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چكيده
يکي از موضوعات قابل بررسي در مطالعه نگاره ها مطالعه نوع پوشاک افراد است که در هر عصر با توجه به 
موضوع نگاره و مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي متفاوت خواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي 
تطبيقي پوشاک رزم بر اساس نگاره هاي نسخ خطي در مکاتب هرات و تبريز و سير تحول پوشاک رزم در اين 
مکاتب از طريق معرفي پوشاک هايي است که در نگاره هاي رزم کاربرد داشته است. بر مبناي هدف ياد شده، 
مهم ترين پرسش هاي پژوهش عبارت اند از: ١.  پوشاک رزم در مکتب هرات و تبريز در نسخ خطي به چه نحوي 
نمايش داده شده و آيا بازسازي اين نوع پوشاک ممکن است؟ ٢. چه تغييراتي در پوشاک رزم مکاتب فوق بر 
ـ تطبيقي انجام  اساس مطالعه نگاره ها حاصل شده است؟  پژوهش حاضر از نوع تاريخي و با رويکرد تحليلي 

شده است و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي و استفاده از منابع نوشتاري و مکتوب است. 
 نتايج پژوهش بيانگر آن است که هنرمندان در خلق نگاره ها بازتابي از واقعيت جامعه را نمايش داده اند؛ به عبارتي 
انواع پوشاک رزم در نگاره هاي مکاتب هرات و تبريز در کنار مراجعه به متون قابل بازسازي است. مطالعه 
نگاره هاي مزبور امکان تغيير و تحوالت ايجاد شده در پوشاک رزم در هر دوره را مشخص و نيز امکان مطالعه 

سلسله مراتبي آنها را فراهم آورد.
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مقدمه
نگارگري ايران همواره مورد توجه محققان عرصه هنر 
تک نگاره  صورت  به  عمومًا  نگاره ها  به  اما  است؛  بوده 
متن  در  آنها  پيوستگي  و  توجه شده  نقاشي  منظر  از  و 
كمتر لحاظ شده است. از اين رو اگر به پوشاک به عنوان 
نقش  توانسته  تاريخ  طول  در  همواره  که  مهمي  عنصر 
کند  ايفا  مردم  هنر  و  فرهنگ  ميان  ارتباط  در  را  مهمي 
بردن  پي  آن در راستاي  اهميت  به  بتوان  بنگريم، شايد 
به سبک و هنر مرسوم در دوران مختلف زندگي بشر پي 
برد. براي دست يابي به اين مهم، مراجعه به نسخ خطي، 
اوراق تاريخي و سفرنامه هاي سياحان داخلي و خارجي 
ضروري است که بيشترين حجم اطالعات در ارتباط هنر 
و فرهنگ هر جامعه را منعکس مي کنند. اين مقاله در پي 
آن است تعدادي از نگاره هاي نسخ خطي مکاتب هرات و 
تبريز که در ارتباط با صحنه هاي رزم اند، بررسي کند تا 
از اين طريق با مقايسه نوع، طرح، نقش و رنگ پوشاک در 
اين نگاره ها به درک جامعي از هويت پوشاک رزم و سير 

تحول آن از دوره تيموري تا صفوي دست يابد.
نگاهي مختصر به پوشاک دوره هاي تيموري و صفوي 
و بررسي انواع پوشاک رزم و غير رزم بر اساس متون 
و سفرنامه ها که هر دو نوع آن  در کنار هم در نگاره هاي 
رزم قابل مشاهده هستند، موضوعي است که در بخش 
اول اين نوشتار بررسي شده است. در بخش بعدي ١٥ 
شده  مطالعه  و  معرفي  تبريز  و  هرات  مکاتب  از  نگاره 
است تا از اين طريق با ذهنيتي آگاهانه بتوان عناصر غالب 
پوشاک رزم در هر دوره را شناسايي کرد. سپس روند 
تغييرات ايجاد شده در سراسر هر دوره و فراتر از آن از 
مکتب هرات تا تبريز تجزيه و تحليل شده است. نگاره هاي 
مربوط به نسخ خطي اين پژوهش مربوط به مکتب هرات 
در دوره تيموري و مکتب تبريز در دوره صفوي است. 
سواالت مطرح شده بر مبناي ضرورت موضوع پژوهش 
عبارتند از: ١. پوشاک رزم در مکتب هرات و تبريز در نسخ 
خطي به چه نحوي نمايش داده شده و آيا بازسازي اين نوع 
پوشاک ممکن است؟ ٢. چه تغييراتي در پوشاک رزم مکاتب 

فوق بر اساس مطالعه نگاره ها حاصل شده است؟

روش تحقيق
اطالعات اين مقاله به روش تاريخي و رويکرد آن تحليلي 
ـ تطبيقي است. روش جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و بر 
مبناي نسخ خطي مکاتب هنري هرات و تبريز است. بر اين 
اساس جامعه آماري انتخاب شده شامل پانزده نگاره با 
موضوع پوشاک رزم است که هشت نگاره متعلق به مکتب 

هرات و هفت نگاره متعلق به مکتب تبريز است.

پيشينه پژوهش
تاکنون مطالعات زيادي در ارتباط با نگارگري در مکاتب 

هرات و تبريز صورت گرفته است؛ از جمله مي توان به 
پژوهش هاي نارمال لطيفيان در مقاله «بررسي ويژگي ها 
تيموري  دوران  در  ايراني  نگاره هاي  تطبيقي  مطالعه  و 
از نگاره هاي مکتب هرات را  و صفوي» (١٣٨١)، برخي 
بررسي کرده است. نرگس بيک مرادي نيز در مقاله خود 
با عنوان «بررسي تطبيقي فرم و رنگ شاهنامه بايسنقري 
و طهماسبي» (١٣٨٧)، به عناصر هنري در مکتب هرات 
اشاره نموده است. هم چنين حسين ناغاني ابراهيمي در 
پژوهش خود «مطالعه تطبيقي شکل انسان در نگارگري 
اجراي  نحوه   به   ،(١٣٨٨) قاجار»  نقاشي  و  هرات  مکتب 
جمله  از  است.  پرداخته  هرات  مکتب  در  انساني  نقش 
گرفته،  صورت  تبريز  مکتب  زمينه  در  که  پژوهش هايي 
مي توان به مقاله مريم يزدان پناه با عنوان «بررسي مکتب 
نگاره هاي  از  استفاده  با  صفوي  دوره  تبريز  نگارگري 
شاهنامه شاه طهماسب» (١٣٨٩)، اشاره نمود. از آنجايي 
مطالعه  و  بررسي  به  مستقل  پژوهشي  در  تاکنون  که 
پوشاک رزم در نگاره هاي مکتب هرات و تبريز از طريق 
مقايسه تطبيقي آنها صورت نگرفته است، ضرورت انجام 

پژوهش حاضر تبيين مي گردد.

