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1. Introduction 

Clothes is one of the elements that it’s recognition, conduce to 

recognizes the culture, civilization and identity of a nation. 

Getting familiar with the clothing and the history of the clothing 

of a nation, gives us a lot of information about the people of that 

territory. How was the coverage of different social classes? How 

did people come into the community with what shape and 

appearance? What role did Clothes play in their lives? What is 

the role of Clothes in religious beliefs? What is the purpose of 

Beyhaqi to mention all these details of Clothes? There are some 

cases that can be answered to parts of them in this research. The 

main question of this research is that what was the Clothess 

functions and formalities in Ghaznavids dynasty? The research 

hypothesis is that, with due attention to the widespread and 
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prolonged of Ghaznavian administration, Clothes, like other 

courts, have special formalities, and Clothes were used 

symbolically in many cases, one of which is to use the form of 

khalaat (خلعت) (A special clothes for gift). 

2. Methodology 

Tarikh E Beyhaghi or A History book That Aboolfazl.e 

Beyhaghi has written it, is one of the sources that many studies 

have been done about it, and its historical and literary aspects 

have been studied more than other aspects. This book is one of 

the most useful books on the history of Ghaznavids in Iran. It 

gives us a lot of information about court`s Clothes. This research 

has been carried out using the documentary methodology and all 

the examples and first evidence have been extracted from history 

of Beyhaqi book. Then was discussed with using other Beyhaghi 

contemporary texts and other historical texts about Clothes of 

Ghaznavian dynasty. In general, a large part of the data of this 

work is from the text of history of Beyhaghi and to analyze 

them, other valued texts has been used. In this article, the text of 

history of Beyhaghi which is corrected by Mohammad Jafar 

Yaghaghi and Mehdi Seyedi, was used.  

 

3. Discussion 

The Clothes in Ghaznavids period were of great importance as in 

other periods, so that the cost of clothes was not less than gold 

and money, and in all the khalaats and gifts that they were given 

to different people; Clothes played a significant role. Beyhaqi's 

goal to mention the details of clothes, is sometimes mentioning 

things that are not related to clothes, but he is looking for another 

point that some examples are came bellow. At a royal mournful 

ceremony, the white dress was worn, when Sultan Mahmud 
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Ghaznavi died; for his father's mourning ceremony, Emir 

Massoud announced three days of public mourning and he and 

his followers participated in the ceremony with a white turban 

and a ghaba (قبا) or Special clothes that People wear it on the rest 

of the clothes. 

  for mourning, in our country, this tradition is still alive in 

some places. "And the next day the Emir permitted to ingress in 

a white ghaba and turban, and all the lords and elders and 

servants of the army came to serve, whites were worn and plaint 

was a lot. As a tradition, three days passed by royal condolence, 

so that everyone would like it "(ibid., 12). In addition to wearing 

white dress, they also took off their turbans. When al-Qadir 

Billal, (A powerful Abbasi caliph, who was born in 336 AH and 

came to the caliph in 381 AH.) died, Massoud Ghaznavi took his 

turban off from his head and wore a white Clothes (Shabankari, 

1363: 79). 

 During illness, a necklace of camphor was thrown on the sick 

people neck. When the ship of Sultan Mas'ud was broken in the 

Hirmand River, the Sultan fell into the water and the slaves 

saved him, He affected by a high fever, as Beyhaghi quoted, in 

order to relieve the fever and illness of Sultan Mas'ud, he was 

confined in a dark room with linen curtains and a necklace of 

camphor hang on his neck. When one of the servants of the 

sultan, Aghache, called Abolfazl Bayhaqi in the presence of the 

Sultan, sees Beyhaghi the Sultan like this. I went and saw they 

made the house dark and hanged linen curtains…, I found Emir 

there sitting on the throne, worn thin cool Clothes and necklace 

full of camphor, I saw doctor Bolala sitting under the bed, 

"(Beyhaghi: 509). If a person betrayed to the sultan, sultan to 

punish him and others and put scarf on his head. As Sultan 

Mohammad Kharazmshah defeated and escaped in the battle 
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against the Mughals in Isfahan through the betrayal of his 

