سرپوشهای نادرشاه افشار
محمدرضا چیتساز

1

چكیده 
نادر در  74سالگی و در سا  1111ش 1175/ق1472/م ،يعنی در زمانی که افغانهـا بـا يـورش
خود به ايران ،پادشاهی دويستوسی سالة صفويان را سرنگون ساخته بودند ،تهماسب صفوی را از
سلطنت برکنار و کودک شیرخواره او را با نام ،عبا سوم ،جانشـین او کـرد و خـود بـه عنـوان
نايبالسلطنه ،زمامدار واقعی ايران شد .او سه سا بعد در 1117ش1171/ق1475/م ،به پادشاهی
ايران انتخاب شد و توانست سلسله افشاريه را به وجود آورد .نادر سـرانجام و پـس از  12سـا
پادشاهی در سا  1121ش 1111/ق1474/م ،توسط گروهی از سرداران  ،در خواب کشته شـد.
اين مقاله ،که بخشی از جلد پنجم کتاب زير چاپ مؤلف به نام «تاريخ پوشـاک ايرانیـان از آغـاز
اسالم تا قاجار» است ،با روش اسنادی و کتابخانهای و با بهرهگیری از ديوارنگارهها و نقاشیهـای
کتاب های تاريخی به توصیف سرپوشها و کاله های اين پادشاه افشاری در اين بازه دوازده ساله،
پرداخته است و به لور ويژه بر کاله چهارترک ابداعی او به نام «نادری» مداقه نموده است؛ کالهی
که نماد سلطه سیاسی او بر سرزمینهای ايران ،افغانستان ،هندوستان و ترکستان بوده است و برخی
چهارگوشه آن را به چهار خلیفه راشدين اسالم و بیعت نادر با اهل سنت ،نسبت دادهاند.
کلیدواژهها :افشار ،چهارتَرْک ،سرپوش ،کاله ،نادر

 .1دکتوی تاریخ ایوان .رایانامهchitsaz_awan@yahoo.com :
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مقدمه 
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و

نادر در زمانی که هنوز به پادشاهی نوسیده بود و با افغانها مـیهن یـد سـوپو

دستاری تقویبای به شیوه دوران صفوی بو سو میکود .ای دسـتار بـه شـیوهای پیچیـده
می شد که بخشی را در هلو و روی پیشانی و بخ

دی وی را در قأـت

عقـب بـه

وهود میآورد دسته ای مو نیز در عقب دستار نصب شـده بـود .نادرشـاه در نبـود بـا
افغانها گاه دستاری بو سو مـیبأـ

آن بـاال آمـده

کـه دسـته مـویی سـیاه از پشـ

بود پاکباز  .)146 :1392یکی از ای تصاویو دیوارن ـاره بـزرگ چهـلسـتون اصـفهان
اس

که صحنه پیووزی نادرشاه را بو لش ویان محتدشاه گورکانی در نزدیکی دهلـی و

در نبود کونال نشان میدهد .در ای تصویو نادرشاه افشار تاج موصعی با هقه هیقـه

2

هیغه) 1و پَو و با تزئینات مووارید بو سو دارد تفضلی  273 :1343ـ  272شـکل . )1
از دی و سوپو های نادرشاه باید به کاله سیاهی اشاره کـود کـه بـاالی
سیاه قوار می گوف

دسـته مـویی

و بو میانه کاله نوار و رشـتهای موواریـدی بأـته شـده نوارهـا و
3

رشته های دی و مووارید نیز بو کاله آویخته شده بود هتان)  .اما مهمتوی سـوپو
کالهی که در حقیق

باید آن را سوپو

ویژه دوران افشار دانأـ

و

کالهـی بـود کـه

نادرشاه آن را ابداع کود .نادر کالهی استوانهای و نأـبتای بلنـد را رواج داد کـه قأـت
باالیی آن به چهارگوشه یا چهارتو قوسیشکل کوچک اتم میشد و انتهـای بـاالیی
هو یک از ای تو ها به چهارگوشههای مرلریشکلی پایان مییاف  .گاه ایـ سـوپو
را تنها بو سو میگذاشتند اما ارلب شالی را دور

میپیچیدند .ای کـاله چهـارتو

گونه کوتاهتوی نیز داش  .اگوچه گفته شده کـه کـاله چهارگوشـه نـادری نتـادی از
سلره سیاسی او بو سواسو چهار سوزمی ایوان افغانأتان هندوسـتان و توکأـتان بـوده
اس

