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  چکیده
در شمایل نگاری،  هانمایش شخصیتمصور تاریخی، برای  های هدر بسیاری از نسخ

تسهیل گردد. هدف برای بیننده ایشان  شناختتا  است آمدهوجه ثابتی به تصویر در 
نامۀ های خاوراناین مقاله، واکاوی الگوی تصویری پوشش حضرت علی(ع) در نگاره

طرح، نقش، فرم و رنگ عناصر پوشش حضرت  .ترکمانی از منظر ساختار صوری است
اسنادی  ۀمطالع ۀشود؟ نتیجنامه چگونه تحلیل میهای نسخۀ خاوراننگاره علی(ع) در

 حاکی است کهنگاره به صورت هدفمند  9گیری به شیوۀ تطبیقی ـ تاریخی و با نمونه
 و های این نسخه، امیرالمؤمنین علی(ع) با پوشش عمامه، قبا و عبا تصویر شدهدر نگاره

نمایی برای تمایز ایشان از دیگر افراد به کار ساده ـ عکسربـ یا ینی ئتز ۀرنگ یا شیو
. داردای متداول قطعهترکیب سه، هاتمام موقعیت پوشش امام علی(ع) در :است نرفته

ای دارد نشانه ،ایشان با دیگر افراد در تصاویر به قرین مفهومی وجه یماننده، بنابر این
در ذهن ه در زمان زیست با مردم جامعرا (ع) همگونی کسوت حضرت علیموضوع و 
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  مقدمه
یعنی هنگام  823/1450- 907/1502های سال، در حدود مکتب نگارگری ترکمانی

 ، یعنیدو دسته از ترکمانان ،تسط تیموریان بر ایران، شکل گرفت. مقارن این دوران
حاکمیت یافتند و در دورۀ النهرین در شمال غربی ایران و بین، قویونلو و قراقویونلو آق

مکتبی که هرچند تحت حمایت  ؛دشگذاری مکتب نقاشی ترکمانی پایهایشان بود که 
هایی از نشانه ،در پیوند مستقیم بودبا سبک هرات پیربداق (پسر جهانشاه قراقویونلو) 

نامه این دوره، منظومۀ حماسی خاوران ممتازیکی از آثار  سبک شیراز را در خود داشت.
در  ،ویژه حضرت علی(ع)به ،های صدر اسالماست که با توصیف اعمال و کردار شخصیت

ای از این اثر، در مکتب ترکمانی شیراز به تصویر سروده شد. نسخه 1427/ 830سال 
را بر خود دارد. با  ١»فرهاد«، های آن امضای نقاش برجستۀ زمانهبرخی از نگاره ودرآمد 

بخش اعظم آن تحت  ونامه است ترین نمونۀ مصور خاوراناین نسخه، کهن ،قید احتمال
 .)6شود (خوسفی، در کاخ موزۀ گلستان نگهداری می 7570با شمارۀ  نامهعنوان خاوران
ن به تمثال حضرت علی (ع) است. از 75در این بین،  ری از که در بسیا آنجا نگاره مزیّ

همچون شاهنامه، استفاده از الگوی تصویری مشخص در  ،مصور تاریخی ه هاینسخ
ایشان را تسهیل  شناساییهمچون رستم،  ،های برجسته و پرتکرارپوشش شخصیت

است: فرم، رنگ، طرح و نقش پوشش حضرت این رو پرسش مقالۀ پیش ،کرده است می
شود؟ قالبی، تعریف و چگونه تحلیل مینامه در چه های نسخۀ خاورانعلی(ع) در نگاره

ن شیوۀ پوشش در زمانۀ  این است کهفرضیه  ترکیب فرم جامۀ حضرت علی(ع)، مبیّ
بر چند تطبیق های تصویریِ چندگانه با قابلیت اما برخالف برخی نشانه ،خلق اثر است

در این  حضرت علی(ع) و پیامبر اکرم(ص)تمثال شخصیت (همچون هالۀ نور گرد سر 
و در گردیده  سهولت کار نقاشموجب در مرتبۀ اول  ،های ثابتبا ویژگی ،کسوت ،)خهنس

دقت هدف این پژوهش،  به آسانی میسر شده است.مخاطب تشخیص، برای مرتبۀ دوم، 
 ۀنگاره از نسخ 9یات فرم، رنگ، طرح، نقش پوشش حضرت علی(ع) در ئدر جز
این نسخه از گرچه دربارۀ است.  گلستان ۀترکمانی، محفوظ در کاخ موز ۀنام خاوران
بندی، نور و رنگ در چهارچوب لحاظ تاریخی، شناخت صوری، ترکیب نامه بهخاوران

بررسی خصایص آن از منظر تاریخ اجتماعی  پژوهش شده،نظری هنرهای تجسمی بارها 

                                                                                                                                        
. فرهاد، مشهورترین نگارگر مکتب ترکمانی است. او پس از جنیـد و بهـزاد، از نخسـتین تصـویرگرانی     1

 .)104کرده است (رهنورد، می ءخطی را امضا های هاست که نسخ
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 ،در جهت تجسم یک شخصیت ،پارچه و لباس با تأکید صرف بر نمادپردازی یا عدم آن
پس از نظری کوتاه به  ،آیدنادیده مانده است. آنچه در پی می ،ت علی (ع)یعنی حضر

در  نامه، کسوت حضرت علی (ع)شناسی خاوراننگارگری مکتب ترکمانی شیراز و نسخه
دهد. آنگاه با مروری کوتاه بر شیوۀ پوشش مردان عصر نظر قرار می صدر اسالم را مطمح

  . خواهد شدسی و نتیجه عرضه نگاره از نسخۀ مذکور برر 9ترکمانی، 
  

  روش تحقیق
قیاس فرم، می گیرد و های تطبیقی ـ تاریخی قرار این مقاله به لحاظ هدف، در زمرۀ پژوهش

نامۀ خاوران ۀنگاره از نسخ 9رنگ، طرح و نقش عناصر اصلی پوشش حضرت علی(ع) در 
بر شیوۀ حقیقی پوشش در برا ،آنگاه امر تطبیق را در دو وجه بررسی می شود. عصر ترکمانی

  گیرد.  نامه پی میحضرت علی(ع) و جامگان رایج در زمان استنساخ خاوران
ن  75، کاخ موزۀ گلستان ۀمجلس مصور این نسخه در کتابخان 115از میان  نگاره مزیّ

نمونۀ  9ها، . بدین منظور، با بررسی دقیق تمام نگارهاستبه شمایل حضرت علی(ع) 
پردازی و شیوۀ پراکندگی قابل استنادی از رنگتا شد  انتخاب  شکل هدفمندتصویری به

ها به بندی پوشش ایشان را به نمایش درآورند. ضمن آنکه تجزیه و تحلیل دادهآرایه
پذیرد و ابزار و گردآوری اطالعات از طریق مطالعات اسنادی انجام می استصورت کیفی 

  شود.آن به تصویرخوانی و برگۀ شناسه خالصه می
  
  تحقیق ۀپیشین
نامه نسخۀ خاوران«یحیي ذکاء با عنوان   بار در مقالۀنامۀ کاخ گلستان، اولین خاوران ۀنسخ

در ). 1343معرفي شد ( هنر و مردم ۀدر مجل» مصور موزۀ هنرهای تزیینی خطی و
نامه در حوزۀ ادبیات و های بسیاری با محوریت خاوراننامههای بعد، مقاالت و پایان سال
نگاری این مقاله خواهد بود: ر به نگارش درآمد که برخی از آنها مورد بحث پیشینههن
قویونلو و نامه شاهکار نگارگری مذهبی مکتب ترکمانان قرهنسخۀ خطی خاوران«