نگاهي مختصر به پوشاک در دوران تيموري و صفوي
به  صفوي  و  تيموري  دوره هاي  در  نگارگري  منابع 
همواره  و  مي پردازد  پوشاک  انواع  از  شرح گسترده اي 
است.  بوده  محققان  براي  مناسبي  و  دقيق  ابزار 
نگاره  ها عالوه بر آن که جهت مستندسازي پوشاک در 
بر جاي  از آن ها  نمونه هاي کمي  دوره هاي اسالمي که 
چگونگي  دادن  نشان  در  دارند،  ويژه اي  اهميت  مانده 
اين  به  مفيدند.  نيز  لباس  گوناگون  قسمت هاي  پوشيدن 
مفصل  اليه هاي  از  متشکل  ايراني  ها  لباس هاي  که  دليل 
(يارشاطر،٩٦:١٣٨٢).  است  بوده  گوناگون  اجزاي  و 
براي تشخيص انواع لباس و پوشاک در دوره  تيموري 
و صفوي مي توان از آثار نگارگري بهره گرفت، چنانکه 
با استناد به نقوش اين نگاره ها مي توان به وجود ٧ قطعه 
قباي  زير،  پيراهن  قبيل  از  تيموري  دوره  در  پوشاک 
نوع ساق  از  پاي افزار  جبه،  يا  باالپوش  رو،  قباي  زير، 
بلند، نيمه ساق بلند و بدون ساق، انواع عمامه پيچيده به 
کاله و شلوار و ٩ قطعه لباس در دوره صفوي شامل: 
عمامه، پيراهن زير، پيراهن رو، قبا، شال کمر، باالپوش، 
کرد  اشاره  افزار  پاي  و  جوراب  جوراب،  بدون  شلوار 
(ضياءپور، ١٣٤٩: ١٧٧). در نگاره هايي که تحت عنوان 
قابل  پوشاک  نوع  دو  شده اند،  انتخاب  رزم  نگاره هاي 
با  ارتباط  در  مستقيمٌا  که  پوشاکي  يکي  است،  مشاهده 
رزم قرار مي گيرد، و ديگري پوشاکي که با رزم ارتباطي 
ندارد ولي در صحنه هاي رزم در کنار پوشاک مربوط 
به رزم بر تن افراد ديده مي شود. هم اينک به بررسي اين 

دو نوع از پوشاک مي پردازيم.
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انواع پوشاک رزم در دوره هاي تيموري و صفوي بر 
اساس متون

١. خفتان 
اين لباس بسيار سبک و راحت است و براي کاستن از 
زبري و خشني زره، زير زره و حفظ تن پوشيده مي شده 
است (غيبي، ١٣٨٤ : ٤٥١). درون اين لباس را با ابريشم 
پر مي کردند و بخيه زيادي مي زدند و آن را در روزهاي 

جنگ مي پوشيدند (شريعت پناهي، ١٣٧٢: ٣٣٤) .

٢.زره 
تن پوش اصلي سپاهيان به هنگام نبرد زره هاي پوالدين و 
آهنين بود که از انواع حلقه هاي ريز بافته مي شد و بلندي 
تکه هاي  با  بسته  جلو  آن  نوع  يک  مي رسيد.  زانو  تا  آن 
مستطيل شکل طراحي شده است که اين تکه هاي مستطيل 
شکل جلو سينه و پشت را مي پوشاند، نوع ديگر نيم تنه اي 
بود که با بست هاي فلزي در جلو سينه بسته مي شد و 

آستيني کوتاه داشت (غيبي، ١٣٨٤ : ٤٥١).
٣. چهار آيينه 

از عناصر اصلي پوشش به هنگام نبرد چهار آيينه است که 
براي نگه داري سينه و پهلو و پشت از آسيب نيزه  دشمن 
پوشيده مي شد (ذکاء، ١٣٥٠: ١٩٣). اين پوشش از چهار يا 
پنج تکه ورق هاي کلفت و ستبر فوالدي تشکيل شده که هر 
تکه به شکل مستطيل در جلو و پشت پهلو ها قرار مي گرفته 
و توسط بند هاي چرمين و سگک به يکديگر بسته مي شده 
(غيبي،  مي پوشيدند  زره  روي  بر  آن را  معموًال  و  است 

.(١٣٨٤: ٤٥١-٤٥٢

٤. کاله خود
سرو  حفظ  براي  که  است  پوالديني  و  آهنين  کاله   
صورت از گزند ادوات جنگي روي سر قرار مي گرفت. 
آن  نوع  يک  هستند:  اساسي  نوع  دو  شامل  کاله خودها 
کاله خود فوالدي و آهنين گردي بود که به اندازه کاسه 
زايده اي  مي ناميدند،  طاس  آن را  و  مي شد  ساخته  سر 
نوک تيز در باالي آن تعبيه مي شد و پرچمي کوچک براي 
تشخيص سپاهيان خودي روي آن قرار مي گرفت (ذکاء، 
١٣٥٠ : ١٩٠). نوع ديگر کاله خود، مانند زره از حلقه هاي 
و  گوش ها  سراسر  که  است  شده  ساخته  فوالدي  ريز 
پشت گردن در ناحيه کاله خود را پوشش مي داده است 

(غيبي، ١٣٨٤ : ٤٥٣).

٥. بازوبند، ساق بند و زانوبند 
اين پوشش هاي فوالدين در هنگام نبرد پوشيده شده و 
به  زانو  و  پا  ساق  دست،  بازو، ساق  از  محافظت  براي 
کار مي رفته است. بازو بند از مچ دست تا آرنج يا روي 
شانه را محافظت مي کرد و زانو بند روي زانوها به وسيله 

بندهاي چرمي بسته مي شده است (ذکاء، ١٣٥٠: ١٩١). 

٦. کمربند 
يراق  گاهي  و  چرمي  کمربندهاي  زره  روي  سپاهيان 
مي بستند که داراي قالب هاي فوالدي و زرکوب بود، اين 
قالب ها را مانند قوطي هاي کوچک مي ساخته که در درون 
آن مي توانستند قرآن کوچکي به خط غبار جاي دهند، کارد 
و ابزارهاي ويژه جنگ و افزارهاي گرم از کمربند آويخته 
مي شد و شال کمر را روي کمربند بسته و خنجرهاي خود 

را روي آن مي گذاشتند (ذکاء، ١٣٥٠: ١٩٢).

