنگاریهـای مصـور
همین كتیبه ها ،نقش های برجسته ،دخمه نبشتهها بوده است كه با آگاهی از اثرگـذاری اجتمـاعی و
تاریخی آنان شکل گرفته و عمدتا برمحورپادشاه به عنـوان اساسـی تـرین عنصـردر مركزروایـت و
نگارش تاریخ استوار بوده است .
ب -تکوين تاريخنگارگرايانه و ادبيات تصويري :
روش ثبت وقایع تاریخی از طریق صور و اشکال نوعی از تفکر ماندگار و مـداوم در تـاریخنگـاری
نگارا نه و روشی رایج در امپراطوریهای ایران باستان بوده است .تمایـل امپراطـوری بـزرگ بـرای
نمایش عظمت و قدرت آنچنان در بکارگیری هنر صورت تراشی و نگارگری با عالئق ثبت وقایع
آمیخته است چنانکه هنر ایرانی پیوندی نا گسستنی با حوادف عظیم تـاریخی یافتـه اسـت ،شـاهان و
خسروان از طریق نگارش نسبتنامههای شاهانی ،وترسیم صـورتهـای شـاهانه بـه ثبـت اقـدامات
خسروانه  ،فتوحات و یادگاری های خویش پرداختهاند آن چنانکه در عهد داریوش بزرگ شـکوه
چنین اندیشهای در كتیبه تاریخی مصور بیسـتون بـا زبانهـای چندگانـه و نقـوش زیبـای برجسـته بـه
نمــایش گذاشــته شــد .ایــن صــورتنگــاریهــا را مــیتــوان نــوعی نگــارگری بــا آگــاهی و اندیشــه
تاریخنگارانه بشمار آورد كه هـدف نهـایی ازشـکل گیـری آن ،ثبـت تـاریخی حـوادف و جاودانـه
سازی اعمال خسروان و شاهان بوده این هنر نگارگرایانه در اشکال مختلفی در ساختار معمـار هـای
هنری در قصرهای هخامنشی ،كتیبهها ،پلکانها  ،سنگنوشتههـا ،الـواد دبیرخانـه هخامنشـی تجلـی
ویژه ای پیدا كرد( امستد  ) 136-151 :1331 ،وبعد در عهد ساسانیان بـه عنـوان نماینـدگان تـدام
سنتهای هخامنشی به شکلی ظریف تر به اوج تکامل خویش رسید و در شیوه و اشکال نگـارگری
و صورنگاری بر روی پوست و كاغذ و منابع مکتوب دینـی  ،ادبـی و تـاریخی در آمـد و در تفکـر
تاریخنگاری مصور و منقش با ترسیم چهره و صورت خسروان و توصیف مشخصات آنان با ثبـت
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و ضبط حوادف روزگار و اقدامات تاریخی آنان همراه بوده .ظهور كتاب الصور یا كتـاب تـاریخی
صور ملوك بنی ساسان تجلی و تکامـل چنـین رویکـرودی در تركیـب وقـایع نگـاری تـاریخی و
صورت نگاری بوده است.در این مختصر تالش میشود كه چگونگی ماهیت و تکوین ایـن نـوع از
اندیشه تاریخنگارانه و تصـویری در امپراطـوری ساسـانی را براسـاس برخـی از مسـتندات در منـابع
اصــیل تــاریخنگــاری در ادوار اســالمی مــورد بازكــاوی قــرارداده و اهمیــت آن را در فهــم تــاریخ
ساسانیان بازگو نمائیم .ورود نقاشی و نگارگری به ادبیـات مـانوی و تکامـل هنـر و صـورتگری در
مکتب معنوی و دینی مانی از جمله مهمترین مراحل این تحول در هنر صورتگری در ایران پیش از
اسالم محسوب میشود .بنا بر این حوزه دین ،ادبیات و تاریخ سه حـوزه مهمـی هسـتند كـه بـا هنـر
صورت گری و نگارگری در ایران پیش از اسالم پیوند یافتهاند و البته هر سه حوزه در فرآینـد فهـم
تلفیق هنر و تاریخ تصویری كه نوع تکامل یافته آن در كتاب «الصور» یا «صور ملوك بنی ساسـان»
تجلی یافته است مو ثر بوده اند.
جنبش دینی مانویان و ظهور مانی تحـولی شـگرف در صـورتگری و نگـارگری بشـمار مـیرفتـه
است .مانویان طبـق آمـوزههـای مـانی از بـن مایـههـای زیباشناسـی در هنـر نقاشـی و صـورتگری و
موسیقی به عنوان منابع الهام بخش معنوی در تعالیم مانویان بهره میگرفتـهانـد (ویـدنگـرن:1339 ،
 )111 -151ارژنگ و یـا ارتنـگ مـانی آن چنانکـه مشـهور اسـت صـحیفهی مصـور مانویـان بـوده
(اسماعیلپور )193 :1335 ،و «فرسپها» در مذهب مانی پردههای نقاشی یا الـواد مصـور مانویـان
بوده ،در حفاریهایی تورفان نقوش مانوی نمونههای اعجابانگیزی در هنـر صـورتگری مانویـان بـه
نمایش نهاده است (اسماعیلپور139 :1335 ،؛ كرسـتین سـن 133 -163 :1393 ،؛ نـاطق :1396 ،
.)311-133مانی خود به عنوان نقاش چیره دست و صـورتگر شـهرتی افسـانهای پیـدا نمـوده اسـت.
فردوسی او را نقاش چربدست و بیهمتای روی زمین معرفی نموده است (فردوسی.)133 :1393 ،
بیامــــد یکــــی مــــر گویــــا زچــــین

كـــه چـــون او مصـــور نبینـــد زمـــین

بــــدان چربدســــتی رســــیده بکــــام

یکـــی پـــرمنش مـــرد مـــانی بنـــام
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بصـــــورتگری گفـــــت پی مبـــــرام

