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دريافت1مقاله:95/01/231
پذيرش1مقاله:95/08/291

چكيده
هيأت1های1اروپايی1كه1در1دوره1صفويه1به1ايران1سفر1كردند1درباره1موضوعات1مختلف1جامعه1ايران1عصر1صفويه،1
دست1به1قلم1برده1و1گزارش1هايی1تحت1عنوان1سفرنامه1به1يادگار1گذاشتند1كه1بعدا1ًدر1بررسی1و1مطالعات1مورخان1
موردتوجه1جدی1قرار1گرفت.1نقاشی1ايرانی1نيز1همواره1ابزار1دقيق1و1مناسبی1برای1محققان1بوده1است،1نگارگران1عصر1
صفويه1با1پرداختن1به1جزئيات1تن1پوش1های1مردان1به1شناخت1بخشی1از1تاريخ1فرهنگی،1اجتماعی1آن1زمان1كمك1
زيادی1كردند.1اين1جزئيات1در1نشان1دادن1چگونگی1پوشيدن1قسمت1های1گوناگون1تن1پوش1های1مردان،1سودمند1

است1چراكه1تن1پوش1های1مردان1متشکل1از1اليه1ها1و1اجزای1گوناگون1بوده1است.1
اهداف1پژوهش1پيش1رو،1پاسخ1به1اين1پرسش هاست:1چگونه1پوشاك1مردان1دوره1صفويه1در1سفرنامه1ها1و1نگارگری1
اين1دوران1انعکاس1يافته1و1تا1چه1حد1بر1يکديگر1منطبق1است؟1می توان1برای1بررسی1تن1پوش های1مردان1دوره1
صفويه1از1سفرنامه1ها1استفاده1كرد؟1اين1سفرنامه ها1برای1بررسی1تن1پوش ها1قابل1استناد1هستند1يا1خير؟1برای1بررسی1
اين1مسئله1و1فرضيه های1مبتنی1بر1آن1مهم1ترين1سفرنامه های1نوشته1شده1در1دوره1صفويه 1موردمطالعه1قرار1گرفته1
و1مطالب1آنها1درباره1تن پوش های1مردان1با1نگاره های1دوره1صفويه1به1صورت1تطبيقی1بررسی1شدند.1اين1تحقيق1از1
نوع1نظری1است1و1روش11آن1تركيبی،1توصيفی1_تحليلی1_1تطبيقی1و1جمع آوری1اطالعات1آن1كتابخانه ای1است.

نتايج1حاصل1از1پژوهش1بر1اين1امر1داللت1دارد1كه1مطالب1سفرنامه های1اروپائيان1در1اين1دوره1می تواند1به1عنوان1
يك1منبع1مکتوب1و1قابل1استناد1درباره1تن پوش1های1مردان1دوره1صفويه1موردتوجه1قرار1گيرد؛1به1ويژه1با1همراهی1

نگاره های1اين1دوره1اسنادی1معتبر1به1شمار1می1آيند.

كليدواژگان:1نگارگری1صفوی،1نگاره ها،1سفرنامه ها،1تن1پوش1های1مردان.

مطالعه تطبیقی تن پوش های مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوره  صفویه* 

*1مقاله1پيش1رو،1برگرفته1از1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1منصور1ولی1قوجق،1"بررسی1ويژگی1های1تنپوش1ها1در1سفرنامه1ها1و1نگاره1های1مکتب1اصفهان"،1به1
راهنمايی1دكتر1حسين1مهرپويا1است.1

mansourghojogh@yahoo.com1111111.)1كارشناس1ارشد1پژوهش1هنر،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1سيستان1و1بلوچستان،1زاهدان1)نويسنده1مسئول**
***1استاديار،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1سيستان1و1بلوچستان،1زاهدان.

منصور ولی قوجق*  حسين مهرپويا**
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مقدمه

گزارش های1مکتوب1سياحان1اروپايی1كه1از1آغاز1سلطنت1
صفويه1تا1پايان1حکومت1آنان1به1طور1مداوم1به1ايران1سفر1كردند1
و1ديده ها1و1شنيده های1خود1را1به1رشته1تحرير1درآورده اند،1
به1صورت1سفرنامه1منتشر1شده1است.1مطالب1اين1سفرنامه ها،1
بازگوكننده1تاريخ1و1فرهنگ1عصر1صفويه1از1جنبه های1گوناگون1
سياسی،1تجاری،1مذهبی،1گردشگری1و1غيره1از1منظر1آنهاست.1
جدا1از1تمام1اتفاقات1سياسی1حکومت1صفويه،1اوضاع1فرهنگی1
اين1زمان1نيز1جايگاه1ويژه ای1دارد،1كه1يکی1از1زوايای1فرهنگی1
آن1دوران،1سفرنامه هاست؛1اطالعات1دسته1اول،1نسبت1به1
تن1پوش1های1مردان1اين1دوره1را1می توان1با1مطالعه1اين1سفرنامه ها1
و1همچنين1دقت1در1مدارك11باقی مانده1از1آن1دوران1چون1
نگاره ها،1پارچه1ها1و1زيورهايی1كه1از1آن1روزگار1برجای1مانده اند،1
استخراج1كرد.1به1دليل1ارتباط1با1ملل1اروپايی،1تحول1بزرگی1در1
تن1پوش1های1اين1دوره1صورت1گرفته1است.1اين1تغيير1و1تحول1
نه1تنها1در1تن1پوش1های1پادشاهان1و1شاهزادگان1صفويه1بلکه1
در1تن1پوش1های1روزمره1مردم1عادی1هم1تأثير1گذاشته1است.
اهداف1پژوهش1پيش1رو1پاسخ1به1اين1پرسش ها 1است:1چگونه1
پوشاك1مردان1دوره1صفويه1در1سفرنامه1ها1و1نگارگری1اين1دوران1
انعکاس1يافته1و1تا1چه1حد1بر1يکديگر1منطبق1است؟1می توان1برای1
بررسی1تن1پوش های1مردان1دوره1صفويه1از1سفرنامه ها1استفاده1
كرد؟1اين1سفرنامه ها1برای1بررسی1تن1پوش ها1قابل1استنادند1
يا1خير؟1از1آنجايی1كه1اين1سفرنامه ها1را1اروپائيان1نوشته1اند1
آميخته1با1ذهنيت1آنان1است1و1از1محيط1و1جامعه1خود1تأثير1
گرفته1اند.1به1همين1دليل،1گزارش های1سياحان1كه1ناظر1بر1
وقايع1و1رويدادهای1عصر1صفوی1است1درصورت1قابل1اعتماد1
بودن1نيز1قابل1بررسی1است؛1چون1فهم1يك1شخص1بيگانه1كه1
مدتی1را1در1جامعه ای1ديگر1حضور1داشته،1فهم1ناقصی1است.1
اين1نقص1در1مواردی1كه1شخص1پيش1زمينه ای1از1جامعه1مقصد1
نداشته1باشد،1بيشتر1آشکار1می شود1و1همين1باعث1می شود1كه1
در1محتوای1سفرنامه ها1به1ديده1ترديد1نگاه1شود.1ضمن1اينکه،1

ضرورت1چنين1تحقيق1تطبيقی1را1بيشتر1مشخص1می كند. 

پيشينه  پژوهش

آن1دسته1از1پژوهش هايی1كه1در1زمينه1موضوع1اين1تحقيق1
انجام1شده اند،1شامل1چند1دسته1است:1دسته1اول،1پژوهش هايی1
كه1به1توصيف،1تحليل1و1سير1نقاشی1ايران1می پردازند.1همچون:1
آژند1)1389(؛1"نگارگری1ايران"،1پاكباز1)1383(؛1"نقاشی1ايران1
از1ديروز1تا1امروز"1و1رجبی1)1390(؛1"شاهکارهای1نگارگری1
ايران".1دسته1دوم،1پژوهش هايی1هستند1كه1در1آنها1پوشاك1
ايرانی1بررسی1شده1است.1همچون:1غيبی1)1391(؛1"هشت1

هزار1سال1تاريخ1پوشاك1اقوام1ايرانی"،1متين1)1383(؛1"پوشاك1
ايرانيان"،1رنج1دوست1)1387(؛1"تاريخ1لباس1ايران"1و1كليه1
پايان1نامه های1مرتبط1با1پوشاك1صفويه.1دسته1سوم1برخی1
پژوهش1هايی1هستند1كه1درباره1سفرنامه1های1 و1 تحقيقات1
دوران1صفوی1انجام1گرفته1است.1مانند:1دانش1پژوه1)1385(؛1
"بررسی1سفرنامه های1دوره1صفوی"،1سيبيال1)1364(؛1"ايران1
صفوی1از1ديدگاه1سفرنامه های1اروپائيان"1و1كليه1پايان1نامه ها1و1
پژوهش هايی1كه1به1نحوی1مرتبط1با1سفرنامه1های1دوره1صفويه1