٧. زه گير 
زه گير، حلقه يا انگشترهايي از عقيق، يشم، مرمر و شاخ 
از  تا  قرار مي گرفت  انگشت شست سپاهيان  بود که در 
بيشتر  چه  هر  نيرويي  با  را  کمان  زه  بتوانند  آن  طريق 
بکشند تا آسيبي به انگشت آنان نرسد. رشته زه بر روي 
اين زه گيرها مي افتاد و انگشت آنان آسيبي نمي ديد (غيبي، 

.(١٣٨٤: ٤٥٥

انواع پوشاک غير رزم در دوره هاي تيموري و صفوي 
بر اساس متون و سفرنامه ها 

از جمله مهم ترين منابع در مورد پوشاک دوره تيموري 
اطالعاتي است که در متون و سفرنامه ها گردآوري شده 
است. متون عربي و فارسي معاصر اطالعات محدودي 
به دست مي دهند و معموًال از منسوجات و پارچه ها بدون 
توصيف پوشاکي که از آن ها تهيه مي شده، نام برده اند. در 
بيشتر اين منابع به رداها و کمربندهايي اشاره شده است که 
در مناسبت هاي گوناگون به عنوان تشرف و گرامي داشت، 
را  ما  ذهنيت  حدي  تا  اروپايي  منابع  اما  مي شدند؛  اهدا 
روشن تر مي سازد. کالويخو در سفرنامه اش اشاره مي کند 
که تيمور، سفيران را با اهداي رداها، پيراهن هاي هم سان 
و کاله هاي درباري گرامي داشته است. او هم چنين در اين 
دوره به لباس هاي بلند مرداني اشاره مي کند که در قسمت 

سينه باز بوده اند (يارشاطر، ١٣٨٢: ١٧٧ـ١٨٠).
در آغاز عصر صفوي خصيصه هاي هنري عهد تيموري در 
پوشاک همچنان متداول است، به گونه اي که در پوشش هاي 
اين دوره، ويژگي هاي مکتب هنري تيموري به همراه ذوق و 
نبوغ هنر ايراني قابل مشاهده است. در متون و سفرنامه هاي 
سياحان اروپايي اشارات متعددي به انواع قطعات پوشاک 
در دوره صفوي شده است. در ادامه به نمونه هايي که هم 
ترسيم  نگاره ها  در  اشاره شده و هم  آن ها  به  در متون 
شده اند، اشاره مي شود. اين موضوع حاکي از آنست که 
هنرمند عصر صفوي در ترسيم نگاره ها بازتابي از واقعيات 

جامعه را منعکس مي کند. اين نمونه ها عبارت اند از:

١. پيراهن
در دوره صفوي دو پيراهن رايج بوده است؛ يکي پيراهن زير و 
ديگري پيراهني که از رو پوشيده مي شد (غيبي، ١٣٨٤: ٤١٩).



يقة  و  مي رسيده  زانو  روي  تا  عصر  اين  پيراهن هاي 
بوده است (شاردن،  نداشته و ساده  برگردان  پيراهن ها 
معموًال  دوره  اين  در  مردم  آن،  بر  عالوه   .(١٣٧٤: ٧٩٩
پيراهني از پارچة گل دار زير قبا به تن مي کردند (تاورنيه، 

 .(١٣٣٦: ٢٩١
٢. قبا

با توجه به نگاره هاي باقي مانده از دوره صفوي دو نوع 
قبا معمول بوده است؛ يکي قباي جلوباز با آستين هاي بلند 
که از طريق شال بسته مي شد و يقة   آن در جلو سينه 
برگردان و مورب است. نوع ديگر قبايي جلو باز با آستين 
گلو و جلو  از زير  به واسطه دکمه هايي  کوتاه است که 
سينه بسته مي شود (غيبي، ١٣٨٤: ٤٢٣). مردها در اين 
دوره قباي بلندي مي پوشند که تا ساق پاي آن ها مي رسد 

(شاردن، ١٣٧٤: ٨٠١).

٣.عبا
در دوره صفوي به صورت شنل آستين دار کوتاه يا بلند 

رواج مي يابد (غيبي، ١٣٨٤: ٤٢٩).  
٤. شلوار

و  مي شود  رايج  ميانه عصر صفوي  در  پوشش شلوار 

 :١٣٣٦ (تاورنيه،  است  مي رسيده  پا  قوزک  تا  معموًال 
.(٦٢٣

٥. انواع پوشش سر
کالهي  صورت  به  دوره  اين  در  سر  پوشش  رايج ترين 
نمدين است که در آن نواري به صورت دستار، چندين 
بار دور آن پيچيده شده و براي زينت پري جلوي آن قرار 
اوايل دوره صفوي  يا دستار در  مي گرفته است. عمامه 
آن  زير  که  بود  ترک  دوازده  نمدي  يا  زربافت  کاله  يک 
 :١٣٨٢ (يارشاطر،  است  مي گرفته  قرار  صافي  عرقچين 
مي توان  دوره  اين  در  پوشش سر  انواع  ديگر  از   .(٢٠٠
به کاله هاي مخروطي اشاره کرد که در آن  خطوطي از 
به  و شکل خاصي  کشيده شده  کاله  مرکز  به  پيرامون 
آن مي داده است (شهنشاهي، ١٣٧٤: ١٢٠-١٢٦). در اين 
دوره هم چنين گاهي از کاله پوستي استفاده مي شده است، 
اين پوست ها مانند ابريشم نرم و ظريف و در عين حال 

گرانبها بوده است (اولئاريوس، ١٣٧٩: ٦٤٠). 

بررسي نگاره هاي رزم در مکتب هرات
هنر نگارگري در اين دوره منحصر به تصويرهايي بود که 

تصوير١. جنگ رستم و اسفنديار،شاهنامه جوکي، مکتب هرات، مأخذ: 
http://nashibofaraz.blogsky.com/1391/07/16/post-208

تصوير٢. کشته شدن هومان به دست بيژن، شاهنامه جوکي، مکتب 
هرات، مأخذ:  همان.
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براي نسخه هاي خطي کشيده مي شد. با استقرار بايسنقر 
در پايتخت، هرات مرکز اصلي نگارگري و خلق نسخه هاي 
در  ٧٠و٧١).   :١٣٨٣ (اميرخاني،  گشت  مصور  نفيس 
حقيقت در مکتب هرات نقاشي به موازات ادبيات پيشرفت 
نيز  پوشاک  بررسي  به  نگارگري  مطالعه  با  مي توان  و 
و  مردمي  فعاليت هاي  بهزاد  چون  هنرمنداني  پرداخت. 
انساني را در سبک  نگاره هاي اين دوره وارد کرده و به 
اين ترتيب به پيکره ها و افراد، حالت هايي واقعي مي دهند 
(کنباي، ١٣٨١: ٧٥ـ٦٢). در شاهنامه  محمد جوکي مربوط 
به اوليل دوره تيموري، شاهنامه بايسنقري و نگاره هاي 
قابل  تعداد  دوره،  اين  اواخر  و  اواسط  به  مربوط  بهزاد 
به  ادامه  در  که  شده  تصويرسازي  رزم  نگاره  توجهي 
بررسي پوشاک رزم در تعدادي از نگاره هاي مکتب هرات 