اما بوای نیز بو آناند که ای نوع کاله احتتاالی به بیع

نادر با اهل سـن

و بـه

چهار الیفه راشدی در اسالم اشاره دارد .با توهه به اقـدامات نـادر در توهتـه کتـب
 .1بوای هیغه شاهان قاهاریه ر : .هتالزاده 117-111 :1346
 .2نقاشی آبون

دهلی موزه دژ سوخ  1121و1111قو1742م شتاره )1926 641

 .3نقاشی آبون

دهلی موزه دژ سوخ شتاره )1926 631
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ادیان الهی و تال

بودن کاله نادری را نشانهای از توهه او به ای موضـوع اایـو دانأـ

1

2

 soudavar, 1992: 785-808؛  .)Baker, 1997: 149گــاهی دســتار دور ایـ کــاله
استوانهاى را به گونهای میبأتند که دنباله آن باال رفته بود .نادرشاه نوع کوتـاهتـو یـا
سفید و بلند آن را نیز بو سو میگذاش  .لبه ای کاله ن ی داش
و دستهمویی سفید به کار میرف

و ارلب هتواه هقـه
که گـاه در قأـت

لبه باریک و کوچکی نیز داش

عقب سو بهتو دیده میشد .ای کاله البته تفاوتی اساسی بـا کـاله شـیخحیـدر و کـاله
قزلباشان صفوی داش

اوتو 42 :1366؛ مینورسکی  .)119 :1316در تصاویوی کـه از

نادرشاه بو های مانده گونههایی از ای نوع کاله را میتوان بو سَوِ او دید .بلنـدی ایـ
کاله حدود  32سانتیمتو بـود ) (Hanway, 1754: 227-228پـایی و تنـه ایـ کـاله
طوحی گود داش

اما در باال به صورت چهار بخ

میشد .پایی کاله که روی پیشانی قوار میگوف
میتوانأ

به رن

نزدیک به هم و نـو دار دیـده

دارای لبه کـوچکی بـود اـود کـاله

قومز و یا قهوهای باشد که نواری په و ارلب به رن

سـفید و یـا

صورتی بأیار کمرن ی که روی آن را سن های قیتتی نصب کـوده بودنـد دور آن را
در میانه فواگوفتهبود .دو ردیف موورارید از طوفی آن به ست

باالی کاله مـیرفـ .

دستهای موی سیاه نیز باالی کاله نصب میشد افشـار  183 :1346ـ 181؛ شـکل 33؛

هتو  191 :1328ـ  .4)192تصویو دی وی که از نادر کشیده شده شـکل ایـ کـاله را
 .1نادر پس از شکأ

دادن دشتنان به ساحل رود ارس آمد و در دش

به آنجا دعوت کود .نادر در آنجا با پذیوفت ِ پنو شوط در سال 1114
ایوانیان از عقاید گذشته اود نأب

به اهل سنّ

دس

مُغان اردو زد و بأیاری از بزرگان و علتای ایوان را
و1148قو1731م .به پادشاهی ایـوان انتخـاب شـد.1 :

بودارند تا اهل سنّ

مذهب هعفوی را مانند مذاهب اربعه تأـنّ و

پنجتی ِ آنها بشتارند .2 .در اانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائتله مذاهب اربعه سنّ

تعلّ دارد ایوانیان نیـز در یـک رُکـ بـا

ایشان شویک شوند و بتوانند به آئی هعفوی نتاز ب زارند .3 .هو ساله از طوف ایوان امیو حاهی تعیی شود که ماننـد امـوایِ
حاجِ شام و مصو بتواند حجلاج ایوانی را به کعبه بَوَد و دول
اُسوای طوفی
پایتخ

آزاد شوند و اوید و فوو

عرتانی با او نیز مانند اموای حاجل دی و سوزمی ها رفتار کند.4 .

ایشان متوقف گودد  .1نتاینـدهای از هـو یـک از دو دولـ

یکدی و حضور داشته باشند تا امور دو کشور را با گفت و حل و فصل نتایند.

 .2نک :توهته فارسی آن 236 :1383 :ـ .193
 .3ههان شای نادری الحاق به نأخه) کپنهاگ بخ
 .4ن اره روی پوس

آهو کپنهاگ بخ

شوقی موزه ملی شتاره  4چهوه نادرشاه

شوقی موزه ملی

ایـوان و عرتـانی در
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ای چهارتو

او در نزدیکسازی هو چه بیشتو شیعیان و اهل تأـن

شـاید بتـوان
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آشکارتو نشان می دهد .نوار په و روشنی که دور کاله را در میانه فواگوفته ن ی کاری
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مووارید نشانده اند .دو نوار موواریدی که بـه طـوف بـاالی کـاله

