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Abstract
The use of the printing industry in Iran and India caused 
the cultural and artistic exchanges of these two lands to 
expand more than before, along with the spread of the 
Persian language and literature. In this way, the images of 
lithographed books provided a new visual medium for 
artists to be able to reflect social developments and 
changes, in addition to illustrating the glorious texts of 
Persian literature. The first lithographed edition of Shāh-
nāme was published in Bombay in 1262/1846 and only five 
years later, the images and text of this Shāh-nāme were a 
model for the publication of the first Shāh-nāme in Tehran 
in 1267/1850. This work, illustrated by ‘Ali-Qoli Khoiee, 
an excellent illustrator of the Qajar period, is in many ways 
similar to India's first edition. However, in many cases, the 
Iranian artist has tried to reflect the characteristics of his 
work and the Qajar society in the pictures and to cover the 
Iranian dress in the Indian pictures. 
The goal of this research, which is to look at the cap in two 
lithographed editions of the Shāh-nāme in India and Iran, 
is to find out what changes ‘Ali-Qoli Khoiee made in the 
details and form of the caps in his images for the Shāh-
nāme compared to the images of the first printed Shāh-
nāme in India, and what design innovations he made. The 
result of this research shows the recognition and 
enlightenment of the use of caps and the use of their types 
to distinguish people in different social classes. While the 
high variety of caps in ‘Ali-Qoli's Shāh-nāme, assemblies 
and careful drawing of details distinguish ‘Ali-Qoli's work 

artistically from that the Bombay artist; these images 
provide a better introduction to the characters in the 
images. 
The result of studying and comparing the illustrations of 
the two lithographed editions of Shāh-nāmeh 1262 /1846 
(Bombay) with Shāh-nāmeh 1265-1267/1850 (Tehran) 
shows a remarkable variety of caps and the illustrator's 
great attention to drawing the details of the illustrations in 
Shāh-nāmeh 1265-1267/1850. This research shows the 
twenty covers that were drawn in the illustrations in Shāh-
nāmeh 1262/1846 have been increased to 27 caps in the 
illustrations of Shāh-nāmeh 1265-1267/1850. Meantime, 
some of the caps in the Shāh-nāmeh 1262/1846 have been 
replaced by other caps used in the same version. It seems 
that the increase, change and transformation of the covers 
was done for two purposes: first, the new covers are more 
familiar to the Iranian readers and are derived from the 
visual tradition of Iranian Shāh-nāmeh or from the Qajar 
period, which in both cases leads to more tangible images 
for the readers. On the other hand, this diversity combined 
with delicacy has made it easier to distinguish differences 
between characters, ethnicities and social categories in 
imagesit.  
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 ۀشاهنام یسنگچاپ ریها در تصاوسرپوش یقیتطب ۀمطالع

ق. )تهران( 1265-67 ۀ( و شاهنامیق. )بمبئ 1262

 یبوذر یعل
.رانیدانشگاه هنر، تهران، ا ،یدانشکده تجسم ،یرسازیو تصو یریگروه ارتباط تصو اریاستاد

پروانه ساالروند
.رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،شناسیرانیا ادی(، بنینسخ خط شی)گرا یرانشناسیدانش آموخته رشته ا

 چکیده 
صنعت چاپ به ا شاع رانیورود  شد تا در کنار ا سبب  س ۀو هند   یو هنر یتبادالت فرهنگ ،یزبان و ادب فار

سرزم نیا سترش پ شیاز پ شیب نیدو  صاو بیترت نیکند. بد دایگ سنگ یهاکتاب ریت سان ،یچاپ  صر ۀر  یب
تحوالت و  ،یفارس اتیادب فاخر یهامتن یهنرمندان قرار داد تا بتوانند در کنار مصورساز اریرا در اخت یدیجد
سنگ ۀشاهنام نیبازتاب دهند. اول زیرا ن یاجتماع راتییتغ سال  یدر بمبئ یچاپ  م.( به 1846ق. )1262و به 

شاهنامه در  نیچاپ نخست یبرا ییشاهنامه، به عنوان الگو نیو متن ا ریو تنها پنج سال بعد، تصاو دیطبع رس
ستفاده قرار گرفت. ا1850ق. )1267تهران  ست علاثر که به نیم.( مورد ا صو ،یخوئ یقلید  ۀمبدع دور رگریت

س شده بود، از ب صور  ست. با ا یاریقاجار، م شابه چاپ نخست هند ا در موارد  ،یرانیحال هنرمند ا نیجهات م
بر  یرانیا ۀمنعکس کند و جام ریرا در تصااااو یقاجار ۀکار خود و جامع یهایژگیکرده تا و تالش یفراوان
 بپوشاند. یر هندیتصاو

 یبصر ۀبا هدف مطالع شود،یم یبندطبقه یاست و از منظر هدف، کاربرد یفیک کرد،یاز لحاظ رو قیتحق نیا
صاوسرپوش  شاهنام ریدر ت سنگ ۀدو  ست و در پ رانیدر هند و ا یچاپ  شده ا سخ به ا افتنی یانجام   نیپا

صو ست که هنرمند ت سش ا صاو1267-1265 ۀشاهنام رگریپر  چه اششاهنامه یبراخود  ریق. )طهران( در ت
 ۀنیکرده و در زم جادیچاپ هند، ا ۀشاهنام نینخست ریها به نسبت تصاوو فرم سرپوش اتییرا در جز یراتتغیی
انجام شاااده،  یلیتحل-یفیپژوهش که به روش توصااا نیانجام داده اساااتا حاصااا  ا یچه ابداعات یطراح
 کیتفک یها براانواع آن یریکارگو به هارپوشس ۀهنرمند نسبت به موارد استفاد ۀشناخت و احاط ۀدهندنشان

و  یقلیها در مجالس شاهنامه علسرپوش یکه تنوع باال یاست. در حال یاشخاص در طبقات مختلف اجتماع
ساابب  رات،ییتغ نیا کند،یم زیمتما یاز هنرمند بمبئ یرا به لحاظ هنر یقلیکار عل ات،ییجز میدقت در ترساا
.ردیصورت پذ ریداستان در تصاو یهاتیاز شخص یبهتر یشده معرف

  واژگان کلیدی:

.یخوئ یقلیسرپوش، عل ،یقاجار، شاهنامه، چاپ سنگ ۀهنر دور
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 مقدمه 
 
شترک و نزد یهاشهیر سرزم یو هنر یو فرهنگ یادب یکیم  نیدو 
 ،یچاپ یهادر قالب کتاب یاریو هند، سبب شد تا تبادالت بس رانیا
 قیتبادالت، به دو طر نیبرقرار شاااود. ا یدو قطب فرهنگ نیا انیم

صورت م ست مهاجرت هنرمندان که فرهنگ و  رفت؛یپذیعمده  نخ
و دوم  بردندیمقصد به سوغات م نیسرزم یمبدأ را برا نیهنر سرزم

هنرمندان  نیکه غالباً ا ی. در حالیچاپ یهاصااادرات کتاب قیاز طر
 یهاکتاب شدند،یسفر و اقامت و کار در هند م یبودند که راه یرانیا

س از  یکیکردند.  دایراه پ رانیا یدر هند بود که به بازارها یچاپ فار
به خوب یموارد نیا ب راتیتأث یکه  دو  نیا انیم یفرهنگ ادالتو ت

مهاجرت هنرمندان و صااادرات کتاب نشااان  قیرا از طر نیساارزم
س ۀشاهنام دهد،یم شاهنامه برا رانیچاپ هند و ا یفردو ست.   یا

دست دو به یچاپ سنگ ۀویبار به شک  مصور در هند به ش نینخست
مثابه کاتب و به یرازیالش ینیرضا الحس یعنی ،یرانیا ۀهنرمند کوچند
م.( 1846ق. )1262مثابه ناشاار، در سااال به یاصاافهان یمحمدمهد

شد. ا سرعت برا نیمنتشر   یرانیتوسط مخاطب ا ۀمطالع یکتاب به 
چاپ  یو الگو هیمانگذشاات که دساات یریصااادر شااد و د رانیه اب

 رگریقرار گرفت. گرچه تصااو رانیدر ا یفردوساا ۀشاااهنام نینخساات
سخ ست، ول یهند یچاپ ۀن شناخته ا صو ،یخوئ یقلیعل ینا  رگریت
سال  رانیا ۀشاهنام م.( منتشر 1850-1848ق. )1267-1265که به 

محسوب  یچاپ سنگ یهاکتاب رگریهنرمند تصو نیترتیشد، بااهم

 .شودیم
 یالگوبردار زانیو م وهیکشاااف شااا یِپژوهش با هدف کل نیا

 رفتهیهند، صااورت پذ یکتاب چاپ ساانگ ریاز تصاااو یرانیهنرمند ا
 تیبودن موضاااوع و محدود یچندوجه  یحال به دل نیاسااات. با ا

شتار، تنها به تغ صر راتیینو صاو یب سخه  نیا ریسرپوش در ت دو ن
 یهابه بخش میعمپژوهش قاب  ت نیا یهاافتهیتوجه شااده اساات. 