زدیــــــن آوران جهــــــان برتــــــرام

بدین صورت هنر صورتگری در ایران نه صرفا بخاطر جنبههای زیبای شناسی و هنـری بلکـه راهـی
بود برای گشودن ارتباط به ساحت دینی و معنوی در پیام مانی و جماعت مانویان بـود ،میناتورهـای
مانوی به عنوان ابزاری مهم در ایجاد الهام برای نشان دادن مجالس معنوی و مذهبی و پیام مانویت
در آمدنـد( .كریســتن سـن . )163 -161 :1393 ،ایــن امـر بــرای ارتبـاط میــان حـوادف تــاریخی بــا
صــورتگری و نقاشــی در عصــر ساســانیان راهــی را گشــوده اســت كــه بصــورت ســنتی بــرای ثبــت
آگاهیهای تاریخی ،انتقال احساسات زیباشناسی وپیام های دینی درآمده است.
بدین صورت سنت های صورتنگاری و نگارگری در ایران باستان نه تنها اسـتمرار پیـدا كردنـد
بلکه آنچنان رشد یافتند كه از نگارگری كتیبهها و تصاویر منقوش از حوادف سیاسـی  -نظـامی و
حیطــه نقــوش در كــاخهــای خســروانی فراتــر رفتــه ودرحــوزه هــای متعــددی وارد شــد؛ بــویژه در
نگارگری و نقر منقوش و مصور سمبل ها و نشانها در فرامین پادشـاهان ساسـانی و نقـش خـواتم و
انگشتری ها به شیوه ای بسیار ظریف تکامل یافته ؛ مسـعودی و گردیـزی د رآثـار خـود بـه جلـو ه
های زیبایی از چیردستی و هنرنمایی ایرانیان در نشانهای رسـمی  ،مهرهـا و نقـوش انگشـتری هـای
خسرو انوشیروان با نقوش و صور چهار گانه ( مسعودی  )133/1 :1635 ،گفتـه شـده كـه خسـرو
انوشروان در زمان خویش شیوه ی نـوینی در مملکـت داری و تقسـیمات سیاسـی پدیـد آ ورد ودر
كنار آن تشریفاتی را مرسوم ساخته است كه در آن از هنـر مصورسازسـی در نهایـت زیبـایی بهـره
گرفته او خلعت ها  ،و احکام شاهانه را با سمبل ها  ،نشانها و تصاویری از نقوش حیوانـات  ،منـاطق
ج رافیایی و نشانها و سایر صورتهای رنگین ونوشتار های خاص هر منطقـه پدیـد آورده اسـت كـه
در ج رافیای تاریخی و سیاسی ایران باستان بسیار تاثیر گذار بوده اسـت چنانکـه اسـامی ج رافیـایی
نظیر  :شیرانشاه  ،فیالنشاه  ،آالنشاه ،سریرشاه و...از ایـن امـر پدیدآمـد (اصـفهانی )55-59: 1393 ،
مورخان به خاتم های نه گانه خسرو پرویز با تنوع معنایی و مفهومی آن كه هر كدام سمبل فرامینـی
ویژه ونشان ج رافیای سیاسی منطقه ای خاص بو ده اند اشاره داشـته انـد ،نخسـتین ایـن خـاتم هـا ،
خاتمی با «نقشه صورت الملك و حوله مکتوب صـفته الملـك » یعنـی خـاتمی بـا نقـش صـورت
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خسرو پرویز و توصیف صفات ایشان  .بدون تردید هركدام از این خاتم ها و سمبل ها با نقـوش و
نوشته های و مفاهیم تاریخی اررزشمند برای درك تدابیر و اصول مکاتبات و فرمانهای حکومتی
ساسانیان بشمار می رود( مسعودی  133-136/1 : 1635،؛ گردیزی . ) 69-66 :1391 ،این مکتب
ظریف بعد در تدوین كتب دینی  ،تاریخی و ج رافیایی با صورت نگاریهای مذهبی و شاهانی
بکار گرفته شد .بنابراین نقاشی و مصورسازی منـابع و متـون مـذهبی و تـاریخی و ترسـیم صـورت
های طبیعی و ج رافیـایی از یکسـو و نگـارگری وحـوش و حیوانـات در منـابع مکتـوب وكتـب
قصص و داستانهای آموزنده با صور حیوانی از سـوی دیگـر در حـوزه هـای ادبـی  ،فرهنگـی و
كتابت متون پهلوی ساسانی وارد گردید  .این مکتب حتی در ادوار نخست اسالمی به عنوان سنتی
ایرانی بوسیله كاتبان و مترجمان متون ادبی ،تاریخی و ج رافیایی استمرار داشته است  .ابن مقفع بـه
این امر اشاره دارد و در مقدمه ترجمه كلیله و دمنه از پهلوی ساسـانی بـه عربـی اهمیـت و فلسـفه و
استمرار مکتب صورت گری و نگارگری متون این گونه متون را بیان داشته و نشان مـی دهـد كـه
صورتگری و رنگ آمیزی های خاص با « اصباغ و الوان» متنوع به منظـور ایجـاد عالقـه و نزهـت
خاطر خوانندگان چنین متونی به حوزه ها و مراحل باالتری از زیبایی شناسی و خالقیـت در متـون
و نوشتارهای عهد ساسانی ارتقاء یافته است(ابـن مقفـع .)51 :1116 ،اسـتعمال رنـگ هـای زیبـا و
منحصر به فرد در این منابع مکتوب و نیز در نقاشی های ملون در كاخهای ساسانیان و پارچـه هـای
رنگین و منقوش و فرش های زیبا آن چنان جذابیت و زیبایی خاصی داشته كه تا قرنها بعد رنگ و
صورتهای منقوش كاخهای ساسانیان در مدائن تجلی و درخشـندگی ویـژه ای بـرای بیننـدگان آن
ایجاد می نموده ؛ چنانکه بحتری شاعر توانسته است در« قصیده ی سینیه » خود در توصـیف مـدائن
و صحنه نبرد انطاكیه خسرو انوشروان  ،تركیب رنگ لباسـهای خسـرو و اسـب او را بطـرز زیبـایی
توصیف كند( محمدی مالیری .) 151-151 : 1331 ،
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ج -ماهيت و سرنوشت کتاب الصور يا صورت ملوك بنيساسان:
 سرگذشت «کتاب الصور»پس از سقوط ساسانيان و ترجمه آن بهه زبهان عربهيبدستور هشام بن عبدالملک در سال 1ق:
نخستین كـس از مورخـان دوره اسـالمی كـه گزارشـی در بـاره « كتـاب الصـور » ارائـه مـی دهـد
ابوالحسن علی ابن حسین مسعودی است  .آگـاهی هـا و دانـش مسـعودی از كتـاب صـور ارزش
بسیاری در شناخت ماهیت و نحوهی نگارش كتاب دارد و شیوه ی نگارش ومصور سازی كتـاب و
تاریخ نقل و ترجمه آن از پهلوی ساسانی به زبان عربـی ،محتـوی و اهمیـت كتـاب نسـبت بـه سـایر
كتب تاریخی و نحوه صورت سازی و فلسفه تنظـیم ایـن تـاریخنگـاری مصـور را در دربـار شـاهان
ساسانی مشخص میسازد .او بیان میكند كه نگارش و مصورسـازی كتـاب امـری رایـج در دربـار
پادشاهان ساسانی بوده است ،نکته مذكور از این حقیقت پرده میدارد كـه از روزگـاران نخسـتین
تأسیس دولت ساسانی چنین رویهای در دربار متداول بوده كه چون پادشاهی از ملوك بنی ساسـان
فوت میكرده  ،برای حفظ خصوصیات و توصیف شمایل و پوشش وی در زمان مرگ  ،تصویر او
را ترسیم و به خزانه میسپردهاند تا آیندگان از وصف مردگان بیخبر نباشند  .با این معنی مسعودی
از سنت نگارگری تاریخی مستمری خبر می دهد كه در دربار پادشـاهان ساسـانی متـداول بـوده و
در عین حال بیان میكند كه نویسـندگان و دبیـران ،مشخصـات  ،اعمـال و رفتـار ،ابنیـه و عمـارات
وسیاستها و تدابیر و اخبار و علوم پادشاهان را در این كتاب مصور ثبت و ضبط می نموده انـد تـا
برای آیندگان به یادگار بماند (المسعودی .)113-119 : 1339 ،بدین صورت نوعی تـاریخنگـاری
تصــویری در دربــار شــاهان و ساســانی شــکل گرفتــه كــه از همــان آغــاز تاســیس دولــت ساســانی
شردحال ،صورت و اخبار آنان را ترسیم و تنظیم مینموده و این روش همچنان تا مـرگ آخـرین
پادشاه ساسانی روشی رایج در در بار آل ساسان بوده اسـت  .بـر اسـاس گفتـه مسـعودی و حمـزه
اصـفهانی و مولـف مجهــول الهویـه ی مجمــل التـواریخ و القصـص ،صــورت آخـرین فرمــانروای
ساسانی كه در هنگام حکومت عثمان در مرزهای شرقی ایران گشته شده بوسیله همین افراد ترسـیم
و به كتاب الصور اضافه شده است  ،این امر نشان می دهدكه هنرمندان و وروایت نگـاران تـاریخی
تا آنزمان هنوز به كار خود ادامه می داده اند و چنین كتابی با آگاهیهای تاریخی هنـوز در خـزائن