پرداخته مي شود. 
(تصوير۱)در اين نگاره افراد زره بر تن ندارند و داراي 
جامه هايي بلند با آستين کوتاه هستند که بلندي آن  تا مچ 
پا مي رسد. روي پيراهن ها کمربندهاي نازکي به رنگ هاي 
و  رستم  سر  پوشش  است.  شده  بسته   طاليي  و  آبي 
اسفنديار در اين نگاره به دو صورت نقش شده است: يکي 
از نوع کاله خودهايي که از حلقه هاي ريز فوالدي تشکيل 
شده است و روي گوش ها را هم پوشش مي دهد و ديگري 
از نوع کالهخود گرد فوالدي و آهنيني که به اندازه کاسه 

سر است. 
(تصوير٢) در اين نگاره افراد زره بر تن نداشته، بجاي 
آن پيراهن هايي بلند و آستين دار پوشيده و از روي آن ها 
و  آبي  رنگ هاي  به  کوتاه  آستين  با  کوتاه تر  جامه هايي 
عنابي پوشيده اند. بلندي اين پيراهن ها، تا روي زانو است. 
رنگ هاي  به  نازک  کمربندهايي  افراد  پيراهن هاي  روي 
مشکي و قهوه اي تعبيه شده که توسط سگگ هايي به هم 
قفل شده اند. پوشش سر افراد در اين نگاره از دو نوع گرد 
کاسه اي با پوشش مقنعه اي و پوشش روگوشي متشکل 
از حلقه هاي ريز فوالدي است. هم چنين در اين نگاره افراد 
مجهز به ساق دست هايي هستند که از مچ تا آرنج آن ها 

را مي پوشاند.
(تصوير٣) در اين نگاره افراد زره بر تن ندارند. سپاهيان 
جامه هايي ساده يا طرح دار با آستين کوتاه به رنگ هاي 
قرمز، آبي، مشکي و سبز را بر روي پيراهن هاي آستين 
چکمه هاي  صورت  به  اغلب  پا  پوشش  پوشيده اند.  بلند 
مشکي رنگ ساق بلندي است که تا زير زانو مي رسيده 
پوشش  از  مختلفي  انواع  هم چنين  نگاره  اين  در  است. 
گرد  کاله خود هاي  نوع  از  يکي  است:  مشاهده شده  سر 
فوالدي و آهنين که به اندازه کاسه سر است، و ديگري 
کاله خودهايي که از حلقه هاي ريز فوالدي ساخته شده و 
سراسر گوش ها و ناحيه پشت گردن را پوشش مي داده 

 تصوير٣. نبرد جيحون، ظفرنامه علي يزدي، منسوب به بهزاد، هرات،
مجموعه گارت، بالتيمور، مأخذ: آژند، ١٣٨٩: ٢٩٣

مأخذ: هرات،  افراسياب،  و  کيخسرو  سپاهيان  جنگ   تصوير٤. 
شاهنامه بايسنغري، کتابخانه گلستان: ٢٣٥



است که با پوشش مقنعه اي و گاهي بدون مقنعه نمود پيدا 
مي کند. بر روي بعضي از کاله خودها پرچم کوچکي تعبيه 
کاله ساده  به صورت  پوشش سر  مواردي  در  و  شده 
نمدي به رنگ سفيد با لبه آبي و مشکي نقش شده است. 

(تصوير٤) در اين نگاره گروهي از سپاهيان زره راه راه 
سبز و طاليي بر روي پيراهن هايي آستين بلند به رنگ هاي 
نارنجي، سبز و آبي بر تن دارند. پوشش سر آن ها از نوع 
کاله خودهايي است که سراسر گوش ها و پشت گردن را 
پوشش مي دهد. گروه ديگر زره هايي به رنگ سورمه اي 
کم رنگ که با نقوش نقطه اي طاليي رنگ تزيين شده، بر 
روي پيراهن هاي آستين بلند پوشيده اند که در نوع خود 
منحصر به فرد است. پوشش سر آن ها کاله خودهايي از 
نوع گرد ساده که فقط کاسه سر را پوشش مي داده و يا 
رو گوشي با پوشش مقنعه اي است. هر دو گروه داراي 
پوشش ساق دست هستند و چکمه هايي به رنگ طاليي که 

بلندي آن ها تا روي زانو مي رسد، به پا دارند.
(تصوير٥) در اين نگاره اسفنديار و سپاهيانش زره هايي 
راه راه به رنگ هاي سبز و طاليي بر تن دارند که بلندي آن 
تا روي زانو مي رسد، جملگي اين زره ها از جلو در قسمت 
پايين چاک دار و از پشت با دکمه هايي مشکي رنگ بسته 
شده اند. پوشش سر به صورت کاله خودهاي پوالدين و 
ساده اي است که فقط گردي کاسه سر را پوشانده و در 

زير داري پوشش مقنعه اي مي باشند. همه افراد داراي ساق 
دست هايي هستند که از مچ تا آرنج آن ها را پوشانده است. 
پوشش پاي همه سپاهيان به جزء اسفنديار که چکمه هايي 
طاليي به پا دارد، چکمه هايي مشکي رنگ است و همگي در 

روي زره کمربندهاي مشکي نازکي را بسته اند.
(تصوير٦)در اين نگاره جزء در يک مورد، افراد زره هايي 
ـ  سبز  و  روشن  ـ  تيره  سبز  رنگ  طيف  دو  در  راه راه 
نارنجي بر تن دارند. بلندي زره ها تا روي زانو مي رسد 
رنگ هاي  به  بلندي  آستين  پيراهن هاي  آن  زير  در  و 
نارنجي، بنفش و آبي پوشيده اند. کاله خودها از دو نوع 
پوالدين ساده که فقط گردي کاسه سر را مي پوشاند و 
رو گوشي بر روي پوشش مقنعه اي هستند که بر روي 
آن ها پرچم هاي کوچکي قرار دارد. پوشش پاي افراد در 
اين صحنه به صورت چکمه هايي به رنگ هاي سبز تيره 
و روشن و گاهي مشکي و قرمز است. افراد داراي ساق 
دست هايي پوالدين به رنگ سبز است که از مچ دست تا 

آرنج آن ها را پوشش داده است.
و  سبز  راه راه  زره هاي  افراد  نگاره  اين  (تصوير٧)در 
نارنجي رنگي که بلندي آن ها تا روي زانو مي رسيده را 
روي  و  گردن  جلوي  و  زير  از  قسمتي  که  دارند  تن  بر 
کتف را نپوشانده است. پيراهن هاي زير زره به رنگ هاي 
رنگ  سبز  و  بلند  ساق  افراد  چکمه هاي  و  آبي  و  قرمز 

تصوير٦. کشتن سياوش، هرات، مأخذ: همان  : ١٦٣ تصوير٥. کشته شدن ارجاسب در رويين دژ به دست اسفنديار، هرات، 
مأخذ: همان : ٤٠١ 
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است. کاله خودها از دو نوع ساده و رو گوشي با پوشش 
مقنعه اي، و کمربندها نازک و به رنگ هاي آبي و مشکي 
بر روي زره بسته شده است. هر دو شخص هم داراي 
ساق دست هايي پوالدين به رنگ سبزاند که از مچ تا آرنج 

را پوشانده است.
(تصوير٨) در اين نگاره اسفنديار زره اي از نوع معمول 
زره هاي متداول در مکتب هرات به صورت راه راه و جلو 
کمربندي  و  دارد  تن  بر  سبز  و  نارنجي  رنگ  به  بسته 
پوشش  است.  پوشيده  زره  روي  مشکي  رنگ  به  نازک 
سر او به صورت کاله خودي است که از حلقه هاي ريز 
فوالدي تشکيل شده و روي گوش ها را پوشش داده است. 
اسفنديار هم چنين مجهز به ساق دست بوده و چکمه هاي 

قرمز رنگي را نيز به پا دارد.