صو گرید شش، تز ر،یت سا نات،ییاز جمله پو و ...  یمعمار ،یجانب  یو
سرپوش  یبصر ۀپژوهش مطالع نیا یمنظور هدف اصل نیاست. بد

و  یخوئ یقلیعل یرگریم.( به تصاااو1850ق. )1267 ۀدر شااااهنام
سرپوشآن ۀسیمقا صو یهاها با  شدهیت شاهنام ر سنگ ۀدر   یچاپ 

ع یم.( در بمبئ1846ق. )1262ساااال  طال پذیتأث زانیم ۀو م  یریر
صاو در نظر  ،یهند یچاپ ۀشاهنام نیاز اول رانیا ۀشاهنام نیاول ریت

در  یپژوهش توجه به اقتباس هنر نیگرفته شااد. ضاارورت انجام ا
ستر ادب ست. امتفاو ۀو هنر در دو جامع اتیب پژوهش در چهار  نیت ا
ران و هند و پس یشده است، نخست چاپ شاهنامه در ا نیبخش تدو

سرپوش، در دور ّصه  شاک، خا شده و در  ۀاز آن به پو قاجار پرداخته 
سرپوش ۀبدن شتار، انواع  صاونو شاهنام ریها در ت س ۀدو  در  یموردبرر

لب سااارپوش بار یهاقا نان تاج، کاله ان،یدر خود و سااارپوش ز
 .و مطالعه قرار گرفته است یموردبررس

 
 
 

 . پیشینه پژوهش1
قاجار و  ۀپوشااش ساار در دور ریبا تمرکز بر تصاااو یتاکنون پژوهشاا

ها و مقاالت انجام نشاااده، و در کتاب یچاپ سااانگ یهاشااااهنامه
نوشااته شااده،  خیدر طول تار انیرانیپوشااش ا ۀکه دربار یمحدود

دوران محور موضوع نبوده است. با  نیا یهاپوشاک قاجار و سرپوش
 ۀنیشاایعنوان پبه توانیرا م ریزشااده در  ادی یهاحال، پژوهش نیا
 در نظر گرفت. قیتحق نیا

از  یتعداد اتیخود، نظر ۀ( در کتاب ارزند1349) اءپوریض  یجل
شاک ا ۀرا دربار نگارانخیتار س انیرانیپو شاک  یبرر سپس پو کرده و 

کرده اسااات  یمعرف یرنگ یهامختلف را با طرح یهامردم در دوره
(Ziāpour, 1970سه شهان الی(. کتاب  ش1374) یشه  ی( تنها پژوه

براساس  زیاثر ن نی. اشده است نجامپوشش سر ا تیاست که با محور
سر در دور یخیتار بیترت شده و در آن به پوشش  قاجار به  ۀنگارش 

(. ابوالقاساام Shahshahāni, 1995پرداخته شااده اساات )  یتفصاا
انواع پوشاک زنان  ی( در کتاب خود به بررس1386) یرازیش نیآقاحس

پرداخته و پوشاااش زنان قاجار را در قالب  یخیتار بیبه ترت یرانیا
(. Āqā hosien Shirazi, 2007کرده اساات ) یمعرف ،یعکس و طراح

پوشاک  یکتاب خود را به بررس زدهمی( فص  س1387) یبیمهرآسا غ
انواع پوشاک  یبخش شام  بررس نیقاجار اختصاص داده و ا ۀدر دور
پا انیدر م با  اسااات  یجتماعمختلف ا یهاگاهیمردم و دولتمردان 
(Ghaybi, 2008در م .)به  توانیم ،یرانیرایآثار پژوهشاااگران غ انی

سته و ا شاره کرد. ا2002) ستوودیپژوهش برج کتاب خود را  شانی( ا

گارش کرده فت بخش ن ند و در آن، پوشااااک دوردر ه جار و  ۀا قا
 یهامردم، لباس ۀها، فرم لباس عامآن یمورد استفاده برا یهاپارچه
مختلف  ریبه تصاااو ادرا با اسااتن یپوشاااک دولت نیو همچن یمحل
 (.Vogelsang-Eastwood and Barjesteh, 2002اند )کرده یمعرف

کتاب  کیبه  توانیشاهنامه م یچاپ سنگ ریخصوص تصاو در
( اشاااره کرد. مارزلف 1394و  1384) 1مارزلف  شیمقاله از الر کیو 
شش شاهنامه  یبصر یهایژگیو یو بررس یدو منبع به معرف نیدر ا

( پرداخته است. او رانی)دو شاهنامه چاپ هند و چهار شاهنامه چاپ ا
سوم به بهادر ۀشاهنام ،یو ظاهر یخیتار یهایژگیو  یبه دال  یمو

(. Marzolph, 2005, 2015خود کنار گذاشاااته اسااات )  یرا از تحل
 ی(، بااه معرف2011و  2009)  2زودِفندو مقااالااه از ون نیهمچن

سنگ یهاشاهنامه س یچاپ   نیا یهاشهیو ر رانیدر هند و ا یفار
 نیدر ا ریها پرداخته اساات. او مشااخصاااً به موضااوع تصااوشاااهنامه

 (.Van Zutphen, 2009, 2011) شودیها وارد نمچاپ
 

 پژوهشروش . 2
 یاساات و از منظر هدف، کاربرد یفیک کرد،یاز لحاظ رو قیتحق نیا

قه ندطب نابع داده  یو تحل یآورجمع یو برا شاااود،یم یب ها از م
و  تالیجید یوهایها، آرشااا)مقاالت، کتاب یو اساااناد یاکتابخانه
 نیا یآمار ۀ( اسااتفاده شااده اساات. جامعیچاپ ساانگ یهاکتاب

است و  یموردبررس ۀدو شاهنام رشده دچاپ ریتصاو یپژوهش، تمام
( یق. )بمبئ1262 ۀدر شاهنام ریتصو 57 یها از تمامسرپوش ریتصو
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صو 57و  شاهنام ریت س1267-1265 ۀدر  قرار  یق. )طهران( موردبرر
ست و با هم مقا ست.  سهیگرفته ا ساس  قیتحق یهاافتهیشده ا بر ا

صاو یعنیپژوهش،  یهاداده ۀسیمقا سخ ریت  اپچ ۀسرپوش در دو ن
وجوه  ییبه منظور شناسا یلیتحل-یفیشاهنامه، به روش توص یسنگ

 .است گرفته شک  هااک آنتفاوت و اشتر
 
 و هند رانیچاپ شاهنامه در ا. 3

س یدر حال سال  یطوالن ۀخچیدر جهان تار یکه چاپ فار دارد و در 
 ,Izadpanahم.( )1633)رم،   3یفارس یم. با انتشار کتاب الفبا1633

 ,1931Tarbiyat ,م.( )1639 دن،ی)ل  4حی( و داسااتان مساا2018 :87

Afshār, 1958 and Hieronymo, 2014ۀتنها در دور ی( آغاز شده، ول 
م.( بود که 1834-1797ق. / 1250-1212. کقاجار )ح شاااهیفتحعل

کتاب  نیمنتشر شد. نخست رانیا ییایجغراف ۀدر محدود یکتاب فارس
ش رانیدر ا یچاپ سال  یچاپ حروف ۀویکه به  م.( 1818ق. )1233در 

سال شد، ر شر  صل هیجهاد ۀمنت شت. در فا تا  1233 یهاسال ۀنام دا
چاپ  ۀویکه به ش م.(، حدود نُه عنوان کتاب1832تا  1818ق. )1247
شده رانیدر ا یحروف ساطبع  شنا ست ) ییاند،   ,Marzolphشده ا

31-22: 2006.)5 
سال پس از ورود چاپ  16م.(، حدود 1833ق. )1249سال  در
کتاب قرآن،  یعنی ران،یا یکتاب چاپ سااانگ نیاول ران،یبه ا یحروف
 زیدر شااهر تبر یرازیشاا رزاصااالحیم ۀو تبرّک در چاپخان منیت یبرا

 ۀواسااطبه ی(. چاپ ساانگBoozari, 2011: 367-370منتشاار شااد )
کم و ساده  ۀنیاز جمله انتشار کتاب در شمارگان باال، هز ییهاتیقابل

امکان تر، و از همه مهم قینستعل یبایبودن و امکان استفاده از خط ز
 ییمندان و اه  کتاب جاعالقه انیبه متن، توانست م ریافزودن تصاو

در  یچاپ ساانگ یرداسااتانیکتاب مصااوّر غ نیخود باز کند. اول یبرا
 رانیدولت ا یاهنشااان ۀم.( با عنوان رسااال1836ق. )1252سااال 

(Boozari, 2010: 70-75شد و اول ستان نی( چاپ  با عنوان  یکتاب دا
 ,Nafisiم.( )1843ق. )1259در سال  یرازیش یو مجنون مکتب یلیل

 6( منتشر شد.1946
سنگ یهاکتاب س یچاپ  شر نم رانیتنها در ا یفار  شدند؛یمنت
. شاادندیمنتشاار م زیهندوسااتان ن یاز شااهرها یاریبلکه در بساا
م. 1824در هند را سااال  یچاپ ساانگ نینخساات خیشااچگلووا، تار

ندیق.( ذکر م1240) چاپ 1256م. )1840حدود ساااال . از ک ق.(، 
و کتب  یات مذهبیادب شتریکه ب یدر هند رونق گرفت و آثار یسنگ
مراکز چاپ، در آگرا و  نیتربودند، در مهم یو ادب یآموزشاا  یو رسااا

 ۀده ۀمیاز ن زین یکلکته طبع شااادند. چاپ کتاب به زبان فارسااا
مدرس و د ،یم. در بمبئ1840 ته و  کانپور، کلک در آگرا،  ررتیلکهنو، 

 (.Scheglova, 2012: 88) دیبه انجام رس یالهور و دهل
س میاثر حک شاهنامه، سم فردو س یابوالقا ست ،یطو  نیجزء نخ

 یاکتاب، حماساااه نی. ادیبود که در هند به چاپ رسااا ییهاکتاب
در موضااوع  ت،یب 61000به  کیتا نزد تیب 50000منظوم و شااام  

