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 *های ایرانهای فتح صفوی محفوظ در موزهها و تزیینات جامهبازشناسی کتیبه

 چکیده
 بهیاستفاده گسترده از کت هاآن و وجه اشتراک مشخصه نیبارزترهای فتح صفوی، نوعی پوشش آیینی خاص هستند که جامه بیان مسئله:

 نیا کار رفته است.در این پوشاک به زین یطلسم هایتزیینی و نمادین، عالئم نجومی و جدول خط، انواع نقوش است. عالوه بر یسیو خوشنو

به  یابیحرز در دست ینوع دیو هدف، احتماالً با شدیم دهیزره پوش ریهنگام جنگ و زاغلب به د،یآیها برمهمانطور که از اسم آن هاراهنیپ

 جنگ باشد. دانیدر م یروزیفتح و پ

 میمفاه نیارتباط بشدن  در جهت روشن یفتح صفو یهارفته در جامه کارعناصر به ییو محتوا یمطالعه بصر مقاله حاضر با هدف هدف:

و در جهت پاسخ  یدوره صفو یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس طیداشتن شرا نظر ها با دربر جامه رگذاریبه عوامل تأث بردنیو نقوش و پ هابهیکت

در  یینمادهاها، نقوش و بهیاست و چه کت ییهایژگیچه و یدارا ییو محتوا یاز نظر ساختار بصر یفتح دوره صفو یهاجامه»پرسش نیابه 

 تدوین شده است.« کار رفته است؟ها بهآن

و  یجامعه آمار .استشده  یگردآورد یدانیو م یاصورت مطالعات کتابخانه بوده و مطالب بهتاریخی -تحلیلی روش پژوهشش: روش پژوه

 محفوظ هستند. یداخل یهااست که در موزه یفتح مربوط به دوره صفو یهاشامل سه نمونه از جامهی نیز مطالعات

مرتبط بوده و  گریکدیها با رفته در جامه کارنقوش به و هاکتیبهمحتوای  مشخص شد رانیا یهاموجود در موزه هاینمونه بررسیبا  :هایافته

نوعی بیانگر پیروزی، غلبه بر دشمنان و حفاظت در برابر انواع شرایط ها، هریک بهکار رفته در آنمضامین متون مقدس، نمادها و عالئم به

عوامل  نیترمهمگرایی، از باوری و باستانشرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر دوره صفوی و عواملی چون مذهب، خرافه دشوار است.

 یعنوان تزیین غالب، استفاده از نمادهابه یسیعالوه بر استفاده از خوشنو ،اساس نیبر ا شوند؛محسوب می موجود یهابر نمونه رگذاریثأت

 است.آثار  نیک ااشترا وجه نیترمهم زین یباستان

 کلیدواژه
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است؛ در « رانیا یو قاجار محفوظ در موزه ها یفتح دوران صفو یجامه ها ناتیتزئ یبازشناس»این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان *

 دانشگاه هنر تهران به راهنمایی نگارنده دوم ارائه شده است.
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 مقدمه
به بعد  یاز دوره صفو ژهیورا به رانیا یخیتار یاز اعتقادات و باورها یطلسم، اسناد یهاپیراهن ایفتح  یهاجامه

، هنر مسلمانان در ادوار مختلف بوده نیو پرکاربردتر نیترکه همواره مهم یسیهنر خوشنو اند.گذاشته ادگاریبه 

، نیلوفر آبیو  دیو خورش ریهمچون ش ینینقوش نماد خوشنویسی،هاست. در کنار جامه نیمشخصه ا نیتربارز

اغلب  د،یآیها برمها همانطور که از اسم آنپیراهن نیشده است. ا میها ترسانواع طلسم نیو همچن یعالئم نجوم

در  ایتولید نوعی حفاظ در برابر بدن و وسیله دیبا احتماالً شد و هدف،یم دهیزره پوش ریهنگام جنگ و زبه

 میبوده که مفاه نیها بر اپیراهن نیدر واقع اعتقاد صاحبان ا. جنگ باشد دانیدر م یروزیبه فتح و پ یابیدست

دنبال و ظفر را به نمایدمیشر، محافظت  یروهایها را در مقابل نآن راهن،یرفته بر پ کاربه یهاو کتیبه اشکال

نبوده و  رانیتنها محدود به اها آن دیزخم و دورکردن بال بوده است. تولدفع چشم زیها نآن گریدارد. کاربرد د

زمان با هم ،یغرب یقای( و آفری)گورکانی مغول ،یمشتمل بر انواع عثمان گریسه گونه د ی،صفو یهاعالوه بر نمونه

ها ها و تزیینات آنها، طرحپیراهن یمشخصات ظاهر .ستشده ایم دیدر جهان اسالم تول ،یرانیا یهانمونه

ها متفاوت پیراهن دیها، با توجه به نوع و منطقه تولرفته در آن کارها، عالئم و نقوش بهکتیبه یمحتوا نیهمچن

، واجد یحاکم بر دوران صفو یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس طیشرا ریتحت تأث ران،یشده در ا دیتول یهانمونه است.

 ،یعثمان یهانمونه ریبا سا یصفو یهانمونه نیب یمهم زیها وجه تماویژگی نیهستند و ا یخاص یهایژگیو

از نظر  ی، عالوه بر شناخت و بررسیفتح صفو یهااساس، جامه نیبر هم ؛شودیمحسوب م قایو غرب آفر یگورکان

 دوره صفویدر  جیرا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیگذار سریاز منظر عوامل تأث یی،و محتوا یساختار بصر یهاویژگی

 یفتح دوره صفو یهاجامه ست کههاپرسش نیدنبال پاسخ به اپژوهش حاضر به هستند. یو بررس طالعهقابل م زین

 نیوجوه اشتراک و افتراق بو  هستند؟ یو مفهوم یهنر یهاچه ویژگی یدارا ییو محتوا ینظر ساختار بصر از

با وجود در ضرورت این پژوهش آنکه  .ستیشده در جهان اسالم چ دیولت یهانمونه ریبا سا یفتح صفو یهاجامه

مرتبط با  یو باورها دیعقا ه ودور نیفتح ا یها، به جامهدوره صفوی یپوشاک و نساج نهیدر زم دمطالعات متعد

ها در کنار از جامه یکل ریتصوهای فتح صرفْا شامل ارائه و اطالعات موجود در مورد جامهآن کمتر توجه شده 

و  یبصر یهایژگیو یمطالعه و بررسنقطه عطف پژوهش حاضر  ؛ در نتیجه،است رانیدر ا شده دیآثار تول ریسا

 ،یاسیس طیداشتن شرا نظر با در ران،یا یهاموجود در موزه یفتح صفو یهاجامهدرکاررفته عناصر به ییمحتوا

 است. یحاکم بر دوران صفو یو فرهنگ یاجتماع

 

 روش پژوهش
 یاصورت مطالعات کتابخانهبه آن مطالب یگردآور وهیو ش تاریخی-تحلیلیو روش،  تیپژوهش حاضر از نظر ماه

ی، شامل سه نمونه و مطالعات یجامعه آمارصورت هدفمند یا کیفی صورت گرفته و گیری بهنمونهاست.  یدانیو م