مكتب تبريز
با سقوط دولت تيموري، بهزاد همراه شاه اسماعيل صفوي 
به تبريز رفت و در آن جا فرمان کالنتري يا همان حکم 
رياست کتابخانه  سلطنتي را دريافت کرد و از جانب او 
به نادر دوران ملقب شد (کورکيان، ١٣٧٧: ٣٩). بي ترديد 
ايراني در زمان  تأثير زيادي در جريان نگارگري  بهزاد 
حيات و مماتش داشت و اين تأثير در جهت ناتوراليسم 
ميراث  که  آکادميک  ناپذيري  انعطاف  عمومي  تلطيف  و 
بايسنقر بود قرار داشت و نگاره هاي او دو چندان زنده تر 

و طبيعي تر از ساير نگارگران است (رابينسن،١٣٤٩: ٧٦). 
بهزاد  کتابخانه  کالنتري  فرمان  که  نيست  ذهن  از  دور 
در راستاي برنامه ريزي شاه اسماعيل براي کتاب آرايي 
شاهنامه  موسوم به شاهنامه شاه طهماسب بوده است. کار 
 Dickson) اين شاهنامه از ٩٢٨ـ٩٤١ هـ.ق به طول کشيد
Welch, 1981: 7 &). شايد باشکوه ترين و مفصل ترين 

پروژه انجام يافته در مکتب تبريز دوره  صفوي، شاهنامه  
اين  باشد.  هوتون  شاهنامه  به  معروف  شاه طهماسبي 
شاهنامه نشان  دهنده  تمامي جزئيات سبک هاي نگارگري 
ايران در مراحل گوناگون بالندگي آن است (آژند، ١٣٨٩: 
در  رزم  پوشاک  مطالعه  و  بررسي  به  اينک  هم   .(٥١٧

تعدادي از نگاره هاي مکتب تبريز پرداخته مي شود. 
ندارند.  تن  بر  زره  سپاهيان  نگاره  اين  در  (تصوير٩) 
فقط بر تن دو شخص شاهد پوشش چهارآيينه مرکب از 
به وسيلة    که  فلزي هستيم  چهار صفحه مستطيل شکل 
لوال به يکديگر متصل مي شده و اطراف بدن را از آسيب 
اين  در  افراد  ساير  است.  مي کرده  محافظت  ضربات 
نگاره جامه هايي ساده يا طرح دار به رنگ هاي آبي، سبز، 
زرد، سرمه اي، نارنجي و قهوه اي بر تن دارند که عمومًا 
پيراهن هايي آستين کوتاه و دکمه دار هستند که بلندي آنها 
تا روي زانو مي رسد و بر روي آن ها کمربندهاي نازکي 
به رنگ هاي مشکي و سفيد و قرمز و قهوه اي بسته شده 
از  يا  افراد مشاهده مي شود  تن  بر  که  است. جامه هايي 

تصوير٨. کشته شدن گرگ ها توسط اسفنديار، هرات، مأخذ: همان: تصوير٧. نبرد گودرز با پيران، هرات، مأخذ: همان: ٣١٨.
٣٩٣



نوع ساده و جلو باز هستند که به وسيله دکمه هايي به 
هم بسته مي شده اند و يا از نوع جامه هايي طرح دار و جلو 
بسته هستند. پوشش سر سپاهيان از نوع کالهخودهاي 
قزلباشي  نوع  از  گرد کاسه اي و روگوشي و همين طور 
است. همه افراد به جزء افرادي که کاله قزلباشي بر سر 
دارند، داراي ساق دست هاي فلزي اند که از مچ تا آرنج 

آن ها را پوشش مي دهد.
زره  کاموس  و  اسکندر  فقط  نگاره  اين  در  (تصوير١٠) 
افراد قباهايي رنگارنگ از نوع ساده  بر تن دارند. ساير 
زرد  نارنجي،  آبي،  قرمز،  سبز،  رنگ هاي  به  دکمه دار  و 
پايين داراي چاک مي باشد را  و سرمه اي که در قسمت 
بلندتر  پيراهن هايي  روي  بر  قباها  را  اين  دارند.  تن  بر 
اين  در  پوشيده اند.  زانو مي رسيده،  تا روي  که  و ساده 
نگاره بر تن برخي از افراد شاهد پوشش شلوار هستيم 
و افراد بر روي اين شلوارها چکمه هايي بلند که تا زير 
زانو مي رسيده، به پا دارند. ساير افراد داراي کفش هاي 
نوک تيز و ساده هستند. پوشش ساق دست فلزي تنها بر 
دستان اسکندر و کاموس ديده مي شود. در اين نگاره چند 
نوع پوشش سر قابل مشاهده است؛ کاله خودهايي از نوع 
گرد کاسه اي با لبه طاليي و پوشش مقنعه اي که بر باالي 

آن ها پرچمي کوچک تعبيه شده است، کالهخودهايي با 
پوشش روگوشي و کاله هايي از نوع نمدي ساده سفيد 
يافته  لبه هايي به رنگ هاي آبي و سبز زينت  با  رنگ که 
روي  بر  پوستين  پوششي  اسکندر  سر  بر  اما  است؛ 
کالهخود فلزي کشيده شده که بر روي آن پرچمي طاليي 
قابل  اسکندر  بر سر  فقط  پوشش  اين  است.  تعبيه شده 

مشاهده است.
ندارند  تن  بر  زره  سپاهيان  نگاره  اين  در  (تصوير١١) 
رنگ هاي  به  طرح دار  مواردي  در  و  ساده  جامه هايي  و 
پوشيده اند.  زرد  و  قرمز  سبز،  نارنجي،  آبي،  سرمه اي، 
عالوه بر پيراهن هاي آستين کوتاه و بلند، شاهد پوشيدن 
عبا بر روي پيراهن و همين طور ظهور پيراهن به همراه 
به صورت  کاله ضحاک  هستيم.  اين صحنه  در  شلوار 
که  است  ساده اي  و  رنگ  قهوه اي  کنگره اي  کاله خود 
کاسه سر او را پوشانيده و با پرهاي زينتي آراسته شده 
است، کاله سپاهيان عادي از نوع قزلباشي و به صورت 
دستاري سفيد رنگ است که دور سر آن ها پيچيده شده 
و در مرکز آن ميله اي تعبيه شده است. پوشش پاي افراد 
است.  رنگ  مشکي  و  تيز  نوک  ساده  کفش هاي  نوع  از 
اين نگاره  تنوع بسيار زياد رنگ و طرح در پوشاک در 

