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Abstract  

The epic of Khavaran-Nameh, composed by Ibn Hessam Khosfi, is a 
unique work in the field of literature and painting in the Turkmen era 
in the 15th century. It is one of the best-known Shi'at books composed 
in Masnavi style and has been a novelty in Iran’s history of literature 
and art bearing both epic and religious genres. The first illustrated 
manuscript of Khavaran-Nameh belongs to the painting school of 
Shiraz-Turkmen. Along with its literary texts, unique paintings with 
epic and religious themes were also created and the painter tried to 
convey the good and evil in different social classes, from the highest 
attributed to prophets and imams, to the royals, courtiers, ordinary 
people, and at last, underlings and sinners. The goal of this research, 
firstly, is studying and identifying the characters existing in the text 
and illustrations of Khavaran-Nameh, and secondly, it aims to 
compare their pattern of clothing according to the literary text of the 

narratives. The research questions are: what is the relationship 

between the text and the illustration in describing and representing 
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different characters in the paintings and stories of Khavaran-Nameh? 
What similarities and differences can be observed in diverse clothing 
of these characters? The results of this study show that the 
characterizations in the text and the illustrations of Khavaran-Nameh 
are largely consistent. However, there are certain differences owing to 
various religious beliefs and artistic tastes. The difference between the 
text and the illustration is more distinct when the clothing pattern of 
characters are compared. 

 Keywords: Shiraz-Turkmen school of painting; comparative studies 
of literature; material folklore; Khavaran-Nameh; type of clothing. 

Literature review  
There are several studies in the literature concerning Khavaran-
Nameh. Tazian-Nameh Parsi is the abstract of the literary text of 
Khavaran-Nameh (Khusfi, 2003). Butiqayeh Ghesse-haye Boland 
A’amiane Farsi: Romance-e A’am provides illuminating information 
on folk literature and supernatural creatures (2019). There are several 
studies on Khavaran-Nameh that analyze the illustrations, too. Two 
prominent instances are “Interpretation of Khavaran-Nameh's 
Paintings: an Iconology Approach” (Akhavani and Mahmoudi, 2018) 
and “Khavaran-Nameh from the Perspective of Miniature with an 
Emphasis on the Influential Factors on the Formation of Artwork and 
the Analysis of its Symbols” (Memarzadeh, 2011).  

Aims, research questions, and hypotheses  
This study aims to analyze different characters in the text and the 
illustrations of Khavaran-Nameh as well as the characters’ clothes 
based on their social status and rank. The questions were posed as 
follows: What social classes and characterizations have been used in 
the text and illustrations of the manuscript Khavaran-Nameh? What is 
the relation between the characters of the narrative and their clothes in 
the illustrations? It appears that the miniaturist of this manuscript has 
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been under the influence of religious beliefs and has exaggerated some 
of the epic or religious aspects while disregarding some others.  

 

Data collection  
This quantitative and qualitative study was a basic-applied research 
with an inductive method, and the data were collected through library-
based research. The population of the study included the oldest and 
the most exquisite manuscript of Khavaran-Nameh preserved at the 
Golestan Palace library in Iran (no. 7570 at the Museum of Decorative 
Arts). Given the limited number of illustrations in this manuscript, all 
of them were studied to reinforce the results of the study.  

Analysis and discussion  
The characters of Khavaran-Nameh were categorized into five groups 
in the text: social class, gender, age range, literary aspect, and 
supernatural creatures. In the social class category, the characters were 
uniform to a large extent in both literary and pictorial content, and 
thus, common people had not been illustrated. The male characters 
were uniform both in the text and the illustrations, and as a result, 
women were illustrated limitedly. The age ranges of characters were 
not clear in the text and pictures. In the illustrations of characters, the 
epic-religious aspects are emphasized more than the romantic. Imam 
Ali is the most important epic-religious character who is the main 
subject of miniatures. The illustrations of supernatural creatures were 
more detailed than the text. The type of clothes that have been 
illustrated in this manuscript were congruent with the customary 
clothes at the Turkmen period. This type was similar to the Timurids’ 
who ruled the eastern part of Iran contemporary to the Turkmen; all 
pieces including headwear, garments, and footwear were completely 
alike. Except for the headwear, the illustration of the clothes of 
religious leaders were similar to that of the kings.  

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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The recognition of different clothes was based on the characters 
categories. In the social class category, religious characters, courtiers, 
and Pahlevans shared similar type of clothes except for the headwear. 
The garments of Imam Ali were the most various compared with that 
of the other characters from all social classes. A noteworthy point in 
this manuscript was that common people were not illustrated and 
could not be analyzed. There was no difference between the clothing 
of women and men; however, the number of women characters was 
limited. The distinction between the characters' clothes based on the 
age range was not clear, but the youth's clothes were different. In epic 
miniatures subcategory, the troops had helmets and battle equipment; 
however, Imam Ali was in his common clothes. In the religious 
subcategory, contrary to the common belief, the clothes of religious 
leaders were not simple and had many decorations. In the two 
romantic miniatures, women's clothes were simpler than men. In the 
category of supernatural creatures, the angels' clothes had many 
decorations similar to the religious characters and the only difference 
was having a crown and wings and no footwear. The demons had no 
other clothing than skirts which symbolizes their lowly existence.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
بازشناسی فولکلور مادی )پوشاک( در ترسیم سیمای اشخاص 

 نامهخاوراندر نسخۀ مصور  داستانی

 

 2**فرفرزانه فرخ، 1 مهین اللهی

 
 (17/00/0399پذیرش:  82/10/0399)دریافت: 

 چکیده
 آمیزی دو وجهبدیل در حوزة ادبیات و نگارگری است که از هماثری بی نامهخاوران منظومۀ

های این ادب و هنر ایران نهاده است. روایتگرفته و بدعتی در تاریخ حماسی و مذهبی شکل 
پای با مضمون، به بازنمایی منظومه، جدال بین خوبی و بدی است و نگارگر نیز، سعی کرده هم

الهی و امامان است، طبقه که خاص پیامبران اعی مختلف، از واالترین اجتمخیر و شر و طبقات 
روی، این  مرتبه و گناهکاران بپردازد. از اینهای دونعادی و انساندرباری، مردمان تا طبقات 

همتا، منبعی ارزشمند در خوانش فرهنگ و اثر ضمن مصورسازیِ متن ادبی این روایت بی
حماسی و شاعر و نگارگر را در دو وجه مانان است که تالقی دیدگاه عامه در عصر ترک ادبیات

دهد. هدف این میاجتماعی مختلف نشان ها را در نمایش طبقات های آنمذهبی و حساسیت
ها در متن و تصویرِ نسخۀ پردازیاجتماعی  و انواع شخصیتپژوهش، ضمن خوانش طبقات 

                                                                                                              
 در جامگان بازنمایی شیوة هنر با عنوان د رشتۀ پژوهشارش نامۀ کارشناسیاین پژوهش برگرفته از پایان 

راهنمایی  اول و بهاست که توسط نویسندة  ایران(میانۀ  عصر نگارگریدینی )مکاتببزرگان  نگاریشمایل
 انجام رسید.دوم در دانشگاه نیشابور بهنویسندة 

 .نیشابور، ایراننیشابور، هنر، دانشگاه  ارشد پژوهش دانشجوی کارشناسی. 0

 )نویسندة مسئول(. نیشابور، نیشابور، ایرانهنر، دانشگاه  استادیار گروه پژوهش. 8
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ها در تصاویر پوشاک آنان، شناسایی و تطبیق نوع گلست موجود در کاخ نامۀخاورانمصور 
های پنهان فرهنگ آن روزگار را شناسایی کند. پرسش این است که چه است تا الیه

است؟ و چه ارتباطی بین انواع نقش بسته  نامهخاورانهایی در متن و تصویر نسخۀ شخصیت
وجود دارد؟ نتایج  نامهورانخاهای نسخۀ ها در نگارهپوشاک در توصیف و بازنمایی شخصیت

ادبی و طبقات برحسب وجوه  نامهخاورانهای نسخۀ دهند که شخصیتمیتحقیق نشان 
های متنوع و مشابهی هستند؛ لیکن در ترسیم اجتماعی ، در دو حوزة متن و تصویر دارای گونه

عامۀ آن و فرهنگ  زمانهادبی، نگارگر از رسم دلیل فقدان اطالعات الزم در متن پوشاک، به
است. این تحقیق از حیث هدف بنیادین ـ کاربردی و از نظر روش، استقرایی روزگار بهره برده 

  با رویکرد تطبیقی است.
تطبیقی هنر و ، مطالعات نامهخاورانشیراز ترکمان، مکتب نگارگری  های کلیدی:واژه

 پوشاک. ادبیات، فولکور مادی، طراحی 

 . مقدمه1
ارزشمند کرده و اسنادی رشد فارسی ایران همواره همگام با ادبیات گارگری آثار ن

شمار خود بهعامۀ دوران  ادبیاتو ادبی، هنری و همچنین فرهنگ شناسایی ذائقۀ جهت 
عالوه بر  است که نامهخاورانآثار، نسخۀ مصور برانگیزترین این از بحثآیند. یکی می

نسخه از مند است. این ادبی بهره آمیزی چندین وجهفوق، از همهای ویژگیدارا بودن 
 هنرمند را در دو وجهدیدگاه  است که تالقیدینی فارسی های برجستۀ حماسهمتون 

مختلف از واالترین های های او را در نمایش شخصیتو مذهبی و حساسیتحماسی 
 مهم در شناختحیث، اطالعاتی  و از ایندهد میجایگاه نشان ترین مرتبه تا پست

 پژوهش، ضمنگذارد. هدف از این روزگار در اختیار میعامۀ آن  فرهنگ و ادبیات
پوشاک  نوع، شناسایی نامهخاورانها در متن و تصویرِ نسخۀ شخصیت خوانش انواع

طبقات  است: چههاست. پرسش این آناجتماعیها برحسب جایگاه و مراتب شخصیت
است؟ کار رفته نامه بهخاوارنهایی در متن و تصویر نسخۀ پردازیاجتماعی و شخصیت

نسخۀ مربوط های ها در نگارهپوشاک آنداستان و نوع  هایارتباطی بین شخصیتو چه 
تأثیر اعتقادات شدید ، تحتنامهخاورانرسد نگارگر نسخۀ نظر میوجود دارد؟ به
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نداشته بعضی توجهی کرده و به  اغراقحماسی یا مذهبی  ی از وجوهمذهبی، در بعض
 است. 

