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The present article aimed to investigate the clothing style of figures depicted on Isfahan’s 
Kaisariyeh market entrance and study the design and color of these images. Various books 
and articles have been published on the historical and architectural background of Isfahan’s 
Kaisariyeh market; nonetheless, there is a paucity of information on the wall paintings of this 
market.The exciting information presents the type of these paintings and their implemen-
tation. For instance, Shahabinejad et al. (2012), in his article entitled: “The perspective of 
Naghsh-e Jahan Square in Isfahan: values and Problems,” studied this artwork and its visual, 
functional, and suggestive merits; however, the paintings depicted on the entrance have not 
been taken into account.Moreover, Ishaqi (2014) in his master’s thesis entitled “Designing 
a Business-Recreational Center in Tehran District 4, Considering Architectural Impact on 
Increasing Efficiency” has used traditional markets, such as Isfahan’s Kaisariyeh market, to 
design and create commercial venues. Tofangsaz (2014) in his master’s thesis entitled “Re-
vival of the dock of the mint complex of Isfahan’s Kaisariyeh market” has studies the mint of 
this market and its revival. To the best of our knowledge, no study has been conducted on the 
garments of figures depicted on wall paintings of Kaisariyeh market. 

Methodology 
In this research, the method of research and presentation was descriptive-analytical. 

Collecting data and finding was carried out through library studies and observation of wall 
paintings of the Kaisariyeh market from different angles. These paintings are often obtained 
from Isfahan Cultural Heritage and Tourism Archive.  The artwork was photographed from 
different angles and was then matched with the existing images. The wall paintings of Kai-
sariyeh market which is an example of art and architecture in Safavid period depict the cloth-
ing of three groups of people, including Safavid warfare and hunting garments, as well as 
European clothing in Safavid era. Since the clothing of characters in the two sections above 
the portal and on the right is similar, in the current study, the images are divided into Iranian 
and European sections and analyzed accordingly.
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Findings
The portraits of Isfahan’s Kaisarieh Market consist of Iranian and European sections. 

The paintings on the Iranian part of the portraits which are on the top and left side of the 
entrance have relatively uniform clothing, and the right images constitute the European gar-
ments. Iranian garments in the paintings include Safavid crown, turban, battle helmet, cloak, 
doublet, shirt, coat, pants, scarf, and boots. The clothing includes round collar garments 
and some of them are designed by lapel collars with a contrast color. The colors which were 
mostly used in Iranian garments include green, red, and blue. European menswear is a hat 
with a long crown, open and long waistcoat with wide sleeves, short pants from the belly 
to the knee, socks to the knees and small shoes to the ankle.  On the other hand, European 
women’s clothing includes tiara or pearl strings, long shirts with a fitted top with a variety of 
shapes and designs. The colors of Europeans’ clothing include yellow, black, blue, green, 
orange, and white.

Headcover

Front and left pictures

Features:  Safavid crown, Turban, HelmetFeatures: Hat

The pictures on the right

Overall

Features:  Cloak, Doublet, Shirt, CoatFeatures: Shirt, Coat

Overall
and
footwear

Features: Pants, BootsFeatures: Pants, Shoes

Table 1. Different sections of menswear in the portraits of Kaisariyeh market. Source: Authors
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Conclusion
  In paintings of Isfahan’s Kaisariyeh market entrance, Iranians’ garments have more 

color variation, as compared to European people. Nonetheless, the variety of clothing de-
signs in European characters is more than Iranian ones. In addition, the use of headcover for 
most figures, uniform headgear attires, such as beads and feathers, single and plane textiles 
for garments, and Vneck collar with different-colored turntables can be observed in Euro-
pean and Iranian images.
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بررسی پوشش پیکره ها در دیوارنگاره های سردر بازار قیصریۀ اصفهان

  چکیده
فرهنگ  دهندۀ  انتقال  این که  جهت  به  که   دارد  وجود  بسیاری  بی نشان  یا  کم نشان  آثار  ایران،  هنر  گنجینۀ  در 
قیصریۀ  بازار  صفوی  دیوارنگاری های  مجموعه  آثار  این  از  یکی  ویژه اند.  ارزشی  و  اعتبار  دارای  هستند،  پیشینیان 
اصفهان است. دیوارنگاره های سردر بازار قیصریۀ اصفهان بازتاب دهندۀ پوشش رزم و شکار آن دوره از مردم ایران و 
پوشش برخی از زنان و مردان اروپائی هم عصر است.  این مجموعه آثار به دو بخش ایرانی و اروپایی تقسیم شده است. 
که این دیوارنگاری های  پوشش ایرانی سمت راست و در باالی سردر و پوشش اروپائی در سمت چپ است. از آن جا
معاصر هم بوده اند، مسأله این تحقیق به طور مشخص، شناخت تشابه و تمایزهای دیوارنگاری های بخش اروپایی 
با  پژوهش  این  است.  ایران  هنری  گنجینه های  بهتر  شناخت  پژوهش  این  هدف  است.  آثار  مجموعه  این   ایرانی  و 
کتابخانه ای و مشاهدۀ تصاویرگردآوری شده، و به شیوۀ تحلیلی- توصیفی تهیه و تنظیم شده است.  استفاده از منابع 
کلی لباس صفویان  که پوشش ایرانیان در نگاره ها تنوع رنگی زیادی دارد اما شکل  در نتایج این پژوهش مشخص شد 
بسیار به یکدیگر شبیه است. در بخش پوشش اروپایی تنوع زیادی در مورد شکل لباس دیده می شود اما تنوع رنگ 

کم است. در میان آن ها 
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  مقدمه
گذشــتگان بــرای  آثــار باقــی مانــده از دوره هــای مختلــف، انتقــال دهنــدۀ فرهنــگ و تمــدن 
کننــدۀ  کــه منعکــس  ــادگار مانــده اســت  ــه ی ــار ب گذشــتگان نیــز از جملــه آث آینــدگان اســت. پوشــش 
کــه تن پوش هــا  آداب و ســنن ایشــان اســت و دیوارنگاره هــا یکــی از بهتریــن اســناد موجــود بــوده 
ــا بــه شــناخت  ــر آن اســت ت ــه ب ــر تــن پیکــرۀ شــخصیت های موجــود جــای داده اســت. ایــن مقال را ب
پوشــش پیکره هــا در نگاره هــای ســردر بــازار قیصریــۀ اصفهــان بپــردازد و در نهایــت بــه چگونگــی 
ــد. متــن حاضــر  ــده از نظرهــا دســت یاب ح و رنــگ پوشــش پیکره هــا، در ایــن نگاره هــای دور مان طــر
پــس از توضیــح مختصــر در مــورد پیشــینۀ پژوهــش و روش تحقیــق، در مــورد بــازار قیصریــۀ اصفهــان 
و ســردر ورودی آن توضیــح مختصــری ارائــه می کنــد. در پایــان بــه توصیــف پوشــش پیکره هــا در دو 
بخــش ایرانــی و اروپائــی می پــردازد؛ بخــش ایرانــی نگاره هــا، در بــاال و ســمت چــپ ســردر، پوششــی 
نســبتًا یکســان دارنــد و نــگارۀ ســمت راســت پوشــش اروپائــی را تشــکیل داده اســت. این کــه تشــابه و 
کــه  تمایزهــای دیوارنگاری هــای بخــش اروپایــی و ایرانــی ایــن  مجموعــه آثــار چیســت، ســؤالی اســت 