باشند.1

روش پژوهش

اين1تحقيق1از1نوع1بنيادی1و1نظری1و1روش1آن1تركيبی1
توصيفی _تحليلی1_1تطبيقی1است.1اطالعات1با1استفاده1از1منابع1
كتابخانه ايی1و1مشاهده1آثار1نگارگران1دوره1صفويه1به1دست1آمده1
است.1پس1از1گردآوری1اطالعات1كتابخانه ای1درباره1سفرنامه های1
دوره1صفويه1و1استخراج1اطالعات1مربوط1به1تن1پوش1های1مردان1از1
سفرنامه ها1و1همچنين1كپی1و1اسکن1از1تصاوير1كتاب های1نگارگری1
مربوط1به1تن1پوش1های1مردان1اين1دوره،1با1روش1تطبيقی1به1
مقايسه1اطالعات1اين1دو1سری1منابع1پرداخته1و1درنهايت،1به1

جمع1بندی1و1نتيجه گيری1مطالب1دست1يافته1شد.1

علل توجه اروپائيان به ايران عصر صفويه

ايجاد1حکومت1مستقل1و1رسميت1يافتن1مذهب1تشيع1در1
ايران1سبب1دشمنی1بين1دو1حاكميت1صفوی1و1عثمانی1شد.1
به1ويژه1در1جهان1آن1روز1كه1دولت1عثمانی1امپراطوری1قدرتمندی1
بود1و1برای1حاكميت1های1اروپايی1دشمن1خطرناكی1به1شمار1
می رفت1و1موجوديت1آنها1را1تهديد1می كرد.1خطر1امپراطوری1
عثمانی1بسياری1از1حکومت های1اين1سرزمين ها1را1به1فکر1و1
تکاپو1واداشت.1طرح1اتحاد1با1اروپا1از1سوی1شاه1اسماعيل1اول،1
سابقه1ارتباط1سياسی1ايران1و1اروپا1و1موقعيت1جديد1اروپا1كه1
در1آستانه1انقالب1صنعتی1قرار1داشت1سبب1توجه1اروپائيان1
به1ايران1عصر1صفوی1شد.1دركنار1موارد1يادشده،1رفتار1نيکوی1
اغلب1شاهان1صفوی1با1مسيحيان،1رفت1و1آمد1اروپائيان1به1
ايران1و1اقامت1بلندمدت1برخی1از1آنها1را1در1اين1سرزمين1به1
همراه1داشت.1اين1روابط1گذشته1از1اثرات1اقتصادی1و1سياسی1
نتايج1فرهنگی1بسياری1به1بار1آورد.1يکی1از1مهم1ترين1نتايج1

فرهنگی1آن،1نگاشته1شدن1سفرنامه1ها1بود.1
سفر1 ايران1 به1 مختلفی1 علل1 به1 كه1 اروپايی1 هيأت های1
می كردند،1متشکل1از1اقشار1و1صنف های1مختلف1اجتماعی1
تجارت،1 مسلما1ً آنان1 برای1 كه1 تجار1 ازجمله:گروهی1 بودند1
گمرك،1مخارج1سفر،1حمل1و1نقل،1كارهای1دستی1و1كاال1
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اهميت1بيشتری1داشت.1ازاين1رو،1بيشتر1گزارش1های1آنان1به1طور1
متعدد1اطالعات1اقتصادی1را1دربرمی گيرد.1گروه1ديگر،1نجبا1و1
دانشمندانی1بودند1كه1به1دليل1ماجراجويی،1تفريح1و1يا1تحقيق1
به1شرق1مسافرت1می كردند.1اروپا1اغلب1گزارش1های1مربوط1به1
جغرافيا،1علوم1طبيعی،1تاريخ1هنر1و1همچنين1اوصاف1رسوم1
و1مذاهب،1قبايل1و1زبان1ايران1در1عصر1صفوی1را1مديون1اين1
گروه1است.1اهميت1هيأت1های1مذهبی1را1نيز1نبايد1از1نظر1دور1
داشت؛1آثار1آنان1اغلب1رساالت1نظری1درباره1ساخت،1اقتصاد،1
تجارت1و1مذاهب1سرزمين1ايران1است1كه1می بايستی1امکانات1
برقراری1هيأت1های1مذهبی1كشورهای1اروپايی1)در1ايران(1را1
گزارش1دهد.1كشيشان1غالبا1ًبه1علت1تسلط1بر1زبان1كشور،1
عالی1ترين1شناخت1را1داشتند،1زيرا1به1عنوان1مترجم1به1دربار1
وارد1می شدند1و1تعداد1نه1چندان1كمی1از1آنان،1سراسر1زندگی1

خود1را1در1ايران1گذرانيدند1)سيبيال،81:1364(.

سفرنامه های استفاده شده در اين مقاله  

- سفرنامه پيترو دالواله
پيترو1دالواله11سفرنامه1خود1را1در1سه1بخش1و1به1صورت1نامه1
و1مکتوب1نوشته1كه1هر1بخش1شامل1هجده1نامه1است.1هجده1
نامه1بخش1اول1مربوط1به1آغاز1سفر1تا1ورود1به1ايران،1هجده 1نامه1
دوم1مربوط1به1دوران1اقامت1در1ايران1و1هجده1نامه1سوم1مربوط1به1
وقايع1و1حوادث1و1مشهودات1او1پس1از1خروج1از1ايران1تا1بازگشت1

به1وطن1خويش،1ايتالياست1)دانش1پژوه،1161:13851(.

- سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا 

سفرنامه1فيگوئروا12تنها1يك1سفرنامه1نيست،1بلکه1رساله ای1
سياسی1و1تاريخی1است1كه1در1آن1بسياری1حوادث1سياسی1و1
رخدادهای1مشرق1زمين1ذكر1گرديده1است؛1به1زحمت1آنها1را1
در1مأخذ1ديگری1می توان1يافت.1وی1در1زمان1شاه1عباس1اول1
به1ايران1سفر1كرده1و1از1خلقيات1ايرانيان،1آداب1و1سنن،1البسه،1
خانه ها،1شيوه1زندگی،1سالح1ها1و1شيوه1جنگ1و1ستيز1آنان،1در1اين1
سفرنامه1چنان1خوب1ترسيم1و1توصيف1كرده1است1كه1با1خواندن1
آنها1آدمی1خود1را1در1ميان1ايرانيان1می بيند.1اين1سفرنامه1را1شخص1
فيگوئروا1تحرير1نگرديده،1بلکه1منحصرا1ًبراساس1خاطرات1وی،1
يکی1از1همراهانش1در1سفر1به1ايران1آن1را1تنظيم1و1تدوين1كرده1

است1)دسيلو1فيگوئروا،171،11:13631و81(.

- سفرنامه آدام اولئاريوس
آدام 1اولئاريوس13آلمانی1با1سمت1منشی1هيأت1سفرای1اعزامی1
از1سوی1فردريش1سوم،1به1دربار1شاه1صفی1اعزام1شد.1وی1شرح1
دقيقی1از1اوضاع1جغرافيايی،1ويژگی1های1شهرهايی1كه1از1آنها1

ديدن1كرده،1آداب1و1رسوم1مختلف1ايرانيان1و1...1بيان1كرده1
است.1درواقع1می توان1گفت1كه1اين1سفرنامه1يك1جامعه شناسی1
تاريخی1بسيار1ارزشمند1است1)نوايی1و1غفاری1فرد،191:13811(.

- سفرنامه جان شاردن 
سفرنامه1هيچ1يك1از1سياحان1خارجی،1جامعيت1سفرنامه1
شاردن14را1ندارد،1چون1شاردن1به1سبب1ساليان1متوالی1اقامت1
در1ايران،1بيش1از1هر1سياح1ديگر1با1مردم1طبقات1مختلف1ايران1

معاشرت1و1تماس1داشته1است1)دانش1پژوه،2171:13851(.