هفتم  ۀدر سد رانیها به اعرب ۀاز آغاز تا حمل رانیا خیها و تارافسانه
است که در چهار  یخیو تار یپهلوان ،و در سه بخش اسطوره یالدیم

گنجانده  انیو ساسان انیاشکان ان،یانیک ان،یشدادیپ یِدودمان پادشاه
 (.Khaleqi Motlaq, 2012 : 133-134) شودیم

در هند و در سااال  یچاپ شاااهنامه، به چاپ حروف نینخساات

م.(، 1835-1777)  7المساااادن تویق.( توساااط م1226م. )1811
سکاتلند شناس ا ست  ،یخاور شد. او تنها توان شر   کیدر کلکته منت

 ،یمشااکالت مال  یجلد از هشاات جلد کتاب را منتشاار کند و به دل
که به  نامهکام  از شاااه ۀنسااخ نیکتاب متوقف شااد. اول نیچاپ ا

ماکان نام داشات که در  ۀشار شاد، شااهنامدر هند منت یچاپ حروف
-1792)  8دساات ترنر ماکانق.( در کلکته به1245م. )1829سااال 
 ۀمنتشر شد. در مقدم ا،یتانیبر یارتش یرویو مترجم ن تانی(، کاپ1836

چاپ بخش اول شاااهنامه، از ابتدا با  یچاپ آمده اساات که برا نیا
شده و به غ ویمت ۀمرگ سهراب، از نسخ ستفاده   ن،یاز ا ریالمسدن ا

 نیتدو یناقص شاااهنامه برا ۀکام  و چهار نسااخ ۀاز هفده نسااخ
 ۀنسااخ ازدهی انیم نیکتاب اسااتفاده شااده که در ا یبعد یهابخش
در   9قرن پانزده تا هفده وجود داشته است. نیب دار،خیتار سینودست
و هند را  رانیدر ا یساانگ پچا یهاکه مارزلف تعداد شاااهنامه یحال
(، Marzolph, 2015: 62) ردیگیچاااپ در نظر م یاز سااا شیب

و هند بر اساااس چاپ  رانیشااده در اطبع یهاذودفن شاااهنامهوان
 ینسخه در لکهنو، هشت نسخه در بمبئ کینسخه،  زدهیماکان را س

خه در ا هار نسااا ندیم یابیارز ران،یو چ جدول   10ک (1( )Van 

Zutphen, 2009.) 

 
 Vanهای چاپ سنگی شاهنامه در ایران و هند )منبع:. نسخه1جدول 

Zutphen, 2009: 82 .) 

Table 1. Lithographed editions of Shāh-nāme in Iran and 

India (Van Zutphen, 2009: 82). 

 تاریخ محل چاپ شمارۀ

 م.(1846ق. )1262 بمبئی 1

 م.(1849ق. )1266 بمبئی 2

 م.(1850)ق. 1267 تهران 3

 م.(1856ق. )1272 بمبئی 4

 م.(1859-1858ق. )1275 بمبئی 5

 م.(1859-1858ق. )1275 تبریز 6

 م.(1859ق. )1276-1275 بمبئی 7

 م.(1859ق. )1276 بمبئی 8

 م.(1870ق. )1287 لکهنو 9

 م.(1890ق. )1307 تهران 10

 م.(1891ق. )1308 بمبئی 11

 م.(1897ق. )1315 بمبئی 12

 م.(1908ق. )1326 تهران 13

 
شاهنامه ستین هندیان در چاپ  شگام بودند. نخ صوّر پی های م

ست، در  شده ا سایی  شنا شاهنامه که تا کنون  سنگی مصوّر از  چاپ 
ق. منتشاار شااده اساات. این چاپ، در چهار 1262بمبئی و در سااال 

شده و  27ستون  شیرازی کتابت  سینی ال ضا الح سط ر سطری تو
نیساات ها مشااخص تصااویر اساات که تصااویرگر آن 57دارای 

(Marzolph, 2005 .)شناسی این کتاب به شرح زیر است:کتاب 
[ صفحه؛ 30] 31 +101 +1103+برگ 17فردوسی؛  شاهنامه
ستون،  4س.م.، 24×5/14س.م.، ابعاد متن: 5/31×5/21ابعاد کتاب: 

تصااویر، ناشاار:  57سااطر: کاتب: رضااا الحسااینی الشاایرازی؛  27
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 محمدمهدی اصفهانی.
یک شااا به ساااال پس از این نیز،  ند  مه در ه نا ق. 1266اه

که به لحاظ  11اکبر تصاااویرساااازی شاااددسااات علیم.( به1849)

شین ویژگی سخۀ پی سبت به ن های هنری به مراتب کیفیت بهتری ن
ای که در ایران به شیوۀ چاپ سنگی منتشر داشت ولی اولین نسخه

 (.1 ک ششد، نسخۀ نخستین هند را الگوی خود قرار داده است )

 
ق. )راست(؛ شاهنامۀ چاپ 1262، شاهنامۀ چاپ بمبئی، «بر تخت نشستن ضحاک». الگوبرداری از تصاویر دو شاهنامۀ چاپ سنگی، تصویر 1 ک ش

 ق. )چپ(.1257-1265طهران، 
Fig 1. Modeling the images of two lithographed editions of Shāh-nāme, image of "Sitting on the Throne of Zahhāk", Shāh-

nāme printed in Bombay, 1262 (1846) (Right); Shāh-nāme printed in Tehran, 1265-1257 (1850) (Left). 
 

سین طهرانی، عهده سترگ چاپخانۀ حاجی محمدح دار این امر 
مدحساااین تاجر طهرانی علی ید حساااب الفرمایش حاجی مح»بود: 

ای ... در قلی بن مرحوم محمدهادی ساالطان کجوری بلدهمصااطفی
ساتیدچهاپ ستاداال ستگاهی ا صناعت د سرکار بااقتدار  خانه مبارکه 

شرف الحاج و المعتمدین حاجی عبدالمحمد رازی،  شریف ا فی فن ال
یرزا علی«. ق 1267محرم  لی خوئی و مصاااطفیم بن ق لی  ق

سیمحمدهادی ک شنوی صویرگری و خو شاهنامۀ  جوری به ترتیب ت
اولین شااااهنامۀ چاپ  ترتیب،اینموردبحث را به عهده گرفتند. به
ستعلیق و قطع رحلی  سنگی در ایران، در چهار جلد و با خط خوش ن

 منتشر شد. مشخصات این کتاب به شرح زیر است:
سی؛ طهران،  م.(؛ 1850-1848ق. )1267-1265شاهنامۀ فردو

تاب: ب 595 عاد ک عاد متن:  33×5/20رگ؛ اب  5/26×5/15س.م، اب
بن محمدهادی سلطان قلی سطر؛ کاتب: مصطفی 29ستون،  4سوم، 

قلی خوئی؛ ناشر:حاجی محمدحسین تصویر از میرزا علی 57کجوری؛ 
 12طهرانی؛ ناشر: حاجی عبدالمحمد الرازی.

یت میرزا علی عال -1846ق. / 1272-1263قلی خوئی )دورۀ ف
دار مصااوّرسااازی کتاب مذکور بود. وی که با عناوین م.( عهده1855

قاش» مختلفی چون مدرساااۀ دارالفنون»و  «ن تاب « خادم  در ک
صفا ) ضۀال «  فراش قبلۀ عالم»م.(، 1857-1853ق./ 1274-1270رو

تاب ظام ) در ک گاه»م.(، 1850ق./1267قانون ن ندۀ در یات  «ب در کل
زمان با کند، همود را معرفی میم.( و ... خ1851ق./1268ساااعدی )

-1848ق./1313-1264شااااه )حک. دورۀ پادشااااهی ناصااارالدین
ستور همو، تبریز را به1896 صد تهران ترک کردم.( و احتماالً به د  ق

(Marzolph, 2015: 157.) ضای او را  او هنرمندی پرکار ست که ام ا
سال شده بین  سنگی چاپ  سیاری از آثار چاپ  تا ق. 1263های در ب

قلی کار علیتوان ردیابی کرد. ساابک م.( می1855-1846ق. )1272
با دقت نظر بسیار در پرداخت جزییات، او را از دیگر تصویرگران چاپ 

 هایتوان در پوشااش پیکرهکند. این توانایی را میساانگی متمایز می

خوبی دید. تصویرگری ویژه شاهنامه، بهشده در آثار متعدد او، بهنقش
ستین صاویر علی نخ سنگی در ایران با ت قلی خوئی، شاهنامۀ چاپ 

 13بسیار تحت تأثیر اولین شاهنامۀ منتشرشده در هند قرار دارد.
شتر مجالس، پایبندی قلی خوئی با امانتعلی سیار در بی داری ب

دهد. اگرچه در اش نشااان میترین منبع مورد اسااتفادهخود را به مهم
اساس نظر دارد، اما  شش به شاهنامۀبندی کلی و حتی فرم پوترکیب

های زیبا و تصااویر کردن جزییات، تصاااویری متفاوت را با پرداخت
شمگیر و بارز، از  شکلی چ سخه به  صاویر این ن ست. ت خلق کرده ا

سازی های تصاویر نسخۀ اول هند کیفیت هنری بهتری دارند و فضا
ن تصاویر سادۀ ها، جایگزیتر و مملو از عناصر معماری و پیکرهپیچیده

 نسخۀ هندی شده است.
 