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و مراكز امن كه از دسترس عامه بدور بوده قرار داشته است  .مسعودی ایـن كتـاب را فقـط در نـزد
یکی از اشراف ایرانی یافته است و آن هم در شهر اصـطخر یعنـی مركـز سیاسـی -معنـوی دولـت
ساسانی ،به هر حال كتاب مذكور در عهد بنی امیه و در روزگار هشام بـن عبـدالملك مـورد توجـه
قرار میگیرد و معلوم است كه این كتاب به رؤیت هشام رسیده است آن چنانکه دستور داده تا آن
را برای ایشان از پهلوی ساسانی به عربی ترجمه نمایند و مسعودی در این مـورد مـی گویـد« وكـان
تاریخ هذ ا الکتاب انه كتب مما وجد فی الخزائن ملوك فارس للنصف من جمـادی اخخـره سـنته
 113و نقل لهشام بن عبدالملك من الفارسیه الی العربیه » (المسعودی )119 ،1633 ،مسـعودی نـامی
از مترجم این كتاب نبرده است لیکن مترجمین معروف آثار پارسی به عربی در این زمان عبداهللبن
مقفع ،و جبلةبن سالم و چند تن دیگر از پارسیان بوده اند كه ابن ندیم از آنان نام برده ( ابن نـدیم ،
 . )119 :1399در میان افراد مذكور جبله ابن سالم مترجمی چیره دست و مسلط به زبانهای پارسی
و عربی بوده است  .او كاتب مخصوص هشام ابـن عبـدالملك ومتـرجم پارسـی در بـار وی بـوده و
طبق نظر ابن ندیم آثار متعددی از تواریخ و افسانه های ایرانی از جمله داسنان رسـتم و اسـفندیار را
به عربی ترجمه نموده است( ابن ندیم  ) 511 ، 119: 1399 ،و با توجه به تاكید مسـعودی در مـورد
ترجمه كتاب الصور بدستور هشام ابن عبدالملك می توان گفت كه به احتمال قریب به یقـین جبلـه
ابن سالم مترجم كتاب الصور به زبان عربی در عهد هشام بوده است  .ذبیح اهلل صـفا نیـز در كتـاب
حماسه سرایی در ایران معتقد است كه كتاب الصور را جبلةبـن سـالم بـرای هشـام بـن عبـدالملك
ترجمه نموده است( .صفا .)53 :1396 ،مسعودی تاریخ و سال ترجمـه كتـاب « الصـور» را بـه زبـان
عربی را سال  113هجری در اواسط حکومت هشامبن عبدالملك بیان نمـوده اسـت (المسـعودی،
 .)119 :1633با این مبحث به ذكر دیدگاههای مسعودی درباره كتاب الصور میپردازیم .ذبـیح اهلل
صفا نیز معتقد است كه مترجم كتاب صور شخصی از مترجمین دربار هشام بن عبدالملك بوده كـه
به فارسی مسلط بوده و نام وی جبلةبن سالم بوده است (صفا .)53 :1396،
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 -2ابوالحسن علي بن حسين مسعودي و کتاب الصور :
همانطور كه اشاره شد نخستین كسی كه در قرن سـوم هجـری از وجـود كتـاب مصـور و منقـوش
ایرانی یاد میكند ابوالحسن علیبن حسین مسعودی است .مسعودی مـورخی تیـزبین ،نقـاد و مبتکـر
در عرصه تاریخنگاری اسالمی بشمار میرود كه با فاصله گـرفتن از روشهـای حـدیثی و نقلـی در
عرصه تاریخنگاری اسالمی به تحلیلهای عقالنی و مشاهده و سـفر بـه منظـور معاینـه آثـار و منـابع
تاریخی روی آورد( بهرامی  )116-111 :1333 ،دیدگاههای مسعودی در تاریخنگاری ایـران قبـل
از اسالم خود شایسته ستایش و بررسی است و نشان مـی دهـد كـه وی در آثـار هفتگانـه خـود كـه
مروج الذهب و التنبیه صورت مختصر شده آنها هستند توجه ویژهای به تـاریخ ایـران باسـتان داشـته
كه بررسی آنها نشان از اهمیـت تفکـر تاریخنگـاری در ایـران باسـتان اسـت .یکـی از مـواردی كـه
مسعودی آگاهی ارزشمندی در تاریخنگاری ایران باستان ارائه میدهد خبر او از وجود یك كتـاب
تاریخنگاری مصور ومنقوش در تاریخ ایران عصر ساسانی است .او شخصا ایـن كتـاب را مشـاهده
كرده و آنرا اعجاب انگیز توصیف نموده و آگاهیهای جالب توجـهای دربـاره ماهیـت و محتـوی
این اثر بدست میدهد .مسعودی در كتاب التنبية و االشراف درباره چگونگی دستیابی بـه كتـاب
مصور تاریخ ساسانیان چنین میگوید كـه مـن در شـهر اصـطخر از سـرزمین فـارس در سـال 313
هجری در نزد برخی از اشراف زادگان پارسی كتابی عظیم یافتم كـه مشـتمل بـود بـر علـوم ،اخبـار
پادشاهان و بنا های آنان و سیاستها و تدابیرشان كه چیزی درباره آن در كتـابهـای پارسـی نظیـر
خداینامه ،آئیننامه و كهنامه و غیر آن ندیده بودم .در این كتاب كه در آن صورت بیست و هفـت
تن از پادشاهان آل ساسان ترسیم شده بود كه بیست و پنج تن از آنان مرد و دو تن دیگر زن بودنـد
كه صورت هر یك از آنـان را در روزگـار مرگشـان چـه پیـر بـودهانـد یـا جـوان بـا ریـش و تـاج،
آرایههایشان و چهرهایشان ترسیم شده بود و گفته شده بود كه آنان پادشاهانی بودهانـد كـه حـدود
چهارصد و سی سال و یك ماه و هفت روز در جهان فرمـانروایی كـردهانـد و چـون یکـی از آنـان
میمرده است صورت او را با همـان هیـأت و ظـاهری كـه بـوده ترسـیم مـیكـردهانـد و بـه خـزائن
پادشاهی می سپردند تا صفت مردگان به زندگان مخفی نماند و صورت آنـان را كـه حالـت جنـگ
بوده اندایستاده و آنانکه به كاری مش ول بودهاند نشسته ترسـیم نمـودهانـد و « وانهـم كـانوا اذ مـات
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ملك من ملوكهم صَوروه علی هیئته و رفعوا الی الخزائن كی الیخفی علی الحّی منهم صفت المیت
و صورة كل ملك كان فی حرب قائما و كل من كان فی امر ،جالسا و سـر كـل واحـد مـنهم فـی
خواصه و عوامه و ماحدف فی ملکه من الکوائن الغظميةة و االحـداف الجليلةة» (المسـعودی1363 ،
 .)119:پس از ذكر این مطالب مسعودی نخستین كسی است كه در مورد ترجمه این كتاب از زبـان
پهلوی ساسانی به زبان عربی خبر میدهد و بین صورت آگـاهی ارزشـمندی كـه در زمینـه ا نتقـال
متون تاریخی پهلوی ساسانی به زبان عربی قابل تحلیل است .او در مورد ترجمه و نقل این كتاب بـه
عربی میگوید كه تاریخ این كتاب آنچنان است كـه در جمـادیاالخـر سـال  113براسـاس اسـناد
خزائن پادشاهان ایران برای هشام بن عبدالملك بن مروان از زبان پارسی به عربی ترجمه شده بـود.
بخش دیگری از آگاهی مسعودی در باب كتاب صور ،توصـیف صـورتهـای منـدرج در كتـاب
است كه مسعودی با توجه به روش گزیده نویسی كه در كتاب ارزشمند « التنبیـه » نسـبت بـه سـایر
كتب خود دنبال نمود ،تنها به ذكر دو صورت از پادشاهان ساسانی یعنی صورت اردشیر بابکـان بـه
عنوان نخستین پادشاه ساسانی و صورت یزدگرد به عنوان آخرین پادشـاه بنـی ساسـان اشـاره نمـود.
كتاب مروج الذهب علیرغم ارائه اطالعات بسیار ارزشمندی در باب تاریخ ایران و بیان نگرش ها
و روشهای تاریخنگاری ایرانیان و آثار تاریخی آنان  ،در بـاب كتـاب الصـور چیـزی بیـان نکـرده
است (المسعودی .)151-1635/1 :1635 ،بررسی ویژگیهای صـورتنگـاری تـاریخی  -شـاهانی
اردشیر با بکان و یزدگرد،به عنوان اولین و آخرین پادشاهان ساسانی از كتاب الصـور در التنبیتـه و
االشراف مسعودی و مقایسه آگاهیها و اطالعات جزئی وی با دو اثـر دیگـری كـه بعـدا از كتـاب
الصور یاد نمودهاند ارزش ،اعتبار ،محتوی و مفاد كتاب الصور را برای ما بهتر روشن میسازد.
جدول مقايسه صفات صورت اردشير بابکان و يزدگرد بن شهريار در کتاب التنبيه و االشراف
( مسعودي) 01، 11، ،
رديف