 تحقیق. پیشینۀ 2
 دسته: ادبیات، نگارگری و پیوند متن و تصویر قابل مرتبط با این پژوهش در سهمنابع 

 نامه پارسیتازیانهستند. در دستۀ نخست، ازجمله آثار مهم، کتاب  و بررسی تفکیک
(. در حوزة 0328)خوسفی،  دهدمی را ارائه نامهخاوران ادبی صۀ متناست که خال

مفیدی  اطالعات عام( )رمانس فارسیبلند عامیانۀ  هایبوطیقای قصهعامه، کتاب  ادبیات
(. همچنین 0392است ) فولکلور و موجودات تخیلی شرح داده را درخصوص ادبیات

 (، 0332، ترجمۀ آموزگار و تفضلی، 0397، زهینل) ایران اساطیر شناختکتاب 
زبان و دهد. نیز میباستان را در اختیار ما قرار های ایران ای جامع از اسطورهمجموعه

که در زمینۀ فولکلور و  0390ذوالفقاری سال تألیف حسین  ایرانداستانی عامۀ  ادبیات
می و سیر مطالعات و رسعامه و ادب های ادب آن، گستره و اهمیت ویژگیانواع 

« ادبیات داستانی عامیانه»است. از همین نویسنده مقالۀ عامه ارائه شده تحقیقات ادب 
است.  رسیده که دارای اهمیت چاپبه  مردم ایراندانشنامۀ فرهنگ ( در 0390)

حجوانی  که توسط مهدی« داستانیپردازی در ادبیات شخصیت»طور مقالۀ همین
پردازی انجام پردازی و شگردهایی برای موفقیت در شخصیتة شخصیت( دربار0320)

 است.شده 
 ؛است ای صورت گرفتهپراکنده، مطالعات نامهخاورانهای درخصوص نگاره

« با رویکرد آنکولوژی نامهخاوران ۀهای نسخمعنایی در نگارههای واکاوی الیه»همچون 
صورت به نامهخاوران هاینگارهمعنایابی  ( که به تحلیل و0397)اخوانی و محمودی، 

معمارزاده پردازد. محمد جدید در حوزة نقد هنری میای مند و با استفاده از نظریهروش
گیری اثر مؤثر در شکلنگارگری، با تأکید بر عوامل  از منظر هنر نامهخاوران»در مقالۀ 

نمادها ها، تحلیل نگارهثر در آفرینش ؤمعوامل ضمن تبیین « هنری و تحلیل نمادهای آن
تصویرآفرینی »(. عطاشیبانی در پژوهش 0391است )و مفاهیم آن را نیز مدنظر قرار داده 

آماری ( به بررسی متن کتاب با روش 0398« )حسام خوسفیابن ۀنامبالغی در خاوران
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ستفاده از هنر بیانی حسام بیشترین اپرداخته و معتقد است که ابنمحتوا و سپس تحلیل 
داده دینی خود انجام حماسی و بیان باورهای  متن و تصویر را در خدمت موضوعتشبیه 

 هایتقابل خیر و شر در نگاره»حسینی با عنوان: است. مقالۀ محمودی و حاج
مضامین خیر و شر ( به تطبیق 0393« )الگو؛ با رویکرد نقد کهنشاهنامهو  نامهخاوران

های حماسی، ملی جلوه»کند و میاشاره  شاهنامهو  نامهخاورانهای دو نسخۀ نگارهدر 
را از منظر  نامهخاورانهای که نگاره« شیرازمکتب  ۀنامخاوران هایو مذهبی در نگاره

(. مقالۀ 0322است )شریعت، کرده فردوسی بررسی  ۀشاهنامنمادشناسی با  تطابق
بررسی نیز به « تیموریشیراز دورة بویه در نگارگری مکتب لپوشاک دورة آ تجلی»

 (.0390آبادی، است  )حکم تیموری پرداختهبویه در نگارگری آلتأثیرات پوشاک 
 در ایران همگامی نقاشی با ادبیات تطبیقی متن و تصویر، کتابمطالعۀ  ۀدر دست
بیات و نگارگری از عصر های همگامی ادریشه ( موجود است که به0332)اشرفی، 

 شاهنامۀبین متن  پیوند و گسست بررسی»پردازد. همچنین قاجار میمیانه تا دورة تاریخ 
پیوند ادبیات و »( و 0392فر، نیازآبادی و فرخ)رجبی« های آنبایسنغری و نگاره

نوعی همگامی متن و تصویر ( هر یک به0397عراقی، )آلبوغبیش و آشتیانی« نگارگری
شده، وجوهای انجام اند. لیکن در جستمطالعه قرار داده ادبی خاص مورد را در متون

 باشد، یافت نشد؛ لذا اینپرداخته  نامهخاورانتطبیق متن و تصویر نسخۀ  که به منبعی
شناسایی متن و تصویر، با رویکردی متفاوت به خوانش همگامی پژوهش ضمن 

می ها در قیاس با رسم آن روزگارنامه و نوع جامگان آنخاوارنهای نسخۀ شخصیت
 پردازد. 

 کمّی و کیفی قرارهای پژوهش ۀاین پژوهش در دست روش تحقیق و جامعۀ آماری:
اطالعات گردآوری  ةاستقرایی و شیو آنروش  ،کاربردی ـ آن بنیادینهدف  .گیردمی

 ۀنسخترین ترین و نفیسق را قدیمتحقیآماری  ۀاست. جامعاسنادی  ـ ایکتابخانه
 ةموز 7071ةگلستان )شمارکاخ  ۀدهد که در کتابخانمیتشکیل  نامهخاورانموجود از 

 شود. میتزیینی( نگهداری هنرهای 
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 تحقیقنظری  . مبانی3

 فولکلوریک. ادبیات 1ـ3
پردازد فولکلور گویند یجامعه م پایینزندگی طبقات راه و رسم  ۀمطالعکه به را دانشی 

(Hartland, 1981, P.47 ،یکی 30، ص.0392؛ عباسی .)های فولکلوریک از بخش
است که مواردی همچون  عامه« ادبیات داستانی»آن بخش ترین شفاهی و مهمادبیات 

ها، ضربآواز، چیستانافسانه و اسطوره، حکایت، متل، مثل، داستان، لطیفه، نقل و نقل
(. آنچه امروزه 311، ص.0390گیرند )ذوالفقاری، می را دربر عامههای و داستان هاالمثل

است از تاریخی و اجتماعی در دست فارسی در فضای  ادبیات ةعنوان قصه در حوزبه
این میراث در فرهنگ، سیاست و دین  است. قطعاً ماندهجای خلق بازآفرینی به  سنت

حماسه را در ریشه دارد. ایرانیان خلق  ملل فاتحبا فرهنگ این مرز و بوم و گاه تعامل 
شفاهی در یاد آنان  مکتوب یا فولکورهایکردند و منابع  بیگانگان تجربهبرابر هجوم 

شفاهی  مادی در برابر فولکلور (. فولکلور30، ص.0392است )عباسی، مانده برجای 
مشهود سروکار دارد  هایشده با چیزهمسموع و شنیدجای چیزهای دارد و به  قرار

(Dorson, 1972, P. 300پراهمیت30، ص.0392 عباسی، ؛ .)مادی  ترین بخش فولکلور
ترکمانان  ۀنامخاوران ۀهاست که بخشی از آن در نسخو شفاهی آداب و رسوم و آیین

 است. شده تصویر کشیده  به

 نگارگری شیراز ترکمان. مکتب 2ـ3
غربی قویونلو و قراقویونلو در شمال آقیافت، ترکمانان تیمور بر ایران تسلط  کههنگامی

تصرف خود در آوردند )رضایی، ایران را به باختری  کار آمدند و نواحی ایران روی 
های پیروی از تیموریان، در تبریز و بغداد و شیراز کارگاه (. ترکمانان به828، ص.0372

خدمت گرفتند. پس از تسلط بر محلی و غیرمحلی را به و هنرمندان  سلطنتی برپا کردند
نگاری غیردرباری این شهر تحولی پدیدار شد. در ابتدا ترکمانان از شیراز بر سبک کتاب

از گذشت یک ولی پس  ،کردندمیهرات پیروی جالیر و مکتب هنری آلهای ویژگی
ترکمانان و سیمای ه مفسر نگره و آداب خاص خود را پیدا کردند ک هایدهه، ویژگی

تیموری دوشادوش حرکت  ةشیراز دورشان بود. مکتب ترکمانان در ابتدا با مکتب زمانه
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(. 000ـ001، صص.0397شد )آژند،  ایلیاتی شیراز ترکیبکرد و سپس با مکتب می
 بیعی و معماریپیرایه و منظر طبندی بیچون طراحی و ترکیبهایی با ویژگی تازهسبک 

فربه با سرهای های آن پیکره هایبود. از ویژگیمتعدد مناسب  ساده، برای تولید نسخ
بود که خط از طراحی ای شیوهبوته، صخره و درختان به  وابرها، گل بندی بزرگ، شکل

 ,Robinson, 1958)شود میمالیم دیده  بندیداشت و زمینه با رنگتری کید کمأدر آن ت

pp. 28-29 .) داند سبک می نام فرهاد را واضع اینرابینسون، نگارگری به
است که با  همان نگارگری (. این30ص. ،0379عدل،  ۀ، ترجم8111رابینسون،)

 شیراز ترکمان را مصور کرده ، شاهکار مکتبنامهخاوران ۀهمکاری دستیارانش نسخ
  است.