 قاجار ۀپوشاک و سرپوش در دور. 4
شاک به ست یکیعنوان پو سان، در طول  ستیز یازهاین نیاز نخ ان

ستخوش تغ س راتییزمان، د ست. عوامل یاریب شرا یشده ا  طیچون 
 نیروابط ب ایها جوامع، جنگ یاقتصاد طیشرا ،یمیو اقل ییو هواآب 

بر نوع پوشااش  یراتیو تأث یاقوام و کشااورها ساابب تبادالت فرهنگ
 راتییتغ نیاست. هنرمندان، در ثبت ا همختلف شد یهاافراد در طبقه

مصوّر  یها، نسخهمجسمه ،ینقاش یچون تابلوها یدر قالب آثار هنر
سم یانواع هنرها گریو د شته ینقش مهم یتج اند و ما با دقت در دا
 .میببر یگذشتگان پ یمتنوع زندگ یهابه جنبه مینتوایآثار م نیا

گسااترش  یریاسااتفاده از شااال کشاام شاااه،یزمان فتحعل در
شاه براافتی یاریبس ستفاده از  یداخل یاز صنعت نساج تیحما ی.  ا

 انییاز اروپا 14خود کرد. دوکوتزبوئه ۀرا محدود به اجاز یریشال کشم
ضر در ا ست  شاه،یدر زمان فتحعل رانیحا کاله مردم را عموماً از پو
 ,Kotzebue) بستندیدور آن م یشال ایغنکه ا کندیم یگوسفند معرف

 یرا نوع شاهیکاله بر سرگذاشتن در زمان فتحعل هی(. مور187 :1986
بلند و  اه،یکه س یآستراخان یو از کاله پشم داندیمردان م یاجبار برا
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 ادی شد،یم دهیراه پوشانراه ۀپارچها با دار بود و در امتداد گوشهگوشه
ستفاده از انواع کالهYārshāter, 2004: 217) کندیم زند  ۀدور یها(. ا

شار در دور شت؛ اما ا ۀو اف  یها در زمانسرپوش نیاول قاجار ادامه دا
ها آن یشاااک  که ک لگ یمخروط یهاخود را به کاله یکوتاه جا
با پارچکاله نیداد. ا شاااد،یم یدوزترمه  یهاماهوت و رنگ ۀها 

 ,Ghaybiمعروف بودند ) یرو به کاله قج شااادندیم نییمتنوع تز

سپار دروو2008 :513 سفر در ا  15 ی(. گا : سدینویم  16رانیدر کتاب 
س انیرانیا یکاله مل» شته، ب دور آن  رایز شد؛یگران تمام م اریدرگذ

اکنون به پاس  یول دند،یچیپیبه شااک  عمامه م یریشااال کشاام
 ,Drouville) «گذارندیبر ساار م یقجر ۀاحترام به شاااه، کاله ساااد

شااال و »اش، منظور از اصااطالح (. پوالک در ساافرنامه192 :1988
منصاابان در حضااور شاااه، عنوان صاااحب افتنیرا بار « کاله کردن

که به حضااور شاااه بار  یخارج مقامیمنصاابان عالصاااحب» کندیم
و  کنندیلباس خود را عوض م ییرایرفتن به تاالر پذقب  از  ابند،ییم

  «گذارندیشااده، بر ساار م دهیچیپ یکه به دور آن شااال یکاله بلند
(Polak, 1982: 108.) 

که  یمردان به طور گسترده دستار ،یالدیم 18قرن  یابتدا در
ال . در سااادندیپوشااایبلند، م یکاله ای( نام داشااات  یعمامه )مند

 ،هیدر پوشاااک مقامات بلندپا یاساااساا راتییم.( تغ1850ق. )1229
انو و زتا  یبلند با کت یشاااد. قبا جادیا ،یثروتمندان و مردان شاااهر

پوشاااک  یالدیقرن هجدهم م دوم ۀمیشااد. در ن نیگزیشاالوار، جا
ستگ یاجتماع تیمردان در خارج از خانه، به موقع شت. به دا یآنان ب

ن مردا یوش براقاجار سااه نوع ساارپ ۀکه در طول دور رساادینظر م
قرن  انیبودند. در پا یو کاله قجر  یمند ن،یچوجود داشت که عرق

بار ،یالدینوزده م ندان، همچن انیدر نان نیو ثروتم گا ها، م ،بازر ّا ل
کاله  دنیبه پوشااا  یتما نگرادی و هافئودال ران،یها، دبدانحقوق

( یمدتخت )کاله ن یمعموالً کاله ریداشااتند. دهقانان و مردم عشااا
شک ، رنگ و جنس کاله شتند.  آنان بود  یعاجتما گاهیپا انگریها بدا

(Vogelsang-Eastwood and Barjesteh, 2002: 19-28). 
 یاریپوش و مردان در سرپوش تنوع بسکه زنان در تن یحال در

انده بود. م یقاجار نسبتاً ساده باق ۀداشتند، سرپوش زنان در طول دور
ف دوره، چارقد بود. برخال نیدر ا هاو مشاااترک آن یشاااک  عموم

س شان یاریزنان، مردان تنوع ب سرپوش، به جهت ن  گاهیدادن جادر 
 (.38پوش داشتند )همان: تن در یو تنوع محدود ،یاجتماع

 
 ق.1265-67شاهنامه  یها در چاپ سنگسرپوش. 5
 ۀلباس افراد حاضاار در مجالس شاااهنام میدر ترساا یخوئ یقلیعل

را در ثبت  یاریق. دقت فراوان داشاااته و تالش بسااا1265-1267
ست. قلم اتییجز س زیر یهایریگکرده ا از  ار،یو پرداخت با ظرافت ب

صاو نیا زیوجوه تما ست. تنوع  یق. بمبئ1262 ۀشاهنام ریآثار با ت ا
عالقه و دقت نظر هنرمند و  انگریب ر،ینظیب ۀمجموع نیا یهاکاله
قاجار است.  ۀدر دور یجامانده و طبقات اجتماعبه راثیاو با م ییآشنا
صاو یقلیعل شاهنام ریدر ت شان  یق.، برا1267-1265 ۀمجالس  ن

جا پا گاهیدادن  با  ماع یهاگاهیافراد مختلف  فاوت، از  یاجت مت
شتنوع ستفاد یبخ سرپوش ا س ۀبه کاله و  ست. نکت دهکر یاریب  ۀا

که در ه و حوادث آن، شاهنام تیماه  یاست که، به دل نیقاب  ذکر ا
رنگ کم اریمردم بساا ۀو حضااور عام گذردیجنگ م ۀصااحن ایدربار 

ست، در ا صاو نیا شش عامه افتنیبه دنبال  توانینم ریت  فرهنگ پو
شش بخش کوچک شود،یم دهیآنچه د شکیبود. ب  ۀاز جامع یبه پو

خاصاااّه،  ۀپادشااااه، ملکه و خدم ان،ینظام ان،یدربار یعنی ،یرانیا
سپردازدیم شام   همۀ در هاکاله جزءبهجزء ی. برر  27مجالس، که 

نوع  کیبه تفک ریشااد که در ز یمنته یجیفرم متفاوت اساات، به نتا
 .شودیمجالس، آورده م

 

 های درباری. سرپوش5-1

شرح زیر سرپوش شش کاله به  ستار و  شام  هفت د های درباری، 
 هستند:
 

پرکاربردترین : 1شررمارۀ  ر(دسرر ا) . سرررپوش5-1-1
است که در  1شمارۀ  قلی، سرپوشسرپوش در مجالس شاهنامۀ علی

بار،  به در مامی مجالس مرتبط  رار بار تک 82هجده مجلس، یعنی ت
ای با دستاری ، ترکیب کاله بلند استوانه1شده است. سرپوش شمارۀ 

سطح کاله، به ست که تمامی  دهد. جز ک لگی را پوشش میمنقوش ا
ه و در رپوش در دورۀ قاجار برای درباریان بلندمرتباز این شااک  ساا

سم ضور فتحعلیمرا ستفاده میهای باریابی به ح ست شاه ا شده ا
 پادشاهی»، «پادشاهی جمشید»(. این سرپوش در مجالس 2 ک ش)

شاهی فریدون»، «ضحاک شاهی منوچهر»، «پاد شاهی »، «پاد پاد
شاهی »، «سیاووش در میدان چوگان»، «کیکاووس سروپاد ، «کیخ

پادشاااهی »، «کشااتن کیخساارو افراساایاب را»، «دربار کیخساارو»
سب شت»، «لهرا شاهی هرمز»، «آتش آوردن زرت شاهی »، «پاد پاد

 پادشااااهی»، «شااااهان هندی در دربار بهرام»، «اردشااایر بابکان
-1265از شاااهنامۀ « پیام آوردن از سااوی قیصاار»، «انوشاایروان

وز جشاان نور»یک مجلس،  ق. و به همراه جقه جواهر تنها در1267
شود. در شاهنامۀ ، و در دو شخصیت دیده می«در بارگاه خسرو پرویز

 (.1، ردیف 2این سرپوش وجود ندارد )جدول  ق. بمبئی1262چاپ 

 

در چهار تصویر و  :2شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-2

، دوازده بار نقش شده است. کالهی کوتاه با دستار پرحجم به دور آن
هرگونه تزیینی است و به کالهی که توسط دوهوسه از مردی که فاقد 

 (.Duhousset, ND: 76)شباهت دارد  در کاروانی کوچک ترسیم شده،
پادشاهی »، «پادشاهی جمشید»در مجالس  2سرپوش شمارۀ 

ق. دیده شده 1267-1265در شاهنامۀ « پادشاهی هرمز»و « فریدون
 بمبئی در همان تصاویرق. 1262و مشابه این سرپوش را در شاهنامۀ 

توان دید، با این تفاوت که در تصاویر این شاهنامه همۀ درباریان می
-1265این سرپوش را به سر دارند و در تصاویر در مجالس شاهنامۀ 

و برخی  1قلی، برخی از درباریان سرپوش شمارۀ ق. اثر علی1267
 آتش آوردن زرتشت»را به سر دارند. در مجلس  2سرپوش شمارۀ 

ق. این کاله، با 1267-1265از شاهنامۀ « پیامبر به دربار گشتاسب
ق. 1262شود. سرپوش اخیر در تصاویر شاهنامۀ دنبالۀ آویزان دیده می
 (.2، ردیف 2وجود ندارد )جدول 
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 ق. )ایران( )منبع: نگارندگان(.1267-1265ق. )هند( و شاهنامۀ 1262های درباری در شاهنامۀ . سرپوش شخصیت2جدول 

Table. 2. The cap of court figures in Shāh-nāme 1262 (1846) (India) and Shāh-nāme 1265-1267 (1850) (Iran). 