های داخلی نگهداری هـ .( است که در موزه ۱۲هـ . تا قرن  ۱۰های فتح مربوط به دوره صفوی )از قرن از جامه

های پژوهش، ابتدا انواع ر ارائه یافتهاند. دها و مطالعات میدانی شناسایی شدهشوند و با توجه به پایگاه موزهمی
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های های فتح صفوی محفوظ در موزههای فتح موجود در جهان اسالم و ایران معرفی شده؛ سپس جامهجامه

 صورت مجزا بررسی گردیده است.داخلی، از نظر کتیبه، نقش و محتوا، به
 

 پیشینه پژوهش
 شده، فقط تحقیقات انجام صورت گرفته و اغلب یهای فتح صفودر رابطه با جامه مختصری یهاتاکنون پژوهش

توان به سه گروه های مرتبط با این مقاله را میپژوهش .ها اختصاص داردجامهاز  کلی ریارائه تصو ی وبه معرف

« فرروح»رفته است. ها صورت گو بررسی آن صفویهای فتح طور خاص در ارتباط با جامهتقسیم کرد، گروه اول به

، پارچه جنس نظراز  محفوظ در موزه ملی ایران را، جامه فتح «جامه فتح ای ینادعل راهنیپ»( در مقاله ۱۳۸۰)

( در مقاله ۱۳۹۱)« یمانیسل» مورد مطالعه قرار داده است.مراحل ساخت و شیوه اجرای تزیینات بر سطح لباس 

. ستپرداخته ا یفتح دوره صفو یهادو نمونه از جامه یبه معرف «یصفواز روزگار  یادمانی: افتهیدو رزم جامه نو »

نامه ( در پایان۱۳۹۴« )ودایی»های مرتبط با علوم غریبه و نمود آن در صنایع و آثار هنری است. گروه دوم پژوهش

تا  یدوره صفو یهاذینقوش تعوبررسی ، به«دوره قاجار انیتا پا یها از دوره صفوو طلسم ذهاینقوش تعو یبررس»

ها و مربوط به گروه پارچه ذیتعاو یبرا یعنوان مثالفتح به یهاجامه ،پژوهش نیدر اپردازد. می دوره قاجار انیپا

« اسمیت و مادیسون» ها ارائه نشده است.دسته از لباس نیدرباره ا یفیتوص ایاما شرح  ؛شدهمعرفی ها، لباس

انواع  یبررسبه« ۱یهنر اسالم ةمجموع یجلد دوازده دهیاز گز ازدهمی: جلد یابزارآالت علم»( در کتاب ۱۹۹۷)

گروه  اند.در جهان اسالم پرداخته بهیطلسم و مرتبط با علوم غر یحاو یایدر جهان اسالم و اش یابزارآالت علم

های فتح ها به معرفی جامهسوم، مرتبط با منسوجات اسالمی و ابزار و ادوات جنگی است که بخش کوچکی از آن

 مربوط به از فصل یبخشدر « یدوران اسالم یبافبر پارچه ینگاه» ( در کتاب۱۳۹۱)« فرروح»اختصاص دارد 

ابزارآالت »کتاب  در (۱۹۹۲« )الکساندر» است. پرداخته یقلمکار قلم یهاپارچه یبه معرف یصفو همنسوجات دور

بررسی ابزارآالت جنگی در جهان اسالم، از به «۲یهنر اسالم ةمجموع یجلددوازده دهیجنگ: جلد دوازدهم از گز

با وجود  های فتح اختصاص دارد.قبیل انواع زره، کالهخود و شمشیر پرداخته و بخشی از کتاب نیز به معرفی جامه

های فتح وجود دارد؛ اما اطالعات موجود، فقط حاوی جامه یمعرفهای حاضر، مطالبی در ارتباط با هشآنکه در پژو

های ها در کنار سایر آثار تولید شده در ایران است. نقطه عطف پژوهش، مطالعه ویژگیارائه تصویر کلی از جامه

 گیری این پوشاک است.های شکلمینهصفوی و بررسی زفتح  یهارفته در جامه کارعناصر به محتواییو  یبصر

 

 های فتح در جهان اسالمانواع جامه
مشتمل بر انواع »های طلسم اسالمی دارای چهار گونه متمایز هستند. این چهار گونه، های فتح یا پیراهنجامه

 Maddison) «نداو پس از آن منسوبهـ . ۹م./۱5به قرن  یهمگو  است یغرب یقایو آفر یمغول ،یصفو ،یعثمان

& Smith, 1997, p. 117).  ها و محتوای کتیبه ها همچنینو تزیینات آنها طرح ،هاراهنیپ یظاهرمشخصات

های ترین و بیشترین نمونهاست. قدیمیمتفاوت ها پیراهن، با توجه به نوع هارفته در آنکار به مقدس یهافرمول

تحت عنوان ، پوشاکاز این  یادیتعداد ز یدارا ی در استانبول،اپکاخ توپق»جامه فتح متعلق به گروه عثمانی است. 

شاهزاده  اینام سلطان  یی،استثنا یموارد. در (Atil, 1987, p. 196)« ( استTilsim gomlek) طلسم راهنیپ

؛ اما بارزترین ویژگی و وجه تمایز (Rogers & Ward, 1991, p. 175)است ها نوشته شده آن یبر رو ی نیزعثمان
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ویژه قرمز، آبی و طالیی، همچنین استفاده متراکم و انبوه های متعدد بهها نسبت به انواع دیگر، استفاده از رنگآن

 .(۲و  ۱)تصاویر های جادویی یا طلسمی متراکم است از مربع

 

 

. یطلسم عثمان هایراهنیپ .۲و۱ریواتص

 .Atil, 1987, p). یدر موزه توپقاپ محفوظ

 .(Rogers & Ward, 1991, p. 175)و  (196

 
 

تمامی »اند. هـ.. تهیه شده۱۱م./۱۷هـ.. و ۱۰م./۱6دومین گروه، متعلق به گورکانیان هند بوده و در قرون 

ها به قطع چهارگوش های آنهای طلسمی مغولی، تنها از سه قطعه پارچه تشکیل شده است. بدنه و آستینپیراهن

 ۱۱۴از  دهیپوش این البسه سراسر  (https://museum.gwu.eduمنبع: )«.انداست و از ناحیه سرشانه به یکدیگر متصل شده

 .(۳)تصویر  (Maddison & Smith, 1997, p. 117)است  نیو کلمه شهادت یالحسناسماء ۹۹همراه سوره قرآن به

 

 

 

  
پیراهن طلسم گورکانی. محفوظ در موزه  .۳تصویر

 .https://museum.orgمتروپلین. منبع: 
   های طلسمی، متعلق به غرب آفریقا.زیر پیراهن .5و4تصاویر 

 https://filslisibles.blogspot.com.منبع: 
 

بلوز بدون  یمردانه محصول سنگال و نوع ریز راهنیاست که از آن جمله شلوار و پ ریلباس ز یتعداد ،نوع سومین

 ۹۹اهل سنت، نام فرشتگان و  ینام خلفا ،یاذکار اله ،یمدل از البسه طلسم نیاست. در ا هیجریمحصول ن نیآست