 نامهخاورانمصور  ۀ. نسخ3ـ3
خوسفی آن  حسامابن هجرینهم دینی است که قرن حماسی  ازجمله متون نامهخاوران 

نظم درآورد و شرح سفرها و بیت به  88011فردوسی در  ۀشاهنامتقلید از را به 
همراه یارانش با پادشاهان و جادوگران، دیوان و اژدهاست به  )ع(علیهای حضرت جنگ
حسام شیعه در اشعار ابناعتقادات  وفور بیان سبب(. به37،  33، ص.0391شناس،)حق

 شمارفارسی به شیعه در ادبمنظوم اعتقادات گاه ترین تجلیتوان دیوان او را مهممی
  نامهخاورانخطی  ۀترین نسخ(. قدیم20، ص.0321 دستجردی، آورد )خوشحال

بوده(، با  320 ورق )در اصل 300شده شامل  شاعر، مصور و تدوینزمان با زندگی هم
گلستان کاخ  ۀحاضر در کتابخانمتر که درحال سانتی 0/32×0/87قطع کاغذ ختایی به 
آن در  ۀقطع 01که استنقاشی  قطعه 000شود. این نسخه دارای می تهران نگهداری

 (.7 ،3، ص.0320 بیرجندی،است )خوسفی مریکایی پراکنده ااروپایی و های مجموعه

 نامهخاوران ۀادبی و تصویری نسخپردازی در محتوای . شخصیت4
شوند، شخصیت نام دارند. میای که در داستان یا تصویر ظاهر شدهساختهاشخاص 
نویسنده هنری  اصلی داستان است که به قدرتهای لفهؤپردازی یکی از مشخصیت

، 0321است )حجوانی،عنصر داستانی  ترینحدودی اصلی ترین و تادارد و مهماشاره 
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باشد. خلق چنین  است همیشه انسانذهن نویسنده و هنرمند ممکن (. مخلوق 77ص.
مثل  تصویر( تقریباً ةداستان )یا در حوز ةرا که برای خواننده در حوزهایی شخصیت

(. 899، ص.0373خوانند )میرصادقی، می پردازیکنند، شخصیتمیواقعی جلوه افراد 
ادبی و پردازی در محتوای های شخصیتآید، تجزیه و تحلیل ویژگیمیادامه آنچه در 

 است. نامهخاوران ۀتصویری نسخ
 ، این فرضیه را مطرحنامهانرخاو ۀادبی نسخمحتوای  ۀمطالع ادبی:. محتوای 1ـ4

از عصر  انی پیشدورداستان به های شخصیت گیریشکل ۀکند که احتماالً ریشمی
مبحث، ما را از  یابی اینآنجایی که ریشهگردد، لیکن از میکهن باز دورانترکمانان و به 

شده و برحسب داستان معرفی های بخش شخصیتسازد، در این میمقاله دور  اهداف
 ها به ترتیب بررسی عبارتشوند. این دستهمیها، تفکیک و بررسی آنهای قابلیت

 فرازمینی.ادبی و موجودات سنی، وجوه  اجتماعی، جنسیت، گروههستند از: طبقات 
است ها، عبارت شخصیتاهمیت ترتیب بندی، به طبقهاین  اجتماعی:الف( طبقات 

سپاهی و ۀ ( طبق0پهلوانان، ۀ ( طبق3درباری، ۀ ( طبق8روحانی و مذهبی، ۀ ( طبق0از: 
 ، حضرت)ص(محمد  روحانیون شامل حضرتۀ عادی. طبقان مردمۀ ( طبق0لشکری و 

ند از: حضرت اهستند. پهلوانان عبارت )ع(و حضرت خضر  )ع(، حضرت سلیمان )ع(علی 
وقاص، عمر و اشتر ثقفی، ابوالمحجن، سعد و یاران باوفای ایشان همچون مالک )ع(علی 

 اسالم و هم از سپاه کفار ناماه پهلوان هم از سپ 30کرب. در متن از امیه، عمروبن معدی
شده همچون ها اشاره آندرباری را پادشاهانی که در داستان به ۀ است. طبقبرده شده 

 .دهندمیشاه، قطّار، نوادر شاه تشکیل قباد )شاه خاوران(، جمشیدشاه، صلصال
ها وجود شده که بعضی از این شخصیتبرده پادشاه در داستان نام  درمجموع شانزده

سپاهیان شامل ۀ شود. طبقها نگریسته آندید حماسی به  خارجی ندارند و صرفاً باید به
کفار  اند. لشکرآمدهجهان گرد  نقاط بیشترو سپاه کفارند و از  )ع(علی  لشکریان حضرت

ی عادمردمان ۀ مبارزه پرداختند. طبقدهد که با لشکر مسلمانان به میسپاه تشکیل  80را 
ها، دعوت اسالم در جنگپیروزی سپاهیان از دهند که بعد میرا افرادی تشکیل 

 شدند. در طولجان و مال خود می آوردن، پذیرفتند و حافظحضرت را برای اسالم 
 است. مردم عادی اشاره شدهمرتبه به  داستان سه
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و مردان تقسیم  دو گروه کلی زنان ها بهبندی، شخصیتدر این دسته ب( جنسیت:
دارند؛ از طرفی هرجا شاعر دو سیمای متفاوت  نامهخاورانزنان در داستان »شوند. می
چین وفا و ناراست و مکار و سخنها را بدعهد و بیگوید آنمیکلی سخن  طوربه

گرا و دیگر در اصل داستان، زنان، باشرم و حیا و وفادار، نیکیکند و از طرف میمعرفی 
اندام دختر کامکار وزیر مثل گل  ؛(038 ،8 ، ص.0372شناس، )حق« شماردر برمیدلی

 افروز دختر نوادرشاه که همسر سعدوقاصجمشیدشاه که همسر ابوالمحجن است و دل
 همسر مالک، گلچهره دختر جمشیدشاه است که نامهخاورانوفای بی است. تنها زن

بار از زنان صحبت شده و ده زن اشاره یت هفت شخص. در داستان به هستاشتر نیز 
دیگر به مردان اشاره نشده مردان، به غیر از سپاهان در جای است. در توصیف شده 
 است.

توان در متن ادبی سه وجه عاشقانه، مذهبی و حماسی را می ادبی:ج( وجوه 
عاشقانه ر وجه د»نامه تفکیک کرد. سه روایت عاشقانه در داستان وجود دارد. انرخاو
تواند از افکار غنایی و غزلی باشد نمیفنی رسیده نهایت کمال چه به اثر هنری اگر هیچ

های سخت قدم به الی جنگعشق و عاشقی البه .(30، ص.0372باشد )صفا، خالی 
دلدادگی داستان عشقی، داستان آفریند. اولین ای زیبا میگذارد و حماسهمیدان می

شناس، اسالم است )حق)دختر نوادر شاه( به سعدوقاص کماندار معروف سپاه  افروزدل
حماسی وجود دارد. در وجه  73حماسی این منظومه، (. در بخش متون 033، ص.0372

نیست، بلکه خود داستانی جدید   روپهلوانی معمول روبههای اینجا، شاعر با داستان
روزگار پیشین یا  را موضوع خود را از تاریخساست شاعر حماسهکند. ممکن میخلق 

مذهبی  (. در بخش متون08باشد )همان، ص.قوم اخذ کرده تاریخی حیات از لحظات 
دینی رایج و اشعار های نظم حماسه»خورد. در این دوران می چشم داستان به 00نیز، 

اجتماعی و سیاسی  ای برخوردار گشت. درواقع موقعیتویژهشیعیان از رونق مذهبی  
اشعار  ۀعین توسع وجود آورد و درشعری، تغییراتی بهدوره در مضامین ایران آن 

« رو هستیماشعار حماسی روبهعرفانی با کاهش  معما و مضامینمذهبی، با رواج فن 
 (.009، ص.0320)نصرتی، 
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اصلی  روه، به سه گنامهخاوران ۀسنی در نسخبندی گروه طبقه د( گروه سنی:
و شود. جوانان شامل: دختران و زنان میساالن محدود ساالن و کهنجوانان، میان

هان و پادشا )ص(ساالن: پیامبرمیان و بعضی از یاران ایشان هستند؛ گروه )ع(علی  حضرت
است، برده شده  سال در داستان ناممرد کهنساالن: پنج شود و گروه کهنرا شامل می

 کرب.عمروبن معدیازجمله 
جنگ با پهلوانان، شاهان یا نبرد قهرمانان تنها محدود به  فرازمینی:( موجودات ه

 ۀذهن و اندیش ةاست که زاییدعیاران شریر نیست و گاه با اشخاص یا موجودات خیالی 
موجودات را باید باور و ذهنیت هر قوم و اغلب در این  ۀهستند. ریش بدوی انسان

باورپذیر کردن ای نامکتوب، که ابزار انتقال آن سنت بوده، یافت که برای قابلهداستان
بزرگی از شریران  ۀها: دستانسانکند. نیمهمیموجودی فراطبیعی تبدیل آن، انسان را به 

ها و شود. دیوها، غولمیبدن حیوانات در آنان دیده  انسانی با اجزایهستند و ظاهری 
 دارند که سبب گمراهی قهرمانان  زشت و هراسناکای ان و چهرهشیاطین بدنی انس

(. 383ـ309 ، صص.0392شوند. آنان کافرند و قدرت فراطبیعی دارند )عباسی، می
از شریران هستند که تمام  :ها هستند. فیلگوشانحیوانی قصهاز شریرهای نیمه :دوالپایان

رویان: آنان نیز . بوزینگان، برهنگان، زرددارند بزرگگوش آنان پوشیده از مو و دو ۀجث
هستند و  خیالی حیوانات کامالًاین  :انگیزشگفتکنند. حیوانات می در جزایر زندگی

ترین آنان گرفته که مهم خارجی وام وجود خارجی ندارند و نام یا ظاهرشان از جهان
شرارت اقامت جایگاه  (. دیو در309، 302ها و زنبورها هستند )همان، ص.اژدها، زاغ
نیز  نامهخاوراناست که در  شاهنامه اصلی دیوان توزی و دشمنی، ویژگیدارد. کینه

، نامهانرخاو(. در 78، ص.0332آموزگار و تفضلی،  ۀ، ترجم0973هینلز، است )چنین 
 پلید بیش از شاهاناست. این نیروهای بار با دیوان جنگیده یازده  )ع(علی حضرت

اسالم ضرر رساندند. گاهی در هیبتی بسیار زشت و مخلوطی از خاورزمین به سپاهیان 
بارز دیوان اما ویژگی  ،شوندانسان ناپدید میو گاه از چشم  چند حیوان ظاهر

است. بار با  اژدها جنگیده هفت  )ع(است. حضرت علی  افروختن، آتش نامهخاوران
-دشوار با اشخاص یاریهای انان در مسیر سفر یا آزمونها، قهرمرسانان: در قصهیاری

ی یا واقعی یجادو ءخبر، راهنمایی یا بخشیدن شیشوند که گاه با یک می رسان مواجه
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مقدس شامل فرشتگان، پیامبران، ائمه و رسانان رسانند. یاریمی قهرمانان یاریبه 
(. 003، ص.0392هستند )عباسی، نوری  اساطیری و پیران اسالم، قهرمانان بزرگان دین 

هستند و بسیار پرقدرت و مرموز و نفوذناپذیرند. انسانی رسانان دارای سیمایی یاری
 یهستند و اغلب دارای سیمایفرشتگان: بهترین و ناپیداترین یاریگران قهرمان قصه 

اند ان و قدسیچیزدشوند و آنان نامیران و همهمردان ظاهر می ةانسانی و در چهر
 ۀغیبی با عنوان فرشتنامه سروش خاورانحاضر در داستان  (. فرشتگان030)همان، ص.