 
 

 
رنگ و روغن م.، 1820ق./1236، «رقم چاکر دولت جعفر»م.(، 1821-1789 ق./1237-1203شاه ). پرترۀ شاهزاده محمدعلی میرزا دولت2 ک ش

 (.Diba; Ekhtiyar, 1998: 192روی بوم، مح  نگهداری: واشنگتن: گالری آتور سیکلر، مؤسسۀ اسمتسون )

Fig. 2. Portrait of the prince Mohammad-‘Ali Mirzā dowlatshāh (1789-1821), “Raqam-e chāker-e Dowlar Jafar”, 1820, oil color 
on canvas (part of painting), Location: Washington: The Arthur M. Sackler Gallery, the Smithsonian Institution (Diba; 

Ekhtiyar, 1998: 192). 
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در سه مجلس و  :3شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-3

که از کالهی کوتاه با ک لگی  شش بار تکرار شده است. این سرپوش
شده، با کالهی از دورۀ صفویه نسبتاً تیز و دستاری دور آن تشکی 

شباهت دارد که شهشهانی در کتاب تاریخچۀ پوشش سر در ایران 
این سرپوش، در  (.Shahshahāni, 1995: 104)تصویر کرده است 

کشتن »و « پادشاهی فریدون»و « پادشاهی ضحاک»مجالس 
ق. ترسیم 1267-1265از شاهنامۀ « دست کیخسروافراسیاب به

ق. بمبئی، عالوه بر مجالس فوق، این 1262شده است. در شاهنامۀ 
نیز استفاده شده « پادشاهی اردشیر بابکان»سرپوش در مجلس 

ق. در برخی 1262از شاهنامۀ  3رۀ رسد دستار شمااست. به نظر می
 1ق. با دستار شمارۀ 1267-1265موارد در تصاویر شاهنامۀ 
 (.3، ردیف 2جایگزین شده است )جدول 

 
این سرپوش به  :4شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-4

( و در دو 3 شک ) 17ها در دورۀ صفوی شباهت داردکاله قزلباش
خواهران اسفندیار در مجلس »و « پادشاهی فریدون»تصویر، یعنی 

ق. 1262، پنج مرتبه، تکرار شده است. در تصاویر شاهنامۀ «ارجاسب
بمبئی مشابه این سرپوش وجود ندارد و در بسیاری موارد به جای 

در نسخۀ هندی  1های درباری شمارۀ از سرپوش 4سرپوش شمارۀ 
 (.4، ردیف 2استفاده شده است )جدول 

 

 
« باربد در مجلس خسرو پرویز»در نگارۀ  . کاله قزلباش3 ک ش

 371م.(، برگ 1522ق. )928)بخشی از تصویر(، شاهنامۀ طهماسبی، 
 :Canby, 2014رو، مح  نگهداری: لندن: مجموعۀ ناصر خلیلی )

317.) 

Fig. 3. Qizilbash’s hat in a illustration of Shāh-nāme-ye 
Tahmāsbi, “Bārbod in Khosrow-Parviz’s court” (Part of 

illustration), (1522), folio. 371A, Location: London: Khalili 
collection (Canby, 2014: 317). 

 

این سرپوش که  :5شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-5

، و برای دو «پادشاهی هرمز»و « پادشاهی فریدون»در دو مجلس، 
کالهی کاربردترین نقوش است. شخصیت، تصویر شده، جزء کم

نسبتاً بلند و پهن با دستاری پیچیده به دور آن است. مشابه آن را 
 توان دیدمانده از آن دوره میای باقیدر دورۀ زند و در نگاره

(Yārshāter, 2004: 52.)  ق. بمبئی این 1262در تصاویر شاهنامۀ
 (.5، ردیف 2سرپوش وجود ندارد )جدول 

 

سرپوش تنها این : 6شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-6

خواهران اسفندیار در مجلس »در یک تصویر، یعنی تصویر 
شود و سه بار تکرار شده است. این سرپوش با ، دیده می«ارجاسب
تر دارد. مراتب حجیمشباهت دارد، اما دستاری به 3شمارۀ  سرپوش

ق. بمبئی نیز مشابه این دستار دیده 1262در تصویر شاهنامۀ 
 (.6، ردیف 2شود )جدول می

 

این سرپوش که  :7شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-7

، و برای دو «سیاوش در میدان چوگان»تنها در یک تصویر، یعنی 
از کاله یا عرقچین کوچک و پنهان  شود،نفر از مالزمان دیده می
شده است و شباهت به سرپوشی از دورۀ  زیر دستاری بزرگ تشکی 
تصویر مشابه از شاهنامۀ (. در 91: 1379تیموری دارد )شهشهانی، 

 (.7، ردیف 2بمبئی، سرپوشی شبیه به آن وجود دارد )جدول 
 

سرپوش که : این 8شمارۀ  دس ار() . سرپوش5-1-8

رسد، تنها در یک مجلس به مانند کالهی پیوسته به شن  به نظر می
است برای قاصد « کشته شدن رستم فرخزاد»که همانا تصویر 

و سپاه تازیان به کار رفته است. این وقاص، فرماندۀ سپاه تازی 
سرپوش در مجالس یکسان از هر دو شاهنامه، استفاده شده است 

 (.8، ردیف 2)جدول 
 

هایی یکی از کاله :9 شمارۀ کاله() . سرپوش5-1-9

است  9که از دورۀ تیموری به ایران وارد شده، سرپوش شمارۀ 
(Ghaybi, 2006: 76.)  ،این سرپوش در پنج تصویر از شاهنامۀ ایران

ق. در 1267-1265ده بار تکرار شده است. این سرپوش در چاپ 
کشتن شدن »، «کشته شدن سیاوش»پنج تصویر، مجالس 

برای « اسفندیار در نبرد با ارجاسب»و « دست کیخسروافراسیاب به
فتن جشن نوروز گر»، و «پادشاهی نوشیروان»تورانیان و در مجالس 

برای مالزمان به کار رفته است. در دو نمونۀ اخیر، « خسرو پرویز
در تصاویر مشابه در شاهنامۀ  2این کاله جایگزین دستار شمارۀ 

ق. بمبئی شده و در تصاویر شاهنامۀ چاپ هند، وجود ندارد 1262
 (.9، ردیف 2)جدول 
 

این سرپوش در  :10شمارۀ  کاله() . سرپوش5-1-10

ها عنوان کاله قجری مرسوم بوده است. از این کاله بادورۀ قاجار و 
ق.، برای نوازندگان و مالزمان 1267-1265در تصاویر چاپ 

، «پادشاهی لهراسب»شده و در پنج مجلس، یعنی  استفاده
نوروز »و « پیام قیصر»، «پادشاهی هرمز»، «پادشاهی نوشیروان»

. اساس آن، شده است، یازده بار ترسیم«در بارگاه خسرو پرویز
مقوایی بوده که با دوالیۀ ماهوت از داخ  و خارج پوشش داده 

شده است. دوهوسه نیز از این کاله برای سرپوش نوازندگان می
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دورۀ قاجار استفاده کرده؛ اما در این دوره، مورد استفادۀ طبقات 
در شاهنامۀ  (.Duhousset, ND: 69)متفاوت اجتماعی بوده است 

 (.10، ردیف 2بهی برای آن وجود ندارد )جدول ق. بمبئی مشا1262
 

سرپوشی که  :11شمارۀ  کاله() . سرپوش5-1-11

کار رفته و شبیه به فینه، کاله عثمانیان، است ها بهبرای رومی
(Braun & Schneider, 1991: 108.) سه  در یک تصویر و برای

، ترسیم «پیام قیصر»آورنده از سوی قیصر در تصویر سفیر هدیه
تصویر،  شده است. این کاله با دستار برای سفیر روم هم در همین

ده ق. بمبئی این کاله، دی1262ترسیم شده است. در شاهنامۀ 
 (.11، ردیف 2شود )جدول نمی

 

این دستاری  :12شمارۀ  کاله() . سرپوش5-1-12

های است ویژۀ زرتشت پیامبر که یادآور تصاویر و نقش برجسته
طور مشخص به تصویر میترا جامانده از دورۀ ساسانی است و بهبه

بستان شباهت دارد. این سرپوش در نقش برجستۀ هرمز دوم در طاق
و  12، ردیف 2در هر دو چاپ، به شک  مشابه وجود دارد )جدول 

 (.4 ک ش

 

 
بستان )بخشی از اثر( . پرترۀ زرتشت در طرحی از طاق4 ک ش

(Porter, 1821-1822: 191.) 
Fig. 4. A drawing of Tāg-e Bostān contains portrait of the 

Zoroaster (part of drawing) (Porter, 1821-1822: 191). 