های های حماسی، ملی و مذهبی در نگارهجلوه«) و 1385از فاطمه صداقت (» قویونلو آق
فصلنامۀ  دوهر دو در ،)1388شریعت و لیال زینلی ( از زهرا» نامۀ مکتب شیرازخاوران

ی خصایص مکتب نگارگری نگاه تاریخ با، مطالعات هنر اسالمی مدار، چگونگی تجلّ
ضلع ثابت: اسلوبی در «اند. مقالۀ دیگر، کردهنامه را بررسی های خاورانترکمانی در نگاره
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منتشر شد  فصلنامۀ نگرهبه قلم مهدی ارجمند است که در » نامههای خاوراننگاره
های نسخۀ بندی در نگارهل ساختاری همچون هندسۀ ترکیبئمسادر آن، ) و 1388(

رغم مطالعات توصیفی پیشین، سعید اخوانی و . بهشده استحسام مطالعه ترکمانی ابن
های های معنایی در نگارهواکاوی الیه«تحلیلی با عنوان ای  مقاله در ،فتانه محمودی

موضوع را بررسی ـ فصلنامۀ هنرهای زیبا در » نامه با رویکرد آیکونولوژیرانخاو ۀنسخ
های این نسخه را در چهارچوب های پدیداری و معنایی نگاره) و جنبه1397( اند کرده

 ،به مقالۀ حاضرنزدیک ترین تحقیق شاید  ،ند. درنهایتا هنظری مشخص به چالش گرفت
در » نامههای کتاب خاورانی با توجه به نگارهبررسی منسوجات قرن هشتم و نهم هجر«

 ۀباشد که مطهر 1393در سال المللی مد و لباس فجر چهارمین جشنواره بین
با را های هشتم و نهم ق منسوجات سده ،محمدرسولی در سویۀ تقابلی با پژوهش حاضر

وشش ، پقالهکرده است. در این مبررسی نامه های خاورانهای نگارهنظر به ویژگی
نامه در قیاس با واقعیت کسوت ایشان در زمان های خاورانحضرت علی(ع) در نگاره

فقط بر و البته تمرکز نهپیگیری شده حیات و پوشش زمانۀ خلق اثر یعنی عصر ترکمانی 
بازشناسی فولکلور مادی (پوشاک) در «که بر جامه است. اخیراً نیز  ،پارچه و منسوجات

به قلم مهین اللهی و » نامهانی در نسخۀ مصور خاورانترسیم سیمای اشخاص داست
  ). 1400است (منتشر شده  دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامهفر در فرخ ۀانرزف

نامه، نوع طبقات اجتماعی در متن و تصویر خاورانمطالعۀ این پژوهش، ضمن در 
نگ آن روزگار های پنهان فرهتا الیهشناسایی خواهد شد تصاویر و متن ادبی در پوشاک 

های نگاره ،در مجموع .بررسی و آشکار شوداشخاص و اصناف  ۀدر صورت کلی و در هم
تأثیر ست ازجملۀ آنها از وجوه گوناگون بررسی شده است،نامۀ ترکمانی نسخۀ خاوران

نفوذ  ،بندي و حتی نمایش نوع پوشش افراد خصایص هنری زمانه بر فرم و ترکیب
 های هری حضرت علي(ع) و تطبیق این نسخه با سایر نسخنگابر شمایل یفرهنگ شیع

برخی نیز شیوۀ نمایش . البالغه مکاتب نگارگري یا حتی متون تاریخي همچون نهج
حاضر را از  ۀاند. آنچه مقالپوشش در این نسخه را با شیوۀ مرسوم در زمانه تطبیق داده

پوشش حضرت علی(ع) در گرداند، تمرکز پژوهشگران بر شیوۀ  موارد پیشین متمایز می
در این آن جوی معنای نمادین و  نامه و جستترین نسخۀ مصور خاوران تصاویر کهن

بازیابی شیوۀ پوشش برای نگری در اطالعات تاریخی ژرف زمینه،مقیاس است. در این 
  زمان محل توجه خواهد بود. حضرت علی(ع) و فرهنگ جامگانی ترکمانی به صورت هم
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  رکمانان در ایران و نگارگری این عهدنظری بر حکومت ت
غرب ، از قویونلو و قراقویونلوتیموریان بر ایران، دو دسته از ترکمانان آقۀ سلطۀ هنگامدر 

یافتند. ترکمانان قراقویونلو یکی حکومت ایران به تدریج بر سرتاسر ایران (جز خراسان) 
تن به  با تیمور رو در رو شدند و بار های ایلی ترکمانان بودند که برای نخستیناز اتحادیه

در سیر این روند، حکومت ترکمانی در دو مقطع  .)70ندادند (سومر، او تسلیم 
 قویونلو) روند گسترش و سازماندهی خود را تداوم بخشید. در (قراقویونلو و سپس آق

میان حکمرانان این سلسله، حمایت جهانشاه و فرزندش پیربداق (قراقویونلو) از 
نش میرزا یعقوب و میرزا خلیل ان و سپس پشتیبانی اوزون حسن و فرزنداهنرمند

آرایی ایران داشت ای در تداوم کتابقویونلو) از نقاشان و خطاطان، نقش سازنده (آق
/ 1450-1502/907از نخستین حامیان پایدار هنر در عصر ترکمانی (یکی  .)438(آژند، 

نهایی هنر ترکمانی تحت پشتیبانی او در  )، پیربداق فرزند جهانشاه بود که سبک823
ۀ تاریخی، دوردر این  .)29مکاتب تبریز، شیراز و بغداد به منصۀ ظهور رسید (رابینسون، 

دورتر از  در نقاط قدرت و نفوذ آنها حتیحوزۀ  که اندچنگرفت، قدرت ایران فزونی 
 قرار دادتحت تأثیر ها را نیز گسترش یافت و سیاست اروپایینیز  کانون اصلی
   .)342(میرجعفری، 

در  ،در زمان فرومانروایی پیربداق و جانشینان او، ترکمانان، به پیروی از تیموریان
های سلطنتی برپا کردند و هنرمندان را به خدمت گرفتند. تبریز، بغداد و شیراز کارگاه

پدید هرات و شیراز با خصوصیات متفاوت  های متأثر از مکتبها شیوهدر این کارگاه
قراقویونلوها با استیال بر غرب و مرکز ایران، مواریث هنری دو مکتب  .)77آمدند (پاکباز، 

تیموری را به ارث بردند (آژند،  ۀنقاشی یعنی تبریزـ بغداد در دورۀ آل جالیر و شیراز دور
ترکمانان  ۀسبک ویژ گفت که بدین ترتیب،توان اعتالی آن کوشیدند. می ای) و بر436

به صورت انبوه های مصور کتابدر آن عصری که  ؛آخر سدۀ نهم ق شکل گرفتدر ربع 
در حکومت  .)72بای، مطلوب داشت (کن یدر شیراز کیفیتبه ویژه و شد  تولید می

همچون شاهنامۀ فردوسی، استنساخ و مصور شد، ارزشمندی  های هترکمانان، نسخ
 ،آنها ه و تدارککه در تهی ،الطیرنظامی، مهر و مشتری عصار و منطق ۀنامه، خمسخاوران

الدین حسین سلطانی، همچون شرفهمکاری داشتند، زمانه  ممتازکاتبان و نگارگران 
الدین، سلطان حسین بن فرهاد نقاش، فخرالدین احمد، موالنا اظهر، موالنا انیسی، نعیم
 ر ایند .)440قلم (آژند، سلطانعلی اصالنشاه کاتب، شیخی نقاش و درویش محمد سیاه
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نامه  خاوران، حکومت ترکمانانبه سبب سویۀ مذهبی ترین نسخه، شاید ، شاخصمیان
قویونلو، دیوان صدرات ی حکومت ترکمانان قراقویونلو و آقئدر رأس تشکیالت قضا :باشد