- سفرنامه ژان باپتيست تاورنيه 
يکی1از1سياحان1ژرف نگر1و1جهان بين1كه1به1ايران1سفر1
كرد،1تاورنيه15سياح1مشهور1)فرانسوی(1قرن1هفدهم1ميالدی1
بود.1اكثر1سفرنامه1نويسانی1كه1در1عصر1صفوی1به1ايران1آمدند،1
مأمورانی1بودند1كه1برای1برقراری1روابط1سياسی1يا1بازرگانی1به1
ايران1سفر1كردند1و1سياحت1آنان1در1كشور1ايران1درواقع1انجام1
وظيفه1شغلی1بوده1است.1اما1كسانی1چون1ژان1باپتيست1تاورنيه1
كه1با1عالقه1خويش1رهسپار1ديارهای1ناشناخته1می شدند1و1
نگرش1آنان1معطوف1به1مقصدی1خاص1كه1متضمن1سود1شخصی1
)مانند1بازرگانان(1يا1حتی1صالح1مملکت1و1ديارشان1)منافع1
سياسی(1باشد،1نبود.1وی1در1سفرهای1خود1به1مشرق،1بيش1
از1نه1بار1ايران1را1ديده1است.1اولين1سفر1وی1در1دوره1سلطنت1
شاه1صفی1بود1و1سفرهای1ديگرش1در1زمان1شاه1عباس1دوم1و1
شاه1سليمان1انجام1گرفت1)دانش1پژوه،11531:13851و1551(.1

- سفرنامه جيووانی فرانچسكو جملی كارری
با1آنکه1سفرنامه1جملی1كارری16حجم1مفصلی1ندارد،1اما1در1
همان1صفحات1محدود،1مطالب1بسياری1آورده،1به1طوری1كه1
بعضی1موضوعات1درباره1صفويان1و1مخصوصا1ًدوره1شاه1سليمان1
را1تنها1در1سفرنامه1او1می1توان1ديد1)دانش1پژوه،3011:13851(.1

- سفرنامه  پر، اس، ان، سانسون
سانسون17در1زمان1شاه1سليمان1برای1ترويج1دين1مسيح1به1
ايران1آمد1و1سال1های1متمادی1در1اين1كشور1اقامت1گزيد1)نوايی1
و1غفاری1فرد،201:13811(1و1مشاهدات1خود1را1كه1حاصل1تماس1
او1با1همه1طبقات1از1دربار1و1حکومت1تا1مردم1عادی1است،1به1
رشته1تحرير1درآورده1است.1او1چون1سال1ها1در1ايران1اقامت1
داشته،1زبان1فارسی1را1آموخته1و1درنتيجه1بهتر1توانسته1است1
با1مردم1ايران1ارتباط1برقرار1كند1)دانش1پژوه،2731:13851(.

سفرنامه  انگلبرت كمپفر

انگلبرت1كمپفر118از1سياحانی1بود1كه1در1زمان1شاه1سليمان1
صفوی1به1ايران1سفر1كرد.1وی1اهل1آلمان1بود،1پدر1وی1كشيش1
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بود1كه1رياست1مدرسه ای1را1نيز1برعهده1داشت.1كمپفر1با1آنکه1
تنها1آلمانی ای1نيست1كه1به1ايران1عصر1صفويه1سفر1كرده،1
اما1می توان1گفت،1سفرنامه1او1بهترين1سفرنامه1يك1آلمانی1
است1كه1در1دوران1صفوی1از1ايران1ديدار1كرده،1و1نيز1يکی1از1
جامع ترين1سفرنامه های1اين1دوره1پس1از1آثار1تاورنيه1و1شاردن1

است1)دانش پژوه،2851:13851(.

پوشش مردان صفوی

پوشش1مردان1صفوی1دركل1به1سه1بخش11تقسيم1می1شود:1
پوشش1سر،1پوشش1تن1و1پوشش1پا.1هريك1از1اينها1به1نوبه1خود1
زيرشاخه1دارند1كه1درادامه1تك1تك1اين1زير1شاخه ها1بررسی1
می1شوند.1الزم1است1بيان1شود1كه1اين1تقسيم1بندی1براساس1

مطالب1مندرج1در1سفرنامه ها1صورت1گرفته1است.

- پوشش سر
تحول1چشم گيری1كه1در1پوشش1سر1در1دوره1صفويه1به1وجود1
آمده،1اين1دوره1را1از1دوره های1قبل1و1بعد1از1خود1متمايز1می سازد.1
می توان1گفت1اين1نوع1پوشش1سر1)تاج1قزلباش(1به1طور1كلی1
حکومت1صفويه1را1تداعی1می كند.1در1اينجا1پوشش1سر1به1تاج1

قزلباش،1دستار1و1عرقچين1تقسيم1بندی1شده1است.1
- تاج قزلباش؛ كاله1)تاج(1قزلباش1از1نوعی1ماهوت1كلفت1
قرمز1رنگ1با1آستر1پنبه ای1ساخته1شده 1است.1به1طوری11كه1می تواند1
1هرچه1هم1قوی1باشند1 دربرابر1ضربه1شمشيرهای1دو1ُدم1قديمیـ1
ـ1تاب1آورد.1دهانه1اين1كاله1ها1چنان1تنگ1است1كه1آنها1را1با1فشار1
بر1سر1می گذارند،1اما1پس1از1آنکه1سر1در1آن1فرورفت1كم كم1تا1ته1
گشاد1می شوند.1طول1آنها1به1قدر1يك1نيمه1پاست1و1در1باال1مدور1
و1دارای1چند1چين خوردگی1است.1چين خوردگی1ها1يا1ترك1های1
اين1كاله1نبايد1از1دوازده1كمتر1يا1بيشتر1باشد1و1اين1نشانه1مذهب1
صوفيان1است،1كه1شيخ1حيدر1اردبيلی1مروج1آن1بود.1در1مركز1
سطح1فوقانی1اين1كاله1ها1كه1همه1ترك1ها1بدانجا1منتهی1می شوند1
ميله1چوبی1محکم1و1كوچکی1استوار1گرديده1است،1به1بلندی1
چهار1و1پهنای1يك1انگشت1كه1قسمت1بااليش1مانند1خود1كاله1
صاف1است.1در1حول1اين1ميله1چوبی1از1پايين1تا1باال1دوازده1ترك1
هست1كه1در1مركز1سطح1فوقانی1ميله1به1يکديگر1می1 پيوندند.1
چنانکه1اين1دوازده1ترك1را1به1وضوح1می توان1ديد.1ترك1های1
موجود1در1ميله1چوبی1با1دوازده1ترك1خود1كاله1مرتبط1اند.1اين1
چوب1نيز1مانند1بقايای1كاله1سرخ1رنگ1است1)تصوير11(.1روی1
اين1كاله،1پارچه ای1طويل1و1بسيار1ظريف1می بندند1كه1چند1بار1
دور1آن1می گردد1و1به1شکل1عمامه ای1بسيار1مطبوع1در1می آيد1
و1انتهای1دوازده1ترك1كاله1از1آن1بيرون1می ماند.1بعضی1اوقات1
جز1ميله1چوبی1پيدا1نيست1زيرا1پارچه1بقايای1كاله1را1می پوشاند1

)دسيلو1فيگوئروا،2681:13631(.

انگلبرت1كمپفر1سياح1آلمانی1كه1در1زمان1شاه1سليمان1
صفوی1به1ايران1سفر1كرده1است،1می نويسد:1كلمه1فارسی1تاج1
درعين1حال1هم1به1معنی1كاله1نمدی1مخصوصی1است1كه1در1
دربار1صفويه1رواج1دارد1و1همان1طور1كه1می دانيم1تاجی1هم1
هست1كه1برای1تاجگذاری1شاه1به1كار1می رود1)تصوير21(.1در1
مجالس1و1جشن های1درباری،1بزرگان1و1اعيان1با1اين1كاله1كه1
از1زری1تهيه1و1با1جواهر1تزيين1می شود،1حضور1پيدا1می كنند.1
اين1نوع1پوشش1سر1را1تاج1طومار1می گويند1تا1آن1را1از1كاله1های1
ساده1محافظان1ترك1نژاد1و1همچنين1كاله1صوفی ها1يا1نگهبانان1
داخل1كاخ1مشخص1سازند.1تاج1قرمز1رنگ1ساده1اينها1محکم1به1
پيشانی1چسبيده،1آنگاه1پهن1می شود1و1در1باال1به1يك1قسمت1
مسطح1ختم1می گردد.1برحسب1تعداد1دوازده1امام1تاج1نيز1
دوازده1تا1دارد؛1از1ميان1آن1ميله ای1باريك1به1شکل1مخروط1

ناقص1بيرون1آمده1است1)كمپفر،561:13631(.
- دستار و عرق چين؛ دستار1ايرانی1كه1دلبند1ناميده1
می شود1و1گرامی ترين1و1محترم ترين1پوشاك1ايرانيان1است،1
چندان1سنگين1است1كه1به1زحمت1وزنش1را1روی1سر1تحمل1
می توان1كرد.1اين1دستارها1عموما1ًاز1پارچه1سفيد1درشتی1
درست1شده1كه1روی1آن1را1پارچه1لطيف1ابريشمين1يا1ابريشمين1
زرتاری1می پيچند.1روحانيون1روی1كتان1درشت1و1خشن،1پارچه1
بسيار1نازكی1می پيچند،1پارچه1دستار1به1قطعه1پارچه1گلدار1و1

تصوير1.21تاج1شاه1سليمان1)كمپفر،491:13631(

تصوير1.11اشخاصی1با1تاج1قزلباش1)رجبی،1061:13901(
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پرقيمت تری1به1عرض1شش1يا1هفت1شست1منتهی1می شود،1
كه1هنگام1بستن1دستار1آن1را1مانند1جيغه ای1)هرچيز1تاج1
مانند1كه1به1كاله1نصب1كنند(1از1داخلش1درمی آورند؛1با1اين1
كه1دستار1موصوف1به1تنهايی1سنگين1است،1گاهی1شب1كاله1
يا1عرق1چينی1)تصوير31(1از1پارچه1كتان1مضرس1يا1ماهوت1
زير1آن1روی1سر1می گذارند1)شاردن،18031:13741و8041(.