ــه آن پاســخ داده می شــود.  در ایــن پژوهــش ب

پیشینۀپژوهش
اصفهــان  قیصریــۀ  بــازار  معمــاری  و  تاریخــی  پیشــینۀ  از  مختلــف،  مقــاالت  و  کتاب هــا  در 
توضیحاتــی بیــان شــده اســت، ولــی از دیوارنگاره هــای ســردر بــازار قیصریــه توضیــح مختصــری ذکــر 
کــه ایــن توصیفــات فقــط در مــورد نــوع و طــرز اجــرای نقاشــی ها می باشــد. بــرای مثــال  گردیــده 
شــهابی نژاد و همــکاران )1391( در مقالــۀ خــود، »منظــر ورودی میــدان نقــش جهــان اصفهــان؛ 
ارزش هــا و مســئله ها« ایــن اثــر را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده  و بــه مطلوبیت هــای بصــری، 
نداشــته اند.  اشــاره ای  ایــن ســردر  ورودی  نقاشــی  بــه  ولــی  پرداخته انــد  آن  معنایــی  و  کارکــردی 
کارشناســی ارشــد خــود، »طراحــی مرکــز تجاری-تفریحــی  همچنیــن اســحقی )1393( در پایان نامــۀ 
در منطقــه 4 تهــران؛ بــا توجــه بــه تأثیــر معمــاری در افزایــش بازدهــی« بــرای طراحــی و ایجــاد فضاهای 
گرفتــه اســت. تفنگ ســاز )1393)  تجــاری، از بازارهــای ســنتی از جملــه بــازار قیصریــۀ اصفهــان بهــره 
ــه  ــازار قیصری ــه ب ــه ضرابخان ــداز مجموع ــات باران ــد حی ــود »تجدی ــد خ ــی ارش کارشناس ــۀ  در پایان نام
اصفهــان« بــه بخــش ضرابخانــۀ ایــن بــازار و احیــاء حیــات آن پرداختــه اســت. طبــق تحقیقــات انجــام 
ــازار قیصریــه بپــردازد مشــاهده  کــه بــه بررســی پوشــش در دیوارنگاره هــای ســردر ب شــده، نمونــه ای 

نشــد.
روش پژوهش

در ایــن پژوهــش، روش تحقیــق و ارائــۀ مطالــب، توصیفــی - تحلیلــی اســت. جمــع آوری داده هــا 
کتابخانــه ای و مشــاهدۀ تصاویــر دیوارنگاره هــای ســردر  و یافته  انــدوزی نیــز بــا اســتفاده از مطالعــات 
بــازار قیصریــه  از زوایــای مختلــف اســت. ایــن تصاویــر غالبــًا برگرفتــه از تصاویــر موجود در آرشــیو میراث 
گردشــگری اصفهــان می باشــد. بــا مراجعــه بــه محــل از زوایــای مختلــف اثــر تصویربــرداری  فرهنگــی و 
کــه نمونــه ای  گردیــد و بــا تصاویــر موجــود تطابــق داده شــد. دیوارنگاره هــای ســردر بــازار قیصریــه 
کشــیده  گــروه از شــخصیت های ایــن زمــان را بــه تصویــر  از آثــار دورۀ صفــوی اســت، پوشــش ســه 
کــه شــامل پوشــش رزم و شــکار صفویــان و پوشــش اروپائیــان هــم عصــر زمــان صفــوی می باشــد. بــا 
توجــه بــه این کــه پوشــش شــخصیت ها در دو بخــش بــاالی ســردر و ســمت راســت، مشــابه اســت، 
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ــن  ــر همی ــده  و ب ــیم ش ــی تقس ــی و اروپای ــش ایران ــه دو بخ ــش  ب ــن پژوه ــر  در ای ــته بندی تصاوی دس
اســاس تحلیــل مــی شــوند. پوشــش ایرانــی ســمت راســت و در بــاالی ســردر و پوشــش اروپائــی ســمت 

چــپ می باشــد. در جــدول 1 اطالعــات مربــوط بــه تصاویــر ارائــه شــده اســت.

بازار قیصریۀ اصفهان
کــه ضلــع شــمالی و  چهــار ضلــع میــدان نقش جهــان از نظــر نمادیــن این گونــه تقســیم می شــود 
کاخ( دنیــا و ضلــع جنوبــی و شــرقی )مســجد( آخــرت اســت )موســوی فریدنــی، 1386:  غربــی )بــازار و 
گرفتــه  کهنــه قــرار  77( و بــازار اصفهــان در ضلــع شــمالی بیــن دو میــدان نقش جهــان و میــدان 
ــن در  ــازار جورب ــده، ب ــان داده ش ــهر اصفه ــازار در ش ــه از ب ک ــف  ــن توصی ــر 1( قدیمی تری ــت. )تصوی اس
کــه در قــرن هشــتم ه.ق برقــرار  قــرن چهــارم ه.ق در عصــر دیلمیــان اســت؛ هم چنیــن بــازار مظفریــه 
ــه، ســلجوقیان و آل مظفــر بنــا  ــازار اصفهــان در دوران آل بوی ــوده اســت. در واقــع قســمت هایی از ب ب
شــده اســت؛ امــا تاریــخ باشــکوه آن بــه زمــان شــاه عبــاس اول، پنجمیــن پادشــاه صفــوی می رســد 
کبــر اصفهانــی در  )بهشــتی، 1388: 102-100( و بــه دســت معمــار معــروف ایــن دوره، اســتاد علی ا

ســال 1011ه.ق/ 1602م ســاخته شــده اســت )شــفقی، 1385: 150).

کــه تاریــخ دقیــق آن مشــخص شــود امــا احتمــال مــی رود  »کتیبــه ای در ســردر بــازار تعبیــه نشــده 
کــه ســاخت آن در ســال 1014 ه.ق پایــان یافتــه باشــد« )میراحمــدی، 1371: 235(. قســمت شــرقی 
کاروان ســرا و در طرفیــن جلوخــان ســردر قیصریــه دو ایوان سرپوشــیده  قیصریــه ضرابخانــه و غــرب آن 
کارری1 در ســفرنامۀ خــود از بــازار  کــه آن را نقاره خانــه می گوینــد )شــفقی، 1385: 155(.  وجــود دارد 
کاروانســرا و نقاره خانــه در ایــن محــل ســخن  اصفهــان و شــغل های متنــوع آن نــام می بــرد و از وجــود 
کاروانســرا  می گویــد )کارری، 1348: 83(. شــاردن2 نیــز بــه وجــود ضرابخانــه در ســمت راســت بــازار و 
بــازار را  کــه از امــوال شــاه محســوب می شــده اشــاره می کنــد؛ وی اضافــه می کنــد: ایرانیــان ایــن 

جدول 1. معرفی تصاویر . منبع: نگارندگان

شمارهیتصاویرمحلنگارهها

نگارههایایرانی
تصویر 4 و 6نگاره های باالی سردر

تصویر 5 و 7نگاره های سمت راست

تصویر 8 الی 11نگاره های سمت چپنگارههایاروپایی

تصویر1
کت میدان اصفهان ما
(www.tebyan.net(:منبع

محل سردر بازار قیصریه 
اصفهـــان ضلــع شمــالی 

میدان نقش جهان
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کــه قیصــر  کلمــه ســزار بــه دســت آمــده و یــا از زبــان آلمانــی  قیصریــه می نامنــد و ایــن اســم یــا از تحریــف 
کــه  گرفتــه شــده اســت. شــاه عبــاس ایــن ســردر را بــه ایــن دلیــل چنیــن نــام نهــاد  کایــَزر می نامنــد  را 
شــبیه ســردر یکــی از بناهــای شــهر قیصریــه3 ســاخته شــده اســت. ایــن ســردر و جلوخــان آن بــه شــکل 
کاشــی های رنگارنــگ پوشــیده شــده اســت. دو ســکو دور بنــا را  کــه روی آن بــا  گنبــد بزرگــی اســت  نیــم 
کــه بــا ســنگ یشــم و ســماق مفــروش شــده اســت )شــاردن، 1372: 1439-1438(. »در  گرفته انــد  فرا
ج قــوس  کــه موضــوع آن نمایــش بــر کاشــی کاری زیبائــی انجــام شــده  جبهــه فوقانــی ســردر قیصریــه 
ــکل  ــه ش ــته اند و آن را ب ــوس دانس ــع ق ــت طال ــان را تح ــهر اصفه ــداث ش ــرقی اح ــن ش ــت. مورخی اس
کــه دم آن بــه شــکل اژدهــا اســت« )هنرفــر، 1389:140)  نیمــه انســان و نیمــه ببــر یــا شــیر می نمایاننــد 
کمــان دار تیــر بزرگــی بــه دهــان آن اژدهــا زده اســت؛ در واقــع نقــش، تیرانــداز جوانــی اســت بــا لبــاس  و 