ترین ناظر بر امور نهاد مذهب بود و ی، عالیئقرار داشت که ضمن تسلط بر امور قضا
رتبۀ شد. این شخص به عنوان مقام عالیانتخاب می سرپرست آن از سوی سلطان

زاده، را بر عهده داشت (حسن یکرد و امور دینروحانی، فتوا و احکام مذهبی صادر می
و تصویرگری آن به سیاست مذهبی حاکم یاری می رساند استنساخ این منظومه  .)183

ی که با همکاری نگارگر ؛فرهاد سپرده شد ،به واضع مکتب نگارگری ترکمانی شیراز
در فرهاد،  .)77) را مصور کرده است (پاکباز، 881/1476نامه (خاوران ۀدستیارانش نسخ

از برآمده . تصویرگری او، یافتشهرت بود که در این عصر توانا داشت و دستی  ینقاش
. )513زاده، های تصویرگری محلی است (کریمآمیزی با سنتتأثیر سبک چینی و هم

 .ظاهر شده استترین وجه نامه در کاملدر تصویرگری نسخۀ خاوران ها این ویژگی
  
  نامهشناسی خاوراننسخه

است  ١بن حسام خوسفي  دیني از محمد -حماسيای  همنظومنامه)  خاورانخاورنامه (
فردوسي در   ، به تقلید از شاهنامۀ1338/ 738 - 1471/ 875هاي  که در حدود سال

مون این حماسه، درباره پیکارهای حضرت علي(ع) . مضه استبیت سروده شد 22500
رخدادهای غیرمعمول و روایت از با ، است. حوادث جنگي در این منظومۀ بلند

این منظومه از واقعیات به نظر برخی از محققان، است. آمیخته انگیز  هاي شگفت افسانه
حضرت علی(ع) آنان به قرار دادن  ۀنیاز باطني مردم و عالق ۀو زاییداست تاریخي دور 

بعد از تصنیف این اثر، در گذر  .)416در شمار پهلوانان ملي است (احمدي بیرجندی، 
که تمامی موارد  پدید آمد نسخۀ مصور از این اثر حماسی  10ایران، حدود  درزمان 

به و . با این حساب ٢متأخر دارد یهای ترکمانی (قراقویونلو) صورتنسبت به نمونه
است این اثر منظوم ترین نسخۀ مصور از  قدیمي ،ترکمانی نامۀ انخاوراحتمال بسیار، 

                                                                                                                                        
در ، )782/ 1380-875/ 1471الدین محمـد خوسـفی (  مسبن ش الدین حسنسامموالنا محمدبن ح .1

مشـهورترین آثـار   نامه یکی از خاوران شعر سروده وبند بند، مسمط و ترکیبهای قصیده، ترجیعقالب
 )17-19اوست (خوسفی، 

ـ  ۀدانشـگاه کمبـریج، نسـخ    ۀکتابخان ۀدیوان هند، نسخ ۀبریتانیا، چهار نسخ موزۀهای نسخه .2  ۀکتابخان
چاپ سنگی  ۀپور و نسخبانکی ۀکتابخان ۀدانشگاه منچستر، نسخ ۀکتابخان ۀانجمن آسیایی بنگال، نسخ
 .)1390(معمارزاده،  مکتب ترکمانی وضعیت متأخری دارند ۀکه همگی نسبت به نسخ
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به بعدها  و شدیني نگهداری میئنخست در موزۀ هنرهاي تز . این نسخه،)1476/ 881(
پیش از  نسخه، ۀدر این مسیر، شیراز انتقال یافت.میرعماد و سپس کاخ گلستان   موزۀ

هایی از آن پراکنده شد. ته و برگاز هم گسسشود، کاخ گلستان  ۀرد کتابخاناوآن که 
کنونی در وضعیت اما داشت، مجلس نگارگري  155برگ و  685آن، این نسخه پیش از 

آن مصور  برگۀ 115 وبرگ دارد  645، )7570 ۀکاخ گلستان به شمار ۀر کتابخان(د
داران  در اختیار مؤسسات و مجموعهاینک هاي این نسخه  دیگر از نقاشي ۀقطع 40است. 
که  ،)6 -7شود (خوسفی،  و یک برگه نیز در موزۀ رضا عباسي نگهداري مي استجی خار

  اند. گیری برای این پژوهش نبودهالبته مطابق با عنوان مقاله، آنها مرجع نمونه
  

  کسوت حضرت علی (ع) در متون تاریخی
(ع) همچون پیامبر ترین اجزاء پوشش رسمی حضرت علییبراساس دانش تاریخی، اصل

در  .)151در صدر اسالم مشتمل بر عمامه، قبا و عبا بوده است (مقدم، و دیگران   (ص)
چنان که  ؛شدپوشاک ایشان شناخته میدر ترین جزء مهم هاین میان، عمامه به مثاب

 ١»تاج عرب«و » تاج مالئکه«عمامه  ،امبر اسالم(ص)منسوب به پی ،ی مشهورحدیثبنابر 
عمامه  .)389(جالبی،  ٢شده است ایمان و کفر دانستهمرز بین حتی ) و 6/461(کلینی، 

گرفته شده که بر طول و کثرت داللت دارد و پارچۀ بلندی است برای  »عمّ«در لغت از 
بوده رنگ عمامه نیز در صدر اسالم متنوع  .)15 - 17سر مردان (قزوینی رازی،  پوشش

رنگ خود را به  )  عمامۀ سیاهپیامبر (ص بنابر روایتی مشهور،، سبز، آبی و ... است: سرخ
(ع) در نبرد  طالبابی بن حضرت علی(ع) بخشیدند و این عمامه همان است که علی

عمامۀ سفیدرنگ  ،همچنین پیامبر (ص)، روز غدیر .)228صفین بر سر داشت (دینوری، 
نین امیرالمؤمبنابر این،  .)284سحاب را بر سر امام علی (ع) نهادند (نویری، به نام  ،خود

عمامۀ سیاه و در بعضی موارد  ،علی (ع) در دوران زمامداری خود حداقل در چند مورد
ظاهراً چنین بود: پارچۀ عمامه را  ه،روش بستن عمام .نیز عمامۀ سفید بر سر داشتند

 و) 636آویختند (واقدی، پیچیدند و دنبالۀ آن را از پشت و از جلو میچند دور به سر می
ظاهراً اعراب  .)292اثیر، بردند (ابنکار میا به صورت لثام (روبند) بهگاهی این دنباله ر

لثام به صورت اما صحرانشینان آن را  ،کردندمی »کنَحَ«خود را  ۀشهرنشین، انتهای عمام

                                                                                                                                        
کَ .1 ئِ الَ انُ الْمَ ونَ تِیجَ کُ ا تَ ذَ کَ   / العرب.ةهَ
س .2   لمین و المشرکین.اِنَّ العَمائمَ سیماءُ االسالم و هِی حاجزٌ بَینَ المُ
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ز گذراندن اکنند و پس از باز می آندور را از سر ابتدایی عمامه یعنی نک ح .بستندمی
ک، در استحباب تحنُّحاکی از اندازند. با وجود روایات پشت سر می ،زیر چانه و شانه

) 65/ 13برای آن توصیه شده است (کلینی، » اسدال«روایات متعدد، عمل دیگری به نام 
ه معنای رها کردن یک طرف عمامه بر سینه و طرف دیگر آن بر پشت یا میان باسدال و 

با اسدال، تحنک  ،بنابراین .دو کف یا تنها رها کردن یک طرف آن بر پشت یا سینه است
که پیامبر ، هنگامی بعضی روایاتبنابر ه کچنان ،)44کند (مسائلی، نیز تحقق پیدا می