- پوشش تن
در1 آنها1 درباره1 كه1 مطالبی1 براساس1 را1 مردان1 تن1پوش1
سفرنامه ها1آمده1می توان1به1هفت1زيرمجموعه:1پيراهن1)تونيك(،1
كليجه1يا1نيم1تنه1كوتاه،1قبا،كاتبی1)كادبی(،1كردی،1شال1كمر1

و1دستکش1تقسيم1كرد.
- پيراهن )تونيک(؛ پيراهن1مردان1بلند1است1و1به1جای1
اين1كه1دامن1آن1را1در1شلوارشان1بگذارند،1بيرون1آن1رها1
می كنند،1چنان1كه1تا1روی1زانوانشان1را1می پوشاند.1طرف1
راست1پيراهنشان1از1روی1سينه1تا1نزديك1شکم1و1پايين1دو1
طرف1شکافته1و1باز1است.1پيراهنشان1يقه1برگردان1ندارد1و1مانند1
يقه1پيراهن1زنان1اروپايی1يك1ال1و1ساده1است1)شاردن،1:13741
1799و8011(.1تاورنيه1در1سفرنامه1خود1می نوسد:1»در1زير1قبا1
يك1زير1پيراهن1پنبه ای1گلدار1می پوشند1و1پيراهن های1آنها1
ابريشمی1در1انواع1رنگ1هاست«1)تاورنيه،12921:13831و2931(
در1تصوير141شاه1تهماسب1با1پيراهنی1از1پارچه1گلدار1و1در1
تصوير151جواني نشسته1درحال1خواندن1كه1آستين های1دو1
پيراهن1از1زير1قبای1آستين1كوتاه1او1نمايان1است،1ديده1مي1شود.1
به1گفته1تاورنيه،1زير1پيراهن1آنها1از1جنس1پنبه1و1پيراهن هايشان1
از1جنس1ابريشم1است.1پس1احتماال1ًدو1پيراهن1يکی1پيراهن1

زير1و1ديگری1پيراهن1رو1در1دوره1صفويه1پوشيده1می شد.
- كليجه يا نيم تنه كوتاه؛ مردان1روی1پيراهن1خود1لباسی1
به1نام1كليچه1می1پوشند1كه1دامن1آن1تا1زير1زانو1می رسد1و1دو1
طرف1آن1از1جلو1تا1روی1شکم1با1دكمه1بسته1می شود.1روی1
كليچه1قبا1می پوشند1)شاردن،8011:13741(.1شاه1سليمان،1
در1بخشی1از1نگاره1شاه1سليمان1با1درباريان،1كليجه ای1كوتاه1و1
راه راه11به1تن1كرده1است1)تصوير61(.1اين1نيم 1تنه1كوتاه1از1زير1

كاتبی1شاه1مشخص1است.
-1قبا؛ مردها1قبای1بلندی1می پوشند1كه1تا1ساق1پای1آنها1
می رسد.1اين1قباها1از1كتان1و1يا1ابريشم1دوخته1شده1و1قباهای1
كتانی1معموال1ًگلدار1است،1چاك1قبا1از1جلو1روی1هم1افتاده1و1
نزديك1بازوی1چپ1بسته1می شود1)اولئاريوس،6421:13691(.1
تاورنيه1در1سفرنامه1خود1قبا1را1اين1گونه1توصيف1كرده1است:1
»ايرانی ها1لباس1بلندی1به1نام1قبا1دارند،1كه1كمی1پايين تر1از1
زانوها1می آيد.«1)تصويرهاي171و81(1آستين های1قبا1بلند1است1و1

از1بازو1به1پايين1تنگ1می شود1و1روی1مچ ها1می چسبد.1همچنين1
اين1قبا1تا1كمر،1تنگ1و1از1كمر1به1پايين1گشاد1می شود.1يك1
طرفش،1با1نوارهايی1از1همان1پارچه1به1زير1بغل1وصل1می شود1و1
طرف1ديگر1از1روی1آن1می گذرد1و1زير1بغل1راست1بسته1می شود1

)تاورنيه،1911:13831و921(.

تصوير1.51جوان1نشسته1درحال1خواندن،1با1دو1
پيراهن،1اثر1شيخ1محمد1)پاكباز،1141:13831(

تصوير1.41كاخ1چهل1ستون،1شاه1تهماسب1با1پيراهن1
گلدار1)آقاجانی1و1همکاران،701:13861(

تصوير1.31بخشی1از1يك1ديوارنگاره1كاخ1چهلستون؛1
زانو1 روی1 دستار1 و1 سر1 بر1 عرق1چين1 با1 شخصی1

)آقاجانی1و1همکاران،451:13861(
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-1كاتبی )كادبی(؛روی1قبا1نيز1چيزی1می پوشند1كه1برحسب1
اقتضای1فصل،1اگر1زمستان1باشد1لبه1دار1و1با1آستين1است1و1به1
آن1كادبی1می گويند.1برش1اين1پوشش1مانند1قباست،1يعنی1
بااليش1تنگ1و1پايينش فراخ1است1و1آن1را1از1ماهوت1يا1اطلس1
ضخيم1زرتار1می دوزند1و1با1يراق1يا1توری1مزين1می كنند1يا1با1
قالب1دوزی1می آرايند.1دوختشان1چنان1است1كه1مانند1شال1
گردن،1تا1ناف1را1می پوشاند،1و1از1باال1تا1پايين1يك1رشته1دكمه،1
تنها1به1منظور1تزيين1به1آن1می دوزند،1زيرا1اين1دكمه ها1را1به1
ندرت1می بندند1)شاردن،18011:13741و8021(.1نمونه1آن1
در1بخشی1از1نگاره،1شاهقلی1خان1كه1سندی1را1مهر1می كند،1
مشاهده1مي1شود1)تصوير91(.1شاهقلی1خان1و1فردی1كه1پشت1
سرش1ايستاده1كاتبي1پوشيده1اند.1نمونه1ديگر1كاتبی1در1تصوير1

110كه1برگرفته1از1سفرنامه1شاردن1است،1ديده1مي1شود.1
- كردی؛ افراد1روی1قبا1نيز1چيزی1می پوشند1كه1برحسب1
اقتضای1فصل،1اگر1تابستان1باشد1جلو1 باز1و1بی آستين1است1و1
آن1را1كردی1می1نامند1)شاردن،18011:13741و8021(.1جملی1
كارری1در1سفرنامه1خود1می نويسد:1»بعضی1اشخاص1روی1جبه1
باالپوشی1به1تن1می كنند1كه1آستين1ندارد،1كمی1از1جبه1كوتاه تر1
است1و1كردی1ناميده1می شود.1در1فصل1زمستان1برای1كردی1از1
پوست1خز1يا1پوست1بره1خراسانی1آستر1می گيرند.1گاهی1اين1
آستر1از1پارچه1پشمی1گرفته1می شود.1پوست1بره های1خراسان1
بسيار1زيبا،1لطيف1و1قيمتی1است«1)كارری،1591:13831(1
اولئاريوس1درباره1لباس1كردی1در1سفرنامه1خود1می نويسد:1
»روی1قبا1اعيان1و1رجال1و1ازجمله1خود1شاه1يك1كت1كوتاه1
می پوشند1كه1آن1را1»كردی«1می نامند،1اين1كت1كه1تا1كمر1
آنها1می رسد1بدون1آستين1است1و1در1جلو1زائده هائی1از1پوست1
دارد1كه1آن1را1تزئين1می كند«1)اولئاريوس،16421:13691و1
643(،1)تصوير111(.1نمونه1اي1از1لباس1كردی1در1تصوير1121