ح اســلیمی تزئیــن شــده اســت )شــفقی، 1385: 152(. )تصویــر2) کــه پیرامــون آن بــا طــر صفــوی 

نگاره های سردر بازار قیصریه
کــه بــا وجــود ارتفــاع    دیوارنگاره هــای ســردر بــازار قیصریــه توســط رضــا عباســی4  انجــام شــده اســت 
کار نکاســته و تمامــی قســمت های  کامــل توســط عابــران، بــه هیــچ وجــه از زیبائــی  و نداشــتن دیــد 
 ( جنــگ  در  را  شــاه عباس  دیوارنگاره هــا،  ایــن  اســت.  کــرده  اجــرا  کامــل  را  پوشــش  بــه  مربــوط 
کــه شــاه را نمــاد  بــاالی ســردر ( و در حــال شــکار ) ســمت چــپ( نشـــان می دهــد و بــه اعتقــاد مــردم 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــاد دالوری ایران ــرد نم ــن نب ــر، ای ــک تعبی ــه ی ــتند، ب ــان می دانس کشورش ــان و  خودش
ــی،  ــوده و صحنــه ی شــکار نمــاد فراغــت و نشــاط اســت )موســوی فریدن ــروت، مملکــت ب قــدرت، ث
کبیــر بــا ازبــکان5 نقــش  1386: 77(. بــه نظــر شــاردن: »بــر ســردر ایــن بــازار صحنــۀ جنــگ شــاه عباس 
ــت  ــه پش ک ــی  ــی در حال ــردان اروپای ــان و م ــی از زن ــوش جمع ــش و ن ــس عی ــری از مجل ــده و تصاوی ش
میــز نشســته اند و جــام بــاده بــر دســت دارنــد و بــه شــادی می نوشــند« )شــاردن، 1372: 1438). 
کــه بســیار هــم بــد نقاشــی شــده متعلــق بــه  گــدار معتقــد اســت: » ایــن صحنه هــای می خــواری  آنــدره 
عهــد ســلطنت شــاه عباس نیســت و احتمــااًل در زمــان ســلطنت یکــی از جانشــینان او نقاشــی شــده 

ــر3و4)  ــکاران، 1368: 300(. )تصاوی ــدار و هم ــت« )گ اس

تصویر2
ج قوس، سردر بازار قیصریه نقش بر
منبع:  )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(

تصویر3
نگاره های باالی در ورودی بازار قیصریه
منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(
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ک در نگاره های باالی سردر و سمت چپ )پوشش ایرانی( پوشا
چــپ  ســمت  نگاره هــای  و  )تصویــر4(  قیصریــه  بــازار  ورودی  در  بــاالی  دیوارنگاره هــای  در 
)تصویــر5(، پوشــش مــردان ایرانــی در زمــان صفــوی دیــده می شــود. بــا وجــود این کــه موضــوع ایــن 
کمــی متفــاوت اســت - یکــی شــکار و دیگــری نبــرد - ولــی پوشــش هــر دو قســمت مشــابه  دو بخــش 
کاله خــود(؛  یکدیگــر اســت. پوشــش در نگاره هــا شــامل: ســرپوش )تــاج صفــوی، عمامــه یــا دســتار، 
کاتبــی(؛ پایین پــوش )شــلوار( و پاپــوش )چکمــه، جــوراب( اســت.  باالپــوش )کلیجــه، قبــا، پیراهــن، 
که بر مرکز  کالهی است با زایدۀ بلند  کثر شخصیت ها در نگاره ها  الف( سرپوش: پوشش سر ا
که بخش کوچکی از آن از میان عمامۀ پرپشت  گرفته است؛ این زایده به اندازه ای طول دارد  کاله قرار 
کاله نمایان است. رنگ مورد استفاده در آثار برای این بخش از  و حجیم پیچیده شده در اطراف 
که از رنگی تیره استفاده شده است. در منابع  پوشش واضح نیست و همین اندازه مشخص است 
کرده اند: »همانند حکومت های دوران اولیه  مکتوب رنگ و شکلی مشخص برای این پوشش بیان 
رنگی  قرمز  کاله  آن،  بارز  نمونۀ  که  کرد  انتخاب  پادشاهی  رنگ  نیز یک  اسالمی، حکومت صفوی 

شیعه  صفوی های  رهبر  حیدر،  که  بود 
آن را متداول نمود« )بیکر، 1385: 122). 
که  دید  خواب  در  شبی  حیدر  »سلطان 
مأمور  را  او  غیب  عالم  از  خبر کنندگان 
که عالمت  که تاج دوازده  ترک  گرداندند 
قرمزی  سقرالط6  از  است  اثنی عشریت 
آن  به  را  خود  پیروان  سر  و  داده  ترتیب 
مشاهدۀ  از  پس  سلطان  بیاراید.  افسر 
که  ترکمانی  طاقیۀ7   کاله  خواب،  این 
دوازده  تاج  به  را  بود  زمان  آن  متعارف 
ترک حیدری تبدیل نمود )اسکندر بیگ 

منشی، 1377: 33).

تصویر4
نگاره های رو به روی سردر بازار قیصریه
منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(