پس از اسدال  ،اکرم(ص)، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را در روز غدیر معمم کردند
را ایشان فرمودند: خداوند در روز حنین، با فرشتگانی که عمامۀ اسدال داشتند، م ۀعمام

رسد در صدر اسالم، اسدال یا تحنک هر دو به نظر می .)199/ 80(مجلسی،  ١یاری کرد
متفاوت از  یو هر دو ظاهر ه استبستن عمامه) بود محکممقابل اقتعاط کفار ( در

به  در اسالم بر آنها) و از این جهت، 266(صدوق، آورد  پدید میمقابل کفار  مسلمانان در
  .صورت اکید توصیه شده است

باز بود و دو طرف آن با دکمه به هم  اما قبا در تمام ادوار اسالمی، باالپوشی جلو
روزی حضرت «شد. پوشیدن قبا در زمان پیامبر(ص) معمول بوده است: وصل می

محمد(ص) قباها را قسمت کرد و به مخرمه هیچ نداد. مخرمه نزد پیامبر(ص) رفت. 
ه تن داشت، بیرون آمد و گفت: این را برای که یکی از قباهای خود را بایشان درحالی

دربارۀ امیرالمؤمنین علی(ع)  ،تردقیق یدر صورت .)167(بخاری، » ام..مخرمه نگه داشته
پس  اند: یات آن نیز نوشتهئپوشیدند. دربارۀ جزاست که ایشان قبای ضخیم میشده نقل 

قصد عمر و ابوبکر از شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و دفن ایشان در مکان نامعلوم، 
به گوش خبر  چونبگزارند، اما جسد آن بانو نماز بر تا بکاوند هایی از بقیع را داشتند جا

امیرالمؤمنین علی(ع) رسید، با غضب بیرون شد و قبای زردرنگ خود را ـ که وقت 
عبا نیز  .)171/ 43(مجلسی،  و عمر را بر زمین کوبید کردپوشید ـ بر تن منازعه می

ها بر دوش باز است که روی دیگر لباس آستین و جلورویی، گشاد، بلند، بی پوش تن
آید و ها از آن بیرون میدستعبا هست که در جای آستین  شکافشود. دو افکنده می
در صدر اسالم نیز معموالً اعراب « :شودبا هیچ دکمه یا کمربندی بسته نمیاین جامه، 

د که از پارچۀ پشمی خشن یا از ماهوت نازک، پوشیدنروی لباس خود، این روپوش می
(دزی، » ها به اندازۀ یک پا بوددو طرف آن مساوی بریده شده و پهنای هرکدام از این راه

                                                                                                                                        
 .معممین وقد أسدلوا العمائم ۀکذا أیدنی ربی یوم حنین بالمالئکه. 1
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طالب(ع) ابی بن مانند حلۀ نازک علی ،شدهای مختلف تهیه میاین عبا با رنگ .)186
گاه نیز  .)173(ابن اثیر، هایی آویخته داشت ریشه باهایی ظاهراً خاکستری که حاشیه

  )238بود (طبری،  رنگ این حاشیه، سرخ مات و زمینۀ عبا، سیاه
  

  ترکیب عمومی جامۀ مردانه در عصر ترکمانی
در بررسی پوشاک تاریخی مردانۀ ایران، طبقات اجتماعی پادشاهان و حکما، بزرگان و 

جویان، مجرمان و لباس علما و فقها، نوازندگان، درویشان و جوانمردان، جنگ ،درباریان
ترین  اصلی ،)587 -597ساز، پیشه و اصناف همچون شاطران، صیادان، بزازان (چیت اهل

تر از آن در انتخاب نوع پوش و مهمنوع و کیفیت پارچۀ مصرفی در دوخت تن ،تمایزوجه 
های مذهبی تمامی اجزا به جز سرپوش با در دورۀ ترکمانان، البسه شخصیت: «بودسرجامه 

طوریکه در بخش شناسایی انواع پوشاک در طبقات اجتماعی، کند بهپادشاهان برابری می
» ها مشترک هستندهای مذهبی، درباریان و پهلوانان به غیر از سرپوشپوشاک شخصیت

برپایۀ  زده می شود،هایی که دربارۀ پوشاک مردم این دوره ) حدس34فر، (اللهی و فرخ
هایی است که هنرمندان مانده از آن دوره و نقاشییهای باقمنابع موثق، لباس

است که اشکال اصلی این گواه بر این مواد تاریخی،  پدید آورده اند. های سلطنتی کتابخانه
 ،بر این اساس .)183) (سیمز، 1(تصویر  ستهاهای منقوش در نقاشیشبیه لباس ،دوخت

قطعه بود: انواع عمامه پیچیده  7در عصر ترکمانی پوشش عمومی مردان ایرانی مشتمل بر 
به کاله/ تاج (برای پادشاهان)، پیراهن، قبا، باالپوش یا جبه (متناسب با فصل سرد)، 

   .)315بلند و بدون ساق) (ضیاءپور، بلند، نیمه ساقافزار (ساقکمربند، شلوار و پای
با و عبا/ ردا در این بین، اجزاء اصلی پوشش بیرونی مردانه به تاج یا دستار/ عمامه، ق

دار یا نظامیان به صورت تاج مقطع با لبۀ ترک پوشش سر غیر«بدین ترتیب بوده است: 
راه روشن که رنگ کاله نیز  بود که بیشتر رنگ سفید داشتند. گاهی به صورت راه عمامه

به  دوره،پوشش سر، در این  ،نکته آنکه .)187(سیمز، » 1شد (جدول از زیر آن دیده می
های مخروطی و کروی نمدی و پوستی کالهاز رتباط با دربار چین تغییر یافت و لحاظ ا

که آستر نهادند  میسر بر عمامه کالهی  زیر :)385(غیبی، شد زیر دستار استفاده 
ها آمد و لبۀ آن حتی تا روی گوشاز وسط عمامه بیرون می آن پوستی داشت و نوک تیز

رنگ، سبز یا سیاه زیر عمامه، شبیه قبۀ کوچک آبی کالهِ .)146پوشاند (دالواله، را می
را فرا ای دور آن سفید، طالیی یا قهوه یشد و دستاردر قسمت جلوی سر دیده میو بود 
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در هر  ،)597ساز، (چیت بر سر می نهادندگرفت. البته گاهی دستار را بدون کاله می 
زیرا کاله را نشانی از  ،های سلجوقی و مغولی را گرفتکم جای کالهصورت عمامه کم

  .)41دانستند (متین، کفر و الحاد و دستار و عمامه را نمادی از ایمان به اسالم می
و این ترتیب پوشیدند مردان روی لباس زیرین، روپوشی می ،پوش نیزدر قسمت تن

بین بسیاری از مردم عادی آن روزگار متداول بود. این کسوت که با عنوان قبا شناخته 
های آن نیز گاه کوتاه تا سر آرنج و گاه بلند ممکن بود بلند یا کوتاه باشد. آستین ،شدمی

این لباس،  .)184ین شود (سیمز، ئها تزها و سرآستینبود و ممکن بود در قسمت شانه
یافت و به هر صورتی که بود معموالً با مایل داشت که تا زیر بغل ادامه میای  هیق

های کم از نفوذ سبکاز دورۀ تیموریان به بعد کم .)377ی، شد (غیببندینک بسته می
قبای رویی اغلب  آن را گرفت: های ایرانی به تدریج جایمغولی کاسته شد و سبک

ماند یا آنکه در ناحیۀ گردن و پایین کمر برای نشان دادن سایر سراسر بازمی
بود (قمیص) باز گذارده  بلندی که در زیر پوشیده شده های زیرین و نیز پیراهن باالپوش

قبا را در دوران میانۀ اسالمی به صورت معمول از پارچۀ کرباس  .)41شد (متین، می
، زرد، سزخدوختند و رنگ آن برحسب تمایل اشخاص، (کرباس) یا تافته (ابریشم) می