شلوارها  ریز درج و ،چندان خوشنه یخطاز قرآن با دست یاتیهمراه آفرم اعداد ابجد بهبه یهمگ ،یالحسناسماء

. (5و  ۴)تصاویر  (Maddison & Smith, 1997, p. 117) اندشده دهیقرآن و جداول بزرگ گوناگون پوش اتیبا آ زین

 ها از دوره صفوی آغاز شده و تا دوره قاجار ادامه یافته است.های فتح ایرانی است که تولید آنگروه چهارم، جامه

های فتح مغولی و غرب آفریقا، بیشتر ت به جامهو نسب کمتر ی،عثمان یهانوع البسه نسبت به نمونه نیا یوانافر

های فتح ایرانی، دارای دوره زند و قاجار است. جامه ها از دوره صفوی و تعدادی متعلق به. بیشترین نمونهاست

 یتخبنم ،البسه نیبر سراسر اهای کوتاه باالی زانو )تونیک( هستند. صورت پیراهنبرش و فرم چهارگوش و اغلب به

 یها و تعدادطلسم ،دوازده امام، جداول اعداد یو اسام عیمرتبط با مذهب تش هیادع الحسنی،اسماء ،قرآن اتیاز آ

 شده است. میترسروش قلمکار قلمی و گاه نجومی به یوانیحی، اهیگ ،یاز نقوش هندس
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 های خارجیها و مجموعههای فتح صفوی در موزههای موجود از جامهنمونه
جا مانده است که پنج نمونه گرفته تا به امروز، تعداد هفت پیراهن فتح از دوره صفوی بههای صورتبنا بر بررسی

دو نمونه دیگر،  ی وزیزاده تبرمیکر یمجموعه شخصهای ملی ایران، ملی قرآن، ادب و عرفان اهر و ها در موزهاز آن

های های فتح صفوی خارج از ایران و سپس نمونهبتدا جامهدر مجموعه ناصر خلیلی محفوظ هستند. در ادامه، ا

 اند.داخلی، بررسی شده

 

 
 

، ۱۳۷۰ ،یزیتبر زادهمیکر ی. منبع:زیتبر زادهمجموعه کریممحفوظ در  ی.محمد هرواول، اثر دوست لیاسماعهافتح ش راهنیپ .6تصویر 

 .۱55۹ص. 
 

 
شده است و عبارت  یریگاسم قلم یها. جهت واضح شدن امضاء هنرمند، کنارهرینقش ش یدر پا یمحمد هرودوست یامضا. 7 ریتصو

 .۱۳۷۰، ص. ۱56۱،یزیتبر زادهمیکر :منبعگردد.  یبه سهولت قرائت م «یمحمد طوسالعبد دوست»
 

شخص شاه زاده تبریزی محفوظ است. این پیراهن متعلق به ترین نمونه جامه فتح ایرانی، در مجموعه کریمقدیمی

. (6)تصویر  امضا شده است «یمحمد هرودوست»است که توسط خالق آن  ییهابوده و از معدود نمونه لیاسماع

ی منظم هندستقسیمات  نیبو همچنین نقش شیر و خورشید، حفاظ  اتیانواع خط و طلسم و آدر زمینه لباس، 

و  نیحسن و حس ،فاطمه ی،عل ،محمد ،اهلل اسامیهای آن شامل سوره فتح، اسماء الحسنی، ترسیم شده و کتیبه

تر مانده است، نقش دو شیر و خورشید قرینه دعای نادعلی است. در پشت پیراهن که نسبت به روی آن سالم

 5/6۹×۷۹با ابعاد  )پنبه(ی از جنس نخجامه فتح محفوظ در خزانه موزه ملی ایران  .(۷)تصویر خورد چشم میبه

به ها آنو درون  بودهو ترنج  یمیاسل یهاو طرح یلوز ل،یمربع، مستط یهندس یهاطرح آنو تزیینات  سانتیمتر

در دو طرف  راهن،یپ نیا یاست. بر رو های سیاه، قرمز و سبزبا مرکباز قرآن  یاتیو غبار آ جلی ثلث یهاقلم

 راهنیپشت پ ونوشته شده  ثلث جلیخط به «میبسم اهلل الرحمن الرح»شکل، عبارت  لیدرون قاب مستط نه،یس

آمده از موزه ملی ایران، این پیراهن متعلق به قرن  دستبنابر اطالعات بهبزرگ است.  ترنج نسبتاً  کی یدارا زین

کار رفته در دوزی بهدوزی و پنبهدهم هجری است؛ اما بر اساس نوع برش و دوخت آن، از قبیل مدل یقه و نوار

رسد که متعلق به اواخر دوره نظر میین، همچنین بر اساس نقوش و تزیینات، بهدور یقه و چاک پهلو و دو آست



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 های ایرانههای فتح صفوی محفوظ در موزها و تزیینات جامهبازشناسی کتیبه

 ۴7-2۸        ۱۴۰۱، بهار 27دوره یازدهم، شماره 

33 

های فتح صفوی است. نمونه اول از پارچه مجموعه ناصر خلیلی، حاوی دو مورد از جامه .(۸)تصویر صفوی باشد 

 نیو آست هیاز دو تکه چهارگوش بزرگ و چهارگوش کوچک ته است و متریسانت ۷6×۱۴5 نخی )پنبه( دارای ابعاد

هایی های طلسمی است. در میان این جداول، کتیبهتمامی سطح پیراهن پوشیده از جداول و مربع کوتاه است.

سوره  ۲6سوره نور(، الفاتحه و آیه  ۳5الکرسی، آیه النور )آیه فتح، آیه قلم توقیع، کتابت شده که حاوی سورهبه

 .(۹تصویر ( )Alexander, 1992, p. 78)و صفات دوازده امام است آل عمران، اسماء الحسنی، ذکر یا علی و اسامی 

از دو تکه پارچه چهارگوش بزرگ، چهار تکه چهارگوش ، متریسانت ۹5×5/۱۳۸پیراهن دوم، نخی )پنبه(، دارای ابعاد 

این نمونه نیز حاوی جداول متراکم و  .استکوتاه  نیآست و شده لیتشک )مرغک( گوشکوچک و دو تکه سه

سوره صف، نصر  ۱۳قلم رقاع و نسخ دربردارنده تمامی سوره فتح، آیه های آن بههای طلسمی است. کتیبهمربع

الحسنی، اسامی پنج تن و اذکار سوره یس، اسماء 5۸سوره آل عمران، آیه  ۲۷و  ۲6من اهلل و فتح قریب، آیات 

 .(۱۰)تصویر  (Maddison & Smith, 1997, p. 119)شیعه است 

 

 

 

 

 

 
جامه فتح صفوی  .8تصویر 

محفوظ در خزانه موزه ملی 

 ایران. 

 منبع: موزه ملی ایران، آرشیو.

جامه فتح صفوی. محفوظ در  .9تصویر  

 مجموعه ناصر خلیلی. 