تصوير٩. نگاره جنگ اسکندر با فوز هندي، شاهنامه طهماسب، 
گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران، منسوب به عبدالوهاب. ماخذ: 

شاهنامه شاه طهماسبي، ١٣٩٣: ٢٧٥

تصوير١٠. نگاره جنگ رستم با کاموس، شاهنامة طهماسب، گنجينه 
موزه هنرهاي معاصر، منسوب به عبدالوهاب. ماخذ: همان : ٢٢٢.
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مثال زدني است.
و  ندارند  تن  بر  زره  افراد  نگاره  اين  در  (تصوير١٢) 
قباهايي آستين کوتاه بر روي پيراهن هايي با آستين بلند 
پوشيده اند. رنگ جامه هاي سپاهيان عادي بسيار متنوع 
است.  آبي  و  سبز  بنفش،  نارنجي،  رنگ هاي  به  و  است 
با  شده  تزئين  و  رنگ  پر  آبي  رنگ  به  قبايي  طهمورث 
نقوش نقطه اي طاليي رنگ بر روي پيراهني آستين بلند 
به رنگ قرمز که با همين نقوش تزيين شده را بر تن دارد 
اين  در  است.  بي نظير  خود  نوع  در  زيبايي  حيث  از  که 
تصوير سه نوع پوشش سر مشاهده مي شود که شامل 
دستارهاي سفيد رنگ ساده و کالهخودهاي قهوه اي رنگ 
ساده بدون پر است که اين دو نوع بر سر سپاهيان عادي 
کاسه  گردي  که  است  کاله خودي  سوم  نوع  دارد.  قرار 
سر را پوشانيده و به رنگ مشکي با لبه کنگره دار طاليي 
است. اين کاله خود بر سر طهمورث قرار دارد و پر زينتي 

قزلباشي بر روي آن تعبيه شده است.

از  که  کاله خودي  رستم  نگاره  اين  در  (تصوير١٣) 
گوش ها  سراسر  و  شده  ساخته  فوالدي  ريز  حلقه هاي 
دارد که روي  بر سر  داده  را پوشش  او  و پشت گردن 
آن پوششي پوستين تعبيه شده است. همان طور که قبًال 
عنوان شد اين پوشش تنها بر سر بزرگان ديده مي شود. 
رنگ پيراهن زير رستم قرمز و لباس رو پوستين و به 
رنگ قهوه اي با آستين کوتاه است. هم چنين ساق دستي 
فلزي که از پشت آرنج تا روي مچ را فرا گرفته در اين 

تصوير مشهود است.
ندارند،  تن  بر  زره  افراد  نگاره  اين  (تصوير١٤)در 
و  سبز  رنگ هاي  به  کوتاه  آستين  نوع  از  جامه هايشان 
قرمز بر روي پيراهن هاي آستين بلند است. وجود عبايي 
طرح دار با ترکيب رنگ آبي و مشکي بر روي پيراهن جالل 
قابل توجه است. پوشش سر به صورت مخروطي ساده بر 
سر شخص عادي و کاله قزلباشي به شکل دستاري سفيد 
که ميله اي بر سر آن تعبيه شده بر سر جالل و شخصي 
ديگر که داراي مقام است، مشاهده مي شود. کمربندهاي 

افراد به رنگ مشکي و پهن تر از دوره هرات است.
(تصوير١٥) در اين نگاره افراد زره بر تن ندارند و قباهايي 
آستين کوتاه و طرح دار به رنگ هاي مشکي، قهوه اي، قرمز 
و سفيد بر روي پيراهن هايي آستين بلند به رنگ هاي قرمز 
و آبي که بلندي آن ها تا روي زانو مي رسيد بر تن دارند. به 
نظر مي رسد که هوشنگ پيراهني پوستين و پشمين آستين 
کوتاه را بر روي پيراهني آستين بلند پوشيده است. پوشش 
سر افراد عادي از نوع ساده مخروطي به رنگ هاي سفيد 
و مشکي است که فقط گردي سر را مي پوشاند و در دو 
مورد که مربوط به هوشنگ و يکي ديگر از بزرگان است به 
صورت کالهي گرد با لبه اي کنگره دار به رنگ هاي مشکي 
و طاليي است که روي آن  پرهاي زينتي تعبيه شده است. 
زانو  زير  تا  آن ها  بلندي  که  مشکي  چکمه هايي  سپاهيان 

مي رسيده و کفش هايي ساده به رنگ آبي به پا دارند.

بحث و تحليل
مطالعه  مورد  نگاره هاي  در  پوشاک  انواع  بررسي  با 
مي توان روند تغيير را در پوشاک سپاهيان رزم مکاتب 
هرات و تبريز به خوبي مشاهده نمود. عمده اين تغييرات 
وجود پررنگ پوشش زره بر تن سپاهيان مکتب هرات و 
وجود بسيار کم رنگ آن در مکتب تبريز است؛ به گونه اي 
که به حضور زره فقط در يک نگاره از نگاره هاي تبريز 
مي توان اشاره کرد و مي توان از آن به عنوان تحولي در 
نگاره هاي اين دوره ياد کرد. به اين صورت که استفاده 
را  خود  جاي  و  کم تر شده  تبريز  نگاره هاي  در  زره  از 
به ظهور سبک پوشاک روزمره و عادي بر تن سپاهيان 
مي دهد؛ از آن جمله مي توان به ظهور پوشاک پشمين و 
پيراهن ها  روي  بر  عبا  ظهور  و  بزرگان  تن  بر  پوستين 
اشاره کرد.  بر تن سپاهيان  پيراهن و شلوار  و پوشش 

تصوير١١. حمله ضحاک به قصر قريدون، تبريز، مأخذ: همان.
  