آمد اما روی قبا، پوشش دیگری به کار می ،)106های دیگر بود (پوالک، رنگبه سبز یا 
که  شد: مطابق آثار نگارگری این عهد، باالپوش بلندیعنوان عبا یا ردا شناخته میه بکه 

 کردند. این کسوت معموالً آستین کوتاه و جلوهای دیگر به تن میآن را روی همۀ لباس
دوزی طالیی شد و بعضی نیز حاشیۀ قیطانین میئباز بود و اغلب با نقوش گیاهی تز

 های عبا/ ردا، بسیار بلند بود و افراد به هنگام حضور درینبرخی موارد آستدر «. داشت
مقابل مقام باالتر با تعهد به رسوم پیشین به نشانۀ سرسپردگی به ایشان دست در 

تشخیص آن از قبا، به شکل صوری از  ترتیب، بدین .)427(غیبی، » کردندآستین می
ترین وجه جامگانی ه بیرونیک ،شود و البته در کاربردطریق نداشتن بندینک حاصل می

  .)1(جدول  است
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)92 -93های رایج در عصر ترکمانی (شهشهانی، : برخی از سرپوش1جدول   

نقاشی عصر ترکمانی : 1تصویر   
(URL1) 
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  نامههای خاورانپوشش حضرت علی (ع) در نگاره
(ع) حضرت علی«ای از داستان ، پاره2 تصویر ،نامۀ ترکمانینگاره از خاوران 9در بررسی 
مقابل  المؤمنین دردهد. در این مجلس، امیررا نشان می» جوی دلدلو   در جست

به تصویر درآمده؛ شده و کالهک آبی الجوردی  (ع) با عمامۀ اسدال حضرت موسی
های سر مردانۀ رایج در دورۀ ترکمانی بوده است. قبا و عبا نیز که یکی از پوششورتیص

جامۀ مردان در مکتب ترکمانان دستار گرد « :کندهای متداول آن عصر پیروی میاز فرم
ندرت رنگی) و قطعات طالست که در همراهی با ردای بلند در سرتاسر تاریخ سفید (به 

قبای ایشان مطابق  به این ترتیب، .)100(رهنورد، » مانداین مکتب بدون تغییر باقی می
با نگارگری این عصر و موارد موجود در این نسخه، به صورت گشاد، بلند تا مچ پا و البته 

  . آمده است طالیی به نمایش دردر این مورد خاص با رنگ زرد 
در این عصر با آستین بلند و برخی دیگر با آستین کوتاه تا نیز عبا برخی از انواع 

  وشش حضرت علی(ع) در نسخۀ خاورانهر دو نوع این جامگان در پ .شدآرنج تهیه می
ه آمده و نمونۀ دوم در این تصویر بر تن ایشان نشست نامۀ مکتب ترکمانی به نمایش در

های این نسخه، محدودیت خاصی چند در نمونه است. دربارۀ رنگ این پوشش نیز هر
ین در سر شانهئرنگ آبی الجوردی با تز است، لحاظ نشده ها و ینات گیاهی انتزاعی زرّ
تأثیرپذیری حاکی از که  موضوعی ؛ن تقدّم داردابه لحاظ کمّی بر سایر ،حاشیۀ دامن

مکتب شیراز با « است، زیراگری عصر مغولی یعنی هرات نگارگری مکتب ترکمانی از نگار
اتکا به مکتب متقدم تیموری شکل گرفت و تحت عنوان مکتب ترکانی تداوم یافت. البته 

این سبک بیشترین  ،انی گرد آمدهمبک ترکسمظاهری از سنن مختلف محلی در  گرچه
 2د آن در تصویر ) و شاه29(خوسفی، » تأثیر را از محل خلق یعنی شیراز گرفته است

(ع) با سر  (ع)، حضرت موسی مقابلِ حضرت علی این، در بر قابل مالحظه است. افزون
 مهم و بلندمرتبه،تعظیم، دست در آستین کرده است: در این دوره، به احترام افراد 

این نگاره، به تمامی مؤید بنابراین، شد. های گشاد و بلند پنهان میها در آستیندست
تصویر چنانکه در  ؛ک پوشش افراد از خصایص فرهنگی عصر ترکمانی استپیروی سب

ه است. شددست در آستین داشتن ایشان تأکید  راین اسلوب ببر حضرت موسی(ع) نیز 
رسیدن عمر به حضور حضرت «با موضوع  3پایبندی به شیوۀ پوشش ترکمانی در تصویر 

 شده نه، امیرالمؤمنین عمامۀ اسدالشود. با این تفاوت که در این نموتکرار می» علی(ع)
بر صور گیاهی انتزاعی طالیی، حاشیۀ  عالوه ،سویی اند. ازرا با کالهک سرخ به سر کرده
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ن گشته که با نظر به شباهت این نوع پردازش با جامۀ  ١عبا نیز به پارچۀ محرمات مزیّ
ه و بر شباهت ای پوشش امام علی (ع) کاست، از وجه نشانه1حضرت موسی(ع) در تصویر 

بار های مصور در این نسخه افزوده است. قبای امیرالمؤمنین نیز اینظاهری بین پیکره
شده است. همچنین تصویر ینات، البته با رنگ سبز آبی ئرنگ و عاری از تزبه صورت تک

بار ایشان با عمامۀ این ،»نبرد حضرت علی(ع) با صلصال«، با موضوع 4در تصویر 
 و اندرنگ سبز به نمایش درآمده، قبا و عبای تکسرخکالهک  ،شده الحنک تحت
ها و حاشیۀ پایینی رویی با نقوش گیاهی انتزاعی بر سر شانه بندی زرین روپوش آرایه

های این نسخه، حضرت علی(ع) با ردای چند در بسیاری از نگاره مشخص شده است. هر
های ممیز همچون رنگ نشانه چون کیفیت حضور ایشان به درآمده،الجوردی به نمایش 

با همان ـ  3و  2در تصاویر  ـ پیشتربار نیز فرمی از عبا  این ،شودالجوردی محدود نمی
پوش ایشان و به تن رفتهیعنی سبز تیره به کار  ،اما با رنگ دیگر ،یناتئصورت از تز

ینات طالیی قابل ئالبته بخشی از آستردوزی آن با رنگ الجوردی و تزشده است. ل یبدت
 یبندی کالهک در سرجامۀ حضرت علی(ع) به رنگ خاصمالحظه است. حتی رنگ

 سرخکه با رنگ بل ،فقط با رنگ آبینه ،های این نسخهو در بسیاری از نگاره نشدهمحدود 
(ع) در پردازی حضرت علینگارهدر رسد که  نظر می چنین بهبه نمایش در آمده است. 