 .Alexander, 1992, p. 78منبع: 

جامه فتح صفوی. محفوظ در  .۱0تصویر  

 . خلیلیمجموعه ناصر 

 .Maddison & Smith, 1997, p. 120منبع: 

 

 های ایرانهای فتح صفوی محفوظ در موزهبررسی جامه
این جامه، متعلق به قرن یازدهم هجری است که با استناد به کتیبه  :رانیا یجامه فتح محفوظ در موزه مل. ۱

سانتیمتر  ۸۲×۸۸ریزبافت و ابعاد کلی پیراهن عباس کبیر تعلق دارد. پارچه آن از جنس کرباس روی آن، به شاه

ای برای بستن و اتصال جلو لباس، طراحی شده صورت جلو باز و بدون افزودن هیچگونه بند یا دکمهاست و به

.و تمامی سطح (۱۱)تصویرآن در قسمت جلو لباس، حاوی هفت حاشیه باریک و پهن است  است. دور تا دور

؛ عالوه بر این تزیینات، این پیراهن حاوی (۱)جدول هندسی همراه کتیبه دارد کشی و تزیینات پیراهن، جدول

بندی کلی ها و بخش باالیی و پایینی لباس است. ترکیبشش عدد جدول طلسم است که در نواحی آستین

آیاتی های فتح، انعام، زخرف، الکافرون، اخالص، فلق و ناس، . سوره(۲)جدول صورت قرینه است تزیینات لباس به

های یوسف، جاثیه، بقره و همچنین اسماء الحسنی، دعای جوشن کبیر و تعدادی ادعیه دیگر، از جمله از سوره

قلم کوفی بنایی، ثلث جلی، نسخ، نسخ غبار و نسخ ایرانی با مرکب سیاه، قرمز، سبز، آبی و به ۳دعای اسم اعظم

هایی از حاشیه لباس ر برخی از نواحی مانند بخشهای مختلف لباس کتابت شده است؛ البته دطالیی، در قسمت

 .(۱۲)تصویر و چهار لوزی سمت راست و چپ آن، محو و ناخوانا شده یا کامالً از بین رفته است 
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 یمحفوظ در موزه مل ی.جامه فتح صفو .۱۱ ریتصو

 منبع: موزه ملی ایران، آرشیو. .رانیا
ترسیم خطی جامه فتح محفوظ در موزه ملی ایران )قسمت  .۱۲تصویر  

 جلو(. منبع: نگارندگان.
 

الفتح للسلطان معظم  صیاللهم بارک هذه القم ظ،یهو الحف» ای، عبارتسمت چپ، داخل دو کادر دایره بر آستین

 یللسلطان الصفو یذالعرش اعن ایجعله مالک الرقاب اشرف االمم ابدته بالعدل و الکرم والبس بلباس  یالمکرم، الذ

دلیل قرارگیری نادرست و محل نامناسب این لباس کتابت شده است. به نسخ قلمبه «ینیالعباس الحس یالموسو

و همچنین عدم همکاری مسئوالن موزه در عکاسی و تهیه تصویر از پشت لباس، تصویری از این بخش از  در موزه

 های آن نامشخص است.محتوای کتیبهجامه در دست نیست و نوع تزیینات و 

 های جامه فتح محفوظ در موزه ملی ایران. منبع: نگارندگان.کتیبه .۱جدول 

محل قرارگیری کتیبه 

 درپیراهن
 رنگ خط نوع قلم

رنگ 

 زمینه

اندازه و 

 دانگ خط
 تصاویر

 راست و چپ ۱

کوفی بنایی، 

 نسخ

 نسخ

 طالیی، قرمز

 سیاه

 نخودی

 غبار

 

۲ 

)باال راست و چپ 

 و پایین(

 جلی طالیی ثلث
 

 غبار سیاه نسخ ۳

 

 جلی قرمز، آبی ثلث، نسخ ایرانی 4
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محل قرارگیری کتیبه 

 درپیراهن
 رنگ خط نوع قلم

رنگ 

 زمینه

اندازه و 

 دانگ خط
 تصاویر

5 

آستین )راست و 

 چپ(

 نسخ

 سیاه، قرمز

 

بدنه )راست و 

 چپ(
 - طالیی، قرمز، سیاه

 

6 

راست و چپ 

 )باال(
 ثلث نسخ ایرانی

 آبی

 قرمز

 جلی
 

 راست و چپ

 )پایین(

 ثلث

 نسخ

 آبی

 طالیی

 

7 

 راست و چپ

 غبار سیاه نسخ

 

 ثلث 8

 طالیی

 طالیی

 جلی

 

  نسخ 9

 

۱0 
 ثلث

 نسخ ایرانی

 آبی و طالیی

 سیاه، قرمز، سبز
 جلی

 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 های ایرانههای فتح صفوی محفوظ در موزها و تزیینات جامهبازشناسی کتیبه

 ۴7-2۸        ۱۴۰۱، بهار 27دوره یازدهم، شماره 

36 
 .: نگارندگاننبع. مرانیا ینقوش جامه فتح محفوظ در موزه مل .۲جدول

محل قرارگیری 

 نقش در پیراهن
 رنگ نقش نوع نقش

رنگ 

 زمینه
 تصاویر

 صورت دورگیری با رنگ قرمزبه هندسی )لوزی( ۱

 نخودی

 

۳ 

و  هندسی )دایره و لوزی(

نقوش اسلیمی محو شده 

 در زمینه کادر

های صورت دورگیری با رنگبه

 قرمز و سیاه

 

7 

هندسی )دوایر متوالی 

 توپر و توخالی(

صورت دورگیری با رنگ قرمز به

و سطوح آبی و طالیی داخل 

 کوچکتر دوایر
 

9 

های صورت دورگیری با رنگبه

آبی و قرمز و سطوح آبی داخل 

 دوایر کوچکتر
 

 

ی، از دوره صفو قرآن، متعلق به یجامه فتح محفوظ در موزه مل. جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن: ۲

با یقه گرد ساده و سجاف صورت جلوبسته، سانتیمتر است. قسمت جلو پیراهن به 6۴×۸۹جنس کتان و دارای ابعاد 

های لباس کوتاه است و در تر سر، طراحی شده است. آستین)شکافی( تا ناحیه مرکزی لباس، برای عبور راحت

دیدگی، در نواحی زیر بیشترین آسیب ناحیه زیر بغل و محل اتصال آستین به لباس، دو مرغک دوخته شده است.

)تصویر اند ب اعداد جداول این نواحی، بر اثر رطوبت از بین رفتههای لباس و آستین رخ داده و اغلبغل، مرغک

۱۳). 