تزئيني  نقوش  تبريز  از طرفي در هر دو مکتب هرات و 
هندسي و ساده با کاربردهاي مشابه در پوشش سپاهيان 
ديده مي شود. به دليل پيشرفت در خلق نقوش تزئيني در 
دوران  اين  در  پوشاک رزم  در  نقش  تنوع  تبريز،  مکتب 
مشهود تر است که بارزترين نمونه آن در نقوش تزئيني 
طاليي رنگ در نگاره شکست ديوان به دست طهمورث 
قابل مشاهده است. به عالوه ايجاد تنوع در به کار بردن 
رنگ هاي بيشتر در نگاره هاي تبريز در مقايسه با هرات 
نشان از اعتالي هنر رنگ آميزي در اين مکتب دارد. مهم تر 
اين تنوع رنگ را هم زمان  اينکه گاه در نگاره هاي تبريز 
در  ويژگي  اين  که  حالي  در  ديد،  مي توان  نگاره  يک  در 

نگاره هاي هرات به چشم نمي خورد.
نتيجه قابل توجهي که با مطالعة  نگاره هاي مورد مطالعه 
حاصل شد آشنايي نسبي با وضعيت پوشش مردم در 
به  پرداختن  و  مراتبي  سلسله  نظر  از  مذکور  دوره هاي 
دوران  در سراسر  پوشاک  نوع  در  ايجاد شده  تحوالت 
مذکور است. در بحث نوع پوشاک از نظر سلسله مراتب 
در مکتب هرات بايد خاطر نشان کرد که تفاوت محسوسي 
ميان پوشاک فرمانده و افراد بلند پايه با سپاهيان عادي 
ديده نشده است و پوشش افراد تا حد زيادي يکسان و 
مشخص  مکتب  اين  نگاره هاي  بررسي  با  است.  مشابه 

گرديد که در اوايل دوره تيموري پيراهن ها بلندتر هستند 
و بلندي آن ها تا حدود مچ پا مي رسيده است، از طرفي 
در اوايل اين دوره هنوز در نگاره هاي با موضوع رزم، 
و  اواسط  در  اما  ندارد؛  افراد وجود  تن  بر  زره  پوشش 
اواخر اين دوره پوشش زره بر تن افراد مشاهده مي شود 
و پيراهن ها نيز کوتاه تر مي گردد؛ به صورتي که بلندي 
آن ها تا روي زانو ادامه داشته و افراد چکمه هايي بلند به پا 
دارند که تا زير زانو مي رسيده است. پوشش سر افراد را 
کالهخودهايي از نوع گرد ساده و يا روگوشي با پوشش 
مقنعه اي تشکيل مي داده است. در اواسط اين دوره نوع 
ديگري از پوشش سر به صورت کاله نمدي ساده ظاهر 

مي شود که در اوايل دوره وجود نداشت.
تفاوت هاي  آنکه در دوره صفوي  ديگر  توجه  قابل  نکته 
محسوس تري در نوع پوشاک افراد از نظر سلسله مراتبي 
مشاهده مي شود، به شکلي که کاربرد زره بسيار کم و آن 
هم تنها بر تن افراد بلند پايه و فرمانده مشاهده مي شود 
و ساير افراد و سپاهيان عادي زره بر تن ندارند. پوشش 
سر فرمانده و مقام هاي برتر از نوع کاله خودي است که 
گردي کاسه سر را پوشانده، به رنگ مشکي و قهوه اي، با 
لبه کنگره دار طاليي و پر زينتي قزلباشي روي آن تعبيه 
بر  که  پوستين  کاله  مواردي  در  هم چنين  است.  شده 

تصوير١٢. شکست ديوان به دست طهمورث، شاهنامه شاه طهماسبي، 
کار سلطان محمد، تبريز، موزه هنري متروپوليتن، نيويورک، مأخذ: 

شاهنامه شاه طهماسبي، ١٣٩٣: ٧٢

تصوير١٣. نگاره جنگ رستم و ارژنگ ديو ، تبريز، مأخذ: شاهنامه شاه 
طهماسبي، ١٣٩٣: ١٥٢
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روي کاله خود کشيده شده است بر سر فرمانده مشاهده 
مي شود. بر سر ساير افراد و سپاهيان عادي کاله خودهاي 
گرد ساده و روگوشي و کاله هاي مخروطي و قزلباشي قابل 
شناسايي است. عبا و پيراهن پشمين و پوستين و پيراهن هاي 
و  مي شود  مشاهده  و شاه  فرمانده  تن  بر  فقط  نيز  بلند 
ميانه هاي  از  است.  کوتاه تر  عادي  سپاهيان  پيراهن هاي 
اين دوره شلوارهاي تنگ و چسبان بر تن سپاهيان عادي 
مشاهده شده و در مواردي زير قبا شلوار به پا ندارند و 
پاهاي آن ها برهنه است. تفاوت ديگر در جنس پارچه هاي 

به کاررفته براي دوخت لباس است. پارچه هاي به کار رفته 
در لباس فرماندهان شامل انواع زربافت، مخمل  و ابريشم 
است.  کتان  و  نخ  از جنس  عادي  مردم  لباس  اما  است؛ 
سپاهيان در اوايل دوره صفوي قباهايي که بلندي آن ها 
تا مچ پا مي رسيد را روي پيراهن به تن مي کردند؛ ولي 
در اواسط اين دوره قباها به تدريج کوتاه تر مي شود. در 
ادامه  و  دارند  کشيده اي  حالت  عمامه ها  دوره  اين  اوايل 
سنت تيموري هستند؛ اما در دوره ميانه صفوي عمامه ها 

گرد و بزرگ مي شوند. 

تصوير١٥. کشتن هوشنگ ديو سياه را،شاهنامه شاه طهماسبي، حدود 
ـ.ق کار سلطان محمد، مجموعه خصوصي، مأخذ:همان:   ـ٩٤١ه ٩٣١

٥٥٤

تصوير١٤. کشتن جالل شمطال ديو را، مثنوي جمال و جالل، تبريز، 
٩٠٩-٩١٠، کتابخانه اپساال، سوئد، مأخذ: آژند، ١٣٨٩: ٥٩٣

مکتب تبريزمکتب هرات

طاليي، قرمز، سبز، آبي، مشکي و عنابيرنگ 
قرمز، نارنجي، سبز، زرد، 

بنفش، سفيد، قهوه اي، 
مشکي، آبي و سرمه اي

ـ نقوش تزئيني هندسي و سادهنقش
  نقوش تزئيني  هندسي و ساده 

  نقوش تزيئني نمادين و پيشرفته

جدول١.  مقايسه تطبيقي رنگ و نقش پوشاک رزم با توجه به نگاره هاي مورد مطالعه در مکاتب هرات و تبريز، مأخذ: نگارندگان.



جدول ٢. مقايسه تطبيقي اجزاء و عناصر پوشاک رزم با توجه به نگاره هاي مورد مطالعه در مکاتب هرات و تبريز، مأخذ: همان .