تمایز رنگی  که هیچبل پیروی می شد،فقط از اسلوب پوششی زمانه هنامه، ننسخۀ خاوران
البته این مورد با شیوۀ رفت.  نمیکار به دیگرانو فرمی در نمایش کسوت ایشان از 
، ایشان ٢براساس روایات تاریخی نزدیک است: پوشش حضرت علی(ع) در واقعیت

  داشتند.دمان عادی مرو زیستی شبیه  کردند بر تن می انای همچون  دیگر جامه

                                                                                                                                        
ها شکل گیرد. حتـی ممکـن اسـت بـین     هایی از نقشمحرمات فقط با پشت سرهم قرار گرفتن ردیف .1

 )51ها، حاشیه یا مرز مشخصی وجود نداشته باشد (حصوری، ردیف
اما لبـاس شـما    ،کم قیمت می پوشید لباس خشن و (ع)علیت : حضر(ع) پرسیدامام صادق مردی از .2

در زمــانی  آن لبــاس را (ع)علــیدر جــواب فرمودنــد: حضــرت (ع) صــادقلبــاس خــوبی اســت. امــام 
کـنم.  ولی اگر من دراین زمان آن لباس را بپوشم به آن شهرت پیـدا مـی   ،پوشیدند که زشت نبود می

  .)279، حر عاملین است (بهترین لباس برای هر زمان لباس اهل آن زما
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(ع) متناسب با گونۀ دیگر از نامه، عبای امام علیاویر خاوراندر برخی دیگر از تص
ینات ئنگ، تزربا آستین بلند به نمایش درآمده و فارغ از  ،های مرسوم در آن عصرشیوه

: نبرد حضرت علی (ع) با دلدل، 2تصویر 
نامه، کاخ موزۀ گلستان خاوران  

)55(خوسفی،   

رسیدن عمر به حضور حضرت : 3تصویر 
  مه، کاخ موزۀ گلستان نا(ع)، خاورانعلی

 )81(خوسفی، 

: نبرد حضرت علی (ع) با صلصال، 4تصویر 
موزۀ گلستان  نامه، کاخخاوران  

)151(خوسفی،   
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با موضوع  5ن نمونه در تصویر های دیگر نیز ظاهر شده است. به عنواآن در بخش
بر سر  رنگ ایشان عالوهسیاه ینات گیاهی ردای ئ، تز»ابوالمحجن در محضر علی(ع)«

در آغاز « :های طراز استو یادآور پارچه یافتهشانه و حاشیه در قسمت سرآستین نمود 
ا یا در هآمد که این نوشتهکار میها بههای غیرتکراری روی پارچهدوره اسالمی، نوشته

ها، موسوم به طراز، عالیمی شد. بر این پارچهدوزی میبافت پارچه بود یا روی آن سوزن
این، هرچند در این تصویر  بر افزون .)57پور، (طالب» گشتاز عظمت خلفا نقش می

های دیگر از این نسخه (تصویر اساس نگاره اند و برایشان در مقام حکومت، ظاهر شده
بار نیز حضرت اما این ،تاجکاله بر سر فرمانروایان رایج بوده است تاج و نقش)، 11
) و عمامه (به صورت اسدال)، قبا (ساده و سرخ(ع) به هیئت معمول خود با کالهک (علی
ین) نشسته و مشتاقان را در کسوتی ئبا تز سیاهرنگ) و ردای متعارف (ایقهوه ینات زرّ

نبرد «، بار دیگر با محوریت موضوعی 6صویر اند. در تشبیه به خود به حضور پذیرفته
، ایشان در میدان جنگ در برابر سپاه آراسته به پوشاک »حضرت علی(ع) با صلصال
سرخ الحنک شده و با کالهک با عمامۀ معمول به صورت تحت ،نظامی همچون کالهخود

بر قبا  مشتمل ،یات پوشش ایشان نیز همچون سایر مواردئاند. دیگر جزبه تصویر درآمده
ها، اندکی جلوۀ احتماالً به سبب حرکت دست ورنگ و آستین بلند است  و عبای سبز

 ،مانند ردای ایشان ینات گیاهی سروئبار، تزاست. با این تفاوت که این ی یافتهترکوتاه
را به  مسألهو بیش از پیش این  شدهو حاشیه که بر پهلوها نیز ظاهر  فقط بر سر شانهنه

الگوی تصویری پایدار پیروی نکرده و بیش از از  ،که نقاشان این نسخه دهد ذهن راه می
اند: تأکید داشته انردیگ(ع) با پوشش عرف جامعه و شباهت امام علیهر چیز بر تکریم 

هاي خود، لباس یکساني نداشتند و معموالً با همان لباس مسلمانان در نخستین جنگ«
مشتمل بر لباس بلندي بود که گاه زیر آن شدند که مرسوم خود در جنگ حاضر مي

». گذاشتنداي بر سر ميانداختند و عمامهپوشیدند. روي شانۀ خود ردایي ميشلوار مي
گشودن قلعۀ خیبر به «با موضوع   7که به صورت بارزتر در تصویر ای  نکته ،)8دان، ئ(قا

نه، فرهاد نقاش را بر ای که امضای هنرمند زمانگاره ؛دیاب مینمود » دست حضرت علی(ع)
ترین لحظۀ نبرد، با عمامۀ اسدال و حضرت علی(ع) در سخت ،وجود این اما با ،خود دارد

زره و  جایالهخود و البته قبا و عبای معمول به تغییر ک جایب ،کالهک آبی الجوردی
برای های سبزآبی و الجوردی به نمایش درآمده و فقط عبای ایشان خفتان با رنگ

است. یافته تری ر جنگاوری، اندکی در زیر کمربند جمع شده و جلوۀ کوتاهسهولت د
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ها تا آرنج باال رفته است. عبایی حرکت دست سببپوش نیز احتماالً به آستین هر دو تن
ای از نقوش گیاهی های پیشین با طرح واگیرهینات متداول در نگارهئکه برخالف تز
ای، ترکیبی است که ساختار شونده واگیره ح تکرارطر«زینت یافته است.  انتزاعی طالیی

» آیدمی وجود به متن در سرتاسر خاص الگوهایی یک نقش با منظم تکرار کلی آن از
ینی پارچه است که معموالً نه ئای نوعی شیوۀ تزطرح واگیره ،ترتیببدین .)67(رجایی، 

بافت و تولید  که در هنگام ،دوزی به صورت عملیات تکمیلی پارچه همچون سوزن
تر است. با تر و برای مصارف عمومی مناسب، ارزانسببشود و به همین پارچه ایجاد می
 ،رسد که نقاش چنین نگاهی را دنبال کرده باشدچند بعید به نظر می این حساب هر

بندی های مزین به رودوزی و آرایهتر از گونهاین شیوۀ تزیینی برای پوشش نبرد مناسب
بی توجهی در توان مدعی بود ت. در نتیجه با مطالعۀ سه نگارۀ اخیر میتکمیلی اس

نامۀ ترکمانی، خود به ای جامگانی در مصورسازی نسخۀ خاورانکارگیری داللت نشانه به
نگارگران این نسخه برای حضرت نوعی نمود معنایی بدل شده است. به دیگر سخن، 

میان  دراز ایشان رایج  ذیرفته شدۀصورت پو به  (ع) پوشش خاصی تعریف نکردهعلی
سبب  ،بردمیدان نها حتی اند. حفظ این سنت در تمامی عرصهعامۀ مردم وفادار مانده

شود تا حضور امیرالمؤمنین در شاخص مفهومی، مترادف فروتنی و همراهی با عرف می
  جامعه تعریف گردد.

  
           

  

  

  

  

  

   

  
: ابوالمحجن در محضر علی (ع)، 5تصویر 
)63ستان (خوسفی، موزۀ گل نامه، کاخخاوران  

: نبرد حضرت علی (ع) با صلصال، 6تصویر 
  موزۀ گلستان  نامه، کاخخاوران

 )141(خوسفی، 
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، حضرت علی(ع) هرچند در »آورددلدل شیر را از پای درمی«ضوع با مو 8در تصویر 
 ١با کالهک آبی الجوردی، عمامۀ سفید ،پوشش رزم جایدیگر بار به  است،میدان نبرد 

دار با ترکیب رنگی سبز و طالیی به نمایش الحنک شده، قبا و عبای بلند و آستینتحت
ین، نمود نقوش گیاهی ساده شده در های پیش. مورد متمایز نسبت به نمونهاست درآمده

در شیوۀ « :ای، یعنی قابی استاندازی واگیرهعبای ایشان در قالب صورت خاصی از طرح
مانندي است که درون هاي قاببنديبندي، زمینه پارچه به تمامي، داراي تقسیمشبکه

این  .)75ار، تب(کاتب و مافی» خوردچشم ميینات مشابه یا متفاوت بهئهریک از آنها، تز
شود و پردازی در طراحی پارچه به صورت عمده در هنگام بافت اعمال مینوع شیوۀ نقش