هاتف یا جبریل همان »معراج حضرت رسول حضور دارند  ةهاتف هستند که در نگار
باشد و هرجا پهلوان به اسالم می سپاهگر قهرمان است و از طرف خداوند یاریسروش 

شتابد. مثل ها میآنیاری  کند، هاتف بهیاری میو از خداوند طلب  افتدسختی می
یا راهنمایی حضرت در پیدا کردن قنبر که در  )ع(علی راهنمای هاتف در کوه بلور به 

، 028 ، ص.0372شناس، )حق« آمده )ع(کمک حضرت علی بار جبرئیل به داستان سه 
آنان راهنمایی و یا  هستند که نقشانان رسدیگر از یاری(. پیامبران: گروهی 023

هستند  )ص(آنان حضرت سلیمان، خضر و محمد ترین است و مهمبخشندگی قهرمانان 
 (. 030، ص.0392)عباسی، 
واقعی: آنان در  رسانانیاری :نامه حضور دارندشخصیت در داستان خاورانسه 
نمایانه هستند که ویژگی انسانشیا واقعی حضور دارند مانند گیاهان، حیوانات و ادنیای 

. رسانندها یاری داستان را در آزمونموریت دارند قهرمان أشعورند و مدارند و گویی ذی
ترین این حیوانات اسب، شتر، فیل، آهو، مار، ماهی، سگ، عقاب، مرغابی و اژدها مهم

قهرمانان  عموالًترین این حیوانات است و مدارند. اسب مهم جادوییهستند که قدرت 
 نبرد نقشها نیز در میدان اسب(. »030خاص هستند )همان، ص. حماسی دارای اسبی

سخت و هولناک، در زیر تیر و تیغ و پهلوانان در حوادث پای دارند. هممهمی 
 ، دلدل اسبنامهخاورانکنند. پهلوان اسب می گران و سنگین ایستادگیهای عمود

که  )ع(علی  ( و ذوالفقار حضرت080، ص.0372شناس، )حق« ستا )ع(حضرت علی 
 است که قدرتی فرازمینی دارند.حضرت  پیامبر به ۀاین دو هدی

طبقه: طبقات دارد که هر پنج ها نشان از آن نگارهبررسی  تصویری:. محتوای 2ـ4
 یر قابلفرازمینی در تصاوادبی و موجودات سنی، وجوه اجتماعی، جنسیت، گروه 
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ها، گاه بندیاست در برخی طبقه طور کلی مشهوداما آنچه به ،هستندتفکیک و بررسی 
 است.گرفته  توجهی صورتتر دیگر، کماغراق فراوانی شده و در بعضی 

روحانیان  ۀبندی شامل طبقدر تصویر نیز همچون متن، طبقه اجتماعی:الف( طبقات 
علی  ، حضرت)ص(محمد مذهبی ازجمله حضرت مهم  شخصیتالف( که سه  ـ0ة)نگار

پادشاه  درباری شامل دوازده ۀاست. طبقشده  تصویر کشیده به )ص(خضر و حضرت  )ع(
 32سپاهی شامل  ۀب(، طبق ـ0 ةپهلوان )نگارپهلوانان شامل سیزده  ۀج(، طبق ـ0ة )نگار
تفاوتی بین دو گروه متن و تصویر  حیثاین شود. از د( می ـ0 ةسپاهیان )نگارة نگار

ترین است. مهمها نیز تکرار شده های موجود در متن، در نگارهوجود ندارد و شخصیت
است! به ای از آن نقش نبسته است که نگارهتفاوت موجود، فقدان گروه مردمان عادی 

شده  و برخی از یاران بیشتر پرداخته )ع(علی ها همچون حضرت برخی از شخصیت
 تر حضور دارند.کفار کم دیگر همچون پادشاهان و پهلوانان سپاه و برخیاست 

ها به دو بخش زنان و مردان پیکره، نامهخاورانتصویری  در بخش ب( جنسیت:
اند، لیکن تصویر شدهها مردان به تصویر کشیده نگارهشوند. تقریباً در تمامی میتقسیم 

ی از پای درآمدن پادشاه که شامل نگاره نامهخاورانداستان  ةنگارزنان فقط در پنج 
، دختر )ع(دست سعد در محضر امیرمومنان  شدن قطار بهدست ابوالمحجن، کشته به

، عمروامیه و صلصال در )ع(عقد در محضر امیرمومنانها، مجلس جمشیدشاه با ندیمه
 ب(. ـ8الف و  ـ8های است )نگارهکنند، آمده می برابر آتش را روایت
وجه  ترتیب اهمیت در نسخه، شامل سهگروه، وجوه به در این ج( وجوه ادبی:

 وجه نگاره بیش از همه بهنسخه با نود شوند. در این حماسی، مذهبی و عاشقانه می
عاشقانه با  وجهنگاره و درنهایت به مذهبی با پانزده  شده، سپس وجهحماسی پرداخته 

 ج(.  ـ3ب و ـ3الف،  ـ3هایاست )نگارهوجه شده دو نگاره ت
شود. نمیها دیده سنی چندانی در شخصیتنامه، تفاوت انردر خاو سنی: د( گروه

ساالن ب( و کهن ـ0ة ساالن )نگارالف(، میان ـ0ة گروه: جوانان )نگاردرمجموع سه 
 ج( وجود دارد.  ـ0ة )نگار
الخلقه عجیبفرازمینی و موجودات موجودات طبقه، این  فرازمینی:( موجودات ه 

شد، در تصویر نیز ادبی توضیح داده طور که در بخش محتوای دهد. همانمیرا تشکیل 
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اند. دُلدُل و شده تصویر کشیدهالف( به  ـ0ة فرازمینی، هاتف یا جبریل )نگارموجودات 
نگاره دلدل د و در سه شونمینگاره دیده ب( که در سی  ـ0ة شمشیر حضرت )نگار

اند که شامل شدهوفور نقش الخلقه بهعجیب است. موجودات نگاره اصلی موضوع
 ةنگارج(، شامل نه  ـ0ب و  ـ0 ةهاست )نگاربا آن)ع( علی  حضرت ةمبارزهای صحنه

 شود.حضرت با اژدها می ةمبارز ۀصحن ةنگاردیوان و چهار 

 نامهخاوران ۀادبی و تصویری نسخ پردازی در محتواییتتطبیقی شخص ۀمطالع :0جدول 
 )نگارندگان(

Table 1: Comparative study of characterization in literary and visual 
content of the Khavaran-nameh manuscript (Authors) 

 
های شخصیت

 محتوای نوشتاری
محتوای های شخصیت

 تصویری
 قیاس متن و تصویر

 اجتماعی طبقات 

 7 )ع(و علی )ص(پیامبر
 30 مورد، پهلوانان

 03مورد، پادشاهان 
مورد، لشکریان و 

مورد،  80سپاهیان 
 مورد 3عادی مردم 

مورد،  3 )ع(و علی )ص(پیامبر
مورد، پادشاهان  03پهلوانان 

مورد، لشکریان و  08
عادی مورد، مردم 32سپاهیان 

 مورد 1

ها در شخصیت
 متن ومحتوای 

تصویر در گروه 
اجتماعی طبقات 

با هم مطابقت  کامالً
ولی در  ،دارند

 مردم ۀتصویر از طبق
ای عادی نگاره

 موجود نیست.

 جنسیت

 مردان )متعدد(، 
اندام، زنان )گل

 2چهره( افروز، گلگل
 مورد 

 مردان )متعدد(، 
 0افروز( چهره، دلزنان )گل

 مورد

ها در شخصیت
مردان متن و گروه 

با هم  ویر کامالًتص
دارند، لیکن مطابقت 

های به شخصیت
گروه زنان توجه 

 است. نشده

 وجوه ادبی
  73حماسی وجه

 00 مورد، مذهبی
 مورد 3مورد عاشقانه 

مورد،  91حماسی وجه
 8مورد، عاشقانه 00 مذهبی
 نگاره

در متن و تصویر 
 بیشتر به وجه
حماسی، سپس 
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 مذهبی و به وجه
  وجهتر تعاشقانه کم

 شده

 گروه سنی
ساالن جوانان و میان

  0 ساالن)متعدد(، کهن
 مورد

ساالن )متعدد(، جوانان، میان
 مورد 3ساالن کهن

سنی  گروه
ها، در متن شخصیت

طور و تصویر به
واضح مشخص 

 نیست. 