brother, Ghiath al-Din, after the Mughal exit from Isfahan and of 

Sultan Muhammad return, he ordered to put on scarf on traitors` 

head. He took someone who were unfaithful and poor-spirited 

and put scarf on their head" (ibid., 145). One of the customs of 

Ghaznavids court, was giving khalaat that amply mentioned in 

history of Beyhaghi. Although the custom of khalaat and giving 

khalaat is not the case of the argument of this research, but since 

the khalaat included most types of Clothes and clothing, some 

cases about custom of wearing khalaat and its variety are listed 

below (for custom of wearing khalaat in the history of 

Beyhaghi.see Sabzalipour, 2004).  

Clothes had possessed a great importance during Beyhaghi`s 

epoch. Beyhaghi has expressed this matter in many cases in 

some way. To the importance of the Clothes is is enough to 

know that the Clothes was authority of treasurer (ibid., 136). 

Having a house of Clothes is another proof of the importance of 

Clothes in that epoch. The house of Clothes which have placed 

ready-made and unready-made Clothess there. Every time a 

person was appointed to a position or should be given a gift, he 

was taken to a house of Clothes and responsible of that job, it 

means Jamedar (A man who cares about clothes), gave him the 

proper khalaat. It is evident from all of this evidence that sultan`s 

Clothes keeping tribunal was an important tribunal. An a 

Jamedar job, which was usually for the slave, was a heavy duty. 

The loss of house of Clothes in the battlefield was very serious, 

along with this job, there were some other important jobs. The 

slaves which were more under the sultan`s favor, might achieved 

that, such as Salahdar (One who protects the king with weapons) 

and Catrdar (who keeps umbrella for Emir) (Besourth, 102: 

2536). Those who deal with the job of preparing garment and 
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clothes, usually, threw out the name of the king on the edge of 

clothes, cordon and ornaments of clothes and decorated; It seems 

that this task strengthened the rule of the sultan over the people 

of his land.  As they were counted gold, money, jewels and coins 

in the court, they also listed the Clothes (Beyhaghi, 2009: 258). 

When the property was seized, they also seized clothes. Because 

it has a lot of value and price (Ibnathur, 1351 C 15: 226). 

 

4. Conclusion 

As Beyhaghi reported the role of Clothes in the Ghaznavids 

court is very impressive, and has a lot of symbolic role and 

function. The deformation and color of the Clothes in the view of 

the caliph was the abandonment of the law and the sinner was 

punished. The value and respect that they attached to the 

Jamedar at that time is a testimony to these words. There was a 

tribunal in the name of the sultan`s tribunal whose head was not 

given to anyone. According to Tarikh e Behaghi, the Clothes was 

part of the treasury of the court, and the loss of the house of 

Clothes in the wars had a devastating impact on the army and 

country.  

From the above mentioned matters, it is deduced that the 

function of clothing at any time is influenced by the political, 

religious and cultural transition of that period; what determines 

the Clothes's function, is not only society's need, but also the 

cultural or religious conditions and circumstances of each period 

are. 

 

Keywords: Clothes, Ghaznavi, History of Beyhaqi. Beyhaqi 

Abolfazl 
 

 



 114 ...فرهنگ و کارکردهای آن ،پوشاک/ 

References [In Persian]: 

-Ibn. e Asir, A. (1973). great history of islam and iran. Tehran: Kotob e Iran 

Press. 

-Beyhaghi, A. (2010). the history of ghaznavids. (M. J. Yahaghi and M. 

Seyydi Edit.). Tehran: Sokhan press. 

-Jozjani. M. S. (1964). tabaghat e naseri. (A. H. Habibi. Edit.). Kabol. 

Anjoman e Tarikh e Afghanestan press. 

-Chitsaz. M. R. (2013). iranian clothes history. Tehran: SAMT press. Center 

for Human Sciences Research and Development; Islamic Republic of Iran. 