(ع) انی در این نگاره بر تن حضرت علیبا قید احتمال به تبعیت از رواج آن در عصر ترکم
معجزه نمودن حضرت «از  است ایکه صحنه 9یعنی تصویر  ،نشسته است. در نمونۀ دیگر

ضرت محمد(ص) و امام علی(ع) به رسم زمانۀ خلق اثر با جامگان تقریباً ح ،»رسول(ص)
حتی  بنابر این،نور به دور سر دارند.  ازای  هکه هر دو هال درحالی اند، تصویر شدهمشابهی 

نیست مؤثر در تصویر های نور در تمایز ایشان از یکدیگر همچون شعله تقدس،های نشانه

                                                                                                                                        
فام رنگی همراه است که احتماالً از تدبیر نقاشانه و البته تـأثیر  نمایش رنگ سفید در این نسخه، با ته .1

  گیرد.مرور زمان بر تصویر نشأت می

: گشودن قلعۀ خیبر به دست حضرت علی(ع)، 7تصویر 
)61موزۀ گلستان (خوسفی،  نامه، کاخخاوران  
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های تصویری ش ادبی ـ تاریخی و تطبیق آن با نشانهایشان از طریق دان شناساییو 
جمله تفاوت جایگاه، رویارویی پیامبر(ص) با فرشتگان و شمشیر دولبۀ  از ،دیگر

رقم فرهاد نقاش، حضرت علی(ع)  با  ،. در این نگارهممکن استامیرالمؤمنین(ع) 
ه به شدالحنکتحت ۀو به عکس ایشان با عمام سرخبا کالهک  همچون پیامبر(ص)

رنگ است. ردای هر دو تن نیز سرخ اند. قبای هر دو شخصیت، همگون و تصویر درآمده
 ،بندی شده استشانه و حاشیۀ دامن با رنگ طالیی به نقوش گیاهی انتزاعی آرایه در سر

اما عبای الجوردی امام علی(ع) در تقابل با فرم پوششی پیامبر اکرم(ص) و به تناسب 
با  10در تصویر  ،ق اثر، آستین کوتاه دارد. در برابر این نمونهیکی از رسوم زمانۀ خل

هرچند به تکرار، ترکیب » ایحضرت علی(ع) و یاران در نبرد با میل افسانه«مضمون 
و ردای آبی (البته با آستین بلند)  سرخشده، قبای الحنکتحت ۀ، عمامسرخکالهک 
ها، متأثر از طرح افشان و نهاندازی عبا برخالف سایر نمواما نقش ،شودظاهر می

ای افشان است که عناصر مشخص و نقشه« :های چینی همچون ابر و باد استمایه نقش
بنابر  .)111(حصوری، » های آن در تمام زمینه پراکنده باشدمایهثابت نداشته و نقش

راحی ای و قابی، طرح افشان در طهای واگیرهافزون بر طرح احتمال داد کهتوان می این،
که براساس اسلوب نگارگری  آنجا از است. رفته کار میجامگان مردانۀ عصر ترکمانی به

ن خصایص فرهنگی زمانه است،  ،ها از جمله پوششهای صوری پیکرهایرانی، ویژگی مبیّ
پوشش حضرت علی(ع) به تصویر در  ،ق 8ر منسوجات شیراز سدۀ داندازی این نوع طرح

ی که گواهموضوعی  دیگر مردمان نشان دهد؛شبیه در جامه، ا تا ایشان ررفته است کار 
: های صناعی مکتب شیراز از هنر خاور دورهرچند اندک سنت، بر تأثیرپذیری است

شد بنابراین در پوشش مسلمانان تا اواخر دورۀ اموی ساده بود و غالباً از پشم تهیه می«
های بعدتر که بافت ا در دورهآثار اسالمی اطالعات کاملی از آن در دسترس نیست ام

ن معمول گشت، آگاهیهایی ابریشمی و پنبهپارچه های بیشتری در ای، منقوش و ملوّ
   .)122(همتی، » این باب موجود است
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آورد، : دلدل شیر را از پای درمی8تصویر 
   موزۀ گلستان نامه، کاخخاوران

 )106(خوسفی، 

: معجزه نمودن حضرت رسول (ص)، 9تصویر 
 )91موزۀ گلستان (خوسفی،  نامه، کاخخاوران

: حضرت علی (ع) و یاران در نبرد با 10تصویر 
موزۀ گلستان  نامه، کاخای، خاورانمیل افسانه

)129(خوسفی،   
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  قبا و عبا  عبا  قبا  عمامه  تصویر
  اسدال شده  1

  

  آستین کوتاه  آستین بلند

  
  شده اسدال  2

  

  ین کوتاهآست  آستین بلند

  

 الحنکتحت  3
  شده

  

  آستین کوتاه  آستین بلند

  
  اسدال شده  4

  

  آستین بلند  آستین بلند

  
 الحنکتحت  5

  شده
  

  آستین بلند  آستین بلند

  
  اسدال شده  6

  

  آستین بلند  آستین بلند

  
  اسدال شده  7

  

  آستین بلند  آستین بلند

  
 الحنکتحت  8

  شده

  

  تاهآستین کو  آستین بلند

  
 الحنکتحت  9

  شده
  

  آستین بلند  آستین بلند

  

ترکمانی (نگارندگان) نامهنگاره از خاوران 9: فرم و شکل عمامه، عبا و قبا در 2جدول   
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ویر
تص

  

  عبا  قبا  عمامه و کالهک

- سفید (با ته  1
فام رنگی) و 
    آبی الجوردی

زرد 
    طالیی

آبی الجوردی 
   با

  تزیینات طالیی

  

  

- سفید (با ته  2
فام رنگی) و 

  قرمز

  

  

  سبزآبی
  

آبی الجوردی 
با تزیینات 

  حاشیه طالیی،
با پارچۀ  دوزی

محرمات سفید 
  و مشکی

  

    

  سفید (با ته  3
فام رنگی) و 

  قرمز

  

  

  سبز
  

سبز تیره با 
    تزیینات طالیی

  
 سفید (با ته  4

فام رنگی) و 
  قرمز

  

  

  ایقهوه
  

مشکی با 
    تزیینات طالیی

  
 سفید (با ته  5

فام رنگی) و 
  قرمز

  

  

  سبز
  

سبز تیره با 
    تزیینات طالیی

  
 سفید (با ته  6

فام رنگی) و 
آبی الجوردی 

  تیره

  

  

  سبزآبی
  

آبی الجوردی 
    طالیی با نقش

  

 سفید (با ته  7
فام رنگی) و 
  آبی الجوردی

  

  

  سبز
  

سبز تیره با 
    نقش طالیی

  

نامه ترکمانی (نگارندگان)نگاره از خاوران 9: رنگ عمامه، عبا و قبا در 3جدول   
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 سفید (با ته  8
فام رنگی) و 

  قرمز
  

  

  قرمز
  

آبی الجوردی 
با تزیینات 

  طالیی
  

  
 سفید (با ته  9

رنگی) و فام 
  قرمز

  

  

  قرمز
  

آبی با نقش 
    طالیی

  
  

  

  عبا  قبا  عمامه  تصویر
نقوش گیاهی انتزاعی   بدون نقش  بدون نقش  1

و حاشیۀ  در سر شانه
  دامن

  
نقوش گیاهی انتزاعی   بدون نقش  بدون نقش  2

و طرح  در سر شانه
محرمات در حاشیۀ 

  پیش (جلو)

      