 

  
 .جامه فتح صفوی. محفوظ در موزه ملی قرآن )قسمت پشت و جلو(. منبع: موزه ملی قرآن، آرشیو .۱۳تصویر 
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 .ترسیم خطی جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن. )قسمت جلو و پشت لباس(. ترسیم: نگارندگان .۱4تصویر 

 

های طلسم است. مهمترین مشخصه و وجه تمایز جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن، کاربرد گسترده مربع

الحسنی یا آیاتی از قرآن هستند که همگی با مرکب مشکی ها، دربردارنده اعداد، حروف، اسماءهرکدام از این مربع

های نصر و فلق ها کمتر است. سورهایر نمونههای این لباس نسبت به س. حجم کتیبه(۴و  ۳)جدول اند نوشته شده

 قلمالحسنی بههای فتح، نور، بقره، یوسف، حشر، غافر، اسراء، ص و تعدادی از اسماءصورت کامل و آیاتی از سورهبه

های سیاه، قرمز، سبز، الجوردی کتابت شده است. اما نقوش لباس محدود به خط نبوده و مرغک توقیع، با مرکب

 .(5)جدول  حاوی نقوش گیاهی و اسلیمی هستند ه شده در ناحیه اتصال آستین به لباس نیزهای دوخت
 

 های قسمت جلو جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن. منبع: نگارندگان.کتیبه .۳جدول 

 رنگ خط نوع قلم محل قرار گیری کتیبه در پیراهن
رنگ 

 زمینه
 تصاویر

۱ 

 آبی قرمز توقیع

 

 راست و چپ 5

 سیاه توقیع

 سفید

 

۱۱ 

 توقیع

 سبز

 

۱۲ 

 الجوردی

 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 های ایرانههای فتح صفوی محفوظ در موزها و تزیینات جامهبازشناسی کتیبه

 ۴7-2۸        ۱۴۰۱، بهار 27دوره یازدهم، شماره 

38 
 های قسمت پشت جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن. منبع: نگارندگان.کتیبه .4جدول 

 
 نقوش جامه فتح محفوظ در موزه ملی قرآن. منبع: نگارندگان. .5جدول 

 

 ۷۲×۸۴این جامه، متعلق به دوره صفوی، دارای ابعاد کلی . جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر:۳

ای است که عالوه بر پنبه، در بافت پارچه آن از ابریشم استفاده شده است. قسمت جلو سانتیمتر، تنها نمونه

صورت جلو بسته، با یقه گرد ساده و سجاف )شکافی( تا مرکز لباس، برای عبور راحت سر، طراحی شده پیراهن، به

دور تا دور یقه و سجاف لباس، نواردوزی شده و دو بند کوچک برای بستن یقه آن، تعبیه شده است. است. 

وجود های این بخش از لباس بر اثر رطوبت بهدیدگی این لباس بیشتر در ناحیه زیر بغل رخ داده و کتیبهآسیب

اشیه یقه در قسمت جلو و در ناحیه شمسه هایی از حاند. عالوه بر آن، الیاف بخشآمده در این ناحیه، از بین رفته

 .(۱5)تصویر ها در قسمت پشت لباس، از بین رفته و دچار پارگی شده است ضلعیو فواصل بین هشت

 

  
 .)قسمت پشت و جلو(. منبع: موزه ادب و عرفان اهر، آرشیو . محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر.یجامه فتح صفو .۱5 ریتصو

محل قرارگیری 

 کتیبه در پیراهن
 تصاویر رنگ زمینه رنگ خط نوع قلم

۱ 

 توقیع

 قرمز

  سفید

 الجوردی ۱۱

 

 آنالیز تصویر رنگ نقش نوع نقش محل قرارگیری نقش در پیراهن

 های لباسمرغک

 تزیینی

)نقوش اسلیمی 

 و ختایی(

 قرمز

 الجوردی

 سبز
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قلم ثلث جلی، نسخ، توقیع آمیخته به رقاع، هایی بهتزیینات جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر، کتیبه

های نصر، الفاتحه، اخالص، فلق، ها سورههای سیاه، قرمز، سبز کتابت شده و محتوای آننسخ غبار است که به رنگ

عمران، قلم، اعراف، حشر، دعای جوشن کبیر، نادعلی و  های فتح، یس، کهف، بقره، آلناس، قدر و آیاتی از سوره

های طلسمی، انواع نقوش ها، بر سطح این پیراهن، مربع. عالوه بر این کتیبه(۷و  6)جدول ذکر یا اهلل است 

های مختلف لباس کار شده در قسمت (۸)جدول هندسی، نقش ترنج متداخل و شمسه، گل نیلوفر، گل و بته 

 .(۱6)تصویر است 

 

 

 

 
 آنالیز جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر )قسمت جلو و پشت لباس(. ترسیم: نگارندگان. .۱6تصویر 

 
 کار رفته در قسمت جلو جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر. منبع: نگارندگان.های بهمشخصات کتیبه .6جدول 

محل قرارگیری 

 کتیبه در پیراهن
 رنگ زمینه رنگ خط نوع قلم

اندازه و دانگ 

 خط
 تصاویر

 راست و چپ ۱

 ثلث

سفید)به صورت 

 فضای منفی(
 سیاه

  جلی

 طالیی ۲

 نخودی

 

۳ 
توقیع آمیخته به 

 رقاع
 قرمز

 سیاه

- 

 

 غبار نسخ راست و چپ 4
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محل قرارگیری 

 کتیبه در پیراهن
 رنگ زمینه رنگ خط نوع قلم

اندازه و دانگ 

 خط
 تصاویر

5 

 نسخ

 - سیاه، قرمز

 

 غبار سیاه 6

 

 جلی قرمز ثلث 7

 

 سیاه، قرمز نسخ 8

- 

 جلی
 

9 

 قرمز ثلث
 

 جلی ۱0

 

 نسخ ۱۱

 سیاه

 غبار

 

 غبار نسخ ۱۲

 

 ثلث ۱۳
صورت سفید )به

 فضای منفی(

 سیاه

 جلی

 

 غبار سیاه نسخ ۱4
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 های قسمت پشت جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر. منبع: نگارندگان.کتیبه .7جدول 

 محل قرار گیری 

 کتیبه در پیراهن
 رنگ زمینه رنگ خط نوع قلم

اندازه و 

 دانگ خط
 تصاویر

۱ 

 نسخ

 سیاه

 نخودی

 غبار

 

۳ 

 غبار-
 

 نسخ 4

 

5 

راست و 

 چپ
 ثلث

 قرمز

 جلی
 

 سیاه 6

 

 
 نقوش جامه فتح محفوظ در موزه ادب و عرفان اهر. منبع: نگارندگان. .8جدول 

محل قرارگیری 

 نقش در پیراهن
 آنالیز تصویر نقشرنگ  نوع نقش

 سفید سیاه تزیینی ۱۱

  

 نمادین ۱۲
 قرمز طالیی

 سبز تیره

  

 سبز قرمز تزیینی ۱6
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محل قرارگیری 

 نقش در پیراهن
 آنالیز تصویر نقشرنگ  نوع نقش

 سبز تیره طالیی تزیینی پشت ۲

  

 

وجود آمدن تغییرات اساسی در شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحوالت با تشکیل سلسله صفویه و به

بخشیدن به مذهب اسماعیل و رسمیت جامعه رخ داد که نقطه آغاز آن، حکومت شاه ای در تمامی ارکان گسترده

ها، از مهمترین ها و آیینشیعه بود. اعتقادات مذهبی، رویکردی دوباره به باورهای کهن، پایبندی زیاد به سنت

ها بسیار شود که نقش حکومت در تداوم آنهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره صفوی محسوب میویژگی

اند. عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی های فتح دوره صفوی، نمود بارزی داشتهمؤثر بوده و همگی در جامه

باوری، بخشی به حکومت، خرافه اند از رسمیت مذهب شیعه، مشروعیتهای فتح صفوی عبارتگذار بر جامهتأثیر