-Hafez. Sh. M. (1988). divan (poetry notebook). (M. Ghazvini, Gh. Ghani. Edit.). 

Tehran: Eghbal press. 
-Rahimi. P. (2007). iranian clothes history. Attitudes toward Persian clothing from 

the 5th millennium BC to the late Achaemenid period). Tehran: University of Art 

Press 

-Sabzalipour. J. (2005). customs of cort and folk beliefs in tarikh e behaghi. (MA of 

persian language and litrature). Tabriz University.  

-Shabankareyi. M. (1985). majma ol ansan. (M. Mohaddes. Edit.). Tehran: Sepah p 

-Shahshahani. S. (1996). history of head’s cover in iran. Thran: Modabber press.  

-Gheybi. M. (2009).  the history of clothes in 8000 years old iranian. Tehran: 

Hirmand press. 

-Mostowfi. H. (1984). tarikh e gozideh (Summarized History). (A Navayi. Edit.). 

Tehran: Amirkabir press,  

-Ziyapour J. (1971). iranian clothing from fourteen centuries ago to the beginning of 

the pahlavi empire. Tehran: Vezarat e Farhang (Ministry of culture) press. 

- Monavvar. M. (1989). asrar ol towhoid fi maghamat e sheykh abi saeed (The 

Secrets of Monotheism in status of Abi saeed). (M. R. Shafiyi. Edit.). Tehran: Agah. 

Press. 

-Nazokkâr. Zh. (2004). rituals and customs in the history of baygahi (and in 

Ghaznavids age). Tehran: Tarfand press. 

-Nishaburi, Z. (1954) saljughname. Kolâle ye Khavar press. 

-Sabzalipour. J (2007).  the robe and giving robe in history. Roshd e Amuzesh Zaban 

e Fasi: 77, 26- 28. 

References [In English]: 

-Basort. E. K. (1938). ghaznadis history. (Anooshah. H. Trans.). Tehran, Amirkabir 

Press. 

-Dezi. R. (1981). muslim clothing culture. (H. Heravi, trans.). Tehran: Tarjome va  

Nahr E Ketab press. 

 
References [In Arabic]: 

-Ibn.E jowzi, A. (2003). the devil's lies ]taslbis e eblis].  (A. Zakavati. 

Trans.). Tehran: Nashre Danashghai Press. 



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

117 

-Sabi, H. (1968). the customs of capital. (M. Avvad. Edit.), (M. Sh. K.  

Trans.). Tehran: Bonyad E Farhang E iran Press. 
 

 



 

 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سیشمارۀ  ،هفدهمسال 
 

 آرهوگ و کارکردهاج آن در  ،پو اک
 ع ر غزنويان بر مبواج تاريخ بيهقی

                                                                                                 جهاندوست سبزعلیپور )نویسندۀ مسئول(9
                                                                     حوّا عا ورج  هر تانی0

                                                   

 چکيده
های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه لعه و بررسی پدیدهآشنایی با فرهنگ هر جامعه، نیازمند مطا   

های فرهنگی است و از زوایای مختلف اجتماعی، آن پدیده ترینمهماست. پوشاک یکی از 
ها و وسایلی است هنری، فرهنگی، مههبی و ... قابل بررسی است. منظور از پوشاک مجموعه جامه

را در مقابل عوامل طبیعی و اقلیمی با آن برطرف  شپوشاند تا نیازهای مختلفکه انسان به خود می
ای برای های طبیعی بوده، اما در طی زمان، وسیلهپوشی در مقابل آسینکند. پوشاک در اصل تن

این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که  .استابراز سلیقه و تشریفات دیگر شده
، به این که عصر غزنویان توجّهبا ؟استداشته هایی در تاریخ بیهقیپوشاک، چه نقش و کارکرد