1

نام
پادشاهان
اردشیر بابکان

پيراهن و جامه

شلوار

پیراهنش با زمینه سرخ

و شلوارش

درخشان و دینارگون

به رنگ

(مذكر)

آسمان

ابزار

حالت

با نیزهای

در حالت

در دست

ایستاده

کفش

تاج
و تاجش سبز

-

در زمینه
طالیی
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1
3

سایر پادشاهان
15تن
یزدگرد بن
شهریار

؟
پیراهنش سبز مزین

؟

؟

آسمان رنگ

با نیزهای

و مزین

در دست

ایستاده
یا نشسته
ایستاده

-

؟
تاج سرخ
رنگ

مسعودی كتاب الصور را عظیمتر از سایر كتب تاریخی ایرانیان میداند و آن چنانکه اشاره شد مـیگویـد بـه لحـا
اشتمال آن بر مطالب و مضامین مختلف مانند سیاستها ،تدابیر ،ابنیه ،علوم و اخبار پادشاهان و همچنین رفتار آنان بـا
خواص یاران و عوام رعیت و حادثههـا و اتفاقـات دور ان پادشـاهی هـر یـك از فرمانروایـان ساسـانی قابـل قیـاس بـا
«كهنامهها» « ،خداینامهها» و «آئیننامهها» نبوده است .این امر ما را بـه اهمیـت و ارزش و جامعیـت كتـاب الصـور در
ذكر حوادف تاریخی عهد ساسانیان آگاه میسازد و نیز مشـخص مـیكنـد كـه مسـعودی بـه كتـب تـاریخی ایرانیـان
آگاهی كامل داشته ودر قیاس با سایر منابع تاریخنگاری ارزش كتـابالصـور را بسـیار فراتـر از آنهـا دانسـته اسـت و
سطح دانشها و علوم و اخبار تاریخی آن را ستوده و آن را كتابی عظیم برآورد نمود .كه تنها در نزد بزرگـان و اهـل
بیوتات جامعه ایران پیدا میشد .و بر آگاهیهای دقیق تاریخی كـه براسـاس اسـناد و مـدارك خـزائن رسـمی دربـار
پادشاهی ساسانیان استوار بوده است و در این مورد چنین گفته «ورایت مدينة اصطخر من اره فارس فـی سـن 313
عند بع