های فتح این دوران عی بر ساختار، محتوا و تزیینات جامهنو گرایی که هریک بهاعتقاد به باورهای کهن و باستان

 اند و در ادامه بررسی خواهند شد.تأثیر داشته

 

 رسمیت مذهب شیعه
 یعشریاثن عیاعالم تش»کشور انتخاب شد.  یعنوان مذهب رسمبه یعشریاثن عیتش ان،یکار آمدن صفو یبا رو

« اسماعیل بود مهمترین اقدام شاه ،هیصفو سیتازه تأس حکومت یعنوان مذهب رسمبه م.۱5۰۱هـ ./۹۰۷ سال در

رسمیت مذهب شیعه نقش اصلی را در تحکیم نظام سیاسی و حکومت صفوی ایفا کرد  .(۲6، ص. ۱۳۷۲)سیوری، 

و توانست وحدت ملی و سیاسی ایران را بر پایه مستحکمی بنا کند؛ در نتیجه، شرایط مذهبی موجود، علوم، ادبیات 

اگرچه تأثیر مذهب شیعه را در اوایل هنر »وران، تحت تأثیر مستقیم عقاید مذهبی شیعه قرار گرفت. و هنر این د

نام امامان شیعه مزین شدند و شور اشعار رفته اشیای بیشتری بهدقت تعیین کرد؛ اما رفتهتوان بهصفوی نمی

)کنبی، « کتب تبریز، متجلی گردیدمحمد، هنرمند بزرگ مهای سلطاناسماعیل تا حدودی در نقاشیمذهبی شاه 

و ارادت به خاندان  یعیعناصر ش ،تفکر ،شهیکردند اند یسع ،مذهبعهیو ش یرانیهنرمندان ا. (۱۲، ص. ۱۳۸6

و اسماء  یقرآن اتآیهمچون  یموضوعات ن،یطالب و همچنیابن اب یخصوص علبهو  )ع( )ص( و ائمه اطهار امبریپ

. در این (۲6-۲5، ص. ۱۳۹۰)افروغ،  خود منعکس کنند یرا در آثار هنر یو نبو یقدس اتیو روا ثیو احاد یاله

ها طرح نیا .متداول شد و ... قینستعل ،نسخ قلم ثلث،به هاییکتیبه با یو زر یشمیابر یهاتزیین پارچهدوره، 

ها آیات قرآنی، ادعیه، احادیث و بعضًا نام بافنده بود بود و مضمون آناماکن مقدس  ایپرده  ایروپوش قبور  شتریب

دهنده تأثیر مذهب و های نشانهای فتح، بارزترین نمونه؛ عالوه بر این، جامه(۱۳۸-۱۳۷، ص. ۱۳۹۲پور، )طالب

، میقرآن کر تایاز آ یتخبنماین البسه، عالوه بر بر سراسر عقاید شیعه بر منسوجات و پوشاک این دوره هستند. 

دوازده  یو اسام عیمرتبط با مذهب تش هیادعجداول طلسم و انواع نقوش هندسی و گیاهی، انواع  الحسنی،اسماء

های فتح ترین ویژگی و تفاوت بین جامهمهم»کتابت شده است. در واقع  و حرزهای منسوب به امامان شیعه امام

 .(Alexander, 1992, p. 21)« عقاید شیعی است هاست که مبینصفوی با انواع دیگر، محتوای کتیبه
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 باوریخرافه
ای در سیاست کنندهعنوان مذهب رسمی کشور، دین و مذهب، نقش بسیار تعیینعشری بهبا تثبیت تشیع اثنی

 یو مذهب ینیها جنبه دشاز ارز یاریبس جهیدر نتحکومت صفوی و به تبع آن، تمامی ارکان جامعه پیدا کرد؛ 

این میزان از توجه به دین و مذهب شیعه  .افتیرواج  زینادرست ن یباورها یتحوالت، برخ نیکردند و همراه ا دایپ

ها اعم از فرهنگ و هنر ایران تأثیر زیادی کند، در تمامی زمینهکه در اواخر دوره صفوی شدت بیشتری پیدا می

اعتقادات »شود. بینی جامعه عصر صفوی میهانها، هنجارها و جگذاشته و موجب تحول عمیقی در باورها، ارزش

راحتی نحوی با خرافات آمیخته شد که تشخیص خرافه از غیر آن، برای عوام بهو باورهای دینی در دوره صفویه به

جدیدی  ،فر)ستوده« اندممکن نبود. در این میان یکی از مهمترین عوامل رواج خرافات در دین، شاه و درباریان بوده

بینی، یافتن نجوم، طالع. رواج این اعتقادات افراطی در دوره صفوی، موجب اهمیت (۱5۳، ص. ۱۳۹۷، زادهقلیو 

ها، انواع طلسم، تعویذ در قالب مهرها، زیورآالت، ها از جمله اسطرالبانواع علوم غریبه و رواج تولید آثار مرتبط با آن

فتح صفوی از آثار مرتبط با علوم غریبه و افکار و عقاید رایج  هایمنسوجات، ظروف فلزی، سفالی و ... شد. جامه

هاست، انواع حرزها، عالئم نجومی، جداول در آن زمان هستند. عالوه بر متون قرآنی که مهمترین مشخصه جامه

بینی، و مربعات طلسمی، نمایانگر اعتقادات صاحبان این البسه است. همانطور که اشاره شد، اعتقاد افراطی به طالع

نجوم، ایام سعد و نحس و طلسم و جادو در آحاد مختلف جامعه از دربار تا مردم کوچه و بازار رسوخ یافته بود؛ در 

ها، دلیل اعتقاد ایشان به خواص حمایتی کتیبهنتیجه تولید این البسه برای شاهان و اشخاص بزرگ جامعه، به

شرایط دشوار بود. با وجود آنکه اعتقاد به متون قرآنی، ادعیه هنگام جنگ و سایر  ها، بهنقوش و طلسم روی جامه

ویژه حساب آورد؛ اما شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه عصر صفوی، بهتوان خرافات بهها را نمیو نقوش نمادین جامه

توجهی در  تواند تأثیر قابلآوردن افراطی به انواع علوم غریبه، تعویذ، طلسم، ابزار و وسایل پیشگویی، می روی

 های فتح، در بین پادشاهان و اشخاص بلندمرتبه جامعه صفوی باشد.گیری و رواج جامهشکل

 

 گراییبخشی به حکومت و باستانمشروعیت
در  ی، سع)ع( کاظم یبه امام موس یانامهو انتساب شجره عهیکردن مذهب ش یبا رسم ،یدولت صفو

گیری ابتدای شکل الظاهر در همانیعل» شدنش از طرف مردم داشت. رفتهیبه حکومت خود و پذ یبخشتیمشروع

 بعدها انیآمد. صفو دیرسد، پدیم )ع(کاظم یبه امام موس نیالدیصف کمیوستیافسانه، که پشت ب نیا حکومت

 ؛ عالوه(۳۷۸، ص. ۱۳5۹)راوندی، « مورد استفاده قرار دادند شیخو یاسیس یدعاو هیتوج یها را براافسانه نیا

. الهی پادشاهان ایرانی در برخورداری از فره ایزدیبر آن، قدرت شاهان صفوی، بر سه پایه مشخص استوار بود: حق