شده و بو لبههای

رفته به یک گُل پنو پو اتم شده اس  .لبههای بـاالیی کـاله یعنـی هـایی کـه کـاله
دارای چهار قاچ و یا شکاف میشد نیز دارای دانههای مووارید بود افشار 183 :1346
1

به های نوار په و روشـنی

ـ  181شکل  . )4گونه دی وی از ای کالههای چهارتو

که دور کاله را در میانه فوا گوفته بود سه ردیف موازی موواریـد داشـ  .دسـتهمـویی
سیاه نیز نه در باالی کاله بلکه از هلوی کاله به طـوف بـاال رفتـه بـود مینورسـکی

 :1316شکل ابتـدای کتـاب؛  .)2Gentil, 1822: section 2نتونـهای از ایـ کـالههـای
چهاربخ

را که رن

قومز داش

میشناسـیم (Cook, volum 1, 1770: 444; otter,

) .volum 1, 1748: 39ارلب دستاری سیاه بو گود ای کاله بأـته مـیشـد .البتـه نـادر
نوعی کاله مخووطی نأبتای بلند را نیز بو سو می گذاش

که باالی

هقه و دسته مویی سیاه در هلو تزیی میشد .گونه قومزرن

بویده شده بود و بـا

آن نیز به کار میرف

که

شال باریک سفیدی به هتواه نوار باریکتو طالییرن ی روی آن بأته شده بود .گـاهی
ای کاله ااکأتوی و شال روی آن طالیی بود 1.نادر گونهای کالهاود کوتاه نیـز بـو
سو میگذاش

که سرح آن را ن ی هایی تزیی کوده و سه دسته پَـو یکـی در میانـه و

دو تای دی و در دو طوف آن کـار گذاشـته شـده بـود اوتـو  .)141 :1366بـواالف
کاله های بیان شده که باالیشان به چهار بخ
کالهها بو سو نادر بوده اس

تقأـیم مـیشـد گونـهای دی ـو از ایـ

که راهوا ی از میانه کاله ای چهار بخ

از هم هـدا شـده

و به طوف باال رفته اند .دور تا دور لبه پایی کاله یعنی روی پیشانی را با دسـتاری دو
رن

و یا با دو نوار پارچهای باریک دو رنـ

مـیبأـتند افشـار  183 :1346ـ 181

شکل 32؛ 4.)Kirketerp - Moller, 1962: 114-127گونهای از ایـ نـوع اایـو نیـز بـه
 .1ن اره اثو

بوردیه Bourdier, P

 .2ههان شای نادری پاریس کتابخانه ملی شتاره  24219نقاشی

بوردیه دو نیمتنه نقاشی شده یکی در هند و دی ـوی

در کتابخانه ملی پاریس که  Otterاوتو) و  Minorskyمینورسکی) آنها را در ابتدای رساالت اود آوردهاند.
 .3ن اره کپنهاگ بخ
 .4هتانجا

شوقی موزه ملی
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وسیله نادرشاه استفاده میشد که نواری مانند کتوبندی متشکل از دانههای سیاه و سفید
درش

نیز هلـوی کـاله نصـب شـده و دسـتهمـویی سـفید و انبـوه از درون میلـهای

تزیی شده با مووارید بی هلو و هانب راس
1

کاله کار گذاشته شده بود اوتو :1366

ابتدای کتاب) البته نادر نوعی کاله مخووطی نأبتای بلند را نیز بو سو مـیگذاشـ
باالی

کـه

بویده شده و با هقه و دستهمویی سیاه و بلند در هلو تـزیی شـده بـود .دور تـا

دور باالی ای کاله و نیز دور تـا دور لبـه پـایینی آن کـه روی سـو قـوار مـیگوفـ
سوزندوزی و با ن ی های ریزی تزیی شـده بـود حکتـ
دانأ

که نادرشاه نوع قومزرن

 36 :1326ـ  .2)31بایـد

آن را نیز استفاده میکود که شال باریک سـفیدی بـه

هتواه نوار باریکتو طالییرن ی روی آن بأته شده بود .گاهی ای کاله ااکأـتوی و
شال روی آن طالیی بود 1.نوشته اند شاه تهتاسب دوم بوای نـادر تـاج مُوصـعی بـه
عنوان هدیه فوستاد اما نادر آن را بو سو ن ذاش

شـاید چـون هنـوز بـه مقـام شـاهی

نوسیده بود .البته نادر سوانجام آن تاج را در سـال  1111و 1149قو 1736م بـو سـو
نهاد و سکهای نیز ضوب کود رفاریکاشـانی 392 :1424 :ـ  .)389تـاج نـادر از نـوعِ
تاجهای کن وه دار بود و بـا ن ـی هـای فواوانـی تـزیی مـیشـد اوتـو .)121 :1366
علیقلی بوادرزاده نادرشاه که پس از موگ نادر با نام عـادلشـاه در سـالهـای -1126
 1127و1161-1162قو1748-1747م سلرن