 موجودات فرارمینی

فرازمینی  موجودات
 مورد، دُلدُل 3 )هاتف

مورد(، موجودات  02
لقه )دیوان، الخعجیب
مورد و  00 جنیان
 مورد( 7اژدها 

 فرازمینی )هاتف موجودات
مورد(،  31 مورد، دُلدُل 3

الخلقه عجیب موجودات
مورد و  9)دیوان، جنیان 

 مورد(  7 اژدها

های به شخصیت
فرازمینی موجودات 

در تصویر بیشتر 
 است. اشاره شده 

 نامهخاوران ۀنسخ هایپردازیپوشاک در شخصیت . بازخوانی نوع1
متن و تصویر،  ةدر دو حوز نامهخاوران هایپس از شناسایی و تفکیک شخصیت

موجود  ۀطبقمنظور از هر پنج است. به این  پوشاک هر طبقه ضروریکیفیت خوانش 
های ادبی و موجودات فرازمینی(، نگارهسنی، وجوه اجتماعی، جنسیت، گروه )طبقات 

آماری را  ۀشوند. جامعمی  تحلیل، بررسیرحسب معیارهای مربوط تفکیک و ب
دهند که با می گلستان تشکیلکاخ  ۀموجود در کتابخان ۀنامخاوران ۀهای نسخنگاره

ها نگارهکیفیت نتایج پژوهش، تمامی  یمنظور ارتقاها و به نگارهبه محدود بودن توجه 
مقاله، از هر بخش چند دلیل محدودیت فضای بهگیرند. در اینجا مطالعه قرار میمورد 

 (.0 تا 0 شود )تصاویرمینمونه نمایش داده   عنواننگاره به
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یاری به  )ص(دینی: در آمدن خضر نبی الف( بزرگان

 )ع(امیرالمومنین 
A) The important religious figures: 
The coming of the Prophet Khidr to 

help Amir al-Mu'minin 

 
 خاورانج( درباریان: دربار شاه 

C) The courtiers: The court of Shah 
Khavaran 

 
امیر سپاه در محضر حضرت ب( پهلوانان: مهتران 

 )ع(
B) The heroes: Amirs of the army in 

the presence of Hazrat Ali 

 
 مغرب سپاهیان شاه د( سپاهیان: شکست

D) The troops: The defeat of the 
troops of the Maghreb King 

 اجتماعیطبقات  آماری: گروه ۀجامع منتخب :0 تصویر
Figure 1: Selected statistical community: Social class group 
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الف( مردان: عمرو امیه و سایر 

 عیاران
A) The men: Amr 

Umayyah and other 

nobles 

 
شاه و ب(زنان: دختر جمشید

 هاندیمه
B) The women: daughter 

of Jamshid Shah and 

maids 

 
ج( زنان و مردان: عمرو امیه و 

 صلصال در برابر آتش

C) Both men and women: 
Amr Umayyah and Salsal 

against fire 

 جنسیت آماری: گروه ۀجامع منتخب :8تصویر
Figure 2: Selected statistical community: Gender group 

 
 ةحماسی: مبارز الف(  وجه

 )ع(علی  حضرت

A) The epic genre: The 

struggle of Hazrat Ali 

 
مذهبی: یاران حضرت  ب( وجه

 رسول در مسجد
B) The religious genre: 

The companions of the 
Prophet in the mosque 

 
عقد عاشقانه: مجلس ج( وجه 

 در حضور حضرت
C) The romance genre: 
A scene of marriage in 

the presence of the 

Hazrat 

 ادبیآماری: گروه وجوه ۀ جامع منتخب :3 تصویر
Figure 3: Selected Statistical Society: Literary Genres Group 
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در  )ع(الف( جوانان: نبرد امیر 

 طهماسب دربار شاه
A) The youth: The 

battle of Amir (AS) in 
the court of Shah 

Tahmasb 

 
رهایی ة ساالن: نگارب( میان

 بندیان
B) The middle-aged: 

Liberation of the 

prisoners 

 
در  )ع(امیر ساالن: حضرت ج( کهن

 جوی دلدلوجست
C) The elders: Hazrat 

Amir in search of the 

Doldol 

 سنی آماری: گروه ۀجامعمنتخب  :0تصویر
Figure 4: Selected statistical population: age group 

 
حضرت الف( فرشتگان: معراج 

 رسول
A) The angels: 

Ascension of the Prophet 

 
در  )ع(ب( دیوان: حضرت امیر

 نبرد با موجودات
B) The devil: Amir in 

the war with the 
wonders of creatures 

ر در نبرد امیج( اژدها: حضرت 

 با اژدها
C) The dragon: Amir in 

the battle with the 
dragon 

 فرازمینی آماری: گروه موجودات ۀجامع منتخب : 0تصویر
Figure 5: Selected Statistical Society: Group of Extraterrestrial Creatures 
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های شخصیتنوع پوشاک برحسب گوناگونی  پژوهش براین  ۀلئکه مساز آنجایی 
ها و ها، سرپوشپوشگروه تنتمرکز دارد، عناصر پوشاک در سه  نامهخاوران ۀنسخ

است با با پوشاک ترکمانان ضروری شوند. در رابطه میها تفکیک و بررسی پاپوش
هزار سال هشت پوشاک عصر ایلخانی و تیموری آشنا شد که مهرآسا غیبی در کتاب 

است. برده و توضیح داده پوشاک را نام  ی(، تمامی اجزا0392) نیایرا اقوامپوشاک 
 مسلمانان ۀالبسفرهنگ (، 0323) زمینایران پوشاک درمنابعی همچون طور به همین

خاص  پوشاک و تزییناتدیگر از اجزای (، که برخی 0323) ایرانیانپوشاک ( و 0309)
 است.ه اند، استناد شدداده آن دوران را توضیح

 پوشاک . بازخوانی نوع1ـ1
 : پیش از بررسی و بازخوانی نوعمرسوم در عصر ترکمانانپوشاک . 1ـ1ـ1

مرسوم آن است وضعیت پوشاک ، الزم نامهخاوران ۀها در نسخپوشاک شخصیت
جامگان در  دوران، تغییر و تحول وضعیت پوشش آنشود و با استناد به روزگار معرفی 

مرسوم در عصر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پوشاک  نامهخاورانای نسخۀ هشخصیت
 ترکمانان شامل:

بلندی قبا بود، با پوشیدند و به بلند: این پیراهن را زیر قبا میپیراهن  .0 ها:پوشتن
رو: این پوشقبا یا تن .8شد. بلند و تنگ که از زیر آستین قبا دیده میهای آستین

مایل که تا زیربغل که با  ۀکوتاه و بعضی بلند و یقهایی بلند و کوتاه با آستینپوش تن
ردا  جلویهای جبه: باالپوشی مانند ردا و عبا که دو طرف لبه .3شد. می بندینک بسته

 پوش برای خروج از منزل استفادهعبا و ردا: این تن .0بود.  دوزی شدهپوست ۀحاشی
تدریج شلوار: شلوارها در باال گشاد و از زیرزانو به .0. داشتدراز ی هاشد و آستینمی

کمربند از  کمربند: در این دوران .3رفت. بلند فرو میهای ساقشد و در چکمهمی تنگ
بلند، پیراهن  .0بانوان: شامل پوش مردان و زنان بود. تنجامگان اصلی و تزیینی اجزای 

بلند که از زیر آستین  های شد. با آستینمیمر باز و با دکمه بسته آن تا ک ۀجلوباز که یق
رسد. پا میبلند و کوتاه نشان داده، بلندی آن تا مچ  قبای که با آستین .8شد. می قبا دیده

شد صورت اریب در زیر بغل بسته میآن به ۀای بسیار گشاد و بلند که باالتنجبه .3
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 ۀ، ترجم0998سیمز،  ؛301ـ330، صص.0309؛ دزی، 378ـ308، صص.0392)غیبی، 
های پوشترکمانان که پیرو تنپوش دوران اجزای تن .(090 ـ 077، صص.0323متین، 

 شد. ترتیب نام برده تیموریان است به 
شکل کالهی کروی و مخروطی سر ترکمانان معموالًکاله: پوشش  .0 ها:سرپوش

عمامه یا دستار: در  .8شد. رنگی پیچیده میآن دستاری مانند و دور است و گاهی قبه
زیرا کاله را نشانی از کفر و الحاد و  ،ها را گرفتکم جای کالهدوره، عمامه کماین 

دور کاله دوران دستار به دانستند. در این اسالم میدستار و عمامه را نمادی از ایمان به 
مجلل بود دوران که با تزیینات بسیار  مهم اینهای تاج: از سرپوش .3شد. میپیچیده 

است بلند طالیی فرا گرفته  هایمانند و دور آن را لبهها، قبه تاجکه در مرکز این  
(. سرپوش 020، ص.0323متین،  ۀ، ترجم0998سیمز،  ؛ 330ـ338، صص.0392)غیبی، 

 ادرنماز امروزی و چادر: پوشش مهم بانوان و شبیه به چ .0بانوان ترکمانان شامل: 
روسری یا  .3عصراست.  مردان آن کاله: که شبیه به کالهکاله و تاج .8ای بود. دایرهنیم

بزرگ یا کوچک با نوار یا تاجی بر روی سر صورت مثلثی در سایزهای لچک: که به
ر دور سمختلف به  اشکالاصلی سربانوان، که به های مقنعه: از پوشش .0بستند. می

دوره زنان نیز گاهی از  دستار: در این .0(. 377ـ370، صص.0392بستند )غیبی، خود می
 کردند.می دستار استفاده

های صورت کفشدوران به  پا در اینچکمه و چکمه؛ پوشش کفش، نیم ها:پاپوش
 هایپوش کفشخوش چکمه )بوت( بود و گاهی مردانکوتاه و یا چکمه و نیمرویه 

(. پاپوش بانوان اغلب 333، ص.0392کردند )غیبی، پا میگلدار به های رنگی با پارچه
 است.مردان  ۀچکمشود و گاه شبیه به کفش و نیمنمیدلیل بلند بودن لباس آنان دیده به

  نامهخاوران ۀپوشاک در نسخ . نوع2ـ1ـ1
 ةاستفاددینی: سرپوش مورد   بزرگان الف( گروه اجتماعی :. طبقات 1ـ2ـ1ـ1

بلند که تا شامل پیراهنی  )ص(خضر حضرت  ۀاست. جامدینی، عمامه یا دستار  بزرگان
رنگ سبز صدری است  دست بهها گشاد و بلند تا مچ است. آستینپا و جلوباز قوزک 
پوست در سرتاسر عبا تشکیل  ایکوتاه و حاشیههای مشکی از آستینای زربفت و جبه
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 گشاد و بلند تا مچهای بلند با آستیناز پیراهن  )ع(علی پوش حضرت است. تنشده 
های رنگ دارد و عبا با آستینی طالییکه تزییناتاست الجوردی رنگ آبی  دست، به

بلند و های ساق ها کفش یا چکمهاست. شخصیتطالیی نقش شده  کوتاه و تزیینات
الف(. ب( پهلوانان: عمامه یا دستار بر سر دارند.  ـ3)تصویر  تیز به پا دارندنوک

گشاد و های آستینرنگ با گرد، کرم ۀبلند با یقشامل پیراهنی  )ع(علی  پوش حضرتتن
های اسلیمی و ختایی در پایین جامه و ای جلوباز که حاشیهدست است. جبه بلند تا مچ

پوست سرتاسری دارد تشکیل شده  ۀطالیی دارد و حاشی ها به رنگدور یقه تا شانه
دست به تنگ تا مچ  هایگرد و آستین ۀبلند با یقدیگر یاران نیز پیراهن  ۀاست. جام

کوتاه بر تن دارند که کمربندی روی  ای زرد رنگ با آستیناست و دراعهگ نارنجی رن
نارنجی از لباس چاک دارد و پیراهن  بستند و در دو طرف پهلو از کمر تا پایین آن می