؛ ظاهر شد االرض، مجدداً یظل اهلل ف دیجد أتیکار گرفته شد و در هبه ی، با تمام شکوه قبلیباستان هینظر نای

 قتیطر روانیعنوان مرشد کامل پبه یپادشاهان صفوسوم، مقام ؛ نیزم ی)ع( بر رویمهد ندهینمای دوم، ادعا

شد؛ در نتیجه استفاده از ها به احتمال زیاد برای پادشاه تهیه می. این جامه(۳، ص. ۱۳۷۲)سیوری، بود  هیصوف

نام امامان شیعه و انواع ادعیه و حرزهای منسوب به امامان، نشان اعتقاد و تعصب شاهان، نیز رسمیت و تحکیم 

دهنده هویت ملی ایرانیان بوده که با شان است. نمادها که از باورهای دوران باستان گرفته شده، نشانحکومت ای

جامه فتح ویژه عقاید شیعی هماهنگ شده است. نمونه بارز آن، شیر و خورشید اعتقادات دوران اسالمی و به

 یاریمردمان خاور باستان، همواره نماد شهر شهیدر اند». شیر (۱6)تصویر ی است زیزاده تبرمیکر یمجموعه شخص
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 رمردانیبر گور دل سشیو تند ستادهیکنار پادشاهان ا ،یو در آثار هنر بودهسلطنت و نشانه شجاعت  ،یو دالور

. این (۹۱، ص. ۱۳۹۱ ،ی)طاهر« اش استوار استبانوان بر دوشش و تخت شاهان بر پنجهزدیا ری. سرندینشیم

ی، )عبدالله «است مهر نییمرحله چهارم از مراحل تشرف به آ»حیوان، ارتباط مستقیمی با آیین مهر دارد و 

رفته و از مجموع  شماربه رانیعالمت اقتدار و سلطنت ا دیخورش». است ترایاز م یاجلوه ر،یش .(55۰، ص. ۱۳۸۱

به شاهان مربوط  ینوع قدرت و اقتدار و هر دو، به شانهن ر،یمظهر خداوند و ش د،یکه خورش دیآیبرم نیچن اتیروا

بوده  یعالمت خاص کسان ریو ش دیکه در شاهنامه مجسم شده، خورش ییهاانواع پرچم انیدر م نیهمچن د؛انبوده

به حضرت  انیرانیعالقه خاص ا. (۲۸۰، ص. ۱۳6۹ ،یاحقی) «اندداشته یبرتر گرانیمرتبت و مقام بر د ثیکه از ح

ها ها، قصرها و آرامگاهشیران، نگهبانان نمادین پرستشگاه». عالوه بر آن است نمود یافتهخدا  ریشدر )ع( ی عل

. شاید (6۱، ص. ۱۳۸۳)هال، « شدآور میها موجب دور کردن تأثیرات زیانخویی آنرفت درندهبودند و تصور می

و مربعات طلسم هستند  هیادع ،یقرآن یهارهسو یکه حاو ریشکل بدن شگوناگون به یهاوجود طلسمبتوان گفت 

گذشته از شیر و خورشید، نقش نیلوفر جامه فتح موزه  است. وانیح نیا یدهنده اعتقاد به خواص حفاظتنشان زین

 گوناگون، ادیان باورهای نیلوفر، در». (۱۷)تصویر ادب و عرفان اهر نیز حاوی معانی مرتبط با قدرت شاهی است 

 شکفتن و نمادی از (۲۳۹، ص. ۱۳۸۹منصوری ظفر، ) «است بوده ارتباط در منجیان و پیامبران خدایان، آفرینش با

 .(۱۸)تصویر کنند می رشد آسمان روشنایی و خورشید زیر هاگل و است لجن در هایشریشه معنوی است.

 

  
 زاده تبریزی.شخصی کریمکار رفته در جامه فتح محفوظ در مجموعه نقش شیر و خورشید به .۱7تصویر 

 .۱56۰، ص. ۱۳۷۰زاده تبریزی، کریممنبع: 
  

  
 ترسیم: نگارندگان.آن.  ترسیم خطیر موزه ادب و عرفان اهر و د بر جامه فتح محفوظ لوفرین .۱8تصویر 

 

 شماربه نیز زیبایی کمال و است مرگیبی و حیات تجدید نوزایی، باروری، آفرینش، هایروشنگری همه مظهر

 غروب هنگام در و باز دمسپیده در که آنجا از». (۳۷۱، ص. ۱۳۷۹کوپر، )است  نور نماد ایران در گل این. رودمی

 ؛ همچنین(۳۰۹، ص. ۱۳۸۳هال، ) «است حیات الهی منبع خود که دارد شباهت خورشید به شود،می بسته

، ص. ۱۳۸۹هوشیار،  و فرقدان) «دانندمی خورشید نماد سواستیکا، نماد هند و ایران در را آن چندبرگ هایگل»
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 یبرا یو اساس هیو پا کار گرفته شدهبه یپادشاه طهیدر ح عنوان نمادی از قدرتبه لوفری، نصفوی در عهد. (۴۹

. نکته حائز اهمیت و قابل توجه در بررسی (۱۰6، ص. ۱۳۹۲ ر،یگو خواجه ی)رضو شد یعباسگل شاه یبندنقش

ها، بر ها با مقام صاحبان لباس است. بر این اساس نمادهای شیر و خورشید و نیلوفر جامهارتباط آناین نمادها، 

شوند، حاوی معانی مرتبط با می اساس باورهای باستانی، عالوه بر آن که نمادی از نور و میترائیسم محسوب

 سلطنت و مقام پادشاهی هستند.

 

 نتیجه
شوند، های طلسم اسالمی نیز شناخته میهای خارجی، با عنوان پیراهنپژوهش های فتح که در اغلب منابع وجامه

ترین قدیمی اند.و پس از آن منسوبهـ ۹م./۱5سالم هستند که به قرن نوعی لباس و پوشش خاص در جهان ا

ها ههای ساختاری و بصری تزیینات جامگردد. ویژگیهای فتح تولید شده در ایران به دوره صفویه برمیجامه

ی، نقوش نمادین، انواع طلسم و نقوش تزیینی هندسی، گیاهی و سیو خوشنو بهیاستفاده از کتعبارت است از 

و غبار، مهمترین  رقعه ،محقق ع،یثلث، نسخ، توق ،یکوفهایی به اقالم حیوانی؛ در حقیقت، استفاده گسترده از کتیبه

های خاصی ها تأکید بر آیات و سورههای موجود است. محتوای کتیبهمشخصه بصری و ویژگی مشترک بین نمونه

 شیوه کبیر است. از آنجایی که دربارهنصر و دعاهایی مانند جوشن سوره فتح، صف، سوره سوره ۱۳ از جمله آیه

 متون حتی و غریبه علوم به مربوط متون و رساالت در کریذ هیچ ظاهراً فتح هایجامه کاربردهای و عملکرد

 هاپیراهن این کاربرد است، تشخیص نشده ارائه البسه این مورد در نیز ایتوصیه و توصیف و نیامده میانبه تاریخی،