تصویر5
نگاره سمت چپ، شاه و مالزمان در حال شکار

 منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(
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گرفــت و توســط شــاه اســماعیل بــه  کاله در ابتــدا تــاج حیــدر و ســپس تــاج صفــوی نــام  ایــن 
کاله از نوعــی ماهـــوت  کاله یکســان دربــار صفــوی رایــج شــد )کمپفــر، 1363: 88-56(. ایــن  صــورت 
کــه می توانــد در برابــر ضربــه شـمشـــیر تــاب آورد و  کلـــفت قرمــز رنــگ بــا آستـــر پنبـــه ای ساختـــه شــده  
ــه  ک کاله چنــان تنــگ اســت  ــۀ ایــن  ــوده اســت. دهان ــی مقــام و مــردان جنگــی ب مــورد اســتفادۀ عال
گشــاد می شــود؛ همچنیــن در  کم کــم  آن را بــا فشــار بــر ســر می گذارنــد امــا پــس از وارد شــدن بــه ســر 
کــه همــه  کاله  بــاال مــدور و دارای دوازده چین خوردگــی یــا َتــرک اســت. در مرکــز ســطح فوقانــی ایــن 
کوچکــی قــرار دارد بــه بلنــدی چهــار و پهنــای یــک  َترک هــا بــه آن جــا منتهــی می شــوند میلــه چوبــی 
کــه بــا َترک هــای  کاله صــاف اســت و پیرامــون آن دوازده َتــرک اســت  کــه باالیــش ماننــد خــود  انگشــت 
کاله بســته  کاله بــه هــم می پیوندنــد. چــوب آن نیــز قرمــز رنــگ اســت. پارچــه ظریــف و طویلــی روی 
گاهــی اوقــات جــز میلــه چوبــی بخــش دیگــری از  کــه  می شــود و بخــش عظیمــی از آن را می پوشــاند 
کتــاب منســوجات اســالمی  کاله دیــده نمی شــود )ســیلوا ای فیگــروآ 8 ، 1363: 268-267(. بیکــر در 
کــه  کاله را از الیــه ای پنبــه می دانــد  کاله بــه دســت آمــده در ربــاط شــرف، جنــس ایــن  بــر اســاس 
گردیــده )بیکــر، 1385: 123-122(؛  ــا رونــاس رنگ آمیــزی  ــا ابریشــم قرمــز پوشــانده شــده و شــاید ب ب
ــه جــای نمــد از چــرم اســتفاده می شــده اســت )یارشــاطر،  گاهــی اوقــات در ســاخت ایــن پوشــش ب
کــه وجــود چین هــای  کثــر نگاره هــا مزیــن بــه پوشــش پارچــه ای بــر روی ســر هســتند  1383: 208(. ا
کــه بــا نــام  کاربــرد پارچــه ای بــا طــول فــراوان اســت. ایــن پوشــش  فــراوان و حجیــم بــودن آن بیانگــر 
کــه وصــف آن رفــت؛ بــر روی  کاله صفــوی  کاربــرد روی  عمامــه یــا دســتار خوانــده می شــود عــالوه بــر 
کوچــک یــا عرق چیــن نیــز پیچیــده می شــده و در نهایــت بــا زیــوری چــون پــر و مهــره زینــت  گــرد  کاله 
کوچــک اســت  گرفتــن انتهــای پارچــه در البــالی پیچــش عمامــه همچــون تاجــی  یافتــه اســت. قــرار 

کنــار زیــورآالت بــه زیبایــی پوشــش ســر می افزایــد. کــه آن نیــز در 
در دیوارنگاره های سمت چپ سردر، بیشتر رنگ های قرمز، سبز و سفید برای عمامۀ پیکره ها 
کاربرد داشته است. البته  استفاده شده و رنگ سفید نیز به این منظور برای نگاره های باالی سردر 
کرده اند  سیاحان در منابع خود عالوه بر ذکر اهمیت این پوشش به منقوش بودن آن نیز اشاره 
گذر زمان و فرسودگی  گی در پارچۀ عمامه ها دیده نمی شود البته شاید  که در نقاشی ها چنین ویژ
گلدار یا رنگ دیگری منتهی  رنگ ها علت آن باشد. شاردن می نویسد: پارچۀ دستار به قطعه پارچۀ 
نزد  از داخلش در می آورند. این دستار  را مانند جیقه ای  که به هنگام بستن دستار آن  می شود 
کنان  سا سر  که  می کند  اقتضا  سرزمین  این  اقلیمی  شرایط  و  است  ک  پوشا گرامی ترین  ایرانیان 
آن بدین صورت پوشیده بماند )شاردن، 1372: 804-803(. دالواله9 عمامۀ صفویان را این گونه 
راه راه  ابریشم طبیعی به طور  تارهای  بافت آن  توصیف می کند: »عمامه ها رنگی است و غالبا در 
از  تار و پود آن  که  گران بهایی  ثروتمندان عمامه های  کار رفته است.  به  پنبه ای  پارچه  در زمینۀ 
طال و نقره است بر سر می گذارند ولی در عین حال همه سعی می کنند سادگی عمامه حفظ شود 
بسته  طرزی  به  که  می داند  ظریف  ابریشم  از  را  دستار  جنس  نیز  تاورنیه10   .)145  :1370 )دالواله، 
تبدیل  گل  دسته  نوعی  شکل  به  پارچه  انتهای  در  و  است  مسطح  اندکی  آن  باالی  که  می شود 
می گردد )تاورنیه، 1383: 293(. »این دستار معموال مخطط و رنگین بافته شده و از میان برخی 
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درازای  و  گذرانده اند  زرین  نخی  آن ها  از 
تا هجده ساعد  به طور معمول شانزده  آن 
، 1363:285(. عمامه  )اولئاریوس11  است« 
شده  گلدوزی  یا  زربفت  حریر  از  ایرانیان 
جلو  به  زیبایی  جهت  به  معموال  که  است 
آن پر یا چیزی شبیه بادبزن نصب می کنند 

)کارری، 1348: 134).
که  کاله وصف شده و عمامه ای  عالوه بر 
کثر پیکره ها دیده می شود، در نگارۀ  بر سر ا
کاله خـــــودی بر ســـر پیکره ها  سمـــــت چپ، 
شده  تشکیل  بخش  دو  از  که  دارد  وجود 
و  از سر  برای حفاظت  باالیی  است؛ بخش 
و  گوش ها  از  حفاظت  برای  پایینی  بخش 

گردن به کار می رفته است. )تصویر6)
کــه در  ب( باالپــوش: باالپــوش مــردان ایرانــی در نگار ه هــا پوششــی بلنــد اســت تــا حوالــی زانــو 
مرکــز جلــو بــاز بــوده و دکمــه می خــورد و آســتین های بلنــدی تــا مــچ دارد. یقــۀ لبــاس بــه همــراه 
کثــر آن هــا بــا یقــۀ هفــت یــا یقۀراســته  کار شــده  اســت؛ ولــی ا برگردانــی بــا رنگــی متفــاوت از رنــگ لبــاس 
کلیجــه معرفــی  کــه روی پیراهــن پوشــیده می شــود بــا نــام  طراحــی شــده اند. شــاردن ایــن لبــاس را 
کــه قــد آن تــا زیــر زانوســت و دو طــرف آن در جلــو بــا دکمــه بســته می شــود )شــاردن، 1372:  می کنــد 
کــه بــه آن یــراق  801(. )تصویــر7( سانســون12  جنــس آن را از ماهــوت قرمــز یــا پارچــه زربفــت می دانــد 
ــی های  ــاه در نقاش کوت ــتین  ــا آس ــش ب ــن پوش ــون، 1346: 86(. ای ــد )سانس ــال دوخته ان ــان ط و قیط

مربــوط بــه رزم دیــده می شــود. )تصویــر6)
پوشــش دیگــری ماننــد پوشــش قبلــی بــا آســتین بلنــد و البتــه قــدی بلندتــر بــر تــن پیکره هــا 
ــه پهلــوی چــپ و  کــه یقــه ای متفــاوت دارد. ایــن یقــه بــه صــورت مایــل از شــانۀ راســت ب می باشــد 
کــرده  الیــۀ رویــی آن از شــانۀ چــپ بــه پهلــوی راســت قــرار دارد. شــاردن از ایــن پوشــش بــا نــام َقبــا یــاد 
کــه در تصاویــر قابــل  کــه معمــوال پنبــه دوزی می شــده اســت. وی در مــورد پیراهــن زیــر ایــن پوشــش 
کــه قــد آن تــا روی زانــو،  رویــت نیســت می نویســد: در زیــر ایــن پوشــش پیراهنــی اســتفاده می کننــد 
ک دارد و روی شــلوار قــرار می گیــرد. یقــۀ آن بــدون برگــردان اســت، در جلــو تــا شــکم  و در پهلوهــا چــا
کارری جنــس پیراهــن را از ابریشــم  ک دارد. )شــاردن، 1372: 801(  و در پاییــن دامــن در پهلوهــا چــا
ــه  ــه ب ک ــد  ــخ و ابریشــم می دان ــه جنــس آن را ن ــد )کارری، 1348: 83( و دالوال ــا پشــم لطیــف می دان ی