  
گیاهی انتزاعی  نقوش  بدون نقش  بدون نقش  3

و حاشیۀ  در سر شانه
  دامن

  
نقوش گیاهی انتزاعی   بدون نقش  بدون نقش  4

، در سر شانه
سرآستین و حاشیۀ 

      پیش (جلو)
نقوش گیاهی   بدون نقش  بدون نقش  5

  سرومانند در سر شانه
  و پهلوها 

    
ای با طرح واگیره  بدون نقش  بدون نقش  6

  نقش گیاهی انتزاعی

  

نامه ترکمانی (نگارندگان)نگاره از خاوران 9: طرح و نقش عمامه، عبا و قبا در 4جدول   
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طرح قابی با نقش   بدون نقش  بدون نقش  7
  گیاهی انتزاعی

  
نقوش گیاهی انتزاعی   بدون نقش  بدون نقش  8

و حاشیۀ  در سر شانه
    دامن

طرح افشان با نقش   بدون نقش  بدون نقش  9
  سماوی (ابروباد) 

  
  
بلند بر تن ایشان (ع) همواره به صورت آستینمجموع هرچند قبای حضرت علی در
دار ایشان تقریباً در نیمی از موارد اسدال و در نیمی دیگر کالهک ۀعمام ،است نشسته
الحنک شده است. رنگ پوشش ایشان به جز عمامۀ سفید که آن نیز با بسیاری از تحت
چند  و هرمقید نشده ای ها مشترک است، به محدودیت ویژههای تصاویر این نگارهپیکره

دار است و این عبا معموالً طرح ،های ساده استچهعمامه و قبا بدون نقش و از پار
انه، حاشیه ش ینات سرئخورد و گاه به تزینات گاه در کلیت پارچۀ عبایی به چشم میئتز

  .ستهاپیکره دیگرهمچون  ،اما در تمام موارد ،یابدها تقلیل میو مچ دست
  
  نتیجه
(ع) های حضرت علیادتماسی در شرح رشحای  حسام خوسفی، منظومهنامۀ ابنخاوران

ترین سروده و احتماالً کهن دورۀ حکومت قراقوینلو و آق قوینلو بر ایراناست که مقارن 
؛ اثری که اکنون کتابت شد 881/1476ـ1487/ 893های سال ۀنسخۀ مصور آن در فاصل

شامل نگاره از آن،  75شود و بخش اعظم آن در کتابخانه کاخ موزۀ گلستان نگهداری می
بررسی ساختار صوری پوشش  ،این مقالههدف . استل حضرت امیرالمؤمنین(ع) تمثا

ناسب با و در تشناسایی افراد  برایپوشاک کیفیت و نوع تصویر  زیرا است؛(ع) امام علی
امکان  ،ساختار صوری لباسممکن است که  می یابد.ها ظهور جایگاه دیگر شخصیت

ن هدف، در پاسخ به پرسش تحقیق . با ایپدید آوردخاص شخصی  تطبیق آن را بر
نامۀ های نسخۀ خاوران(ع) در نگارهترین پوشش حضرت علیاصلی که مشخص شد

در زمان کمابیش همین شیوۀ پوشش گرچه  .مشتمل بر عمامه، قبا و عبا ست ،ترکمانی
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 ،در این نسخه به لحاظ فرم، رنگ و نقششده جامگان مصور ، ایشان معمول بود
نگری بیشتر در دهد. در ژرفتداول زمانۀ خلق اثر را بازتاب میهای پوشش م ویژگی

یات پوشش ایشان مشخص شد: برخالف قبا که معموالً صورتی آستین بلند داشت، ئجز
. دربارۀ نشان داده می شدهای کوتاه و بلند عبا به هر دوصورت یعنی با آستین

نقاشان همچون بسیاری از بندی نیز با وجود آنکه بستر آن فراهم بود که نقاش/  رنگ
با تأسی به الگوی تصویری خاص، حضرت علی(ع)  ،عصر، پیشین و پسینهم هاینمونه

ن به تمثال ایشاناما در نمونه کنند،را از دیگر افراد متمایز  از  ، نقاشهای تصویری مزیّ
 است. هرچند دربرده  عمامه، قبا و عبا بهره بندی چندگانه در نمایش کالهک زیررنگ

رنگ الجوردی گرایش نشان داده  بسیاری موارد، نقاش به سبک نگارگری زمانه نسبت به
فقط دو سویه، نهای  هابطراما در  ،و آن را در پوشش امیرالمؤمنین به کار گرفته

 دیگراین رنگ را در رخت بلکه  ،پردازی در جامۀ ایشان به الجوردی محدود نشده رنگ
نه صرفاً در پوشش سر ایشان که  ،ست. دربارۀ عمامه نیزا بارها به کار بردهها شخصیت

خصایص رنگی  ،آن نیز ودربارۀ تمام افراد وفاداری به رنگ سفید قابل مالحظه است 
هایی که در تقریبی کند. عمامههای عصر و جغرافیای خلق اثر را یادآوری میسرجامه

اند و در هر دو درآمدهالحنک و گاه اسدال شده به نمایش برابر گاه به صورت تحت
ضمن بازنمایی رسوم تاریخی، در صورت آگاهی مخاطب، آیات و احادیث مرتبط  ،حالت

ای، قابی و افشان با عبای امام علی(ع)، با طرح واگیره ،کنند. در بیشتر مواردرا تداعی می
باد های سماوی متأثر از هنر چینی شبیه به ابر و نقوش گیاهی انتزاعی و حتی نقشمایه

های مکانی و زمانی بر تأثیر خصلتاست ای مصادیقی که تأیید دوباره ؛زینت شده است
کسوت امیرالمؤمنین علی(ع). قبای ایشان نیز معموالً به صورت ساده و  نمایش ۀبر شیو

با  این عهد می توانستندهنرمندان اینکه  با ،مجموع شود. دربدون نقش تصویر می
یات ویژه در رنگ، طرح و نقش ئضرت علی(ع) یا تعریف جزنمایش کسوت ثابت برای ح

متمایز  دیگرانبندی، امیرالمؤمنین را از یا حتی فقدان کامل آنها و پرهیز از هرگونه آرایه
به تصویر  ان عادیحضرت را در صورتی شبیه مردم ،اما با وفاداری به عرف جامعه کنند،

گفت و  فرماندهی،ها، اعم از نبرد، قعیتکه پوشش ایشان در تمام مو طوریبه ؛درآوردند
ی معمول است و همچون پادشاهان یا ئمشتمل بر ترکیب سه جز گو و مانند اینها،

بیشتر از دیگران ساده یا حتی  ی نداردیات دیگرئجز ،سرداران سپاه به تناسب شرایط
در  مانند مردم هیئتیمنابع مکتوب، ایشان در زمان حیات در چنان که بنابر  نیست؛
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تشابه صوری و ساختاری پوشش حضرت علی(ع)  ،یافتند. به این ترتیبجامعه حضور می
سو در تناسب با روایات مذهبی یک از ،نامهبرداری خاوراننسخهزمانۀ با رسوم جامگانی 

 نیز، ادبیدر متون های مشهور دار بودن کسوت برخی از شخصیتنشانهچنان که  ؛است
نشان کردن پوشش امام بی ،بوده است. از سوی دیگرناسب متبا متن روایتگر آنها 

شود و نحوۀ ل مییبدت(ع) به داللت مفهومی و بازتاب نحوۀ حضور ایشان در جامعه علی
  کند. زیست ایشان را تداعی می

که غالباً دستمایۀ  ،با مطالعه در تاریخ نگارگری ،پژوهشگران که دیگرامید است 
از این هنر در چهارچوب  بر جای ماندهاست، در وجوه بررسی در حوزۀ تجسمی بوده 

  .کنندنظری مشخص اقدام 
  

  منابع 
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Formal Analysis of the Main Elements of Imam Ali's (AS) Clothing in Persian 
Paintings from the Version of the Turkmen School's Khāvarān Nāmeh (Preserved in 
Golestan Palace). 
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