كه1برگرفته1از1سفرنامه1سانسون1است،1نيز1ديده1می شود.1
- شال كمر؛1بر1روی1قبا،1شالی1زيبا1از1ابريشم1مزين1به1
گل1های1طاليی1در1دو1سر،1و1روی1آن1باز1شال1ديگری1از1پشم1
ظريف1كرمان1می بندند.1اشخاص1ثروتمند1برای1خودنمايی1تا1
سه1شال1روی1هم1می بندند،1دو1تای1زيرين1ابريشمين1و1سومی1
از1پشم1بر1روی1آنهاست1)تاورنيه،2921:13831(.1شاردن1در1اين1
زمينه1می نويسد:1»بااينکه1كه1برش1و1دوخت1قبا1در1كمرگاه1
مخصوصا1ًمتناسب1است.1دور1كمر،1روی1آن1دو1سه1ال1شال1
می بندند1)تصوير131(.1پهنای1شال1كه1معموال1ًاز1پارچه1خوب1
و1تميز1است1از1چهار1انگشت1تجاوز1نمی كند.1از1پيچش1شال1به1
دور1كمر1جيب1عريض1و1طويل1سرتاسری1به1دست1می آيد1كه1
می1توان1چيزهای1متناسب1را1در1آن1جا1داد.1اين1نوع1جيب1از1
جيب1هايی1كه1اروپاييان1در1باالی1شلوار1خود1می گذارند1بسيار1

بزرگ1تر،1جادارتر1و1مطمئن تر1است1)شاردن،8011:1374(.1
به1دست1 ايرانی1دستکش1 و1مردان1 زنان1 دستكش؛  1-
نمی كنند.1بهتر1و1روشن1تر1بگويم،1اصوال1ًمردمان1مشرق1زمين1
از1فايده1دستکش1بی خبرند1)شاردن،8071:13741(.1البته1الزم1
است1بيان1شود1كه1صفويان1هنگام1شکار1يا1دست1آموزكردن1

تصوير1.71قبای1مردان1صفوی1)سيوری،271:13721(

تصوير1.61بخشی1از1نگاره1شاه1سليمان1و1درباريان،1اثر1
عليقلی1جبه1دار1)كنبای،1531:13861(

تصوير1.81قبا،1اثر1افضل1الحسينی1)غيبی،4661:13871(
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باز1و1يا1ديگر1پرندگان1شکاری،1از1دستکش1استفاده1می كردند.1
در1تصوير1،14خسرو1سلطان1ديده1مي1شود1كه1برای1نشاندن1
پرنده1شکاری1روی1دستش،1از1دستکش1استفاده1كرده1است. 

- پوشش پا
براساس1توصيفات1سفرنامه ها1به1پنچ1زيرمجموعه1قابل1
تقسيم1بندي1است:1شلوار،1پاتابه1يا1مچ1پيچ،1جوراب،1كفش1و1گيوه.
- شلوار؛ شلوار1مردان1عبارت1از1پوشش1آسترداری1است1
كه1تا1قوزك1پايشان1می رسد.1جلو1شلوارشان1نيز1باز1نيست1
و1به1هنگام1احتياج1بايد1گره بندی1را1كه1به1ليفه1شلوار1خود1
كشيده اند،1باز1كنند1)شاردن،7991:1374(.1شلوارهای1آنها1
از1زانو1به1پائين1تنگ1شده1و1تا1قوزك1پا1می رسد1)تصوير151(1
و1پاچه های1آن1با1يك1قيطان1به1هم1كشيده1و1بسته1می شود1
)اولئاريوس،6431:13691(.1ايرانيان1شلوارهای1نازك1بسيار1بلندی1
می پوشند1كه1تا1روی1پايشان1می رسد1)فيگوئروا،1571:13631(.
- پاتاپه يا مچ پيچ؛ عبارت1است1از1پارچه1ضخيمی1به1
پهنای1شش1انگشت1و1به1درازای1سه1يا1چهار1ذراع1كه1به1دور1
پا1می پيچند.1اين1پاتابه ها1برای1كسانی1كه1زياد1راه1می روند،1

يا1با1پا1كارهای1سخت1انجام1می دهند،1بسيار1خوب1و1مناسب1
است.1جنس1پارچه1مچ1پيچ1به1اقتضای1فصل،1درشت1و1ضخيم،1
يا1نازك1و1لطيف1است،1و1وقتی1خيس1يا1آلوده1به1گل1شود1آن1
را1خشك1می كنند1و1گلهايش1را1می زدايند.1هنگام1زمستان1
آنان1كه1ناچارند1ساعات1زيادی1بيرون1از1خانه1راه1بروند،1پای1
خود1را1نيز1مانند1ساق1پايشان1در1پاتابه1می پيچند1)تصوير16(.1
تاورنيه1درباره1مچ1پيچ1در1سفرنامه1خود1می نويسد:1»پيش1از1ورود1
اروپاييان،1مردم1خبر1از1جوراب1نداشتند1و1همه1مانند1سربازان1
عادی1و1مردم1فقير1عمل1می كردند،1كه1امروزه1هم1مچ پيچی1
از1پشم1بز1به1دور1ساق1پا1می بندند1و1كف1پا1در1كفش1برهنه1
می ماند1و1فقط1در1فصل1سرما1آن1را1با1نوعی1پاپوش1پشمی1يا1
پنبه ای1می پوشانند.1اين1نوع1پوشش1پا1بسيار1راحت1به1نظر1
می رسد،1به1خصوص1برای1سربازان1و1مردم1فقير1كه1غالب1اوقات1
ناچارند1كه1به1زير1باران1تند1بروند1يا1از1سيالب1ها1گذر1كنند،1
و1كافی1است1كه1اين1مچ1پيچ1را1درآورند1و1بگذارند1تا1در1اندك1
زمان1خشك1شود1و1حال1آنکه1در1اروپای1ما1برای1خشك1كردن1
جوراب1خيس1بايد1دو1ساعت1وقت1صرف1كنند1و1درآوردن1آن1

تصوير1.121يك1مرد1قزلباش1با1تن1پوش1كردی1
)سانسون،351:13771(

تصوير1.91كاتبی،1منسوب1به1محمد1زمان)آژند،1
)6991:1389

تصوير1.101مردی1با1تن1پوش1كاتبی،1از1سفرنامه1
شاردن1)شاردن،8001:13741(1

تصوير1.111خليفه1سلطان1وزير1با1لباس1كردی،1
اثر1معين1مصور1)سودآور،2891:13801(
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از1پا1نيز1بسيار1دشوار1است«1)تاورنيه،2971:13831(.1جملی1
كارری1سياح1ديگر1عصر1صفوی1می1افزايد:1»لباس1روستاييان1
بسيار1ساده1است:1ساق1پا1را1با1مچ1پيچ1پشمی1می پوشانند1و1
پارچه ای1چرمی1نيز1بر1قوزك1پا1می بندند1كه1پايشان1را1حفظ1

می كند«1)كارری،11591:13831و1601(.
- جوراب؛ توصيفات1شاردن1از1جوراب1ايرانيان1نيز1قابل1توجه1
است.1او1جوراب1ايرانيان1زمان1صفويه1را1اين1گونه1توصيف1می كند:1
»پيش1از1آن1كه1ارامنه1باب1بازرگانی1ايران1و1اروپا1را1بگشايند،1
ايرانيان1جوراب1به1پا1نمی1كردند،1حتی1پادشاه1مانند1سربازان،1
رانندگان1ارابه ها،1پيك1ها1و1بسياری1از1افراد1عادی1كه1مچ1پيچ1به1
ساق1پای1خود1می پيچند،1پاتابه1به1پايش1می پيچيد.1بعدها1ايرانيان1
جوراب1را1از1پارچه1پشمی،1مانند1يك1كيسه1بلند1و1باريك،1بدون1
اين1كه1شکل1ساق1و1پاشنه1و1پهنی1پا1را1درنظر1بگيرند،1درست1
می كنند.1ساقه1جوراب1را1تا1زير1زانو1باال1می1برند1و1در1آنجا1گره1
می زنند1و1روی1محلی1را1كه1پاشنه1پا1در1آن1جا1می گيرد،1چرم1
قرمز1رنگی1می دوزند1تا1جوراب1بر1اثر1تماس1با1كفش1پاره1نشود1
و1اگر1چنين1نکنند1پس1از1سه1يا1چهار1روز1سوراخ1می شود«1

)شاردن،8021:13741(،1)تصوير171(.