اهل البیوتات المشرق من الفرس كتابا عظیما مشتمل علی علوم كثیره من علومهم واخبار ملوكهم و ابنیـتهم

و سیاساتهم لم اجدها فی شیء من كتـب الفـرس ( »...المسـعودی .)119 :1363 ،كراتشووسـکی ایـن كتـاب را برابـر
اظهارات مسعودی و ابن قتیبه با یکی از تاج نامه ها انطباق می دهد و گفته است محتمل است كه كتاب مصوری كـه
مسعودی از آن یاد می كند همان تاج نامه ابی باشد ابن قتیبه مطالبی از آن را بیـان كـرده اسـت ( محمـدی مالیـری ،
 ، )113/1 :1331البته با توجه به اشراف حمزه اصفهانی به آثار تاریخی ایرانیان و استفاده او از هر دو كتاب تاجنامه و
الصور_ در تاریخ پیامبران و شاهان_ به عنوان آثـاری مسـتقل از یکـدیگر ،تاییـد چنـین دیـدگاهی مشـکل اسـت .
آگاهیهای دیگر در باب جزئیات صفات ،خصوصیات شخصی شاهان ،و عالئق و حالت ،ملبوس و رنگهای آن در
دو اثر تاریخی دیگر كه پس از مسعود از كتاب مذكور یاد نمودهاند آمـده اسـت  .ایـن آثـار بخـشهـای دیگـری از
ماهیت كتاب الصور  ،مخصوصا در توصیف پوشش و رنگها ی بکار رفته در صور پادشـاهان ساسـانی را بـرای مـا
آشکار میسازند.
 -1حمزه بن حسن اصفهاني و کتاب الصور يا صور ملوك بني ساسان :
كتاب كم حجم اما پر محتوی و دقیق حمزه اصفهانی كه با روحیاتی انتقـادی و پژوهشـی در تـاریخ جهـان باسـتان از
جمله تاریخ ایران باستان نگاشته شده همواره مورد توجه محققان ومستشـرقان تـاریخ ایـران باسـتان بـوده اسـت و بـه
عنوان یك پژوهش اصیل و ابتکاری از آن یاد شده است (تـاریخ كمبـریج )131 :1393 ،و از جملـه مزایـا و اهمیـت
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مهم آن دقت انتقادی از منابع تاریخنگاری بوده است .در همین اثر حمزه بخاطر جستجوی گستردهای كـه در تـاریخ
ایران باستان انجام داده به كتاب مصور تاریخی عهد ساسانیان دست یافته است .او پس از مسعودی به توصیف شمایل
و سر و وضع ،ملبوس ،رنگ و تاج شاهان ساسانی می پردازد و تا حدود زیادی ماهیـت و سـاختار كتـاب «الصـور»یـا
«صورت ملوك بنی ساسان» را بویژه در فهم بخشی كـه ویژگـیهـای مصـور كتـاب و سـاختار تصـویرنگارانه آن را
مورد بحث قرار داده روشن می كند و آگاهی ما را از تركیب رنگ ها و انـواع پوشـش شـاهان ساسـانی و نقـوش و
نگارگری و چیره دستی اعجاب برانگیز دبیران صورتگر عهد ساسانی افزایش داده است.
حمزه بن حسن اصفهانی در كتاب سنی ملوك االره و األنبیاء در سه نوبت از كتاب تاریخ تصویری ساسـانیان یـاد
كرده ،نخست در شرد پادشاهی اردشیر بابکان و در توصیف شمایل و صورت او از كتابی به نام «كتاب صور ملوك
بنی ساسان» یاد میكند (اصفهانی .)19 :1393 ،در موارد بعدی از این كتاب با نام مختصر «الصور» یـاد نمـوده اسـت
یکی در شرد پادشاهی هرمز پسر شاپور و دیگـری در شـرد پادشـاهی و صـورت بهـرام پسـر هرمـز اول (اصـفهانی،
 ،)13 ،13 :1313حمزه آگاهیهای خود را در باب سر و وضع و پوشش حاالت مصور شاهان ساسانی بطـور كلـی از
این كتاب برگرفته و به ترتیب ضمن بیان مختصری از اعمال پادشاهان ساسـانی بخـش مهمـی از ایـن مطالـب كتـاب
تاریخ پیامبران و شاهان را به شرد صورت آنها مطـابق كتـاب الصـور و محتـوی آن اختصـاص داده اسـت  .حمـزه
اصفهانی به ترتیب تاریخی  19 ،فهرست مصور از شاهان ساسانی را توصیف نموده است و در حالیکـه مسـعودی در
التنبیه و االشراف به  13صورت اشاره نموده بود وتنها به تو صـیف دو صـورت پرداختـه بـود .در بررسـی مجموعـه
آگاهیهای حمزه در باب توصیف فهرست صورتهای مذكور و ویژگیهای صورت شناسی رنگ ها و البسه شاهان،
ما تصاویر شاهان ساسانی را براساس هفت ویژگی به شرد زیر تقسیمبندی نموده و در جدول مقایسهای ترسیم نموده
تا عالئق و سالیق و نوع ملبوس ،حاالت و ویژگیها و شمایل و ابزارهای مصور شاهان ساسـانی و آرایـه هـای آنهـا
نسبت به یکدیگر مورد بازشناسی قرار گیرد .با توجه به برخی تفاوتهای ایـن كتـاب بـا اثـر مولـف مجمـل التـواریخ
همین تقسیم بندی را در جدول كتاب مجمل التواریخ ترسیم نموده ایم .
تقسيمات هفتگانه در تصاوير منقوش کتاب الصور مطابق اطالعات حمزه اصفهاني و مولهف ملمه
التواريخ
-1نام و نسب سالطین ساسانی
 -1زمینه رنگی و نقش پیراهن و جامه آنان
 -3زمینه رنگی و نقش شلوار پادشاهان
-1افزاری كه پادشاهان در دست داشتهاند
-5نوع رنگ كفشهای آنان
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 -9حالت پادشاهان ( ایستاده یا نشسته و حالت دستان و یا طرز نشستن آنها )
 - 3نوع نقش  ،جنس و رنگ تاج آنان
جدول صورت پادشاهان ساساني به نق از سنيالملوك و األرض و االنبياء از حمزه اصفهاني
براساس کتاب الصور در تاريخ ملوك بني ساسان((اصفهانی)51-19 : 1393 ،

نام
رديف

پادشاهان

پيراهن

شلوار

افزار

حالت

كفش

تاج

ساساني

اردشير

8

منقش به نقش
دينار (مدنر)

شلوار
آسمان
رنگ

بدست او
نيزه افراشته

پيراهن آسمان

شلوار

شاپور پسر

جونی (رنگ

وَشْی

بدست او

اردشير

آسمانی

كرده

نيزه افراشته

الجوردي)

سرخ

هرمز پسر

پيراهن وشی

شلوار

 -8بدست

شاپور

كردهي سرخ

سبز

چپ سپر

سرخ

سرخ

-

-

تاج سبز در
طال نهاده

تاج سرخ در
ميانهي سبز

 به دستراست نيزه
0

سرخ

-

تاج وي سبز
در طال نهاده

 -0سوار بر
شير
 بدستبهرام پسر
3

هرمز (بهرام
اول)

پيراهن اوسرخ

شلوار او
نيز سرخ

راست نيزه

تاج وي

 -8بدست

آسمانی رنگ

چپش

سرخ

ايستاده است

كه در ميان دو

شمشير كه

ردهي طال

بدان تكيه

قرار داشت

كرده
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 -به دست

تاج وي

راستش
3

بهرام پسر

پيراهن وي

بهرام(بهرام

سرخ وحشی

دوم)

كرده

بهرام پسر

پيراهن آسمان

بهرام بن بهرام

گون وشی

(بهرام سوم)