کــرد« )دالوالــه، 1370: 142). کــف دســت پنهــان  کــه می تــوان آن را در  انــدازه ای لطیــف اســت 
که در مرکز جلو باز و با آستین بلند همراه است، پوششی متفاوت  کمر  کوتاه تا حوالی  باالپوشی 
کاتبی است  این پوشش احتماال همان  نگارۀ سمت چپ دیده می شود. )تصویر7(  که در  بوده 
که اوایل قرن 17م رواج یافت«. )یارشاطر،  کوتاه آستین دار  که یارشاطر به آن اشاره دارد: »نیم تنۀ  
صحنۀ  در  آبی  و  قرمز  سبز،  می شود  دیده  ایرانیان  باالپوش   در  که  رنگی  بیشترین   )203  :1383
که در منابع مکتوب  ک صفویان  اما تنوع رنگ پوشا جنگ، و قرمز و آبی در صحنۀ شکار است؛ 
ذکر شده، بیشتر است. بیکر رنگ لباس ها را با روحیۀ افراد به ویژه شاه مربوط می داند: »خلق و 

تصویر6
 بخشی از تصویر4، نگاره ی روبه روی سر در، سمت 

کوتاه کلیجه با آستین  کال خود، چکمه و  راست. 
منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هفدهم - پاییز ۹۸
32

بررسی پوشش پیکره ها در دیوارنگاره های سردر بازار قیصریۀ اصفهان

به تن می کرد  روز  که هر  از روی جامه ای  خوی شاه 
که وی سیاه می پوشید معموال  معلوم می شد؛ روزی 
یا  زرد  سبز،  سفید،  جامۀ  گر  ا بود؛  آرام  و  غمگین 
اما  بود،  شاد  می پوشید،  دیگری  روشن  رنگ  هر 
می ترسیدند  او  از  همه  می پوشید  قرمز  که  هنگامی 
)بیکر، 1385:  را می کشت«  یکی  روز مطمئنًا  آن  زیرا 
دارند،  دوست  را  رنگارنگ  لباس های  ایرانیان   .)123
از رنگ دیگر و  پیراهنشان  از یک رنگ،  باالپوششان 
شلوارشان رنگی متفاوت دارد )تاورنیه، 1383: 293).

نگاره هــا  باالتنــۀ  پوشــش  کــه  پارچــه ای  قطعــه 
دیــده  پیکره هــا  تمامــی  تــن  بــر  و  کــرده  تکمیــل  را 
از  پــس  ایــن شــال  لبــۀ  کمــر اســت.  می شــود، شــال 

گــره می خــورد.  کمــر در البــالی پارچــۀ شــال اســتوار شــده و یــا در جلــو باالتنــه  گرفتــن بــر دور  قــرار 
کرمــی از پرکاربردتریــن رنگ هــا بــرای ایــن پوشــش اســت. بــر اســاس  رنگ هــای قرمــز، قهــوه ای و 
کمــر  کــه مــردان آن را تــاب داده دور  گفتــۀ ســیاحان پهنــای ایــن شــال بیــش از چهــار انگشــت نیســت 
می بســته اند. پارچــۀ ایــن شــال در بعضــی نقــاط مضاعــف می شــود، یعنــی یــک قطعــه از آن یــک ال 
ــی  ــگ مخصوص ــای آن رن ــدام از الیه ه ک ــر  ــود، ه ــه دوال می ش ــه پارچ ک ــی  ــر دوال، و جای ــه دیگ و قطع
کــه یکــی از آن هــا راه راه  ــه، 1370: 141؛ شــاردن، 1372: 801(؛  دارد و شــبیه یکدیگــر نیســتند )دالوال
گلــدار در انتهــای شــال و بقیــۀ آن دارای نقــش راه راه افقــی  گلــدار اســت؛ نقش مایه هــای  و دیگــری 
ــا طــال و نقــره  ــا برگ ماننــد همــراه اســت. فاخرتریــن نمونه هــا از پارچــۀ ابریشــمی ب ــدار ی گل ــا امــواج  ب
کمپفــر 13  از  ح و چنــد ســایه مختلــف رنگــی تشــکیل شــده اســت. )بیکــر، 1385: 121(  و بــا هفــت طــر
کــه نشــان از اهمیــت شــال در  کارگاه هــای نســاجی بــه نــام شــال باف خانه ســخن می گویــد  وجــود 
کاربــرد آن بــرای تمامــی اشــخاص در نگاره هــا  میــان صفویــان دارد. )کمپفــر،1363: 150( همچنیــن 
ــه  ــر چــه منابــع مکتــوب ب گـ ــرد ایــن پوشــش اســت. ا کارب ــا موقعیت هــای مختلــف بیانگــر اهمیــت  ب
کرده انــد امــا نقــاش در آثــارش بــه طراحــی شــال ســاده و تک رنــگ  کمــر اشـــاره  منقــوش بــودن شــال 

ــرده اســت. ک کتفــا  ــا رنگــی متفــاوت از پوشــش باالتنــه و شــلوار ا امــا ب
کــه بخــش بــاالی  ج( پاییــن پــوش: پوشــش پایین تنــۀ مــردان صفــوی در نگاره هــا شــلوار اســت 
کمــر تــا بــاالی زانــو توســط باالپــوش و بخــش پایینــی آن از مــچ تــا زیر زانو توســط چکمه پوشــیده  آن از 
گشــادی متوســط آن را نشــان می دهــد و ایــن آزادی بیانگــر  شــده اســت. قســمت میانــی شــلوار 
لیفــه ای بــودن شــلوار اســت. رنــگ مــورد اســتفادۀ آن بــا رنــگ باالپــوش متفــاوت می باشــد. »شــلوار 
کــه معمــواًل آســتر می شــود و تــا قــوزک پــا می رســد، جلــو آن بــاز نیســت و در  صفویــان پوششــی اســت 
کمــر تــا زانــو مخروطــی شــکل اســت« )اولئاریــوس، 1363:   بــاال بــا بنــد بــه بــدن محکــم می شــود و از 

286؛ شــاردن، 1372: 799(. )تصویــر7)
ویــژه  بــه  تیــره  رنگ هــای  بــا  اســت  چکمــه  نگاره هــا  در  ایرانیــان  پــای  پوشــش  پاپــوش:  د( 
ایــن  پاشــنۀ   .)297  :1383 )تاورنیــه،  می شــوند«  تهیــه  تیمــاج  و  ســاغری  جنــس  »از  و  قهــوه ای 
کامــاًل پوشــیده اســت  کفش هــا  کفــش باریــک می باشــد. )تصویــر5 و7( ایــن  کوتــاه و جلــو  چکمه هــا 
کفــش را بــا  کفــش در قســمت پنجــه و پاشــنه  و از پهلــو بــاز نمی شــود. بــرای دوام بیشــتر، تخــت 