- كفش؛ دركل1كفش های1مردان1و1زنان1در1دوره1صفويه1
شبيه1يکديگرند.1فيگوئروا1توضيحات1جالب1توجهی1از1كفش های1
مردان1و1زنان1دوره1شاه1عباس1اول1در1سفرنامه1خود1بيان1می كند:1
»كفش1های1مرد1و1زن،1چرمی1و1به1رنگ1های1مختلف1است،1
با1جنس1بسيار1سخت1و1سفت1و1رويه های1كوتاه،1به1طوری كه1
همچون1كفش1سرپايی1داخل1منزل،1پوشيدن1و1درآوردن1
آنها1بسيار1آسان1است.1بااينکه1غالب1كفش1ها1نوك1باريك اند1و1
قسمت1جلو1آنها1از1عقب1بلندتر1است،1ميخ1های1ريز1بسياری1به1
تخت1آنها1زده1شده1است«1)فيگوئروا،1571:13631(1اولئاريوس1
می نويسد:1»كفش های1ايرانی ها1نوك1تيز1بوده1و1طوری1دوخته1
شده1كه1به1آسانی1می توان1آن1را1پوشيد1و1كند.1زيرا1ايرانی ها1
وقتی1وارد1اتاق1می شوند،1جلوی1در1كفش1های1خود1را1كنده1و1
موقع1خروج1دوباره1به1پا1می كنند«1)اولئاريوس،6431:13691(.1
تاورنيه1نيز1در1سفرنامه1خود1كفش های1ايرانيان1را1اين1گونه1
توصيف1می كند:1»كفش1ايرانی ها1از1ساغری1و1تيماج1است1و1
اندكی1شبيه1كفش1راحتی1زنان1ما1با1نعلی1كوچك1در1پاشنه1
آن1است،1زيرا1كفش1آنها1يك1پارچه1است1و1بند1ندارد1و1به1پا1
نمی چسبد،1زيرا1آنها1بايد1پيوسته1كفش1را1از1پا1درآورند1تا1روی1

اثر1حبيب1اهلل1 تصوير1.161مچ1پيچ،1جوان1تفنگ1به1دوش،1
ساوجی1)آژند،6481:13891(

عباسی1 رضا1 اثر1 ساقی،1 1.13 تصوير1
)كوركيان،1561:13771(

تصوير1.141خسرو1سلطان1قوشی1را1در1دست1گرفته،1اثر1
محمد1يوسف1)سودآور،2941:13801(

تصوير1.151شلوار1)كری1ولش،941:13841(
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قالی ها1راه1بروند.1اين1نوع1كفش1برای1آنها1خيلی1راحت تر1از1
كفش1های1ماست1كه1بند1دارد1و1به1پا1می چسبد«1)تاورنيه،1
2971:1383(1البته1بايد1درنظر1داشت1كه1منظور1تاورنيه1از1
اينکه1می گويد1كفش های1ايرانی ها1بند1ندارد،1منظورش1احتماال1ً
كفش های1راحتی1است1)تصوير181(1كه1مردم1آن1دوره1بيشتر1
به1پا1می كردند.1در1صورتی1كه1در1دوره1صفويه1كفش های1
بنددار،1به1خصوص1از1نوع1نيم1چکمه1وجود1دارد1)تصوير191(.
شاردن1يکی1از1معروف ترين1سياحان1دوره1صفويه1درباره1
كفش های1ايرانيان1می نويسد:1»كفش1های1ايرانيان1به1انواع1گوناگون1
است1و1برای1اينکه1بيشتر1دوام1كند،1پاشنه1آنها1را1ميخ1كوبی1
می كنند،1و1تخت1آنها1را1آنجا1كه1به1سرپنجه1فشار1وارد1می آورند1
نيز1به1همين1منظور1چند1ميخ1ظريف1می زنند.1افراد1باشخصيت1
و1جاه مند،1كفش1هايی1می پوشند1كه1شبيه1كفش1راحتی1بانوان1
است1و1بدين1سبب1است1كه1هنگام1واردشدن1به1اتاق1خانه،1آسان1
بتوانند1آن1را1از1پا1بيرون1كنند1زيرا1كف1اتاق1ها1مفروش1است1و1
بدون1كفش1بايد1در1آن1درآيند.1كفش1ايرانيان1به1رنگ1سبز1و1
ديگر1رنگ1هاست.1تخت1آنها1مثل1مقوا1نازك1اما1سخت1و1پردوام1

و1از1بهترين1چرم1های1روی1زمين1است.1اين1نوع1كفش1ها1دارای1
پاشنه1است1و1انواع1ديگر1پاشنه1ندارد.1رويه1كفش ها1غالبا1ًچرم1
است«1)شاردن،18021:13741و8031(1جملی1كارری1جهانگرد1
ايتاليايی1در1اين1باره1می نويسد:1بلندی1چکمه های1ايرانی1تا1كمی1
باالتر1از1مچ1پا1می رسد1و1غالبا1ًاين1چکمه ها1را1ظريف،1چسبان1و1

خوش1تركيب1می دوزند1)كارری،1591:13831(.1
بنابر1نکات گفته1شده در1سفرنامه ها1و1نگاره1های1موجود1از1
دوره1صفويه،1می توان1تشخيص1داد1كه1انواع1كفش1های1بدون1
ساق،1در1دو1نوع1پاشنه1دار1و1بدون1پاشنه1و1نوك1تيز1و1در1فرم1
كفش های1راحتی1كاربرد1داشته1است.1البته1اين1به1معنای1
استفاده1نکردن1از1نيم1چکمه،1نيم1چکمه1بنددار1يا1چکمه های1
سواركاری1نيست،1بلکه1در1برهه ايی1از1تاريخ1صفويه1باتوجه1به1
اسناد1و1تصاوير1موجود1از1اين1نوع1كفش ها1استفاده1می شده1است.1
برای1آشنايی1بيشتر1با1كفش های1اين1دوره1توجه1به1نمونه های1
تصويری1ضرورت1دارد؛1يك1مردی1ايرانی1عهد1صفويه1)تصوير1
20(1و1زن1ايرانی1آن1دوره1)تصوير211(.1در1هر1دو1تصوير1
كفش ها،1از1نوع1راحتی1يعنی1بدون1قسمت1پشت1و1با1رويه ای1

)سيوری،1 صفوی1 مردان1 كفش1 تصوير1.20
)271:1372

با1 عالم1 خان1 و1 شاه1عباس1 نگاره1 از1 بخشی1 1.19 تصوير1
نيم1چکمه1بنددار،1اثر1رضا1عباسی1)كنبای،1671:13841(

اثر1 نگاره1مرگ1ضحاك،1 از1 بخشی1 تصوير1.171جوراب،1
سلطان1محمد1)كری1ولش،381:13841(

تصوير1.181كفش1های1راحتی،1بخشی1از1نگاره1
شاه1عباس1و1خان1عالم1)آژند،4921:13891(
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بلند1با1برشی1هشت1گونه1بر1روی1سينه1پا1هستند1و1به1گفته1
جملی1كارری1كفش های1زنان1شبيه1كفش های1مردان1است.
در1تصوير1،221طرحی1از1يك1مرد1قزلباش1از1سفرنامه1تاورنيه1
ديده1می1شود1كه1كفش های1پاشنه1بلند1با1نوك1تيز1برگشته1به1
پا1دارد.1چنين1كفش های1پاشنه1بلند1و1همچنين1از1نوع1كف1
تخِت1آن1را1در1نگاره1شاه1عباس،1محمود1و1اياز1)تصوير231(1

اثر1محمد1علی1سده1يازدهم1ه.ق.1می1توان1ديد.1
شاه1عباس1چکمه ای1پاشنه دار،1ساق1بلند1با1لبه ای1برگردان1و1
پنجه1نوك1تيز1و1خميده1به1سمت1باال1پوشيده1است1)تصوير24(.1
تصوير1251نيز1نگاره1شاه1عباس1است،1منتها1چکمه های  ساق 
بلندی از نوع پاشنه دار1معروف به چکمه های1سواركاری1به1

پاكرده1است.1
- گيوه؛ بعضی1از1كفش های1ايرانی ها1مانند1جوراب1های1
ما1با1ميل1بافته1شده،1اما1بسيار1محکم تر1است.1راه1رفتن1با1اين1
نوع1كفش1بسيار1راحت1و1آسان1است1و1پا1در1آن1نمی لغزد1و1
نمی چرخد.1اما1بدون1پاشنه كش1به1راحتی1نمی توان1آن1را1

به1پا1كرد.1بدين1سبب1آنان1كه1اين1كفش1ها1را1می پوشند،1
پاشنه كش1فلزی1يا1ساخته1از1چوب1شمشاد1را1به1شال1خود1
اين1 با1 آنان1 استفاده1كنند.1 از1آن1 تا1هنگام1ضرورت1 دارند1
كفش1ها1بدون1زحمت1می دوند،1جست1و1خيز1می كنند1و1باال1
و1پايين1می روند.1دهقانان1و1كسانی1كه1دارايی1كم1دارند،1تخت1
پای افزار1خود1را1از1پارچه1پاره هايی1كه1كنار1هم1می گذارند،1
درست1می كنند.1تسمه های1باريکی1از1ميان1آنها1می گذرانند1
و1بر1هم1می فشرند.1ضخامت1اين1تخت1ها1از1يك1بند1انگشت1
بيشتر1نمی شود1و1رويه1آن1را1به1ترتيب1خاصی1با1نخ1می بافند1
و1به1تخت1می دوزند1)تصوير26(.1اين1نوع1كفش1ها1كه1به1آن1
گيوه1می گويند،1بسيار1سبك1و1پردوام1است1)شاردن،1:13741
803(.1پيترو1دالواله1در1سفرنامه1خود1می نويسد:»رنگ1چرم1
كفش1غالبا1ًسبز1است،1ولی1چون1جنس1اين1چرم ها1بسيار1
سخت1است،1من1ترجيح1می دهم1مانند1مردم1عادی1پاپوشی1
كه1از1ريسمان1ظريفی1بافته1شده1بر1پا1كنم«1)دالواله،1:13701
146(؛1كه1منظورش1از1پاپوش1مردم1عادی1همان1گيوه1است.1