كرده

شلوارش
سبز

آسمانی رنگ

كمانی با زه
كشيده

سرخ

 -8بدست

نشسته بر

كه در ميان دو

تخت

ردهي طال
قرار داست با

چپش سه

هالل طاليی

تير بوده

3

شلوار

شمشير به

سرخ

دست

شلوار
نرسی پسر

3

بهرام

پيراهن او

آسمان

سرخ وشی

گون

كرده

وشی
كرده
شلوار

2

هرمز پسر

جامه سرخ

نرسی

وشی كرده

آسمان
گون
وشی
كرده

سرخ

نشسته بر
تخت

تاجش سبز
ميان دو
ردهي طال

با هر دو
دست
شمشير

سرخ

به پا ايستاده

تاج سبز

گرفته

شمشير به
هر دو
دست

سرخ

به پا ايستاده

تاج سبز

گرفته
تاج آسمان
گون كه

2

شاپور
ذواالكتاف

پيراهن او
سرخ وشی
كرده

پيرامون آن

شلوار
سرخ

در دست او

وشی

تبر زين

كرده

سرخ

برتخت

زرنگار و در

نشسته

ميان دور دهي
طال قرار دارد
با هاللی زرين
در وسط

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا 30 /

پيراهن او
3

اردشير پسر
شاپور

بدست

وشی كرده

شلوارش

راستش نيزه

نگاشته به دينار

نگاشته به

و دست

(مدنر) و

سرخی

چپش

آسمان گون

سرخ

به پا ايستاده

تاج سبز

شمشير
در دستش

پيراهن او
سرخ وشی
شاپور پسر

كرده در زير

شاپور

جامه زيرين
جامه ديگر

شاخه آهنی
شلوارش
آسمان
گون

زرد رنگ

تاج سبز در

بر سرش
مرغی
به دست

سرخی نهاده و
سرخ

به پا ايستاده

ميان دو رده
از طال با

چپ

هاللی زرين

شمشير بدان
تكيه كرده
به دست

8

بهرام بن شاپور
(كرمانشاه)

پيراهن آسمان
گون وشی
كرده

شلوار
سرخ
وشی
كرده

راست نيزه
و دست
چپش

تاجش سبز در
سرخ

به پا ايستاده

شمشير و

ميانه سه
رديف ...

به آن تكيه
كرده

0

3

يزدگرد پسر

پيراهن وي

بهرام (بزهكار)

سرخ

بهرام گور

پيراهن آسمان

پسريزدگرد

گون

شلوارش
آسمان

نيزه بدست

سرخ

گون
شلوار
سبز وشی
كرده

در دستش
گرز

بر تخت
سرخ

شلوارش
3

به پا ايستاده

گون
تاجش آسمان
گون

بر تخت

يزدگرد پسر

پيراهن وي

سياه با

بر شمشير

بهرام

سبز

نقوش

تكيه كرده

طال

نشسته

تاجش آسمان

سرخ

نشسته

تاجش آسمان
گون
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شلوارش
3

فيروز پسر

پيراهن او

يزدگرد

سرخ

آسمان
گون با
نقوش

به دستش
نيزه

سرخ

بر تخت

تاجش آسمان

نشسته

گون

طال

ادامه جدول مقايسهاي صورت پادشاهان ساساني به نق از کتاب سنيالملوك و األرض
و االنبياء براساس کتاب الصور در تاريخ ملوك بنساسان
نام
رديف

پادشاهان

پيراهن

شلوار

افزار

کفش

حالت

تاج

ساساني

شلوارش سرخ
13

بالش پسر

جامه وی

نگاشته به

به دستش

فیروز

سرخ

سیاهی و

نیزه

قباد پسر

پیراهن آسمان

فیروز

گون نگاشته

(كواد)

به سفید و سیاه

سرخ

به پا ایستاده

تاجش آسمان
گون

سفیدی
13

شلوارش سرخ

به شمشیر
تکیه كرده

سرخ

بر تخت
نشسته

تاجش سبز

پیراهنش سفید
16

خسرو

با نقوش و

شلوار آسمان

به شمشیر

انوشیروان

رنگهای

گون

تکیه كرده

سرخ

بر تخت
نشسته

-؟

گوناگون
به دست

11

هرمز پسر
كسری

پیراهن وی
سرخ منقش
به نقوش

سرخ

شلوارش

راستش

آسمان گون و

گرزی به

بر تخت

منقش به

دست چپش

نشسته

نقوش

به شمشیر
تکیه كرده

تاجش سبز
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11

11

خسرو پسر

پیراهنش گلی

هرمز(خسرو

رنگ منقوش

پرویز)

به نقوش

شیرو یه

پیراهن سرخ

شلوارش

پسر كسری

منقش به

آسمان رنگ

شمشیری

پسر پرویز

نقوش

و مرصع

كشیده

شلوار آسمان

به دستش

گون

نیزه
در دستش

سرخ
-

تاجش سرخ

سرخ
به پا ایستاده

تاجش سبز

بدست چپ

13

اردشیر پسر
شیرویه

به شمشیر

پیراهن وی
مرصع (موشع)

-

آسمان رنگ

تکیه كرده
به دست

سرخ

به پا ایستاده

تاجش سبز

[راستش]
نیزه

پیراهنش
11

پور انداخت

منقش به
نقوش و سبز

شلوارش

به دستش

آسمانی رنگ

تبر زین

سرخ

برتخت

تاجش تیز

نشسته

آسمانی رنگ

به دست
آذرمین
15

دخت
دخترپرویز

پیراهنش
منقش به
نقوش به
رنگ سرخ

راستش تبر
شلوارش

زین

آسمان گون و

به دست

مرصع

چپش به

سرخ

برتخت
نشسته

تاجش سبز

شمشیر تکیه
كرده

19

یزدگرد
شهریار

پیراهنش سبز
منقش به
نقوش

به دستش
شلوارش به

نیزهای و به

رنگ آسمان

شمشیر تکیه
زده

سرخ

-

تاجش سرخ
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-4مؤلف گمنام ملم

التهواريخ و کتهاب «الصهور» يها «صهورت پادشهاهان بنهي

ساسان»:
پس از مسعودی و حمزه اصفهانی ،مؤلف گمنام كتاب ارزشمند مجملالتواریخ و القصـص كـه در
سال 511ه.ق تالیف شده از كتاب صور استفاده نمـوده اسـت  .البتـه ترتیـب بیـان و شـیوه توصـیف
مطالب نشان میدهد كه مؤلف مجمل التواریخ از كتـاب حمـزه اصـفهانی بهـره بـرده و بسـیاری از
مطالب را به همان صورتی كه حمزه وصف نموده بیان كرده است .درپـاره ای از مـوارد توصـیفات
مؤلف مجملالتواریخ با حمزه متفاوت است و این احتمال را نشان میدهد كه این مؤلـف بـه مأخـذ
اصلی یعنی كتاب الصور دسترسی داشته است و یا شاید در توصیف و ثبت اطالعات اشـتباه نمـوده
و یا شاید نسخهای نسبتا متفاوت از كتاب الصور و یا كتـاب حمـزه اصـفهانی را در دسـترس داشـته
است  ،این مسأله مـیتوانـد تفـاوت مختصـری را كـه میـان آگـاهیهـای مؤلـف مـذكور و حمـزه
وجوددارد را توجیه كند .البته كتاب حمزه از منابع مهم مولف مجمل التواریخ بوده  ،اما مؤلـف در
بررسی صورت پادشاهان در شش مورد از كتاب صور بـه اشـکال مختلـف یـاد مـی كنـدو در ایـن
قسمت ها هیچ اشاره ای به كتاب حمزه اصفهانی نـدارد  .مولـف مجمـل التـواریخ چنـدین بـار از
كتاب منقوش و مصور مذكور تحـت عنـاوین« كتـاب صـورت پادشـاهان بنـی ساسـان » « ،كتـاب
الصور »  « ،كتاب صوره»  «،صورت ساسانیان »« ،كتاب صور » و« كتـاب صـورت آل ساسـان» یـاد
نموده است(مجمل التواریخ ،بی تا . )31-33 :مترجم متن فارسی كتاب حمزه اصفهانی معتقد اسـت
كه مؤلف مجملالتواریخ ناشیانه به ترجمه و نقل و بهرهبـرداری از كتـاب حمـزه پرداختـه و بخـاطر
عدم تسلط كافی بر زبان عربی به نقل ناقص و اشتباهگونـه مطالـب حمـزه در كتـاب خـود پرداختـه
است و علت تفاوت و تناقضات در متن كتاب مجملالتواریخ همین مسأله اسـت (اصـفهانی،1393 ،
صفحات سیزده ،چهارده ،مقدمه مترجم)  .به هر حال با توجه به بروز پارهای اخـتالف نظرهـا در دو
كتاب اصـلی كـه بـه توصـیف رنـگهـا ،صـورتهـا ،نمادهـا و ابزارهـا و ملبـوس شـاهان ساسـانی
پرداختهاند ،جدول مقایسه ای صورت پادشاهان و مشخصات آنان در قیاس با اثر حمـزه اصـفهانی
به شرد زیر ترسیم میگردد.
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جدول مقايسه اي صورت پادشاهان ساساني به نق از کتاب ملم التواريخ و القصص
براساس کتاب الصور در تاريخ ملوك بني ساسان