ب(. ج(  ـ3تیز است )تصویر بلند و نوکهای ساقشود. کفش یا چکمهمیزیر آن دیده 
بلند گرد و قبایی  ۀاش، پیراهنی سبز تیره با یقبر سر دارد. جامه درباریان: پادشاه تاج

سینه یقه و پیشرنگ در دور خردلی، با تزیینات طالییهفت به رنگ جلوباز با یقه
دست  بلند تا مچهای است. جبه یا باالپوشی با آستین بسته شدهکمربندی که روی آن 

دوریقه تا روی  پوست سرتاسر عبا و تزییناتیای الجوردی و حاشیهرنگ آبی است به 
طالیی  رنگاسلیمی و ختایی به  هایلباس با طرح ۀحاشیسرشانه و آستین و پایین 

ج(.  ـ3شود )تصویر نمیها دیده های آنکفش ،اندشود. فیگورها چون نشستهمی تشکیل
سپاهیان از  ۀسر دارند. جام خود برحاضر در نسخه کاله سپاهیاند( سپاهیان: تمامی 

 .استآبی یا خردلی  رنگاست و به دست  آن تا مچتنگ و بلندی بلند با آستین  پیراهن
ای نارنجی سبز صدری و تزییناتی در دور یقه های قهوهرنگ کوتاه بهدراعه با آستین 

است.  شدهسته دراعه و قبا بوجود دارد و بعضی هم قبا برتن دارند و کمربندی روی 
عادی: در  د(.  و( مردمان ـ3تیز است )تصویربلند و نوکساق ۀها چکمتمامی پاپوش

 است. نشدهتصویر کشیده  عادی به ها مردمنگاره
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بزرگان الف(پوشاک 
 دینی

A) Clothing of 
the important 

religious figures 

 پهلوانانب( پوشاک 
B) Clothing of 

the heroes 

ج( پوشاک 
 درباریان

C) Clothing 
of the court 

figures 

 سپاهیاند( پوشاک 
D) Clothing of the 

Army  

 ها )نگارندگان(اجتماعی شخصیتپوشاک در طبقات  نوع :3 تصویر
Figure 6: Type of cloths in the social classes of the characters (Authors) 

های نمدی مردان عمامه و کالهالف( مردان: سرپوش  جنسیت:. گروه 2ـ2ـ1ـ1
 زردرنگ  عمروامیه پیراهنی به ۀاست و دستاری با تزیین پَر است. جامشکل مخروطی

دست و عبای تنگ و بلند تا مچ کرده، با آستین کمر لباس وصل را به  که دامن آن است
است و  کرده عبا را با کمربند جمعو دامن کوتاه  هایالجوردی با آستین رنگ آبیبه 

رنگ اسلیمی و جامه دارای تزییناتی طالیی ۀها و حاشییقه تا سرشانه و آستیندور 
 دار بههای طرحدیگران، پیراهن ۀاست. جام شده است و کمربندی روی آن بستهختایی 
ای از زیر گردن تا دست و دراعهبلند تا مچ  هایای با آستینفیروزهعنابی و آبی رنگ 
 است با آستینالجوردی و نارنجی های آبی رنگشده، و به  شکم با دکمه بسته باالی

رنگ دارد جامه دارای تزییناتی طالیی ۀها و حاشییقه تا سرشانه و آستینکوتاه که دور 
ن بسته شده دار است و کمربندی روی آچاکو دو طرف آن از کمر تا انتهای لباس 

 ۀهایی با رویپا تنگ است. پاپوش شامل کفش است. شلوار عمروامیه از زانو تا مچ
الف(. ب( زنان: در  ـ7تیز است )تصویربلند و نوک های ساقتیز و چکمهکوتاه و نوک 

شکل با عرقچینی که دختر جمشیدشاه سرپوش بانوان شامل روسری توری ةنگار
است. در سر آویزان بلند آن پشت  ۀالی به دور سر بسته و دنبالطالیی و دستم تزیینات

دار دیده طرحای بلند با پارچهبلند سفیدی با چادری  ۀدیگر بانوی آن مقنع ةنگار
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 ۀدختر جمشیدشاه، جام ةاست. در نگاردهان خود گرفته شود که دستمالی را جلوی می
ای رنگ قهوهپاست و قبایی به قد آن تا قوزک  کهاست نارنجی رنگ بانوان پیراهنی به 

رنگ بر شده و تزییناتی طالییهای طالیی بسته دکمه ۀوسیل تیره که جلوباز است و به
دست تنگ که بلندی آن تا مچ های دارای آستینزنان است.  دامن لباس تعبیه شده روی

زرد و  رنگ ند. جبه یا باالپوشی بهاشده تصویر کشیدهکوتاه به است و بعضی با آستین 
سرتاسر پوست است و  ۀهای بلند و دارای حاشیرنگ که با آستینبا تزیینات طالیی

 ب(.  ـ7تیز دارند )تصویر بلند و نوکهای ساقچکمه

  
 مردانالف( پوشاک 

A) Clothing of the men 

 زنانب( پوشاک  
B) Clothing of the women 

 مردان و زنان )نگارندگان(پوشاک در گروه  نوع :7 تصویر
Figure 7: Type of clothing in the group of men and women (Authors) 

 )ع( علی ها، حضرتحماسی: در این نگارهالف( وجه  ادبی: . وجوه3ـ2ـ1ـ1
 علیضرت ح ۀاند. جامخود پوشیدهکه تمامی سپاهیان کاله درحالی ،بر سر دارد عمامه

دست گشاد و بلندی است که تا مچ های نارنجی با آستینرنگ بلند به  از پیراهن )ع(
کوتاه و تزییناتی  هایرنگ با آستینخاکستری و عبای آبیرنگ سبز رسد. قبایی به می

عبا با آن جمع شده و دامن  یقه تا سرشانه و آستین دارد که کمربندی روی آن بستهدور 
تیز که رنگی و طرحدار است بلند و نوکهای ساقاست. پاپوش، چکمه دهش

ها و رشادت بخش از پژوهش بههای مورد بررسی در این الف(. نگارهـ2)تصویر
است که حضرت با این توجه  قابل ۀپردازد، اما نکتمی )ع( علی های حضرتدالوری

رزم بر  مقابل لباسکه شخص  حالیرود، درمیمیدان  نبرد بهلباس روزمره بدون  لباس
آن دور  ۀاست که دنبالای شامل عمامه حضرتمذهبی: سرپوش  دارد. ب( وجه تن
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بلند با  ةتیر ایرنگ قهوه، پیراهنی به )ص(پیامبرپوش است. تنرا گرفته  صورت
رنگ سبز قبای به  رسد؛ همراه بامیدست  است که تا مچگشاد و بلندی های آستین

است الجوردی رنگ آبی  گشاد و بلند و باالپوشی بههای خاکستری، جلوباز و با آستین
دلیل که دارای تزیینات فراوانی است و حضرت دستمال سفیدرنگی در دست دارند. به

عاشقانه: سرپوش  ب(. ج( وجهـ2 شود )تصویرنمیبودن فیگور پاپوش دیده نشسته 
شکل که با مروارید در زیرگلو بسته بانوان روسری توریاست و سرپوش عمامه مردان 

است. عروس   سر آویزانآن پشت  ۀشده و دنبالدور سر بسته شده همراه با دستمالی که 
رنگ باز به جلواست، قبای روشن زرد و بنفش رنگ  شان پیراهنی بهو داماد جامه

داماد  ۀاست؛ جامکوتاه مصور شده شده، با آستین بسته ه با دکمه بنفش کآبی و نارنجی
 شود، کمربندی هم بهمی ای سرتاسر آن دیدهحاشیه و یقه و سرشانهتزییناتی در دور 

 ج(.ـ 2 رنگ است )تصویرسفیدها جوراب است. پاپوشکمر بسته 

   
 حماسیالف( وجه 

A) Epic genre 

 مذهبیب( وجه 
B) Religious genre 

 عاشقانه ج( وجه
C) Romance genre 

 ادبی )نگارندگان(تفکیک وجوه پوشاک به   نوع :2 تصویر
Figure 8: Type of clothing by literary genres (authors) 

نمدی های الف( جوانان: سرپوش جوانان دستار و کاله . گروه سنی:4ـ2ـ1ـ1
 ۀبلند سبز خاکستری با یق ها از پیراهنآن ۀاست. جامت شکل همراه با تزیینامخروطی

شود و میهفت به رنگ خردلی و جلوباز است که با دکمه بسته  ۀگرد و قبایی با یق
رسد؛ های تنگ و بلندی که تا مچ دست میاست با آستینشلوار قرار گرفته داخل 

داشته قبای  انی که دلدل را نگهجوشده؛ مرد پا تنگ  شلوارهای گشاد و بلند که در مچ
-سیاهشده و دامن کمربند وصل  دامن قبایش بههای نارنجی دارد که لبه بلندی به رنگ
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 دارد. اغلب بر تن ،کوتاهی که تا زانو است شود و شلوارمی دارش دیدهرنگ طرح
ساالن: بعضی از یانالف(. ب( مـ  9پا دارند )تصویر کوتاه به  ۀهای با رویجوانان کفش

دو مرد  ۀنمدی مخروطی بر سر دارند. جامسال عمامه و بعضی کاله فیگورهای میان
صورت اریب در زیر باز و به است که جلو رنگ نارنجی و آبی تصویر، قبایی به  جلوی

دارند که  تن رنگ بنفش روشن و مشکی بهاست، جبه یا باالپوشی به بغل بسته شده 
یقه تا سرشانه،  سرتاسری پوست دارد و دیگری تزیینات بسیاری دور ۀشییکی حا

های آن انگشتان رنگ است؛ و آستیندامن که طالییپایین  ۀآستین، دور مچ و حاشی
 ـ 9 پا دارند )تصویر تیز بهبلند و نوک ساقهای است. فیگورها چکمهدست را پوشانده 

بلندی  سال، پیراهنکهن مرد ۀن عمامه است. جامساالکهنساالن: سرپوش ب(. ج( کهن
شود؛ و جبه یا میای و جلوباز است که با دکمه بسته قهوههفت و به رنگ  ۀبا یق

بلندی که انگشتان پوست سرتاسری دارد و آستین  ۀای که حاشیقهوهرنگ باالپوشی به 
پا دارند تیز به بلند و نوکهای ساقسال، چکمهاست. پیکرهای کهن دست را پوشانده