 

 . تاج پادشاهان5-2
اجزای لباس پادشاهان ایرانی پیش از  تریناز جمله مهم تاج

ها اغلب با تغییر پادشاه ویژه در دورۀ ساسانی است. تاجاسالم و به
شدند و تاج هر شاه با شاهان قب  از خودش اختالف عوض می

داشت. گاهی تاج، خاصّه در حکومت اشکانیان، کالهی مزیّن به 

تنها از دستار های قیمتی و با شمایلی آشنا بوده و گاهی انواع سنگ
 (.Shahshahāni, 1996: 110)شده است یا سربند استفاده

ق. اثر 1267-1265های شاهنامۀ در تصویرسازی سرپوش
ها بسیار متنوع بوده و با قلی، تاج نقشی پررنگ دارد. نقوش تاجعلی

ها قاب  توجه است کاررفته در آنو ظرافت به انددقت نظر اجرا شده
ها شباهت تام به دیگری ندارد. کدام از تاجتوان گفت هیچو می
دست به 1267-1265شده در مجالس شاهنامۀ های ترسیمتاج
شاه برای خود قلی خوئی، به تاج کیانی شباهت دارد که فتحعلیعلی

ساخت. این تاج توسط پادشاهان بعدی نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
های تاج، آن را رهتاج کیانی، کاله بزرگی در وسط دارد که کنگ

جامانده از این تاج به خاطر پوشاند و در بسیاری از تصاویر بهمی
-1265های شاهنامۀ زاویۀ دید نقاش، کاله ترسیم نشده است. تاج

ق. نیز فاقد تصویر کاله میانی هستند و جایی که بر ترسیم 1267
 81کلی تغییر کرده است. روبرت کر پورترآن تأکید شده، شک  تاج به

بر روی » نویسد:شاه چنین می، سیاح انگلیسی، دربارۀ تاج فتحعلی
های درشت، مروارید و یاقوت و شاه قاجار الماسسطح تاج فتحعلی

شده است که ترکیب بسیار چشمگیر و مطبوعی دارد و زمرد نصب
چند پ ر و جقه در کنار یکدیگر بر این تاج تعبیه گردیده و جایی که 

شک  در آن آویزان درشت گالبی مرواریدهایشود، پ ر خم می
 (.113)همان: « است

ر نظر گرفتن اندازه و ق.، با د1267-1265در تصاویر شاهنامۀ 
وع برای نترکیبات کلی، پنج نوع تاج برای پادشاهان ایرانی و سه 

 انیرانیان به شرح زیر شناخته شده است:
 

دارای کلگی بزرگ  1تاج شمارۀ  :1مارۀ ش . تاج5-2-1

دار، های لبههای کوتاه، شبیه به کالهو مشخصی است که با کنگره
اهی پادش»احاطه شده است. این نوع تاج، برای ضحاک در مجلس 

در هر دو « گذر سیاوش از آتش»و سیاوش در مجلس « ضحاک
 (.1، ردیف 3نسخه، استفاده شده است )جدول 

 

این تاج، دارای سه ردیف جواهر  :2مارۀ ش . تاج5-2-2

دیف راست؛ یک ردیف در پایه، یک ردیف در میانه و بدنه و یک 
اج تمثابه کنگره. این تاج که ازنظر فرم کلی و اندازه به در صدر، به

های دیگر بلندتر است و در (، از تاج5 ک شکیانی شباهت دارد )
ه است. در ق. به کار رفت1267-1265مجالس متعددی در شاهنامۀ 

تر اهق. این تاج، با سه ردیف جواهر به شک  کوت1262شاهنامۀ 
مجلس و در  ق. در سی1267-1265ترسیم شده است. در شاهنامۀ 

ه شده ق. در بیست و هفت مجلس از این تاج استفاد1262شاهنامۀ 
 (.2، ردیف 3است )جدول 
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پترزبوگ، موزه ، مح  نگهداری: سنت)بخشی از اثر( ، رنگ و روغن روی بومم.(1834-1797ق. / 1250-1212)حک. علی شاه . پرترۀ فتح5 ک ش

 (.L'empire Des Roses, 2018: 191میتاژ )راِ

Fig. 5. Portrait of Fath-‘Ali Shāh (1797-1834), Oil color on canvas (part of painting), Location: Saint Petersburg: Hermitage 
Museum (L'empire Des Roses, 2018: 191). 

 
 

 ق. )ایران( )منبع: نگارندگان(.1267-1265ق. )هند( و شاهنامۀ 1262. تاج پادشاهان در شاهنامۀ 3جدول 

Table 3. Kings’ crones in Shāh-nāme 1262 (1846) (India) and Shāh-nāme 1265-1267 (1850) (Tehran) 
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این تاج، به تاج کیانی شباهت  :3شمارۀ  . تاج5-2-3

تر است و در آن از دو ردیف جواهر، بسیاری دارد، اما اندازۀ آن کوتاه
در پایه و یک ردیف در کنگرۀ باال، استفاده شده شام  یک ردیف 
ق. در بیست و دو مجلس و در 1267-1265است. در شاهنامۀ 

ق. در سیزده مجلس از این تاج استفاده شده است 1262شاهنامۀ 
 (.2، ردیف 3)جدول 

 
شباهت  2این تاج نیز به تاج شمارۀ  :4. تاج شمارۀ 5-2-4

دارد و تفاوت آن در بازتر بودن کنگرۀ تاج و کوچک بودن ک لگی 
ها در نسخ خطی جامع شباهت به تاجمیانی است. این تاج که بی

در تصاویر  (،Ghaybi, 2008: 54)التواریخ در قرن هشتم نیست 
کشته شدن »، «سیاوش در بازی چوگان»، «سیاوش و هجیر»

برای چهار پادشاه استفاده شده « پادشاهی کیخسرو»و « هسرخ
ق. این تاج در چهارده تصویر با ارتفاع کمتر، 1262است. در شاهنامۀ 

 (.4، ردیف 3شود )جدول دیده می
 

پس از واگذار شدن سلطنت به : 5شمارۀ  . تاج5-2-5

کند. این نوع کیخسرو، او از دستاری مزین به پ ر و جقه استفاده می
و برای « بر تخت نشستن لهراسب»پوش تنها در مجلس سر

شده است. شاهنامۀ بمبئی نیز از نقش چنین کیخسرو ترسیم
دستاری برای کیخسرو بعد از سلطنت استفاده کرده است )جدول 

 (.5، ردیف 3
 

برای شاهان و سرداران انیرانی  :6. تاج شمارۀ 5-2-6

تنها برای یک پادشاه ها، شده و هرکدام از تاجسه نوع تاج ترسیم
از این جمله است. این تاج که برای  6استفاده شده که تاج شمارۀ 

فرستادگان قیصر، پادشاه روم نقش شده، به همان فینۀ عثمانیان 
( شباهت دارد، دارای دستاری کوچک و 11)سرپوش درباری شمارۀ 

 (.6، ردیف 3مزیّن به پ ر و جقه است )جدول 
 

 
م.(، حدود 1687-1672ابوالحسن قطب شاهی )حک. . پرتره 6 ک ش

 (.Makariou, 2012: 475م. )بخشی از اثر( )1675
Fig. 6. Portrait of Abulhassan Qotb Shāhi (1672-1687), 

around 1675 (part of the painting) (Makariou, 2012: 475). 
 

این تاج که بیشتر به شک  کالهی  :7شمارۀ  . تاج5-2-7

پوشانده با دستار و مزّین به مروارید، پر و جقه است، برای یکی از 
سفر »گانۀ هندی که به ایران سفرکرده در مجلس پادشاهان هفت

به  6است. تاج شمارۀ ترسیم شده « هفت شاه هندوستان به ایران
(. از این تاج در 5 ک شتاج پادشاهان هند شباهت زیادی دارد )

شده مجلس مشابه برای شاه هندی استفاده شاهنامۀ بمبئی نیز در
 (.7، ردیف 3است )جدول 

 

برای قیصر روم در  8تاج شمارۀ : 8شمارۀ  . تاج5-2-8

 19به کار رفته که شبیه کاله سیلندری« نبرد شاپور با قیصر»مجلس 
است. استفاده از آن کاله در اواخر قرن هجدهم میالدی در اروپا 

های مشابه که سفرای رایج شده بود. شاید هنرمند، با الهام از کاله
کردند این تاج را طراحی کرده است. تاج اروپایی از آن استفاده می

، ردیف 3قیصر در شاهنامۀ بمبئی نیز مشابه همین تاج است )جدول 
8.) 