تصویر7
پایین پوش  چپ،  سمت  دیوارنگاره ی  از  بخشی 

مردان صفوی
منبع:....
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گرچــه در نگاره هــا پوشــش دیگــری  چنــد میــخ ظریــف، میخ کــوب می کننــد. )شــاردن، 1372: 801( ا
کاربــرد جــوراب یــا پوششــی را بــرای پــا الزم  بــرای پــا مشــخص نیســت امــا اســتفاده از ایــن چکمه هــا 
کاربــرد جــوراب از زمــان شــاه عبــاس دوم آغــاز شــد و در زمــان  می کنــد. طبــق یادداشــت های تاورنیــه 
کــه بــه ســاق پــا  شــاه عبــاس اول فقــط برخــی بــزرگان و ثروتمنــدان از جــوراب اســتفاده می کردنــد 
گشــاد اســت.  نمی رســد، در قســمت پاشــنه تکــه چرمــی بــرای اســتحکام قــرار دارد و بــاال و پاییــن آن 
کــه بــه دور ســاق پــا می بندنــد و  امــا ســربازان و مــردم عــادی مچ پیچــی از پشــم بــز اســتفاده می کننــد 
کفــش برهنــه می مانــد و فقــط در فصــل زمســتان آن را بــا نوعــی پاپــوش پشــمی یــا پنبــه ای  کــف پــا در 
می پوشــانند. )تاورنیــه، 1383: 297-296( تعــداد زیــادی از ایرانیــان جــوراب پارچــه ای ســبز رنــگ 
کــه پشــمی یــا زربفــت  کــه بــرش آن شــکل جــوراب را نــدارد و بــه راحتــی از پــا در می آیــد  بــه پــا دارنــد 
کارری، 1348: 135). هســتند و بــا ســنگ های قیمتــی تزئیــن می شــوند )اولئاریــوس، 1363:  286؛ 

ک در نگاره های سمت راست )پوشش اروپائی( پوشا
نقاشــی های ســمت چــپ تعــدادی از مــردان و زنــان اروپایــی را در یــک مهمانــی نشــان می دهــد 
کــت(؛ پایین پــوش )شــلوار(؛ پاپــوش  کــه پوشــش آن هــا شــامل: ســرپوش )کاله(؛ باالپــوش )پیراهــن، 

کفــش(. )جــوراب، 
الف( سرپوش: پوشش سر مردان در تصویر شامل کالهی با تاج بلند و لبۀ پهن و لوله شده است 
کاله ها با پر،  کاله سیاه یا زرد است. برخی  گرفته است. رنگ این  که مورد استفادۀ تمامی مردان قرار 
نوار نقره ای رنگ، یا رشته های مروارید بر روی لبه، و نشان صلیب بر روی تاج تزئین شده اند. پوششی 
کوچک یا رشته های مروارید در  بر سر بانوان دیده نمی شود و فقط چند نفر برای تزئین از نیم تاج 
کاله و تاریخ استفاده از آن ذکر شده  کرده اند. در منابع مکتوب جنس  البالی موهای خود استفاده 
است: کاله اروپائیان از نمد و با لبۀ باریک و تاج بلند تهیه می شد ولی از حدود سال 1600م، کاله با لبه 
کاله  کاله موجود در تصاویر -  لوله شده و تاجی با بلندی متوسط از پوست سگ آبی رواج داشت - 

کس، 1380: 172(. )تصویر8و9) بیشتر با پر و جواهرات تزئین می شد )ویل کا

   تصویر8
نگاره سمت راست، مهمانی اروپائیان

منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(

 تصویر9
نقش دار  وپیراهن  یقه،  کاله،  تصویر8،  از  بخشی 

زنانه
منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان(
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ب( باالپوش: آنچه بیش از همه در میان پوشش پیکره ها دیده می شود یقه لباس ها می باشد 
گردن و زیر چانه  که برای مردان و زنان استفاده شده است. این یقۀ بسیار پرچین و بلند، دور تا دور 
کس معتقد است: در نیمۀ نخست سدۀ شانزدهم  کا گرفته و آن را پوشانده است. )تصویر8( ویل  قرار 
گرفت.  م یقه های چین دار بزرگ رواج یافت و نوع آهار خوردۀ آن از نیمۀ این سده مورد استفاده قرار 
چین های یقه در اواخر سدۀ شانزدهم م میالدی بسیار بزرگ و آهاردار  شد و در حاشیۀ آن مفتولی فلزی 
نصب گردید. این یقه که ویژۀ طبقۀ مرفه جامعه است، پهنای 23 سانتیمتر و طول 16 تا 17 متر داشته 
کتان نازک است و در انواع رنگ ها در سراسر  و آنقدر به آن چین می دادند تا متناسب  گردد. جنس آن از 
اروپا استفاده می شود )همان: 143-102-100(. )تصویر8 و9( عالوه بر این نوع یقه، مدل های دیگری 
که رنگ یقه با رنگ لباس  گرد و هفت همراه با برگردان  نیز در یقۀ لباس ها دیده می شود؛ از جمله یقۀ 
که بدان اشاره  متفاوت است. )تصویر9( این یقه در میان پوشش ایرانیان در نگاره ها نیز دیده می شود 
که نسبتًا باز است و برگردانی از پارچۀ تور یا پارچۀ  شد. برای لباس برخی از بانوان یقه ای طراحی شده 
برودری دوزی شده به رنگ سفید و آهاردار دارد. »یقۀ لباس زنان در ابتدای سدۀ شانزدهم م باز بود اما 
به تدریج از میزان باز بودن آن کاسته شد و به صورت آهاردار و ایستاده فقط طوق گردن را فرا می گرفت« 
که قسمت سرشانۀ لباس وی حذف  )یاوری و همکاران، 1393: 61(. این برگردان برای لباس بانویی 

کتفا شده است. شده و عریان است وجود ندارد و به تزئین مختصری در اطراف یقه ا
که قدی تا نیمۀ بدن  گشاد و جلو باز است با آستین فراخ و بلند  کت یا یلی  پوشش رویی مردان، 
گاه پایین تر دارد. لبۀ پایینی این پوشش بر تن برخی افراد در قسمت جلو بدن به شکل سه گوش و  و 
کمی تنگ و لبۀ پایینی آن آزادتر است. پیراهن زیر آن در مرکز جلو  کمر  زاویه دار است و برای برخی در 
باز، و سایر قسمت های این پوشش در زیر کت مخفی مانده است. پیراهن زنان، بلند و دامن آن فراخ و 
که در مچ دست تنگ  گشاد  باالتنۀ آن چسبان است. در قسمت جلو بلند و زاویه دار،  آستین ها بلند و 
که مدل پیراهن آن کمی متفاوت است. تنها  می شود. )تصویر11( بانوی دیگری در نگاره دیده می شود 
که بر روی شکم برشی منحنی دارد و یک دامن  پیراهن او منقوش بوده و باالتنۀ پیراهن، بلند است 
که  کوتاه و پیلی دار روی دامن اصلی دیده می شود. )تصویر9( همچنین بانویی در نگاره دیده می شود 
پوششی مانند رومیان بر تن دارد که یک شانۀ وی عریان و شانۀ دیگر او پوشیده است. تمامی پوشش 

باالتنۀ مردان و زنان در این نگاره دارای رنگ های آبی، سبز، نارنجی و سفید است.