رديف
1

نام پادشاهان
ساساني
اردشیر بن

پیراهن او به

بابك

دینارها بود

شاپور پسر

1

پيراهن

اردشیر

شلوار

افزار

کفش

حالت

تاج

آسمان گون

نیزه در دست

سرخ

ایستاده

سبز در زر

آسمان گون

وشی سرخ

نیزه در دست

سرخ

ایستاده

سرخ در سر [سبز]

وشی سرخ

سبز

سرخ

سرخ

وشی سرخ

سبز

-1نیزه در دست
هرمز پسر

3

شاپور

راست
-1سپر در دست

سرخ

نشسته بر شتری

سبز در زر

چپ
-1نیزه در دست
بهرام پسر هرمز

1

(بهرام اول)

راست
-1در دست چپ

تکیه داده به
سرخ

شمشیر

شمشیری كه در
دست چپ

آسمان گون

است

-1سه چوبه تیر در
بهرام پسر بهرام

5

(بهرام دوم)

دست چپ گرفته
-1در دست راست

سرخ

نشسته بر سریر

آسمان گون میان
دو شرف زرّین

كمانی بر زه كرده
بهرام پسر بهرام
بن بهرام (بهرام

9

آسمان گون

سرخ

بر شمشیر تکیه كرده

سرخ

بر سریر نشسته

سوم)

نرسی پسر بهرام

3

3

هرمز پسر نرسی

وشی سرخ

سرخ وشی

وشی برلون

دو دست بر شمشیر

آسمان

فروچسفیده

آسمان گون

با هر دو دست تکیه
بر شمشیر زده

سرخ

ایستاده بر پای

سرخ

[ایستاده]

سبز میان دو شرف
زر اندر ساخته

تاج سبز بر سر

تاج سبز بر سر
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ادامه جدول مقايسه اي صورت پادشاهان ساساني به نق از کتاب ملم التواريخ و القصص
براساس کتاب الصور در تاريخ ملوك بني ساسان

رديف

نام پادشاهان
ساساني

پيراهن

شلوار

افزار

کفش

تاج

حالت

 -1تاج بلون
آسمان
 -1به زر منقش
شاپور پسر
6

هرمز (شاپور

مورّد وشی

سرخ وشی

دوم)

تبر زین اندر
دست

سرخ

بر تخت
نشسته

به رنگها
 -3اندر میانه
دو شرف زر
 -1و صورت
ماه بر سر
نگاشته

-1بدست
11

اردشیر پسر

آسمان گون و

هرمز بن نرسی

وشی بدینارها

سرخ

راست نیزه
-1بدست چپ

سرخ

[ایستاده]

تاخ سرخ بر سر

شمشیر
-1قضیبی آهن
شاپور بن شاپور
11

پسر شاپور
ذواالكتاف

صورت مرغی

وشی سرخ
در زیر پیراهن
دیگری به

بر سرش به
آسمان گون

دست راست

تاج میان دو
سرخ

ایستاده

-1دست چپ

رنگ زرد

شرف زر اندر
برنگ سبز

بر قبض
شمشیر
-1بدست

11

بهرام بن شاپور
(كرمانشاه)

راست اندر نیزه
آسمان گون

وشی كرده

-1بدست چپ
بر شمشیر
فراخمیده

تاج سبز ،در
سرخ

[ایستاده]

میان سه شَرفه
زر
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13
11

15

یزجرد پسر
بهرام (بزهگر)
بهرام گور پسر
یزدگرد
یزد جرد پسر
بهرام گور

سرخ

بلون آسمان

نیزه اندر دست

سرخ

ایستاده

آسمان گون

سبز وشی

گرز اندر دست

سرخ

-

-

بر تخت

تاج آسمان

نشسته

رنگ

شلوارش
پیراهن سبز

19

وشی سیاه ،

تکیه زده بر تیغ

سرخ

رنگها با زر

فیروزه پسر
یزدگرد بن

تاج بلون

شلوار آسمان
پیراهن سرخ

بهرام گور

گون به زر
وشی كرده

نیزه اندر دست
گرفته

سرخ

بر تخت
نشسته

آسمان

تاج آسمان
گون به زر
وشی كرده

شلوار سرخ
13

بالش پسر
فیروز

پیراهن سرخ

با سیاه و

نیزه در دست

سفیدی بهم

پشت گرفته

سرخ

ایستاده

تاج آسمان
گون

آمیخته
آسمان گون
13

قباد پسر فیروز

با سیاهی

(كواد)

وسفیدی

شلوار سرخ

به تیغ فراخمیده

سرخ

بر تخت
نشسته

تاج سبز

آمیخته
كسری
16

انوشیروان پسر
قباد

پیراهن سفید به
رنگها
آمیخته و وشی
كرده

شلوار
آسمان
رنگ

بر شمشیر
فراخمیده

سرخ

بر تخت
نشسته

-

-1به دست
11

هرمز پسر
نوشروان

راست اندر
-

-

گرزی داشت

سرخ

-1وچپ بر قبضه

بر تخت
نشسته

با تاج سبز

تیغ نهاده
كسری پرویز
11

(خسرو پرویز)

پیراهن مورد

و شلوار

پسر هرمز بن

وشی داشت

آسمان گون

انوشروان

نیزه در دست

سرخ

-

تاج سرخ
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11

شیرویه پسر

پیراهن وشی

شلوار

بدست راست

كسری پرویز

سرخ داشت

آسمان گون

شمشیر كشیده

اردشیر پسر

پیراهن آسمان

شیروی

گون داشت

پوران دخت

پیراهن وشی

دختر پرویز بود

سبز

-1نیزه بدست
13

سرخ

ایستاده
سرخ

راست
-

برپای

تاج سبز

بر پای

 -1به دیگر

ایستاده

دست شمشیر

تاج سبز

چسفیده
11

آذرمیدخت
15

خواهرپور ان
دختر پرویز

19

شلوار
آسمان

سرخ
تبر زین در دست

گون

بر تخت

تاج آسمان

نشسته

گون

-1بدست راست
پیراهن او سرخ

شلوارآسمان

نیزه

و ملون

گون

 -1و چپ بر تیغ

سرخ

بر سر یر
نشسته

تاج سرخ بر سر

تکیه زده

یزجرد آخر

پیراهن وشی

ملوك عجم

سرخ داشت

و

نیزه اندر دست و

شلوارآسمان

بر شمشیر

گون

فراخمیده

سرخ

-

تاج سرخ

د -تحليلي از اهميت تاريخي ،زيباشناسي و تحقيقاتي کتاب الصور:
بررسی رنگها در صورت های بکار رفته در رنگآمیزی و نگارگری چهره ملوك ساسانی امـری
است نه تنها به لحا شناخت رنگها و رنگآمیزی ،هنر نگارگری قابل بحث تفصیلی اسـت بلکـه
فرصتی جداگانه و دقت خاص و ویژه را میطلبد و شایسته است كه بصورت مستقل بدان پرداختـه
شود  .با بررسی رنگ های به كار رفته در این تصاویر می توان به نـوعی عالئـق شخصـی و سـلیقه
انتخاب رنگها را بـر اسـاس صـور هریـك از پادشـاهان ساسـانی تشـخیص داد .بـر اسـاس تمایـل
شخصی رنگ گرایانه پادشاهان میتوان به اهمیت رنگ شـناختی و روانشناسـی رنـگ شخصـیت
در باره هریك از پادشاهان دولت ساسانی پرداخت  .تنـوع و آمیختگـی رنـگهـا ،مـنقش یـا غیـر
منقش بودن جامه ،شلوار پادشاهان یا استفاده از رنگ های یکنواخت در پیـراهن ،شـلوار و جامـه ،