بسیاری از به توان پوشاک این دوره می بررسی فرهنگبا  ،های مهم تاریخ ایران استیکی از دوره
از متون تاریخی از متن تاریخ بیهقی و برای تحلیل، برای این پژوهش  باورهای فرهنگی آن پی برد.
دهد پوشاک، در آن دوران، بسیار حائز پژوهش نشان می ۀنتیج است.دیگر نیز، کمک گرفته شده

های خود استفاده برای بیان گفته یو بیهقی از پوشاک و توصیفات آن به عنوان ابزار هبود اهمیّت
 است.کند، پوشاک کارکردهای بسیاری از جمله سیاسی، مههبی، اجتماعی و فرهنگی داشتهمی
 

 .خ بیهقی، ابوالفضل بیهقیپوشاک، غزنویان، تاری: دجکلي هاجواژه

                                                           

 14/02/1382 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                  19/02/1386: مقاله دریافت ریختا 
 sabzalipor@gmail.com                        :مسئول هنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، ايران.زاد ا المی واحد ر تآدانشگاه زبان و ادبيات آار ی دانشيار . 9

 دانشگاه آزاد ا المی واحد ر ت، ايران.آار ی  يات کار وا ی ار د زبان و ادب. 0
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 مممقدّ .1
 هویّتپوشاک، یکی از عناصری است که شناخت آن، به شناخت فرهنگ، تمدن و  

لباس یک قوم، اطالعات زیادی در  شود. آشنایی با پوشاک و تاریخچهیک قوم، منجر می
دهد. این که پوشش طبقات مختلف اجتماعی چگونه ما می مورد مردم آن سرزمین، به

شدند؟ پوشاک چه نقشی در زندگی است؟ افراد با چه شکل و ظاهری وارد اجتماع میودهب
دف بیهقی از ذکر این همه کرد؟ نقش پوشاک در اعتقادات دینی چیست؟ هها ایفا میآن
هایی از آن پاسخ توان به گوشهمواردی است که در این تحقیق، مییات لباس چیست؟ ئجز
 داد. 

آداب و چه آن است که پوشاک در دورۀ غزنویان ق پرسش اصلی این تحقی
به عریپ و طویل بودن  توجّهآن است که با ۀ تحقیق فرضی است؟کارکردهایی داشته

و به طور  آداب خاصی داشته، ، پوشاک همانند سایر دربارهادستگاه حکومتی غزنویان
به ، استفاده متفاوت رفته که یکی از این کارکردهاینمادین در بسیاری از موارد به کار می

 شکل خلعت است.
ها از متون با های این اثر، از متن تاریخ بیهقی است و برای تحلیل آنبخش اعظم داده

جعفر ز متن تاریخ بیهقی به تصحیح محمداست. در این مقاله، اارز  دیگر، استفاده شده
 است. یاحقی و مهدی سیدی استفاده شده

 لم ئ رح و بيان مس  .9–9

است و انجام شده آنریخ بیهقی، از منابعی است که تحقیقات فراوانی در مورد تا 
است. این کتاب، در هایش، بررسی شدههای تاریخی و ادبی آن بیش از دیگر جنبهجنبه

توان به دهد، و با دقت در آن میمورد پوشاک دربار، اطالعات بسیاری به دست ما می
سرزمین، دست یافت. درباره پوشاک، در تاریخ بیهقی، حقایق بسیاری از فرهنگ مردم این 

پژوهش زیادی انجام نگرفته  این در حالی است که مورخ، در جای جای کتاب خود، به 
است و ها، با اهداف خاصی اشاره کردهانواع و اقسام پوشاک، نحوۀ پوشیدن و کاربرد آن

ی این کتاب، ی که نگارندهواسطه اطالعات مفیدبا بررسی و تحقیق در این زمینه و به
 ی غزنویان دست یافت. توان به مطالن با ارزشی دربارۀ دورهدهد، میمی

ها، در مقوله پوشاک، شکل، فرم لباس، طرز دوخت، رنگ و جنس آنان با ارز 
و اعتبار اجتماعی در هم  اهمیّتمعیارهای فرهنگی، معنوی و اخالقی جامعه از جمله وقار، 