  تصویر10
بخشی از تصویر8، پایین پوش و پاپوش مردان

منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان( 

 تصویر11
کاله پــردار مــردان و پیراهــن  بخشــهایی از تصویــر8، 

زنـــــــــــان
منبع: )آرشیو میراث فرهنگی اصفهان( 
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کــه از شــکم تــا بــاالی  کوتــاه و پــف دار اســت  ج( پایین پــوش: پوشــش پایین تنــۀ مــردان شــلواری 
ــای  ــه رنگ ه ــلوار ب ــن ش ــت. ای ــده اس ــع ش ــدی جم ــیلۀ بن ــه وس ــن آن ب ــول دارد و در لبۀپایی ــو ط زان
آبــی، قرمــز و زرد دیــده می شــود و بــه وســیلۀ نوارهــای باریــک قهــوه ای رنــگ تزئیــن شــده اســت. 
کــس علــت پــف دار بــودن شــلوار را افــزودن الیــی، تکه هــای پارچــه و هــر چیــز دیگــری می دانــد  کا ویــل 
کامــاًل  کــه پوشــش زیریــن آن  کــس، 1380: 143(. بانــوان دامــن متصــل بــه پیراهــن دارنــد  )ویل کا

پنهــان اســت. )تصویــر10)
کــه تــا زیــر زانــو رســیده و در آن قســمت بــا روبانــی  د( پاپــوش: مــردان جــوراب بلنــدی در پــا دارنــد 
کســتری و نارنجــی بــا روبان هــای قرمــز  محکــم و تزئیــن شــده اســت. ایــن پوشــش بــه رنگ هــای خا
ــا  ــو می رســید و ب ــر زان ــا زی ــه ت ک ــود  ــا ابریشــم ب کتــان، پشــم ی ــده می شــود. »جــوراب از  و ســبز تیــره دی
ــا بــرودری دوزی پنهــان می شــده اســت« )همــان: 164).  بنــدی ثابــت می شــد. درز پشــت جــوراب ب
کــه بلنــدی آن تــا مــچ پــا و پنجــه ای  کوچکــی بــه رنــگ ســیاه پاپــوش مــردان را تکمیــل می کنــد  کفــش 
صــاف دارد و بــه وســیلۀ یــک پاپیــون تزئیــن شــده اســت. )تصویــر9و10( پاپــوش بانــوان در میــان انبــوه 
شــخصیت ها و دامــن فراخشــان مخفــی مانــده اســت. در جــدول2 بخش هــای مختلــف پوشــش 

مــردان، در تمامــی دیوارنگاره هــای ســردر بــازار قیصریــه ارائــه شــده اســت.
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جدول2. بخش های مختلف پوشش مردان در نگاره های سردر بازار قیصریه. منبع: نگارندگان



فصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره هفدهم - پاییز ۹۸
36

بررسی پوشش پیکره ها در دیوارنگاره های سردر بازار قیصریۀ اصفهان

نتیجه
گــروه  کــه پوشــش ســه  دیوارنگاره هــای ســردر بــازار قیصریــه نمونــه ای از آثــار دورۀ صفــوی اســت 
بــا تحقیــق در آن،  کشــیده اســت؛ بنابرایــن می تــوان  بــه تصویــر  ایــن زمــان را  از شــخصیت های 
پوشــش صفــوی را بــدان اســتناد نمــود. بــا توجــه بــه این کــه پوشــش شــخصیت ها در دو بخــش 
ــز  ــی و اروپایــی و تشــابه وتمای ــی مشــابه اســت، ازایــن رو تحلیــل نگاره هــا براســاس بخــش ایران ایران

ــت. ــه اس گرفت ــکل  آن ش
کــه توســط پــر و مهــره تزئیــن  ســرپوش های ایرانــی شــامل تــاج صفــوی، عمامــه یــا دســتار بــوده 
کاله خــود نیــز وجــود دارد. بــرای  شــده اســت. در صحنــۀ رزم عــالوه بــر ســرپوش های ذکــر شــده، 
کلیجــه، قبــا،  ــده می شــود. باالپــوش ایرانیــان را  ایــن پوشــش ها رنگ هــای قرمــز، ســبز و ســفید دی
گــرد، ولــی برخــی لباس هــا یقــه ای متفــاوت  کاتبــی تشــکیل داده اســت. یقــه ی لباس هــا  پیراهــن و 
کــه بــه وســیلۀ برگردانــی بــا رنگــی متفــاوت از رنــگ لبــاس اجــرا شــده  اســت. بیشــترین رنــگ  دارد 
باالپــوش  ایرانیــان، ســبز، قرمــز و آبــی بــرای صحنــۀ جنــگ، و قرمــز و آبــی بــرای صحنــۀ شــکار اســت. 
کــه بــر تــن تمامــی پیکره هــا دیــده می شــود. قرمــز،  کمــر نیــز بخشــی از پوشــش آن هاســت  شــال 
کامــاًل تــک رنــگ و ســاده  کــه  کرمــی از پرکاربردتریــن رنگ هــا بــرای ایــن پوشــش اســت  قهــوه ای و 
کــه رنــگ آن بــا  گشــادی متوســط،  اجــرا شــده اند. مــردان صفــوی در نگاره هــا شــلواری بــه پــا دارنــد بــا 
رنــگ باالپــوش متفــاوت اســت. ایرانیــان در نگاره هــا چکمــه ای بــا رنــگ  قهــوه ای بــه پــا دارنــد. پاشــنۀ 

کفــش باریــک و پوشــیده اســت. ــاه و جلــو  کوت ایــن چکمه هــا 
ــا زرد اســت  ــا تــاج بلنــد و لبــۀ لولــه شــده بــه رنــگ ســیاه ی کالهــی ب پوشــش ســر مــردان اروپایــی 
کــه بــا پــر، نــوار نقــره ای رنــگ، رشــته های مرواریــد و یــا نشــان صلیــب تزئیــن شــده اند. بانــوان دارای 
پوشــش ســر نیســتند و فقــط چنــد نفــر بــرای تزئیــن از نیم تــاج یــا رشــته های مرواریــد اســتفاده 
کــه لبــۀ پایینــی  کــت جلــو بــاز و بلنــد بــا آســتین فــراخ اســت  کرده انــد. پوشــش رویــی مــردان اروپایــی 
آن در قســمت جلــو بــدن زاویــه دار اســت. پیراهــن زنــان، بلنــد و دامــن آن فــراخ، و باالتنه ا ی چســبان 
کــه در قســمت جلــو زاویــه دار اســت و آســتین  بلنــد دارد. برخــی پیراهن هــا منقــوش بــوده و بــر  دارد 
گرفتــه اســت.  کوتــاه و پیلــی دار روی دامــن اصلــی قــرار  روی شــکم برشــی منحنــی دارد و یــک دامــن 
کــه یــک شــانۀ عریــان و شــانۀ دیگــر پوشــیده اســت مــورد دیگــری  همچنیــن پوششــی ماننــد رومیــان 
از پیراهن هــای زنانــه را تشــکیل می دهــد. باالپــوش مــردان و زنــان دارای رنگ هــای آبــی، ســبز، 
گرفتــه اســت.  گــردن قــرار  کــه دور  نارنجــی و ســفید اســت و بیشــترین آن هــا یقــه ای پرچیــن دارد 
ــا رنــگ لبــاس متفــاوت  کــه رنــگ یقــه ب ــا برگردانــی بــوده  گــرد و هفــت، همــراه ب یقــۀ برخــی لباس هــا 
می باشــد. لبــاس برخــی از بانــوان یقــه ای بــاز و برگردانــی از پارچــۀ تــور یــا بــرودری دوزی شــده بــه 
کــه در پاییــن  کوتــاه و پــف دار از شــکم تــا زانــو بــه پــا دارنــد  رنــگ ســفید و آهــاردار دارد. مــردان شــلواری 
بــه وســیلۀ بنــدی جمــع شــده و بــه رنگ هــای آبــی، قرمــز و زرد دیــده می شــود. بانــوان دامــن متصــل 
کامــاًل پنهــان اســت. جــوراب مــردان تــا زیــر زانــو بلنــدی دارد  کــه پوشــش زیریــن آن  بــه پیراهــن دارنــد 
کســتری و نارنجــی بــا روبــان  قرمــز و ســبز تیــره  و بــا روبانــی محکــم شــده اســت. رنــگ ایــن پوشــش خا
کــه بلنــدی آن تــا مــچ پــا اســت،  کــرده  کوچکــی بــه رنــگ ســیاه پاپــوش مــردان را تکمیــل  کفــش  اســت. 
ک بــه قــرن  پنجــه ای صــاف دارد و بــه وســیلۀ یــک پاپیــون تزئیــن شــده اســت. تاریــخ ایــن پوشــا

شــانزدهم میــالدی مربــوط می شــود.
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پی نوشت
کــه در ســال 1105 ه.ق همزمــان بــا ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی بــه  کارری یــک جهانگــرد ایتالیایــی اســت  1.جملــی 

کــرده اســت )کارری، 1348: 2). ایــران آمــده، و از برخــی شــهرهای ایــران بــه ویــژه اصفهــان دیــدن 

ــا شــاه ســلیمان ســه  ــه دنیــا آمــد. وی در زمــان شــاه عبــاس دوم ت  2. شــاردن در ســال 1002ه.ق/ 1623م در پاریــس ب

گرفــت. اثــر وی  کــرد و بیــش از 12 ســال در ایــران مانــد. او از طــرف شــاه عبــاس دوم لقــب تاجــر شــاه  بــار بــه ایــران ســفر 

معتبرتریــن ســفرنامه در میــان ســفرنامه های اروپائــی زمــان صفــوی اســت )شــاردن، 1372: 11-12).