نشمی1 گيوه،1 تصوير26ـ1
عباسی1 رضا1 اثر1 كماندار،1

)كنبای،2291:13841(

با1 قزلباش1 فرد1 1.22 تصوير1
برگشته1 تيز1 نوك1 كفش1های1

)تاورنيه،2541:13831(

شاه1عباس،1 1.23 تصوير1
محمود1و1اياز،1اثر1محمدعلی1

)رجبی،5241:13841(

چکمه1 با1 شاه1عباس1 1.24 تصوير1
)فيگوئروا،2711:13631(

نگاره1 از1 بخشی1 1.25 تصوير1
شاه1عباس1و1خان1عالم،1چکمه1های1

سواركاری1)آژند،4921:13891(

صفويه11 بانوان1 كفش1 تصوير1.21
)فيگوئروا،1591:13631(
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جدول1.11تصوير1انواع1پوشاك1مردان1در1دوره1صفويه

  پوشش سر
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاج قزلباش
  )106:1390(رجبي،

 
 
 
 
 
  
 

  عرقچين و دستار
  )45:1386(آقاجاني و همكاران،

  
  
  
  
  
  
  
  

  دستاركدويي
  )275:1380(سودآور،

 
  

  شاه عباس با كاله پوستي
 )415:1391(غيبي،

  

 
 
 
 
 
 
 

  كاله خزدار
  )165:1384(كنباي،

 
 
 
 
 
 
 
 

  كاله خواجگان درباري
  )204:1384)      (كنباي،129:1374(شهشهاني،

 

 
 
 
 
 
 

 
  كاله شاه عباس اول

  )155:1377(كوركيان، )   129:1374(شهشهاني،  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اييكاله زنگوله
  )94:1384(كنباي،

  
  
  
  
  
  
  
  

  كاله بادبزني
  )285:1380(سودآور،

  كاله فرنگي
  )44:1387اردالن،(بني
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ادامه1جدول1.11تصوير1انواع1پوشاك1مردان1در1دوره1صفويه
  
 

  پوشش تن

  ردا
 )227:1385(گري،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كليجه راه راه زير قبا
 )153:1386(كنباي،

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  دو پيراهن روي هم

 )114:1383(پاكباز،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيراهن گلدار شاه تهماسب
 )70:1386(آقاجاني و همكاران،

  
  
  
  
  
  
  
(آقاجاني و قباي بنددار
 )209:1386همكاران،  دارقباي دكمه

 )465:1384(رجبي،
  قباي شالي

 )274:1380ودآور،(س

  عبا
 )116:1381(كنباي،

 دستكش
 )294:1380(سودآور،

  
  
  
  
  

  
  
  

  شال كمر
 )156:1377(كوركيان،

  آستين كوتاه كردي يا نيم تنه 
 )289:1380(سودآور،

  كاتبي روي قبا
 )699:1389(آژند،
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ادامه1جدول1.11تصوير1انواع1پوشاك1مردان1در1دوره1صفويه

)نگارندگان(

  
 پوشش پا   

  جوراب
  )38:1384(كري ولش،

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نوييشلوار زير زا
 )641:1389(آژند،

  شلوار
 )94:1384(كري ولش،

 كفش پاشنه بلند
 )35:1377(سانسون،

  
  
  
  
  
  
  
  

 كفش راحتي
 )27:1372(سيوري،

 

 كفش راحتي
  )492:1389(آژند،

  پاتاپه يا مچ پيچ
  )648:1389(آژند،

 گيوه
 )229:1384(كنباي،

  چكمه سواركاري
 )492:1389(آژند،

برگشتهچكمه با نوك 
 كفش نيم چكمه بنددار  )271:1363(فيگوئروا،

 )167:1384(كنباي،
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نتيجه گيری
ارتباط1اقتصادی،1تجاری1و1فرهنگی1با1ملل1اروپايی1در1دوره1صفويه1سبب1شد1كه1گردشگران،1بازرگانان،1مبلغان1
مذهبی،1سفيران1و1ديگران،1به1ايران1سفر1كنند1و1سفرنامه هايی1نيز1تدوين1نمايند1كه1ما1با1مطالعه1اين1سفرنامه ها1
از1آن1دوران1مانند1كتب1مورخان،1كتب1خطی،1نگاره ها،1ديوارنگاره های1 و1همچنين1دقت1در1مدارك1باقی مانده1
كاخ های1چهل1ستون1و1عالی1قاپوی1اصفهان1و1مقايسه1آنها1با1يکديگر1به1چگونه1بودن1تن پوش1های1مردان1پی1ببريم.
دليل1استفاده1از1سفرنامه1ها1و1نگاره1ها1برای1بررسی1تن1پوش1های1مردان1دوره1صفويه1اين1است1كه1با1كمبود1
تن1پوش1های1مردان1صفويه،1به1داليلی1مانند1فرسوده1شدن1ابريشم1ها1و1پنبه های1به1كاررفته1در1آنها1و1بی اعتنايی1
 به1پوشاك1سنتی1آن1دوره1با1ورود1فرهنگ1غربی1و1غيره،1اهميت1سفرنامه ها1و1نگاره ها،1برای1بررسی1تن پوش1های1

مردان1صفويه1مشخص1می شود.1
بين1توصيفات1 اكثر1مواقع1 ارزيابی1كرد،1كه1در1 اين1مقاله1می توان1چنين1 نگاره ها1در1 با1بررسی1سفرنامه ها1و1
سفرنامه ها1درباره1تن1پوش1های1مردان1با1نگاره های1موجود1از1دوره1صفويه1انطباقی1كامل1وجود1دارد1كه1نمونه های1
آن1بسيار1زياد1است.1ازجمله1توصيفی1كه1فيگوئروا1از1تاج1قزلباش1در1سفرنامه اش1می كند،1و1يا1مطالبی1كه1اولئاريوس1
درباره1تن پوش1كردی1ارائه1می دهد،1و1يا1مطالبی1كه1شاردن1از1جوراب1می نويسد.1همان1طور1كه1اشاره1شد،1اين1
اما1مواردی1هم1پيدا1می شود1كه1خالف1اين1را1ثابت1می كند.1برای1نمونه،1 فرضيه،1در1اكثر1مواقع1صحيح1است،1
تاورنيه1در1سفرنامه1خود1می نويسد:1»كفش های1ايرانيان1در1دوره1صفويه1بند1ندارد«.1اما1باتوجه1به1نگاره های1موجود1
از1اين1دوران،1به1ويژه1در1آثار1رضا1عباسی،1افرادی1با1كفش های1بنددار،1به1ويژه1از1نوع1نيم1چکمه1ديده1می1شوند؛1كه1
اين1برخالف1ادعای1تاورنيه1است.1اين1را1هم1نبايد1از1نظر1دور1داشت1كه1شايد1منظور1تاورنيه1از1كفش های1بدون1
بند1اشاره اش1به1كفش های1راحتی1دوران1صفويه1باشد؛1اين1كفش ها1بدون1بند1بودند.1يا1مطالبی1كه1شاردن1در1
سفرنامه1خود1درباره1دستکش1ذكر1می كند:1»زنان1و1مردان1ايرانی1دستکش1به1دست1نمی كنند.1بهتر1و1روشن تر1
بگويم،1اصوال1ًمردمان1مشرق1زمين1از1فايده1دستکش1بی خبرند«؛1همان1طور1كه1در1نگاره های1دوره1صفويه1ديده1
می1شود،1صفويان1هنگام1شکار1يا1دست1آموز1كردن1باز1و1يا1ديگر1پرندگان1شکاری،1از1دستکش1استفاد1می كردند.1
به1طور1خالصه1می توان1چنين1نتيجه1گرفت1كه1سفرنامه های1اروپاييان1به1همراه1نگاره های1دوره1صفويه،1می توانند1

اسنادی1معتبر1در1بررسی1پوشش1مردان1 باشند.
پی نوشت 

11 Pietro Della Valle؛1يکی1از1مشهورترين1سياحان1و1جهانگردان1ايتاليايی1كه1در1زمان1شاه1عباس1اول1به1ايران1سفر1كرده1است.1.
21 11Don Garcia de Silva Figueroa؛1سفير1اسپانيا1در1زمان1شاه1عباس1اول..
31 Adam Olearius؛1ازسوی1فردريش1سوم1به1منظور1مذاكره1اقتصادی1با1دولت1صفوی1درباره1تجارت1ابريشم1به1ايران1آمد..
41 John Chardin؛1سياح1مشهور1فرانسوی1كه1در1دوره1شاه1عباس1دوم1و1فرزندش1شاه1سليمان1در1ايران1بوده1و1بر1زبان1فارسی1تسلط1داشت..
51 Jean Baptist Tavernier؛ سياح1فرانسوی1كه1بيش1از1نه1بار1ايران1را1ديده1است.1اولين1سفر1وی1در1زمان1شاه1صفی1و1سفرهای1ديگرش1در1.