کود نیز کـاله چهـارتو افشـاری را

که نادر ابداع کوده بود بو سو میگداش  .هتانگونه که پی تو بیان گودید ایـ کـاله
در قأت

باال چهاروههی بود .کاله عادلشاه سفید و پـایی و میانـها

ارلب با شالی رن ی که به دور

گـود بـود و
3

بأته میشد هتـواه بـود گُـدار ج  241 1936 :1؛

 .1ن اره هند
 .2ن اره پنجاب اداره اسناد تاریخی
 .3نک توهته فارسی  1366ج  72-68 :2نقاشی آبون

کار علی شاه افشار مجتوعه موقعات اُموای تیتوری هنـد شـتاره

 41تهوان کتابخانه سلرنتی نزدیک به  1127-1126و1161-1162قو1748-1747م.
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مووارید و دی و سن های قیتتی دورتا دور لبه پایی آن را فوا گوفته بود .چنـد ن ـی
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2

1

ســودآور  382 :1383شـکل  111 114؛ اقبــال  43 :1324ـ  42؛ اوتــو .)42 :1366
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شکلهای  1تا  12انواع سوپو های نادرشاه افشار را نشان میدهند.
جمعبندي


روند شکلگیوی و طواحی لباس در سینتا و مجتوعههای تلویزیونی ای گونه اسـ
که ارلب پس از اواندن فیلمنامه و بو اساس شخصی پودازیهای صورتگوفته طوا
با در ای شخصی ها طواحی ویژ اود را انجـام داده و بـوای تکییـد و مشـورت در
ااتیار کارگودان قوار میدهد تا به نتیجه پایـانی بوسـند .مالحظـات علتـی کـه در ایـ
طواحــیهــا بایــد مــورد توهــه دقیـ قــوار گیــود دوره زمــانی دوره تــاریخی منرقـا
هغوافیایی نوع ملی
اس

و قوم و نژاد نوع مذهب موتبا اهتتـاعی و هـمچنـی مـوقعیتی

که یک شخص در آن ـ مواسم بـزم و شـادی یـا مواسـم تـوحیم ـ داشـته اسـ .

طواحی لباسِ مناسب کتک می کند تـا موقعیـ

کاراکتوهـا بـه اـوبی بـوای تتاشـاگو

تشویح شود .همچنی تتاشاگو دیدی کلی نأب

به زمان و مکانی که مـاهوا در آن رخ

میدهد پیدا کند .کارگودان و طواحان

باید اطالعات کافی دربار زمان و مکان وقـوع

ماهوای داستان داشته باشند و لباس شخصـی هـا را تـا رویـفتـوی و کوچـکتـوی
هزئیات آن بهدق

طواحی کوده و سوانجام متناسب با قد و قام

با توهه به ای که انجامِ درس
تخصصی اس

بـازی وان بدوزنـد.

و دقی ِ هتا ای مواحل و ای روند کاری وقـ گیـو و

و از هته مهم تو آشنایی با منابع و مباذ اصلی ای کار را نیز میطلبـد

لذا در بیشتو موارد از عهد طواحانِ لباس بهتنهایی و در فوص

انـدکی کـه در ااتیـار

دارند اارج اس  .لذا مواکز پژوهشیِ موتبط با موضوع تاریخ لباس ایوانیان مـیتواننـد
از ای گونه مقاالت و نوشتهها بهوههای نتایشیِ ببوند .استفاد دی وی کـه ایـ مقالـه و
مقاالت ای چنینی میتوانند به مواکز پژوهشـی ماننـد موکـز پـژوه
 .1آلبوم نقاشی تهوان کاخ گلأتان شتاره  1639نقاشی ناتتامی اس
شده اس

و سـنج

افکـار

از عادلشاه .ای نقاشی در مکانی به نام اشوف کشـیده

که عادل شاه با سپاهیان قاهاریه روبوو شد و طی آن محتد آرامحتداان آینده بنیان ذار قاهاریه) پأو چهار سـاله

اان قاهار ااته شد.
 .2دو نقاشی یکی از رضاقلی فوزند نادر دی وی از شاهوخ نوه نادر.
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صداوسیتا بدهند راهاندازیِ نتایش اهها و موزههای لباسهـای تـاریخی مودمـان ایـوان
دی و مخاطبی ای گونه پژوه ها اواهند بود.
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