کــه نقــوش فلکــی مربــوط بــه احــداث هــر  3.البتــه ایــن آداب در میــان اقــوام متمــدن رواج داشــته، ماننــد روم و یونــان، 

شــهر را بــر ابنیــه ی مهــم و بناهــای ملــی بــه ویــزه ســردرها نقــش می کردنــد )دالوالــه، 1370: 146).

4.نقــاش معجزه گــر عهــد شــاه عبــاس اول و بنیانگــذار شــیوۀ نگارگــری مکتــب اصفهــان یــا مکتــب صفــوی دوم. وی 

ج و مقــام یافتــه بــه رضــا عباســی مفتخــر  بــه نــام رضــا یــا رضــا مصــور رقــم مــی زده ولــی پــس از این کــه نــزد شــاه عبــاس ار

گردیــده اســت. )ســرمدی، 1380: 247-248).

کــه در ســال 904 ه.ق ســلطنت ماوراءالنهــر را از دســت بازمانــدگان تیمــوری  5. ازبــکان از بازمانــدگان مغــول هســتند 

کــه اینــان از نســل شــیبان یــا شــیبغان،  کــه بــه شــیبانی نیــز معــروف اســت، چــرا  گرفتــه و حکومتــی تشــکیل دادنــد 

ــار مذهبــی او،  ــه ســنیان و سیاســت خشــونت ب ــد. تندروی هــای شــاه اســماعیل اول نســبت ب ــوه چنگیــز مغــول بودن ن

کــه عمومــًا ســنی بودنــد برانگیخــت. بنابرایــن امیــران ازبــک برانــدازی دودمــان صفویــان  کینــه توزانــه ازبــکان را  دشــمنی 

را وظیفــه خــود می دانســتند )قدیانــی، 1388: 46-45؛ پارسادوســت، 1377: 55-56).

بغــداد می بافنــد )لغت نامــه  را در  کــه آن  ابریشــمی زردوزی شــده  پارچــۀ  6.ســقرالط/ ســقالط/ ســقالطون: نوعــی 

.(1390 دهخــدا، 

کاله نظامیان عثمانی )لغت نامه دهخدا، 1390). کاله بلند مخروطی شکل؛ طاقیۀ ترکمانی:  7. طاقیه: 

گارســیاد ســیلوا فیگوئروا در ســال 1570 م در اســپانیا متولد شــد. او ســفیر فیلیپ ســوم پادشــاه اســپانیا در دربار شــاه   .8

کــه دقیقــًا دو ســال و هفــت روز آن را در ایــران  کبیــر بــود. ســفر وی بــه هنــد و ایــران ده ســال بــه طــول انجامیــد  عبــاس 

گذرانیــد )ســیلوا ای فیگــروآ ، 1363: 6).

کــه از دورۀ  9. پیتــرو دالوالــه در آوریــل ســال 1586م در شــهر رم متولــد شــد. وی در میــان جهانگــردان ایتالیایــی 

امپراطــوری مغــول بــه بعــد خاطــرات مســافرت های خــود را بــه رشــته تحریــر در آورده انــد، مقــام ارزنــده ای دارد. وی 

گذاشــت )دالوالــه، 1381: 4). ســفرنامۀ پرارزشــی دربــاره ایــران، هنــد و ترکیــه باقــی 

10. ژان باتیســت تاورنیــه، جهانگــرد فرانســوی در ســال 1605م در پاریــس متولــد شــد. وی ُنــه بــار بــه ایــران آمد. ســفرهای 

گرفــت. ایــن ســفرها در زمــان ســلطنت شــاه  او در زمــان ســلطنت صفویــان و میــان ســال های 1632م تــا 1668م صــورت 

صفــی، شــاه عبــاس دوم و شــاه ســلیمان انجــام شــد )تاورنیــه، 1383: 7-9).

کــه دفتــر چهــارم آن مربــوط بــه ایــران اســت.  11. اولئاریــوس، جهانگــرد آلمانــی، ســفرنامۀ خــود را در شــش دفتــر نگاشــته 

)اولئاریــوس، 1363: 5-25).

ــه ایــران  ــرای ترویــج دیــن مســیح ب کــه در زمــان ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی ب ــوده  12. سانســون مبلــغ مســیحی ب

آمــده اســت )سانســون، 1346: 9).

کــه توصیفــی از ایــران در نیمــۀ دوم قــرن هفدهــم م  کمپفــر متولــد 1651م، یــک محقــق آلمانــی می باشــد  13. انگلبــرت 

گنجانــده اســت. حضــور وی در ایــران در ســال 1684م ذکــر شــده اســت. )کمپفــر، 1363: 3-7). را در ســفرنامۀ خــود 
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کارنــگ، چــاپ  کارری. ترجمــه عبــاس نخجوانــی و عبدالعلــی   -  کارری، جملــی )1348(. ســفرنامه 
کل فرهنــگ و هنــر آذربایجــان شــرقی و انتشــارات فرانکلیــن. اول، آذربایجــان شــرقی: اداره 

کیــکاووس جهانــداری. چــاپ  کمپفــر بــه ایــران. ترجمــه   -  کمپفــر، انگلبــرت )1363(. ســفرنامه 
ســوم. تهــران: خوارزمــی.
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کســیم )1368(. آثــار ایــران. ترجمــه ابوالحســن ســروقد مقــدم. گــدار، یــدا ؛ ســیرو، ما  -  گــدار، آنــدره؛ 
چــاپ اول. مشــهد: بنیــاد پژوهش هــای اســالمی.

 -  موســوی فریدنــی، محمــد علــی )1386(. اصفهــان از نگاهــی دیگــر. چــاپ چهــارم. اصفهــان: نقــش 
خورشید.

ایــران در عهــد صفــوی. چــاپ اول.  تاریــخ سیاســی و اجتماعــی   -  میراحمــدی، مریــم )1371(. 
کبیــر. تهــران: امیــر 

کس، روت ترنر )1380(. تاریخ لباس. ترجمه شیرین بزرگمهر. چاپ دوم. تهران: توس. کا  -  ویل 
 -  هنرفر، لطف اهلل )1389(. اصفهان. چاپ پنجم. تهران: علمی و فرهنگی.

ک در ایــران زمیــن. ترجمــه پیمــان متیــن. چــاپ دوم. تهــران:   -  یارشــاطر، احســان )1383(. پوشــا
امیرکبیــر.

 -  یــاوری، حســین و رضاپــور، شــیرین )1393(. نگرشــی بــر تاریــخ تحــوالت لبــاس در جهــان از دوره 
بیزانــس تــا زمــان حاضــر. چــاپ دوم. تهــران: آذر.
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