 ج(. ـ 9 )تصویر

   
 جوانانالف( پوشاک 

A) Clothes of 
youth 

 ساالنمیانب( پوشاک 
B) Clothes of middle-

aged  

 ساالنکهنج( پوشاک 
C) Clothes of the 

elderly  

 ها )نگارندگان(سنی شخصیتپوشاک در گروه  نوع :9 تصویر
Figure 9: Type of clothing in the age group of characters (authors) 

 مانندی برتاجکاله  الف( فرشتگان: فرشته . گروه موجودات فرازمینی:1ـ2ـ1ـ1
بلند و گشاد های رنگ با آستینایدار قهوهطرحپوش فرشته شامل پیراهن سر دارند. تن
است. گشاد همراه اکستری و آستین خرنگ سبز هفت به  ۀبلندی که با یقاست و قبای 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011وردین و اردیبهشت فر ،73، شمـارة 9 سال  

28 

 

کوتاه و تزییناتی های دار، آستینطرحبرگردان به رنگ آبی  ۀای به رنگ گلبهی با یقجبه
های آن آویزان است و کمر بسته و دنباله بلند که دوردامن و شالی  ۀدور یقه، در حاشی
 الف(. ب( دیوان: این ـ01رحریر به پا دارند )تصویرنگ و جوراب ایشلوار گشاد قهوه

 شدهکوتاهی تا زانو که با کمربندی بسته  اند. فقط دامنیپوشگروه، فاقد سرپوش و تن
 ب(.  ـ01دارند )تصویر ، بر تناست

  
 فرشتگانالف( پوشاک 

A) Clothes of angels 

 دیوانب( پوشاک 
B) Clothes of devils 

 فرازمینی )نگارندگان(دات نوع  پوشاک در گروه موجو :01تصویر
Figure 10: Type of clothing in the group of extraterrestrial beings (authors) 

 هایافته. تحلیل 6
در متن و  نامهخاورانهای نسخۀ پردازیاجتماعی و شخصیت. طبقات 1ـ6

ی: طبقات کل ۀبراساس متن ادبی نسخه، در پنج دست نامهخاورانهای شخصیت تصویر:
شوند. این میفرازمینی تفکیک ادبی و موجودات سنی، وجه  اجتماعی، جنسیت، گروه

موجود در کاخ گلستان نیز تکرار شده  نامهخاورانمصور  ۀبندی در تصاویر نسخدسته
 است.
در تحلیل همگامی نوع  ادبی و تصویری:پوشاک در محتوای  . همگامی نوع2ـ6

 نامهخاورانادبی  آمد. در متن دستمتن و تصویر، نتایج متفاوتی به ةپوشاک در دو حوز
پوشاک و یا انواع آن نشده ای به نوع و اشاره شدهها پرداخته توصیف شخصیتتنها به 

خود،  تکیه بر دانش و اعتقادات رسم زمانه و باتوجه به  است. هنرمند نگارگر احتماالً با
نویسان و نویسان، سفرنامهنامهداستان، اطالعات عجایبهنگام نقل نقاالن به  ۀدانست
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 ةها پرداخته و از پوشاک دورشخصیتترسیم پوشاک به  ،مقدس دینیتوصیفات کتب 
 است. ها الهام گرفته ها و پاپوشها، سرپوشپوشتیموری در انواع تن

پوشاک  نوع آن روزگار:نامه با پوشاک مرسوم پوشاک خاوران . ارتباط نوع3ـ6
اشرافی و دارای تزیینات فراوان  های مذهبی کامالًخصوص شخصیتها بهشخصیت

زمان با هم در غرب و شرق ایران است و با نوع جامگان ترکمانان و تیموریان که هم
 کردند، شباهت دارد.حکومت می

الف( طبقات  های آن:پردازیبا شخصیت نامهخاورانپوشاک ارتباط نوع  .4ـ6
دینی باید گفت که خالف تصور اولیه، تمامی  اجتماعی: درمورد پوشاک بزرگان

گونه اند و هیچبها و تزیینات تصویر شدهفاخر گرانهای های دینی با لباسشخصیت
ها شامل نقوش اسلیمی و شخصیت است. تزیین لباسکار نرفته ها بهسادگی در آن

خورد و چشم میها به ها و سر دست لباسیقهها، دور باسل ۀختایی است که در حاشی
ها، رنگ و است. در اغلب نگارهدار بوده ها از جنس زربفت و طرحپوشتنۀ گاه، پارچ

های دینی و درباریان )به جز تاج( مشترک است. همچنین، در اجزای پوشاکِ شخصیت
ای شبیه پوست و با حاشیه دینی و درباریان، نوعی جبه یا باالپوش بزرگان ۀجام

مردان با شود. ب( جنسیت: پوشاک مییقه و سردست آستین دیده تزییناتی در دور
شده و کاربرد جامه که با کمربند باال بسته  شلواری که از زانو تا مچ پا تنگ است، دامن

 است، آمده است. پوشاک زنانسرپوشی از عمامه یا دستار که با تزیین پَر همراه 
شود همراه با لباسی میگلو بسته مرواریدی که در زیر درباری، روسری توری با تزیین

پوشیده با مقنعه و چادر به سر و دستمالی روی  زنان دیگر کامالً پوشاک .فاخر است
حماسی و در میدان نبرد، در وجه  )ع(علی  ادبی: پوشاک حضرت دهان است. ج( وجوه

دفاعی  ۀخود و یا هرگونه وسیلجنگی یا کاله گونه زرههیچ روزمره و بدون پوشاک
های حضرت به خود بر سر دارد. چکمهکه فرد مقابل حضرت، کاله صورتیاست. در

مذهبی، دار به پا دارد. در وجه بلند و طرحهای ساقزرد است و فرد مقابل، چکمه رنگ
ای که دست دارد. تنها نگارهدستمالی به فراوان همراه است و با تزیینات  )ص(پیامبر ۀالبس

است که لباس  )ع(علی عقد با حضور حضرت دارد مجلس عاشقانه اشارهبه وجه 
های موجود است و هیچ تفاوتی با دیگر جامگان ندارد، عروس و داماد شبیه دیگر لباس
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بیشتری  عروس تزیینات داماد از لباس هر دو جوراب سفید به پا دارند و حتی لباس
است. ها متفاوت شخصیت ۀسنی: نوع جامگان گروه سنی جوانان با بقی دارد! د( گروه

 شود که آنمیطور کامل دیده خالف دیگران، جامگان این گروه کوتاه است و شلوار به
نمدی این، کاربرد کاله  است. عالوه بر صورت راسته در مچ پا جمع شدههم به

آن گرد  کوتاه که نوک ۀشده و پاپوشی با روی که در روی زانو جمعمخروطی، شلواری 
 ۀساالن کاربرد قبا همراه با باالپوشی که حاشیسنی میان ةشود. در ردمی است، دیده

 ،های آن بلند است و انگشتان را پوشانده، مشهود است. همچنینپوست دارد و آستین
سنی  ةشود. در ردمی شکل دارد، دیدهبدینمد گن سرپوشی متفاوت که کالهی از جنس

دست را پوشانده، های بلند که انگشتان پوست و آستین ۀای با حاشیساالن هم جبهکهن
زیبا بر سر و باالپوشی با یقه، ( موجودات فرازمینی: فرشتگان، تاجی هاست. ترسیم شده 

ای برهنه و فقط دامنی به پا نهبسته به دور کمر و پاپوش حریر دارند. دیوان باالتشالی 
 دارند و فاقد سرپوش و پاپوش هستند.

 )نگارندگان( نامهخاوران ۀهای نسخپردازیتنوع پوشاک در شخصیت :8جدول 
Table 2: Variety of clothing in the characters of Khavarannameh (authors) 

بندی طبقه
 هاشخصیت

 پاپوش پوشتن سرپوش

ت 
بقا

ط
تم

اج
ی 

اع
 

بزرگان 
 دینی

خضر و  حضرت
عمامه یا  )ع(علی

دستاری حجیم با 
 طرفهیکۀ دنبال

زربفت  ۀباز، جببلند جلو پیراهن
 پوست ۀبا حاشی
بلند و پیراهن  )ع(علی حضرت

 کوتاهقبایی با آستین 

 ۀحضرت خضر چکم
 تیزبلند و نوک

زرد که با بلند به رنگ  پیراهنی تاج درباریان
نشان بسته شده مرصع کمربندی

زربفت با و جبه یا باالپوشی 
 پوست و تزییناتی ۀحاشی

 رنگ در دور یقهطالیی

ها در حالت شخصیت
نشسته هستند و 

ها دیده پاپوش آن
 شود.نمی

 )ع(علی حضرت پهلوانان
حجیم با یک  ۀعمام
 دنباله

رنگ و جبه یا باالپوشی قبا کرم
زیینات الجوردی با تبه رنگ آبی 

پوست، و  ۀرنگ و حاشیطالیی

تیز های نوکچکمه
 مشکی به رنگ
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بلند به  رو پیراهنجوان روبه
نارنجی و قبا زردرنگ با  رنگ

 بندکوتاه و کمر آستین
-نارنجی یرنگ و قباپیراهن زرد خودکاله سپاهیان

 کوتاه رنگ با آستین
بلند و ساق ۀچکم
تیز به رنگ نوک

 مشکی
مردمان 

 عادی
ای موجود نگاره
 نیست

 

ای موجود نگاره ای موجود نیستنگاره
 نیست

ت
سی

جن
 

 ساده و   ۀعمام مردان
 ای با تزیین پرعمامه

بلند و باالپوشی با پیراهن 
کوتاه   طالیی با آستینتزیینات 

که هر دو با کمربندی باال جمع 
شده، پیراهن و قبایی که با 

 ه شدهکمربندی به کمر بست

شلواری که از زانو 
تنگ است، کفشی با 

بلند  ۀکوتاه، پاشن ۀروی
مشکی،  تیز رنگنوک 
بلند و ساق ۀچکم
 تیزنوک

-توری که بهروسری  زنان

مروارید در  ۀوسیل
شده و گلو بسته زیر

دور   دستمالی به
آن  ۀپیشانی و دنبال

سر آویزان پشت 
سفید و  ۀشده، مقنع

 آبیچادر 

باز که با بلند و قبایی جلویراهن پ
شده و جبه یا  دکمه بسته

پوست،  ۀباالپوشی با حاشی
بلند و دستمالی به رنگ پیراهن 

 جلوی دهانآبی 

بلند های ساقچکمه
مشکی و به رنگ 

 تیزنوک
وه

وج
 

بی
اد

 