 
 خود سپاهیانکاله. 5-3

شد و نقش آن حفاظت از سر و خود از آهن و فوالد ساخته میکاله
خودها از دو بخش گردن در مقاب  ضااربات شاامشاایر اساات. کاله

سر  اندازۀبهکه  بوده گرد فلزی ۀکاسشدند: بخش اول، ساخته می
شته« طاس»و  شدهساخته می سایی  نام دا شنا و پرچمی برای 

ش صب می ،مننیروی خودی از د ست و بخش شدباالی آن ن ه ا
ند زره از که  بوده صااافحات فلزی دوم قهمان یدهدرهم هایحل  تن

و گردن را به عهده  هاگوشحفاظت از  ۀوظیف شااده وساااخته می
ست. شته ا صفحه دا شانی تعبیه ای زنجیرهگاهی نیز  باف جلوی پی

پوشااانده اساات هنگام نبرد می شااده که جلوی صااورت را درمی
(Rubi, 2008: 18 .)خودهااای مجااالس این قساااماات، در کاله

 های موردبررسی، تصویر نشده است.شاهنامه
خود کاله 546ق.، درمجموع 1267-1265در تصاویر شاهنامۀ 

شده است که به چهار نوع، قاب  تفکیک هستند. تفاوت این ترسیم
های هندی در آن خودها در مجالس شاهنامۀ ایران با نمونهکاله
ق. 1267-1265خودهای شاهنامۀ اطراف بعضی از کاله ت کهاس
 قلی، شالی بسته شده است.علی

 

خود بدون نشانه و کاله: 1شمارۀ  خود. کاله5-3-1 

تزیینات خاص که بیشترین تعداد را دارد و برای سربازان عادی 
 (.1، ردیف 4استفاده شده است )جدول 

 

خود، دارای شال : این کاله2شمارۀ  خود. کاله5-3-2

خورد و متعلق به خود گره مییا سربندی است که پشت کاله
است و گاه به پ ر و بیرق مزّین است. این  های باالتر لشکریرده
ق. بمبئی مشاهده نشده است )جدول 1262خود در شاهنامۀ کاله
 (.2، ردیف 4
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 وق. )هند( 1262خود سربازان و سرداران در شاهنامۀ . کاله4جدول 
 ق. )ایران( )منبع: نگارندگان(1267-1265شاهنامۀ 

Table 4. The helmets of soldiers and commanders in Shāh-
nāme 1262 (1846) (India) and Shāh-nāme 1265-1267 (1850) 

(Tehran). 

 
 

 خود برای افراداین کاله :3شمارۀ  خودالهک. 5-3-3

گره مانند در جلوی  ایمنصب است و زائدهرتبه و صاحبعالی
 خود وجود دارد که در برخی موارد، با پ ر تزیین شده است.کاله
خود رستم پیش از کشتن دیو سپید، از این گونه بوده است کاله

 (.3، ردیف 4)جدول 
 

خود ترکیبی از این کاله :4خود شمارۀ . کاله5-3-4

خود است؛ به این شک  که یک صفحۀ و کاله 4تاج شمارۀ 
رباف برای حفاظت از گوش و گردن به بخش پایین تاج مزبور زنجی

خود در موارد متعددی در شاهنامۀ اضافه شده است. این کاله
-1265تیزتر، و تنها در سه مورد در شاهنامۀ ق. با طاس نوک1262
نبرد رستم و »خود سهراب در مجلس ق.، یعنی کاله1267
و « ش از آتشگذر سیاو»خود سیاوش در مجلس ، کاله«سهراب
، استفاده شده است «کشته شدن سرخه»خود سرخه در مجلس کاله

 (.4، ردیف 4)جدول 
 

 خود رس م. کاله5-4
خود دیگر سااارداران خود رساااتم پیش از خوان هفتم به کالهکاله

شمارۀ ایرانی، یعنی کاله شتن 3خود  شباهت دارد، اما او بعد از ک  ،
سر دیو برای خود کاله سپید، از  سازد. این نکته، دیگری می دیو 

ها قرار گرفته است و پس از خوان مورد توجه تصویرگران شاهنامه
حال در مجلس خود او را تغییر دادههفتم، کاله با این  ند.  به »ا

ق.، بخشی که قب  از نبرد 1262از شاهنامۀ « زیرکشیدن افراسیاب
سپید اتفاق افتاده، به ستم و دیو  سرجای کالهر سپید  خود، از  دیو 

ست. گرچه علیبه شده ا ستفاده  ستم ا قلی خوئی، در مثابه کاله ر
شاهنامۀ  شیوۀ  ستم و کالهش از  صویرگری ر ق. بمبئی و 1262ت

ست؛ اما دقت نظر و  سود برده ا شاهنامه  سنت نگارگری  احتماالً 
توجه اسااات. کاربرده، جالبظرافتی که او در ترسااایم این نقش به

ق. 1267-1265لساای که در شاااهنامۀ چهرۀ دیو در شااانزده مج
ترساایم شااده، حاالت متفاوتی دارد، گویی جان دارد و در شاارایط 
مختلف با تغییر حالت اجزای صااورتش، احساااسااات خود را بروز 

دهد. گاه خسته است و گاه عصبانی، زمانی کالفه است و زمانی می
 (.5آلود یا متعجب )جدول خواب

. 2؛ «نبرد رستم و شاه هاماوران. »1ق. )تهران( / 1257-1265خود رستم در مجالس شاهنامۀ . تغییرات چهرۀ دیو سپید در نقش کاله5جدول 
رستم گور بر آتش . »6؛ «رستمدست کشته شدن الکوس به. »5؛ «کشته شدن سرخه. »4؛ «زال و رستم در بارگاه کیخسرو. »3؛ «پایان کار رستم»

 )منبع: نگارندگان(.« بر تخت نشستن لهراسب. »8؛ «جیرسهراب و ه. »7؛ «نهدمی

Table 5. Changes in the face of the white demon as the Rostam's helmet in the illustrations of Shāh-nāme 1265-1267 (1850) 
(Tehran) / 1. "Battle of Rostam and Shāh Hāmāvarān"; 2. "Death of Rostam"; 3. "Zāl and Rostam in the court of 

Kaykhosrow"; 4. "Sorkhe was killed"; 5. "Alkous was killed by Rostam"; 6. "Rostam buries the zebra"; 7. "Sohrāb and Hajir"; 8. 
"Sit on the throne of Lohrasb”. 
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 . سرپوش زنان5-5
نان محدود به دو مجلس زق.، نقش 1267-1265در شاهنامۀ 

ن خواهرا». مجلس 2و « از آتش گذشتن سیاوش». مجلس 1است: 
 رد:در این دو تصویر نیز دو نوع سرپوش وجود دا«. اسفندیار
 

از آتش »سودابه در مجلس  :1ۀ شمار . سرپوش5-5-1

ه ، تاجی شبیه به تاج کیکاووس بر سر دارد ک«سیاوشگذشتن 
شود. ای منقوش در ادامۀ تاج دیده میتر است و پارچهاندکی کوچک

، 6مشاهده است )جدول ق. هم قاب 1262این تصویر در شاهنامۀ 
 (.1ردیف 
 

دومین سرپوش زنان، : 2ۀ شمار . سرپوش5-5-2

شد ده میزنان استفااست که در دورۀ قاجار توسط  عبارت از چارقدی
 خواهران»، در تصویر «گذر سیاوش از آتش»که به جز مجلس 

ار در نیز به کار رفته است. سرپوش خواهران اسفندی« اسفندیار
یف ، رد6ق. به شک  شال طراحی شده است )جدول 1262شاهنامۀ 

2.) 

 
ق. )هند( و شاهنامۀ 1262. سرپوش زنان، در شاهنامۀ 6جدول 

 )ایران( )منبع: نگارندگان(.ق. 1265-1267

Table. 6. Ladies’ Head cover in in Shāh-nāme 1262 (1846) 
(India) and Shāh-nāme 1265-1267 (1850) (Tehran). 

 

 

 

 
  گیرین یجه

 
صو سازیت سزا تیاز اهم ران،یشاهنامه در ادوار مختلف هنر ا یر  ییب

کتاب،  نیا یخیو تار یمتن تیاهم  یبرخوردار بوده اسااات و به دل
متن، انتخاب  نیا یرسااازیتصااو یطراز اول برا رگرانیهمواره تصااو

بر ما معلوم  یهند یچاپ ۀنسخ رگری. گرچه نام و نشان تصوشدندیم
و  نیو پرکااارتر نیترمهم یوئخ یقلیعل شااااکیب ساااات،ین

 ۀدور یدر ابتدا یچاپ ساانگ یهاکتاب رگریتصااو نیترحهیقرخوش
صر صو ینا صت ت ست که فر سازیبوده ا ست یر سخ نینخ  یچاپ ۀن

مصوّر هند از  یچاپ ۀدست آورده است. او نسخبه رانیشاهنامه را در ا
ده یبه طبع رس یرانیگران ادست هنرمندان و صنعتشاهنامه را که به

به  یبردارگرته نیحال ا نیا اب ده،یکار خود برگز یعنوان الگوبود، 
صاو جاییِصرف نبوده و هنرمند در جا دیتقل کیتنها  ش ریت دهیکو
ست شخص ا صاو یتا نگاه  کند. در  ریو منحصر به فرد خود را وارد ت

پرداخته  یچاپ ۀنسااخ نیساارپوش در ا یپژوهش، تنها به طراح نیا
شد تا ابتکارات و  هاپوشسر اسیشد و با ق شاهنامه، تالش  در دو 
و  ترعیوساا یتبادل فرهنگ کیاز  یمثابه بخشاابه ،یقلیابداعات عل

شود. برآبزرگ شخص  سخ قیمطالعه و تطب ندیتر م شاهنامه  ۀدو ن
 ،یق. بمبئ1267-1265 ۀق. تهران با شااااهنام1262 یچاپ سااانگ

شمگ شانگر تنوع چ صوسرپوش رین سدر ت رگریها و دقت نظر ت  میر
پژوهش  نیق. اساات. ا1267-1265 ۀمجالس در شاااهنام اتییجز

شان م ش ستیب دهدین شاهنام یسرپو ق. 1262 ۀکه در مجالس 
 ستیبه ب یقلیق. عل1267-1265 ۀاستفاده شده، در مجالس شاهنام