است؛ در  میسر هاآن در کار رفتهبه ادعیه و آیات و هاکتیبه محتوای به رجوع و امر شواهد بررسی طریق از تنها

یقین، جنبه  به قریب احتمال دهنده این باشد که بهتواند نشانها و آیات مذکور، مینتیجه تکرار و تأکید بر سوره

 بر غلبه در لباس حمایتی خواص از مند شدنبهره و جنگ در استفاده ها،آن ساخت از اصلی تعویذ داشته و هدف

 ،(یکاد ان و)قلم  سوره 5۲و  5۱ آیات همانند ها،جامه در مشترکآیات  و هاسوره از دیگری تعداد .است دشمنان

 این کاربرد دامنه از نشان ،(ناس و فلق اخالص، کافرون، هایسوره)و چهار قل ( الکرسیآیه)بقره  سوره ۲55 آیه

هنگام بهدشوار از جمله  شرایط در حمایتی بوده و و کاربردهای حفاظتی دارای آیینی دارد. لحاظ پوشاک به

محتوای نمادها عالوه بر تأکید بر قدرت و مقام پادشاهی،  اند.شدهها و مواجهه با انواع بالیا نیز استفاده میبیماری

تواند نشان ارتباط خود گرفته که میدر مواردی دارای معانی مرتبط با نگهبانی بوده و جنبه طلسم حفاظتی به

باشد. در مقایسه با سایر انواع عثمانی، گورکانی و آفریقای غربی،  جامه کار رفته درمحتوای متون و نمادهای به

ها، آیات قرآنی و هاست. عالوه بر سورهها و نقوش نمادین تعدادی از جامهمهمترین وجه افتراق محتوای کتیبه

حرزهای های فتح جهان اسالم مشترک است، اسامی امامان شیعه، ادعیه و اسماءالحسنی که در تمامی جامه

های صفوی را متمایز کرده است؛ نیز استفاده از نقوش و نمادهای حیوانی و گیاهی باستانی، منسوب به ایشان، جامه

 دهنده شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص حاکم بر ایران است.های فتح صفوی، نشاندر جامه
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 نوشتپی
1. Science, Tools and Magic – (The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, V.12). 

2. The arts of war: Arms and Amour of the 7th to 19th Centuries (The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art – Volume 

21). 

وَ ذُو الْأَسَْماءِ الِْعظَامِ َو ذُو اْلعِزِّ  بَِدیعُ السَّماواِت وَ الَْأرْضِ ذُو اْلجاَلِل وَ الْإِْکرامِ یَا اهللُ یَا اهللُ یَا اهللُ وَْحدَکَ وَْحدَکَ َلا َشرِیَک َلکَ أَْنتَ الْمَنَّانُ. ۳

 .۲۳۱، ص. ۹۰، ج۱۴۰۳مجلسی، . منبع: َو إِلهُکُمْ إِلهٌ واحٌِد ال إِلَه ِإلَّا ُهوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ الَّذِی لَا یَُرامُ

 

 منابع
ی. و فلزکار ینگارگر ،یباف یبه هنر قال یبا نگاه یدر هنر عصر صفو یعیو عناصر ش نیمضام(. ۱۳۹۰افروغ، محمد. ) -

 .5۲-۲5(، صص. ۲۰)۱۰، مطالعات ایرانی

 .ریرکبیتهران: ام (.۲ جلد)رانیا یاجتماع خیتار .(۱۳5۹)ی. مرتض ،یراوند -

فصلنامه  ی.باستان و دوران اسالم رانیدر هنر ا لوفرینقش ن یبررس .(۱۳۹۲). رضایعل ر،یگخواجه و اکرم السادات ،یرضو -
 .۱۱۱-۱۰۱ .، صص(6)۳، پژوهش هنر

 .۳۴-۳6 صص. (،۳۲-۳۱)۴، کتاب ماه هنر (. پیراهن نادعلی یا جامه فتح.۱۳۸۰). فر، زهرهروح -

 تهران: انتشارات سمت. .نگاهی بر پارچه بافی دوران اسالمی (.۱۳۹۱. )فر، زهرهروح -

 در عصر مرشد ینید ییگرابر خرافه یشناختجامعه یلیتحل(. ۱۳۹۷زاده، آذر. )فر، مهدی، جدیدی، ناصر و قلیستوده -

 .۱۳۹-۱56(، صص. ۳)۲۹، شناسی کاربردیجامعهی. شاهان صفو

-۳۳ص. ، ص(۱۷()۲)5، پیام بهارستان صفویان.یافته: یادمانی از روزگار دو رزم جامه نو  (.۱۳۹۱. )سلیمانی، محمد حسین -

۲5. 

 )ترجمه کامبیز عزیزی(. تهران: مرکز.ایران عصر صفوی(. ۱۳۷۲سیوری، راجر. ) -
 . تهران: مرکب سفید.تاریخ پارچه و نساجی ایران(. ۱۳۹۲پور، فریده. )طالب -

 .۸۳-۹۳ .، صص(۴۹)۲ ،یتجسم یهنرها-بایز یهنرها هینشر .رانیدر ا ریش یالگوکهن .(۱۳۹۱). نیصدرالد ،یطاهر -

 .تهران: پژوهنده (.۱ جلد)ینامه جانوران در ادب فارسفرهنگ .(۱۳۸۱). ژهیمن ،یعبدالله -

 یدو فصلنامه هنرها .هند و مصر ران،یدر ا یآب لوفریگل ن یقیتطب یبررس .(۱۳۸۹). مهران ار،یهوش و عاطفه فرقدان، -
 .5۸-۴۹ .صص (،6)۳ ،هینقشما یتجسم

 (. لندن: پرینت تودی.۳)جلد احوال و آثار نقاشان قدیم(. ۱۳۷۰زاده تبریزی، محمدعلی. )کریم -
 )ترجمه حسن افشار(. تهران: مرکز.عصر طالیی هنر ایران(. ۱۳۸6کنبی، شیال. ) -

 .تهران: فرشاد (.انیکرباس حهیترجمه مل)یسنت یفرهنگ مصور نمادها .(۱۳۷۹)ی. .سیج کوپر، -

 .احیاء التراث العربی داربیروت:  (.۹۰)جلدبحار االنوار .ه.ق(۱۴۰۳). محمد باقرمجلسی،  -

 (،۴۳-۴۲)۱۲ ،یپژوه خیمجله تار ی.عصر صفو رانیا یها و نمادها در قالهینقشما یبررس .(۱۳۸۹). ظفر، زهرایمنصور -

 .۲۴۴-۲۳۳ .صص

 )پایان نامه کارشناسی ارشددوره قاجار انیتا پا یها از دوره صفوو طلسم ذهاینقوش تعو یبررس .(۱۳۹۴). ودایی، شادی -

 ، تهران، ایران.دانشگاه هنر تهران هنما: کامران مهاجر افشار،استاد را (.تصویرسازی

 .تهران: فرهنگ معاصر ی(.بهزاد هیترجمه رق)نمادها یافرهنگ نگاره .(۱۳۸۳). مزیج هال، -

 .تهران: سروش .یفارس اتیدر ادب یو اشارات داستان ریفرهنگ اساط .(۱۳6۹). محمدجعفر ،یحقای -
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