 )ع(علیحضرت  حماسی
حجیم با دنباله  ۀعمام

و فرد مقابل هم 
 خود کاله

بلند و  پیراهن )ع(لیعحضرت 
طالیی که باالپوشی با تزیینات 

 با کمربندی به باال جمع شده 
فرد مقابل پیراهن و قبا و 

 کمربندی به کمر 

 )ع(حضرت علی
بلند و ساق ۀچکم
تیز و زردرنگ نوک

به پا دارد. فرد مقابل 
بلند و ساق ۀچکم
دار با تیز و طرحنوک
 روشن رنگ
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 )ص(حضرت محمد مذهبی
ای حجیم با دو عمامه
 دنباله

پیراهن و قبای جلوباز و جبه یا 
باالپوشی با تزیینات فراوان 
طالیی و دستمال سفیدرنگی به 

 دست 

 ها دیدهپاپوش
 شود.نمی

 سرپوش داماد عمامه عاشقانه
عروس روسری توری 

مروارید در  ۀوسیلکه به
زیر گلو بسته شده و 
دستمالی که به دور 

آن  ۀو دنبال پیشانی بسته
سر آویزان در پشت 

 است

داماد: پیراهن، قبای با آستین 
 کوتاه و تزیینات طالیی 

 بازعروس: پیراهن، قبایی جلو

کاربرد جوراب 
 سفیدرنگ

نی
 س

وه
گر

 

عمامه و کاله نمدین  جوانان
 شکلمخروطی

گرد و کوتاه و قبای پیراهن یقه
 سیاهجلوباز و دامن 

راسته که در شلوار 
شده و پا جمعمچ

بلند و ساق ۀچکم
 تیز و مشکی نوک

و دیگری شلواری که 
شده  زانو جمع دور

کوتاه و با کفش رویه
 رنگگرد و سیاهنوک

-میان

 ساالن
عمامه و کالهی 

 نمدین
قبای رنگین و باالپوشی با 

بلند های پوست و آستین ۀحاشی
که انگشتان دست را پوشانده و 

 شده کمربندی بر کمر بسته

 ۀهر دو چکم
تیز بلند و نوکساق

 مشکی به پا دارند.

-کهن

 ساالن
رنگی که باز سیاهبلند جلوپیراهن  ای با دنبالهعمامه

شده و جبه یا  بسته هبا دکم
ای با قهوه باالپوشی به رنگ

های پوست و با آستین ۀحاشی
بلند که انگشتان دست را 

 پوشانده

بلند و ساق ۀو چکم
رنگ تیز و سیاهکنو

 به پا دارند
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نی
زمی

فرا
 

پیراهن و قبای جلوباز و  تاج فرشتگان
کوتاه و باالپوشی با یقه و آستین 

طالیی و شال رنگین به تزیینات 
 کمر 

ای و قهوه شلواری
حریر به پا پاپوشی 

 دارند

دامنی تا باالی زانو، دستمالی  سرپوش ندارند دیوان
 عریان بسته شده و باالتنه 

 پاپوش ندارند

 نتیجه. 7
های و بررسی نگاره نامهخاورانادبی نسخۀ این پژوهش ضمن خوانش محتوای 

گلستان، به کاخ  ۀموجود در کتابخان ۀنامخاورانمصور  ۀترین و ممتازترین نسخقدیم
 و نوع نامهخاوران ۀادبی و تصویری نسخها در محتوای خوانش و قیاس شخصیت

ترکمانان تطبیق  ۀعامپوشاک را با رسم و فرهنگ ها پرداخته و در پایان، نوع آنپوشاک 
 است. داده 

 بیانگرادبی و تصویری ها در محتوای شخصیتپژوهش در بخش تطبیق های یافته
اجتماعی ادبی و تصویری، در گروه طبقات ها در محتوای هستند: شخصیت هانکتهاین 

عادی هیچ مردمان  ۀتصویر، از طبقلیکن در بخش  ،دارندمطابقت  تا حد بسیاری با هم
هم  با مردانِ متن و تصویر کامالًها در گروه است. شخصیتشخصیتی ترسیم نشده 

سنی است. گروه  زنان توجه کمی شده گروه تصویر، به ةدارند، لیکن در حوزمطابقت 
ها، بیشتر نیست. در تصویرسازی صطور واضح مشخها، در متن و تصویر، بهشخصیت

تر عاشقانه کم شده و به وجه حماسی مذهبی توجههای موجود در وجه شخصیت به
تشکیل  )ع(علی حماسی مذهبی را حضرت ترین شخصیت وجه است. مهمپرداخته شده 

فرازمینی در تصویر های موجودات هاست. به شخصیتاصلی نگاره ةدهد که سوژمی
شده مصور  نامهخاوارن ۀجامگانی که در نسخ است. نوعاز متن پرداخته شده  بیشتر

پوشش ترکمانان، برابر است. این نوع مرسوم و متداول دوران حاکمیت  کامالً با پوشاک
ایران حکومت شرقی  زمان با ترکمانان بر بخشجامگان تیموریان که همبا نوع 

 ها کامالًها، پاپوشپوشها، تناجزاء ازقبیل سرپوش امیاست و تمکردند نیز مشابه می
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جز پوشاک بهی اجزامذهبی تمامی  هایشخصیت ۀالبساست. در ترسیم یکسان 
 کند. میسرپوش با پادشاهان برابری 

ها شخصیتبندی انواع ها برحسب طبقهپوشاک، ارزیابیدر بخش شناسایی انواع 
مذهبی، درباریان و پهلوانان های اجتماعی، پوشاک شخصیتت شد. در گروه طبقا انجام

در قیاس با دیگر  )ع(علی  حضرت هستند. جامگانها مشترک از سرپوش غیربه 
توجه در قابل هاینکتهتنوع را دارد. از اجتماعی، بیشترین طبقات  ۀها در همشخصیت

نشده عادی هیچ شخصیتی ترسیم  مردمان ۀاینکه از طبق نامهخاورانمصورسازی نسخۀ 
پوش تنمردان و زنان، در نوع  در گروه .کردجامگان آنان را ارزیابیتا بتوان نوع است 

های زنان در تصویر چند که تعداد شخصیتزنان و مردان تفاوتی وجود ندارد؛ هر 
سنی  ها برحسب گروهجامگان شخصیت سنی، تفکیک نوع است. در گروهبسیار اندک 

سنی جوانان  ةها دشوار است، ولی در ردشخصیت نیست و تشخیص سنواضح 
حماسی، های وجه نگاره ۀادبی و در دستشود. در گروه وجوه می متفاوتی دیده پوشاک

که حضرت  حالیتن دارند، در جنگی بر خود و وسایلنبرد کالههای سپاهیان در صحنه
بزرگان  مذهبی پوشاکپردازد. در وجه می مبارزهها به ل با آنمتداو با جامگان )ع(علی 

فراوان است. در دو  هیچ عنوان ساده نیست و دارای تزییناتتصور به دینی خالف 
است. در گروه موجودات تر زنان از مردان سادهعاشقانه، لباس  موجود با وجه ةنگار

 فراوانتزیینات مذهبی دارای  هایشخصیت ۀفرشتگان همانند البس فرازمینی، جامگان
جز دامن، دیوان نیز به .استو تنها تفاوت در داشتن تاج، بال و نداشتن پاپوش  است

 هاست. مرتبه بودن این شخصیتدیگری ندارند که خود نمادی بر دونپوشش 
 پرداخته هاتوصیف شخصیتبیشتر به  نامهخاورانادبی نهایی اینکه در متن  ۀنتیج

 ۀجامگانی که در نسخاست. در تطبیق نوع مده اها نیجامگان آنشده و شرحی بر نوع 
ترکمانان، اشتراکات  شده با پوشاک مرسوم و متداول دوران حاکمیت نامه مصورخاوارن

متنوع های جامگان شخصیتبسیاری مشهود است که نشان از الهام هنرمند در ترسیم 
هایش به ادوار پیش از ترکمانان روایت ۀمایای که بنامه دارد؛ نسخهنخاوارن ۀنسخ
ایرانیان در  ۀعامآن، متعلق به فرهنگ  هایجامگان شخصیتلیکن ترسیم  ،گرددبرمی

 است. هجریقرن نهم 
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 پ. متین ۀترجم. (پوشاک در ایران زمین )مصورمغول و تیموریان، ة (. دور0998) .اسیمز، 
 امیرکبیر. تهران: .یارشاطر ا.زیر نظر  .090 ـ 077 . صصایرانیکا ۀدانشنام. در (0323)

. نامه مکتب شیرازهای خاورانهای حماسی، ملی و مذهبی در نگارهجلوه. (0322شریعت، ز. )
 .07- 03، 01،  مطالعات هنر اسالمی

 . تهران: فردوسی.سرایی در ایرانحماسه(. 0372صفا، ذ.ا. )
 تهران: روزگار. )رمانس عام(. فارسی ۀهای بلند عامیانبوطیقای قصه(. 0392عباسی، س. )

، بهار ادب. حسام خوسفیابن ۀنامتصویر آفرینی بالغی در خاوران. (0398عطاشیبانی، ف. )
81 ،820 -318. 

 . تهران: هیرمند. هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی(.  0392غیبی، م. )
 های فرهنگی.. تهران: دفتر پژوهشپوشاک ایرانیان(. 0323متین، پ. )

نامه و های خاورانر و شر در نگارهتقابل خی(. 0393حسینی، ا. )و حاج ،محمودی، ف.
 .30-80، 3  ،هنرهای کاربردیالگو. ؛ با رویکرد نقد کهنشاهنامه

ثر در ؤکید بر عوامل مأنامه از منظر هنر نگارگری، با تخاوران(. 0391معمارزاده، م. )
-038، 09، مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان گیری اثر هنری و تحلیل نمادهای آن.شکل
077. 

 ، رمان. تهران: سخن.ادبیات داستانی: قصه، رمانس، داستان کوتاه(. 0373میرصادقی، ج. )
 .033-002، 07، ماه هنر. نگاهی به دو اثر ارزنده(. 0320نصرتی، م. )

تهران:  .(0332ژ. آموزگار و ا. تفضلی ) ۀترجم شناخت اساطیر ایران.(. 0973لز، ج. )نهی
 چشمه.
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