نمونه قابل مقايسه تصاويرمکتب تبريزتصاويرمکتب هرات
در موزه

زره

اين پوشش در نگاره هاي جنگ کيخسرو و افراسياب، 
کشته شدن ارجاسب به دست اسفنديار، کشته شدن 
سياوش، جنگ گودرز با پيران و کشته شدن گرگ ها 
توسط اسفنديار) مشاهده شده است، انواع زره هاي 

متداول در اين نگاره ها عبارتند از:
ـ زره هاي زنجيري و راه راه

ـ زره هاي چاک دار که بلندي آن ها تا زير زانو 
مي رسد

ـ زره هاي چاک دار تا باالي زانو
ـ زره بدون چاک 

_
فقط در نگاره جنگ اسکندر با کاموس 

مشاهده شده است
ـ زره چاک دار تا باالي زانو

مأخذ: سفرنامه رنه 
دالماني ۱۹۱۲

زره زنجيري، ايران، قرن 
۱۵ميالدي، کلکسيون

Major A.D.F.White

(خليلي، ۱۳۸۷: ۴۵)

به صورت لباسي در زير زره در ۵ نگاره اي که خفتان
__فقط در نگاره جنگ اسکندر با کاموس_پوشش زره مشاهده شده است وجود دارد

فقط در نگاره جنگ اسکندر با فوز هندي__چهارآيينه

مأخذ: سفرنامه
 رنه دالماني ۱۹۱۲

_

کاله خود

ـ کاله خود فوالدي و آهنين گردي که به اندازه ي 
کاسه سر ساخته مي شد

ـ کاله خودي متشکل از حلقه هاي ريز فوالدي که 
سراسر گوش ها و پشت گردن را در بر ميگرفت و 

گاهي داراي پوشش مقنعه اي بود

مأخذ: شهنشاهي، 
۱۰۹ :۱۳۷۴

مأخذ: شهنشاهي، 
۱۰۹ :۱۳۷۴

مأخذ: شهنشاهي، 
۹۱ :۱۳۷۴

  کاله خود فوالدي و آهنين گردي که به 
اندازه ي کاسه سر ساخته مي شد

ـ کاله خودي متشکل از حلقه هاي ريز 
فوالدي که سراسر گوش ها و پشت گردن 

را در بر مي گرفت
کاله خودي متشکل از حلقه هاي ريز 

فوالدي که بر روي آن پوششي پوستين 
قرار دارد و بر سر بزرگان ديده شده است

-کاله خود گرد قهوه اي يا مشکي با لبه 
کنگره دار طاليي که در مرکز آن پر زينتي 
تعبيه شده است و تنها بر سر فرماندهان 

ديده شده است

مأخذ: شهنشاهي، 
۱۱۱ :۱۳۷۴

مأخذ: شهنشاهي، 
۱۱۱ :۱۳۷۴

مأخذ: شهنشاهي، 
۱۱۰ :۱۳۷۴

کالهخود، موزه لوور، احتماًال 
مملوکي، ابتداي قرن ۱۶م.، 
(مشابه نمونه هاي عثماني) 

(خليلي، ۱۳۸۷: ۷۸). 

کالهخود، ايران، قرن ۱۹، مأخذ: 
(خليلي، ۱۳۸۷: ۱۰)

کالهخود، ايران، قرن ۱۹م.، 
(مشابه مينياتورهاي عهد 

مملوکي) (خليلي، ۱۳۸۷: ۷۸). 

-____بازوبند

ساق دست

در تمام نگاره هاي هرات سپاهيان داراي پوشش 
ساق دست هستند که معموٌال از آرنج تا مچ دست را 

_پوشش مي داده است

فقط در نگاره   هاي جنگ اسکندر با فوز 
هندي، جنگ اسکندر با کاموس و جنگ 
رستم با ارژنگ ديو، شاهد اين پوشش 

هستيم که از مچ دست تا آرنج را پوشش 
داده است.

_-

_____ساق پا

_____زانوبند

کمربند
کمربندهاي نگاره هاي هرات نازک  و به رنگ مشکي 

_مي باشند و با سگگ هاي فلزي به هم قفل شده اند
کمربندهاي نگاره هاي تبريز پهن  و به 

رنگ هاي مشکي و آبي مي باشند که توسط 
سگگ هاي فلزي بسته شده است.

__

_____زه گير

نتيجه
ترسيم پوشاک از عوامل شاخص در نگارگري هاي مکاتب هرات و تبريز است که در به تصوير در آوردن 
واقعيات زمانه، تعهدي بر هنرمند آن دوران محسوب مي شده است. مشابهِت انواع پوشاک مستند شده در 

 بررسي تطبيقي پوشاک رزم براساس  
مطالعه نگاره هاي نسخ خطي  در مکاتب  

هرات و تبريز
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متون، با نمونه هايي که در نگاره ها تصوير شده است و در متن مقاله به آن ها اشاره شد، گوياي اين واقعيت 
است. با توجه به مباحث مطرح شده در متن مقاله، مي توان به سوالي که در چکيده مطرح شده است به اين 
گونه پاسخ داد که نگارگران تبريز در طراحي صحنه هاي رزم، پيش از آنکه به نمايش نوع پوشش مربوط به 
رزم توجه کنند، در چگونگي به تصوير کشيدن پوشاک روزمره و عادي که با پوشاک رزم ارتباط مستقيمي 
ندارد، تمرکز بيشتري داشته اند. اهميت اين مسئله به قدري است که پوشاک سپاهيان در صحنه هاي رزم 
همانند پوشاک ساير افراد در صحنه هاي عادي و روزمره زندگي جلوه گر مي نمايد. در حالي که نگارگران 
هرات در نمايش صحنه هاي رزم، تمام اجزاء و عناصر پوشاک رزم را بر تن سپاهيان به تصوير کشيده 
و از اين رو تصاوير مربوط به رزم در نگاره هاي هرات واقعي تر از تبريز جلوه مي نمايد. از طرفي مطالعه 
نگاره هاي مزبور اين امکان را فراهم آورد که تا حدودي سير تحول و تغيير در نوع، جنس، طرح و رنگ 
پوشاک در مکاتب هرات و تبريز را مشخص کرده و هم چنين تفاوت هايي را که در پوشاک سلسله مراتب 
مختلف قابل مشاهده بود را شناسايي و معرفي کند. بعالوه مي توان گفت که هنرمندان در خلق نگاره هاي هر 
عصر، بازتابي از واقعيات جامعه در آن عصر را به تصوير کشيده اند. اين موضوع بيانگر بازسازي پوشاک 

رزم در نگاره هاي مکاتب هرات و تبريز در کنار مراجعه به متون است.
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One of the investigable issues about the study of miniature paintings is type of cloths 

which is different due to the subject of miniature painting and political, cultural and social 

aspects in any period of time. The aim of this research is conducting a comparative study of 

battle clothingbased on illustrations of the manuscripts in the Herat and Tabriz schools and 

evolutionof battle clothingin these schools through introduction of cloths that have been 

depicted in the battle illustrations. So the questions are: 1. how battle clothes have been 

displayed in manuscripts in Herat and Tabriz schools,and is reconstruction of this type of 

clothing possible? 2. Based on the study of the illustrations, how have the battle clothes in 

the mentioned schools changed? The findings suggest that artists have shown a reflection 

of reality of society in illustrations, so we can reconstruct battle clothes in illustrations of 

the Herat and Tabriz schools along with referenceto texts. On the other hand, study of 

mentioned illustrations demonstrated evolution of battle clothes at any period and provided 

the possibility for their hierarchical study. Current study is a historical research with a 

comparative-analytical approach and the required date were collected via library sources.

Keywords: Miniature Painting, Battle Clothing, Herat School, Tabriz School, Comparative 

Study. 
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