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا 3 /

نوع رنگهای مورد عالقه هر یك از پادشاهان ساسـانی از نظـر ابعـاد روانـی و سـمبلیك رنـگ در
روانشناسی رنگ و تاثیرات آن در شخصیت تاریخی شاهان ساسان قابل بررسی است.
در عین حال وجوه و ابعاد هنری و رنگ آمیزیهای هنرمندانه و تركیـب رنـگ هـا خـود مضـامین
دیگری دارد ،تركیب رنگها ،ویژگیهای رنگ شناسانه و حتـی جـنس و نـوع رنـگ ،از دیـدگاه
هنری در جای خود وبر اساس برخی از مستندات منقول در منابع تـاریخ و بکـارگیری آن در زمـان
هر یك از پادشاهان قابل بررسی خواهد بود و رنگشناسی طبقه فوقانی جامعه ایـران و كـاربرد آن
را نشان میدهد.كاربرد این رنگ ها حضور هنرمندانه و برجسته ی نگارگران و مصـوران ایرانـی را
كه در خزائن ،مراكز و دربار پادشاهان ساسانی به بهتـرین وجهـی در ترسـیم اشـکال شـاهانه چیـره
دست بوده اند را نشان می دهد؛ به عالوه نوع صورت البسه ،هنر خیاطی وتنوع لباس را نمایان مـی
سازد كه خود در جلوههای رنگارنگ لباسهای فاخر شاهانه نمـودار شـده اسـت .در عـین حـال در
ورای شکل و تنوع پوشش های شاهان قطعا میتوان به ساخت پارچه هـای منقـوش و رنگـین و در
نهایت به كار هنرمندان و رنگ رزان و سازندگان اقمشه فاخر در این عصر ونحوه مرصع و زربفـت
نمودن آنها ،بکارگیری رج و ردههای زرین در البسه و شرفه دوزی در حواشیه آنها و نیز شـکل و
ساخت ابزارهای كه در این تصاویر به كار رفته توجه كـرد .پـای افـزار پادشـاهان ساسـانی از ایـن
لحا قابل بحث است كه همه پادشاهان ساسانی كفش یك رنگی میپوشیدهاند كه به رنگ سـرخ
بوده و رنگ سرخ رنگ غرور و رفاه و رنگ اشرافیت بـوده و در پـای اشـراف ایـن رنـگ تاللـوء
خاص و شکوه اشرافیت را نمایان می سازد برای همین پای افزار همه آنها كفش سرخ بوده است.
(اصــفهانی  56 :1393 ،؛ مولــف مجمــل التــواریخ،بی تــا  .) 33 :ارزش هنــری البســه ،رنــگهــا،
تركیبهای رنگین ،شیوه پوشش و ساختار البسـه تنهـا ارزش شـناخته شـده ایـن مسـتندات در بـاب
كتاب الصور در تـاریخ تصـویری شـاهان ساسـانی نیسـت بلکـه ارزش اكتشـافی و اكنـون  ،از ایـن
تصاویر و رنگها میتوان هم در كاربردهای هنری در فیلمهای تاریخی در عهد ساسـانیان ،هـم در
ساخت تصاویر و ترسیم نقوس و نقاشی از پادشاهان ساسانی ،هم در ساختن فـیلمهـای تـاریخی در
باب بازسازی پوشش و ساختار لباس پادشـاهان ساسـانی ایرانـی ارزش دو چنـدان دارد و مـیتـوان
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مورد توجه فیلم سازان ،سـینماگران ،هنرمنـدان ،نقاشـان قـرار گیـرد .بازشناسـی ،شـناخت و تفسـیر
هنرمندانه این ابعاد از تاریخ تصویری عهده ساسانی بدین صورت شکل كاربردی پیدا میكند.
ه -تداوم سنت صورتگري و تاريخنگاري و انتقال آن به عصر اسالمي :
سنت صورتگری و مصور سازی منابع مکتوب تاریخی و ادبی در میان ایرانیان حتی پس از سـقوط
امپراطوری ساسانی از بین نرفت بلکه دبیران صورتگر ،كاتبان و نساخان نسخ و الواد همـانطور كـه
در انتقال دانش و آگاهیهای تـاریخی و فرهنگـی مـوثر بـودهانـد در پیونـد بـا حـوزههـای ادبـی و
فرهنگی  ،تاریخنگاری مصور را نیز بـه دوره اسـالمی انتقـال دادهانـد .مسـتندات فراوانـی در بـاره
تداوم سنت نگارگری و صورتگری ایرانیـان وجـود دارد بـا توجـه بـه اسـتفاده منـابع و كتـب
تاریخی از كتاب «الصور» یا «صور ملوك بن ساسـان» و توجـه مورخـانی چـون حمـزه اصـفهانی،
ابوالحسن علی بن حسین مسعودی و عبدالحی بن ضحاك بن محمود گردیـزی ،فردوسـی طوسـی،
عبداهلل بن مقفع و ...تداوم پیوستگی دانش تاریخ را با تاریخنگاری مصور در ایـران بعـد از اسـالم
نمایان می سازد  .البته مباحث مختلفی در حوزه صورتگری در اسالم مطرد شد كه عمدتا واكـنش
عربی و قشری از ترسیم صور بر اساس پیشینیه عربی از بت پرستی در تقابل به كانونهای نگارگری
در تمدنهای رومی و بویژه ایرانی بوده است .ابو معشر بلخی كه خود ایرانی بـود در ابتـدای حیـات
علمی اش از اهل حدیث بشمار می رفت وی از مخالفان كندی فیلسوف بزرگ بـود  ،كتابهـای در
باب احکام صورتگری تحت عناوین « الکتاب الصور و الحکم علیها » و « كتاب الصـور و الـدرج و
الحکم علیها » نوشت ( ابن ندیم ؛  . ) 169-163 :1399بعالوه صورتگری و نقاشی به عنـوان یـك
سنت مستمر ایرانی نه تنها درپیوند با دانش تاریخ بلکه بیش از آن در عرصه نگارش دانش ج رافیا
و خریطــه نگــاری و ترســیم صــور و نقــوش نــواحی و اقــالیم مختلــف ج رافیــای در متــون كهــن
ج رافیایی ودر توسعه دانش ج رافیای تـاریخی شـهر هـا  ،راههـا  ،سـرزمینهـا  ،ترسـیم منـازل و
مسافات آنها همچنان تحت نفوذ مکتب مصور سازی ایرانیـان بـود .نگـارش كتـاب اشـکال العـالم
بوسیله جیهـانی ،صـوراقالیم ابوزیـد بلخـی ،صـورةاألره محمـد بـن حوقـل و مسـالك الممالـك
اصطخری با صوره های ج رافیایی و خریطه های رنگی همچون صوره فـارس  ،صـوره سجسـتان ،
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صوره كرمان  ،صوره الجبل  ،صوره االره و ...همه بیانگر تداوم و رشد گسـترش چنـین روش و
شیوهای در شناخت مصور حیات انسان ایرانی در تـاریخ و ج رافیـا بـوده اسـت كـه از سـنن تفکـر
صورتنگاری و تاریخ صورتگرانه و مصور ایران باسـتان نشـأت گرفتـه اسـت (.اصـطخری 1393 ،
 .)111-113، 31- 31:هرچند صورت نگاری و مصور سازی بـا توجـه بـه ممنوعیـت هـای قشـرین
متشرع و اهل حدیث كه صورتگری و نگارگری را به نحوی با برداشـت هـای كـه آن را بـه سـنت
های بت تراشی اعراب و تصویر پرستی نصاری و یهود پیوندمی داد  ،در محـدویت قـرار گرفـت؛
اما علما و اندیشمندان بزرگی چون ابوزید بلخی كه از فیلسوفان و علماء برجسته ایرانی بـود كتـابی
عظیم در این باره به نام « الصوره و المصور » نگاشته است و همو كتاب صـور االقـالیم را در حـوزه
ج رافیا به رشته تحریر در آورده ( ابن نـدیم ء  )116- 1399،113بـود و اعـراب خـود نیـز ازهمـین
سنت ومکتب تاثیر فراوان پذیرفتند ودر معمـاری و مصـور سـازی بناهـا و عمـارات وسـپس منبـع
مکتوب از آن بهره بردند .
نتيله گيري
بازكاوی و تحلیل دقیق عناصر و مستندات تاریخ نگارانه در عهد اسـالمی و تحلیـل ابعـاد و زوایـای
این مدارك و اسناد جلوهها وشیوههای ویژه ای از تفکر و آگاهی تـاریخنگارانـه را در ایـران عهـد
ساسانیان را باز مینمایاند كه در نوع خود بینظیر تلقی میشود .یکـی از ایـن جنبـههـای تفکـر در
حوزهی تاریخنگاری در ایران باستان تفکر مبتنی بر تلفیق آگاهی تـاریخی بـا هنـر صـورت گـری
است كه در نهایی ترین شـکل تکـاملی خـویش بـه صـورت نگـاری و تـاریخ تصـویری موسـوم بـه
«الصور » منجر گردیده است .نگارگری ،نقاشی و صـورتپـردازی ریشـه در اعمـاق هـزارههـای
تاریخ سرزمین ایـران دارد ،اقـوام كهـن پیشـا آریـایی از ادوار كهـن ،ذوق نگارگرانـه و هنرمندانـه
خویش را در شکل ظروف و دسـت سـاختههـای مـنقش گلـی ،سـنگی و فلـزی و در معماریهـای ،
كاخ ها ،و در دل كوهها و در نهایت در كتب و منـابع ادبـی ،فرهنگـی دینـی و تـاریخی بـه نمـایش
گذاشتهاند .بدین صورت سنت های صورت نگاری و نگـارگری در ایـران باسـتان آنچنـان رشـد
یافتند كه از نگارگری كتیبهها و تصاویر منقـوش از حـوادف سیاسـی  -نظـامی و حیطـه نقـوش در
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كاخ های خسروانی فراتر رفته ودرحوزه های متعددی وارد شد؛ بویژه در نگارگری و نقر منقـوش
و مصور سمبل ها و نشانها در فرامین پادشاهان ساسانی و نقش خـواتم و انگشـتری هـا بـه شـیوه ای
بسیار ظریف تکامل پیدا كرد.
تکامل این سنت پیشاآریایی درمراحل بعدی در ابعاد هنری ومعماری  ،مذهبی و ادبی و تـاریخی
و ج رافیــایی شــکل گرفــت ،و در نهایــت بشــکل مصورســازی كتــب و منــابع مکتــوب درآمــد.
ابتداكتب مذهبی نخستین كتاب هایی بود كه با تذهیب ،نگارگری مصور سـازی و تـزئین گردیـده
وسپس سایر متون ومنابع دیگر در حیطه ی هنر نگار گری و مصور سازی در آمدنـد ،امـا بایسـتی
گفت كه هنر نگارگری و مصورسازی هنر برگزیـده و اشـرافی و در خـدمت گزیـده گـان و طبقـه
اجتماعی و اشرافیت مذهبی و سیاسی بود و قدرت سیاسی موسسات و نهادهای مـذهبی از آن بهـره
میبردهاند  ،لذا مهمترین محلها برای تجلی این هنر به ناچار دیـوار بناهـای سـلطنتی و كـاخ هـای
مسکونی شاهان یا یادگارهای شاهانه بوده است و بدین صورت در عرصه ی تاریخنگاری شـاه بـه
عنوان محور اساسی تفکر تصویرگری تاریخ نگارانه در آمد ،و برهمین اساس نوعی تاریخنگـاری
تصویری در دربار شاهان ساسانی شـکل گرفتـه كـه از آغـاز تاسـیس دولـت ساسـانی شـردحـال،
صورت و شمایل اخبار آنان را ترسیم و تنظیم مینموده  ،یکـی از نمونـه هـای برجسـته آن كتـاب
الصور بوده كه در كنار سایر متون تاریخی عهد ساسانیان عالوه بـر آگاهیهـای متنـوع و مکتـوب ،
آگاهی های بصری ،تصویری و رنگ شنا سانه ی بسیار جذابی در اختیار ما قرار می دهـد وارزش
نگارگری و تصویر سازی را در انتقال و فهم تاریخ ایران عصر ساسـانی را بـه نمـایش مـی گـذارد
.كتاب الصور عظیمتر از سایر كتب تاریخی ایرانیان بوده و آن چنانکه اشاره شد ه به لحا اشـتمال
آن بر مطالب و مضامین مختلف مانند سیاستها ،تدابیر ،ابنیـه ،علـوم و اخبـار پادشـاهان و همچنـین
رفتار آنـان بـا خـواص یـاران و عـوام رعیـت و حادثـههـا و اتفاقـات دور ان پادشـاهی هـر یـك از
فرمانروایان ساسانی قابل قیاس با «كهنامهها» « ،خداینامهها» و «آئیننامهها» نبـوده اسـت .مورخـانی
چون مسعودی  ،حمزه اصفهانی ومولف مجمل التواریخ با ذكر بخش هایی از تاریخ تصویری آل
ساسان ماهیت ومحتوی این اثر تاریخی و شاهانه را توضیح داده است  .ایـن امـر مـا را بـه اهمیـت ،
ارزش و جامعیت كتاب الصور در ذكر حوادف تاریخی عهد ساسانیان آگاه مـیسـازد .ایـن كتـاب
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مصور تاریخی بر آگـاهیهـای دقیـق تـاریخی و براسـاس اسـناد و مـدارك خـزائن رسـمی دربـار
پادشاهی ساسانیان استوار بوده است  ،صورتگری ها و رنگ آمیزی هـای خـاص ایـن كتـاب بـا
اصباغ و الوان متنوع به منظور ایجاد عالقه و نزهت خاطر خوانندگان چنین متونی بوده است .ایـن
چنین انگیزه های نشان دهنده تالش برای ایجاد ارتباط بهتر و ارتقاء فهـم بـه مراحـل بـاالتری  ،بـه
منظور برانگیختن حس زیبایی شناسی و خالقیت هنری و پیوند آگاهانه میان هنر مصـور سـازی و
نگارگری با متون تـاریخی و نوشـتارهای عهـد ساسـانی بـوده اسـت  .ایـن مکتـب حتـی در ادوار
نخست اسالمی به عنوان سنتی ایرانی بوسیله كاتبان و مترجمان متـون ادبـی ،تـاریخی و ج رافیـایی
استمرار داشته اسـت و علـی رغـم برداشـت هـای تنـگ نظرانـه منبعـث از تصـورات شـرك آمیـز
عصرجاهلی اعراب در باره صورتگری كمـا بـیش توانسـته اسـت كـه در معمـاری  ،منـابع ادبـی
،ج رافیایی و تاریخی اثر گذار ی كند.
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 تاریخ كمبریج( ، )1393جلد سوم ،قسمت اول ،پژوهش دانشگاه كمبـریج گردآورنـده :جـی .آ.بویل ،ترجمه ،حسن انوشه ،انتشارات امیركبیر ،چا اول ،تهران.
 رابینسون ، ،و( ،)1339هنر نگارگری ایران ،ترجمه :یعقوب آژند ،انتشارات مولی. رهنورد ،زهرا(؟؟) ،تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی  ،انتشارات سمت ،تهران، شریف زاده ،مجید المجید( ،)1333تاریخنگارگری ،موسسه فرهنگی هنـری كمـال ،بـا همکـاریموسسه فرهنگی خوش نما ،تهران.
 صفا ،ذبیحاهلل( ،)1393حماسه سرایی در ایران ،انتشارات امیركبیر ،چا پنجم ،تهران. فردوسی ،ابوالقاسم( ،)1396شاهنامه ،جلد پنجم ،انتشارات امیركبیر ،تهران. ك .س .لمبتون ودیگران( ...)1391تاریخنگاری در ایران ،ترجمه و تـدوین :یعقـوب آژنـد ،نشـرگستره ،چا اول ،تهران.
 كریستن سن ،آرتور( ،)1393ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه غالمرضا رشـید یاسـمی ،انتشـاراتدنیای كتاب ،چا ششم ،تهران.
 -كمرهای ،محمدرضا(بی تا) ،تاریخ هنر نقاشی در ایران ،نشر مشق هنر ،تهران.
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 گردیزی  ،ابوسعید عبدالحی بن ضحاك بن محمود( ،)1393تاریخ گردیزی یا زیـن االخبـار ،بـهتصحیح و تحشیه و تعلیق :عبدالحی حبیبی ،ناشر دنیای كتاب ،چا دوم.
 مؤلف نامعلوم(بی تا) ،مجملالتواریخ و القصص ،به تصحیح ملكالشـعرا بهـار ،بـه همـت محمـدرمضانی ،نشر كالله خاور ،چا دوم ،تهران.
 محمدی مالیری ،محمد( ،)1336تاریخ و فرهنگ ایران (در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصـراسالمی) ،انتشارات طوس ،چا اول.

 ،)1331(-------------فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثـار آن در تمـدن اسـالمی و ادبیـاتعربی ،انتشارات طوس ،چا اول ،تهران.1331 ،
-15مسعودی  ،علیبن حسین(بی تا)  ،التبنية و االشراف ،دارصادر ،بیروت -لبنان.
 ،)1635(----------------مروج الذهب و معادن الجـوهر ،ج ،1شـرحه و قـدم لـه :الـدكتورمُفید محمد ممیحه ،دارلکتب العلمیه ،بیروت -لبنان ،الطبعة االدلی.
 ناصح ،ناطق( ،)1396بحثی درباره زندگی مانی و پیام او ،انتشارات امیركبیر ،چا پنجم ،تهران. ویدن گرن ،گئو()1339؛ مانی و تعلیمات او ،ترجمه :نزهت صفای اصـفهانی ،نشـر مركـز ،چـااول ،تهران.
 هـ  .آ .ر .گیب ودیگران( )1391تاریخنگـاری در اسـالم ،ترجمـه و تـدوین :یعقـوب آژنـد ،نشـرگستره ،چا اول ،تهران.