سرپوش افزا سرپوش یکرده و برخ دایپ شیو هفت  ها در مجالس از 

سرپوش یهند ۀشاهنام ستفاده  یگرید یهابا  سخه ا که در همان ن
  یو تبد رییو تغ شیافزا رساادیاند. به نظر مشااده نیگزیشااده، جا
سرپوشسرپوش شده: نخست آنکه   دیجد یهاها با دو هدف انجام 

 ینگارآشناتر بوده و برگرفته از سنت شاهنامه یرانیبه چشم مخاطب ا
مورد به  دوقاجار بوده که در هر  ۀبرگرفته از پوشاااش دور ای یرانیا

صاو سو یتر براملموس یریخلق ت ست. از  شده ا  یمخاطب منجر 
شده تا تشخ ،یسنجتنوع توأم با ظرافت و نکته نیا گرید  صیسبب 

تر آسان ریدر تصاو یاجتماع یهااقوام و رده ها،تیشخص یهاتفاوت
 .شود
و قوّت و ضعف  کیتکن یریکارگها در بهتفاوت نکهیتوجه به ا با
 ایاز حضور دو  یناش تواندیم ،یبمبئ ۀجالس در شاهنامم میدر ترس

 فینه تنها با سبک ظر یخوئ یقلیآن باشد، عل یرگریچند نفر در تصو
و  یبندبیترک ،یاز منظر طراح ریتصاو یخود، سبب غنا ۀو پالود

مانند  یاتییجز راتییشده، بلکه با ابداعات و تغ اتییپرداخت به جز
 یتگریخلق کرده است که به لحاظ روا یبوم یریها، تصاوسرپوش

دارد. با توجه به ارتباطات گسترده و  یخود برتر یهند ۀبر نمون زین
 یهادر کتاب ریتصاو قیو تطب یو هند، بررس رانیا یفرهنگ یکینزد
 یآت یهاپژوهش یبرا یبستر تواندیو هند م رانیا یچاپ سنگ گرید

نخست سلطنت  یهاسال یو اجتماع یدر خصوص تحوالت هنر
و تبادالت را  راتیتأث نیاز ا ینامکشوف ۀباشد و گستر شاهنیناصرالد

 .معلوم کند

 
 



 
الع

مط
 ۀ

طب
ت

قی
 ی

ش
پو

سر
او

ص
ر ت

 د
ها

 ری
پ

چا
نگ

س
 ی

نام
اه

ش
 ۀ

12
62

 
ق. 

بئ
)بم

ی
نام

اه
 ش

( و
 ۀ

67-
12

65
 

 )ت
ق.

ن(
را

ه
) 

117 

 

 

  پی نوشت

 
1. Ulrich Marzolph 
2. Marjolijn Van Zutphen 
3. Alphabetum Persicum [Romae: Typographiae 

sacrae congragations de Propaganda Fide, 1633]. 
4. Hieronymo Xavier. Dāstān-I Masih: Historia 
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Contaminanta, a P. Hieronymo Xavier, Soc. Jesu; 
Latine reddita & animadversionibus notate a 
Ludovico de Dieu. Lugduni Batavorum: Officina 

Elseviriana, 1639. 
به:  دیبنگر رانیدر ا یدرباره چاپ حروف شتریاطالعات ب یبرا. 5

(. تاریخ چاپ در ایران. تهران: طهوری؛ 1378بابازاده، شهال. )
. نیو تخم فیتعر ران،یچاپ در ا یی(. نوپا1385. )شیمارزلف، اولر

-31و (،  104، 103. ) اتی. کتاب ماه کلیابیمترجم: آزاده افراس
(. رساله 1393. )نسح نب یسی، عامقم مائق زرگب رزایو م 22
مارزلف؛ با مقدمه  شیاولر ظی[. با تقر1233]بازچاپ نسخه  هیجهاد
 . قم: عطف.اینیمحمدجواد احمد سه،یجلیغالم دیمج

 مپادایبه: شچگلوا، ال دیبنگر رانیدر ا یچاپ سنگ خیتار یبرا. 6
 یغالم ن؛ی. تهران: معرانیدر ا یچاپ سنگ خی(. تار1388پاولونا. )

در اصفهان. تهران:  یچاپ سنگ خی(. تار1390. )دیمج سه،یجل
 ،یو مراد یاسالم یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا

 . تهران: خانه کتاب.یکتاب فارس نشرچاپ و  خی(. تار1394. )دیفر

5.  Matthew Lumsden 
6.  Turner Macan 

 به: دیدرباره نسخه ماکان بنگر شتریاطالعات ب یبرا .7

Van Zutphen, Marjolijn. (2011). Faramarz’s 
Expedition to Qannuj and Khargah: Mutual 
Influences of the Shahnama and the longer 
Framarznama. Shahnama Studies II: The Reception of 
Firdausi’s Shahnama. Edited by Charles Melville, 
Gabrielle van den Berg. Leiden: Brill. 49-73 and Van 
Zutphen, Marjolijn. (2009). Lithographed Editions of 
Firdawsī's "Shāhnāma: A Comparative Study. Oriens. 

(37), 65-101. 
مختلف شاهنامه  یهاچاپ ۀدربار شتریاطالعات ب یبرا. 8

و  یفردوس ی(. کتابشناس1390. )رجیبه : افشار، ا دیبنگر نیهمچن
 ،یقاسم نیمکتوب و حس راثیم یشاهنامه. تهران: مرکز پژوهش

. یشاهنامه فردوس یو چاپ یق.(. فهرست نسخ خط1995. )فیشر
 پرشین سوسایتی. -دهلی: اندو 

+ 24 ؛یاست: شاهنامه فردوس نیکتاب چن نیا یکتابشناس. 9
س.م. ابعاد  29×5/19کتاب:  صفحه؛ ابعاد 32+ 1102+101

ستون،  4س.م،  9/23×2/14س.م، ابعاد متن:  9/23×2/14متن:
از  ریتصو 57 ؛یرازیالش ینیسطر؛ کاتب: رضا بن احمد الحس 27
 .یرازیناشر: محمدباقر ش اکبر؛یعل

 ،یچاپ سنگ ۀویدر ک  پنج بار شاهنامه به شک  مصوّر و به ش .10
به شرح  گرید ۀچهار نسخ یشناسمنتشر شده است. کتاب رانیدر ا
 است: ریز

برگ؛ ابعاد  412م.(؛ 1858ق. )1275 ز،یتبر ؛یفردوس اهنامهش
ستون،  6س.م، 5/29×5/16س.م، ابعاد متن:  26×5/22کتاب: 
)االص   یاُردوباد گیبنیبن حسسطر؛ کاتب: عسکرخان  29
آقا بن  یناشر: مشهد از استاد ستار؛ ریتصو 57المسکن(؛  یزیتبر

 .یزیآقااحمد تبر

صفحه؛  58+634م.(؛ 1889ق. )1307تهران،  ؛یفردوس شاهنامه
ستون،  6س.م، 28×5/16س.م، ابعاد متن:  34×21ابعاد کتاب: 

از  ریتصو 62الکتاب؛ سلطان« صفا»سطر؛ کاتب: محمدرضا  33
 .یکاشان نیناشر: محمدحس ؛یمصطف

صفحه؛  58+634م.(؛ 1898ق. )1316 ز،یتبر ؛یفردوس شاهنامه
 33ستون،  6س.م،  28×17س.م، ابعاد متن:  36×21ابعاد کتاب: 

 ریتصو 63 ؛یزیدلخون بن محمدجواد تبر یعل رزایسطر؛ کاتب: م
 آقا. یحسن نقاش؛ ناشر: عل ییکربال ن،یاز عبدالحس

م.(؛ 1904-1901ق. )1322-1319تهران،  ؛یفردوس شاهنامه
صفحه؛ ابعاد کتاب:  18+172+123+153+133+55+18

سطر،  33ستون،  6س.م، 5/32×20س.م، ابعاد متن:  5/42×32
خان، محمدکاظم،  یاز عل ریتصو 41کاتب: عمادالکتاب؛ 

ها از مصورالملک؛ ناشر: سفارش چهره ینقاش ؛یعلنیحس
 .ربهادریام نخا پاشانیحس

در قالب  یاریبس یهاپژوهش یخوئ یقلیدر خصوص عل .11
 هاآن نیترمنتشر شده که مهم رانیدر ا نامهانیکتاب و مقاله و پا

( و 1393) یچاپ سنگ یهادر کتاب یداستان یرسازیکتاب تصو
چاپ  یهابزرگ کتاب رسازیتصو ،یخوئ یقلیعل رزایمقاله م
. مارزلف اکنون استمارزلف  شیقلم الر( به1391) یفارس یسنگ

 رگری: استاد تصویخوئ یقلیکتاب خود با عنوان عل نیدر حال تدو
  یقاجار است که توسط انتشارات بر ۀدور یچاپ سنگ یهاکتاب

 یکتاب، حاو نی. ادیبه چاپ خواهد رس یالدیم 2021در سال 
 است. یقلیآثار عل  یو تحل ریتمام تصاو

12. Moritz Von Kotzebue 
13. Gaspard Drouville 
14. Voyage en Perse 

با دوازده ت رک  یمخروط سرخ رنگِ نمد کیکاله قزلباشان  .15
 ۀنشان ن،یدوازده چ نیا شودیبوده است. گفته م نیدوازده چ ای
 دیبنگر شتریاطالعات ب یبوده است. برا یامامدوازده عهیش ۀدیعق

سرخسران قزلباش: جنگهای (. 1389عباس. ) ،یبه: رمضان
تاریخ ایران از آغاز دورۀ صفویه تا پایان عهد شاهمحمد صفوی. 

 تهران: تارا.

16. Robert Ker Porter 
17. Top Hat
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