زمان1شاه1عباس1دوم1و1شاه1سليمان1انجام1گرفت.
61 Giovanni Francesco GemelliCareri؛1جهانگرد1ايتاليايی1كه1در1زمان1شاه1سليمان1و1شاه1سلطان1حسين1صفوی1در1ايران1حضور1داشت..

7. Sanson1
81 Engelbertkaempfer1؛1مبلغ1مسيحی1كه1در1زمان1شاه1سليمان1برای1ترويج1دين1مسيح1به1ايران1آمد..

منابع و مآخذ

1 آژند،1يعقوب1)1389(.1نگارگری ايران )پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ايران(.1چاپ1اول،1تهران:1سازمان1مطالعه1-
و1تدوين1كتب11علوم1انسانی1دانشگاه1ها1)سمت(.

1 آقاجانی1اصفهانی،1حسين؛1جوانی،1اصغر.1)1386(.1ديوارنگاری عصر صفويه در اصفهان.1چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1-
فرهنگستان1هنر.
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1 اولئاريوس،1آدام1)1369(.1سفرنامه آدام اولئاريوس )اصفهان خونين شاه صفی(.1ترجمه1حسين1كردبچه،1تهران:1-
كتاب1برای1همه.

1 بنی1اردالن،1اسماعيل.1)1387(.1سرفرسنگ های تحول در مسير نگارگری ايران.1چاپ1اول،1تهران:1اداره1انتشارات1-
دانشگاه1هنر.

1 پاكباز،1رويين1)1383(.1نقاشی ايران از ديروز تا امروز.1چاپ1سوم،1تهران:1زرين1و1سيمين.-
1 تاورنيه،1ژان1باتيست.)1383(.1سفرنامه تاورنيه.ترجمه1حميد1ارباب1شيروانی،چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1نيلوفر.-
1 جملی1كارری،1جووانی1فرانچسکو1)1383(.1سفرنامه كارری.1ترجمه1عباس1نخجوانی1و1عبدالعلی1كارنگ،1چاپ1دوم،1-

تهران:1علمی1و1فرهنگی.
1 دانش1پژوه،1منوچهر1)1385(.1بررسی سفرنامه های دوره صفوی.1چاپ1اول،1اصفهان:1فرهنگستان1هنر،1دانشگاه1اصفهان.-
1 دسيلو1فيگوئروا،1دن1گارسيا1)1363(.1سفرنامه دن گارسيا دسيلو فيگوئروا.1ترجمه1غالمرضا1سميعی،1تهران:1نشر1نو.-
1 دالواله،1پيترو1)1370(.1سفرنامه پيترو دالواله.1ترجمه1شعاع1الدين1شفا،1چاپ1دوم،1تهران:1علمی1و1فرهنگی.-
1 رجبی،1محمد1علی1)1390(.1شاهكارهای نگارگری ايران.1تهران:1موزه1هنرهای1معاصر1ايران.1-
1 -------------1)1384(.1شاهكارهای نگارگری ايران.1چاپ1اول،1تهران:1موزه1هنرهای1معاصر1تهران1ـ1موسسه1-

هنرهای1تجسمی.
1 رنج1دوست،1شبنم1)1387(.1تاريخ1لباس1ايران.1چاپ1اول،1تهران:1جمال1هنر.-
1 سانسون،1پر،1اس،1ان.1)1377(.1سفرنامه سانسون)وضع كشور ايران در عهد شاه سليمان صفوی(.ترجمه1محمد1-

مهريار،1چاپ1اول،1اصفهان:1انتشارات1گلها.
1 سودآور،1ابوالعالء.1)1380(.1هنر دربارهای ايران.1ناهيد1محمد1شميرانی،چاپ1اول،1تهران:1نشر1كارنگ.-
1 سيبيال،1شوستر1والسر1)1364(.1ايران صفوی از ديدگاه سفرنامه های اروپائيان.1ترجمه1غالمرضا1ورهرام،1چاپ1اول،1-

تهران:1اميركبير.
1 سيوری،1راجر.)1372(.1ايران عصر صفوی.1ترجمه1كامبيز1عزيری،چاپ1اول،1تهران:1نشر1مركز.-
1 شاردن،1شواليه.1)1374(.1سفرنامه شواليه شاردن.ترجمه1اقبال1يغمايی،چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1توس.-
1 شهشهانی،1سهيال.1)1374(.1تاريخچه پوشش سر در ايران.1چاپ1اول،1تهران:1موسسه1انتشارات1مدبر.-
1 غيبی،1مهرآسا1)1391(.1هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی.1تهران:1هيرمند.-
1 -----------1)1387(.1هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايرانی.1چاپ1دوم،1تهران:1انتشارات1هيرمند.-
1 كری1ولش،1استوارت.1)1384(.1نقاشی ايرانی نسخه نگاره های عهد صفوی.ترجمه1احمد1رضا1تقاء،چاپ1اول،1تهران:1-

انتشارات1فرهنگستان1هنر.
1 كمپفر،1انگلبرت1)1363(.1سفرنامه كمپفر.1ترجمه1كيکاووی1جهانداری،1چاپ1سوم،1تهران:1خوارزمی.-
1 كنبای،1شيال.1)1381(.1نگارگری ايرانی.1ترجمه1مهناز1شايسته فر،1چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1موسسه1مطالعات1هنر1-

اسالمی.
1 ---------1)1384(.1رضا عباسی اصالح گر سركش،ترجمه1يعقوب1آژند،چاپ1اول،1تهران:1انتشارات1فرهنگستان1هنر.-
1 ---------1)1386(.1عصر طاليی هنر ايران.ترجمه1حسن1افشار،چاپ1اول،1تهران:1نشر1مركز.-
1 كوركيان،1ا.م،1سيکر،1ژ.پ.1)1377(.1باغهای خيال.1ترجمه1پرويز1مرزبان،چاپ1اول،1تهران:1نشر1و1پژوهش1فرزان1روز.1-
1 گری،1بازل.1)1385(.1نگاهی به نگارگری در ايران.1ترجمه1فيروز1شيروانلو،1تهران:1انتشارات1توس.-
1 متين،1پيمان1)1383(.1پوشاک1ايرانيان.1چاپ1اول،1تهران:1دفتر1پژوهش1های1فرهنگی.-
1 نوايی،1عبدالحسين1و1غفاری1فرد،1عباسقلی1)1381(. تاريخ تحوالت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ايران در -

دوران صفويه.1چاپ1اول،1تهران:1سازمان1تدوين1و1مطالعه1كتب1علوم1انسانی1دانشگاه1ها1)سمت(.
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Abstract

European expeditionary groups who visited Iran in Safavid period wrote about various 
topics of Iran’s society in Safavid period and left reports as travel memoirs which later 
were considered seriously in reviews and studies of historians. Persian painting has always 
been a precise and appropriate tool for researchers and painters. Savafid painters also 
helped a lot in recognizing some parts of the cultural and social history of that time through 
representing the details of men’s clothes. These details are useful in showing how to wear 
the different parts of men’s clothes; since men’s clothes were composed of various layers 
and components. 

The present research aims to answer the questions regarding how men’s clothing in 
Safavid era is reflected in travel memoirs and drawings of this period and to what extent 
they coincide with each other. Whether we can use the travel memoirs to study the men’s 
clothing in Safavid period? And whether these travel memoirs are reliable to study the 
clothes? For investigating this issue and hypotheses based on, the most important travel 
memoirs written in Safavid period have been studied and their contents regarding men’s 
clothes have been investigated comparatively with drawings of Safavid period. This research 
is a theoretical one and a mixed method of descriptive-analytical-comparative has been 
used and the data is collected from library documents. 

The results of this research imply that the contents of Europeans’ travel memoirs in this 
period can be considered as a written and reliable source about men’s clothes in Safavid 
period; particularly with drawings of this period, they can be regarded as valid documents. 

Keywords: Safavid painting, drawings, travel memoirs, men’s clothes
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