جاست که تحقیق و پژوهش، پوشاک اقوام مختلف کشور و جهان، یکی این اند. درآمیخته
است که  اهمیّترود و این نکته حائز به شمار می اهمیّتشناسی با های مردماز پژوهش

است  بلکه نقش و عملکردهای دیگری پوشاک اقوام گهشته، صرفای برای پوشش بدن نبوده
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، کاله، کمر ،آن مانند کفشمقاله لباس و متعلقات است. منظور از پوشاک در این نیز داشته
  آن است.انگشتری و نظایر 

برای پژوهش در زمینه پوشاک محققان، اغلن، از آثار باستانی بدست آمده، استفاده 
ل پوشاک و شکل آن را پیدا کرد. توان، سیر تغییر و تحوّمیاند چون به کمک آن کرده
یعنی   های موجود استها و کاخترا ها، سنگاز موزه ها، بیشترات به دست آمدۀ آنکشفیّ

ایم که تا حد امکان، اند، در این مقاله، سعی بر آن داشتهکمتر از متون تاریخی استفاده کرده
  .از متون تاریخی استفاده شود

 ت قيق ةپيشيو .0- 9

ضمن شرح تحوالت  ،هزارساله پوشاک اقوام ایرانی( در تاریخ هشت1392غیبی )
پارس و قزلبا  و قاجار و  ،اقوام مختلف مادۀ هزار سالسیاسی، اجتماعی و فرهنگی هشت

ساز است. چیتآوردههر یک از عناصر پوشاک زنان و مردان آنها را به طور مشروح  ،غیره
به معرفی پوشاک « مغول ۀتاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا حمل»( در 1328)

در  (1397است. رحیمی )پرداختهرود اسالم به ایران تا حمله مغول ایرانیان از ابتدای و
 ۀپنجم تا آغاز هزار ۀالت پوشاک سرزمین ایران از هزارتحوّ، تاریخ پوشاک ایرانیانکتاب 

فرهنگ »( در 1378است.  دُزی )را بررسی کرده هخامنشیان و مادهاو تا  اول پیش از میالد
  استپوشاک ایرانیان مسلمان در دورۀ اسالمی پرداخته به« اسالمی ۀمسلمان در دور ۀالبس

 ایرانیان از چهارده قرن پیش تا آغاز دوره ( در پژوهش خود پوشاک1348ضیاپور )
بخشی لعت( به بررسی خلعت و خ1397سبزعلیپور ). استشاهنشاهی پهلوی را بررسی کرده

به « خ پوشاک مردم ایراننگاهی به تاری»( در 1327و فیضی ) در تاریخ بیهقی پرداخته
اما تا حال، برای پوشاک و کارکردهای آن   استبررسی تاریخ پوشاک ایرانیان پرداخته

    است.در تاریخ بیهقی، تحقیق مستقلی صورت نگرفته
 ترورت انجام ت قيق .9-3

آن ممکن خواهد شد و تاریخ بخشی از شناخت هر قوم و ملتی از طریق شناخت تاریخ 
.... پوشاک در ادوار گهشته همواره در حال ها وآیین، زبان ،فرهنگاست از ای مجموعه

دستگاه عریپ و طویل است. در تغییر بوده و متناسن با نیازهای جامعه به پیش رفته
خاصی  اهمیّتپوشاک از  آید،هایی شبیه تاریخ بیهقی برمیآن گونه که از تاریخغزنویان 

قی بارها در تاریخ خود با ت کیدها و تکرارای خاصی به این که بیهطوریبه  برخوردار بوده
ۀ تاریخی ما را نه تنها با فرهنگ است. تحقیق پیرامون پوشاک در یک دورنکته اشاره کرده
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آن را الت پوشاک وکارکردهای مختلف ، بلکه دگردیسی و تحوّکندآشنا میآن جامعه 
 دهد.به ما نشان می در طول زمان نیز
 
 برر ی . ب ث و0

خوریم که بیهقی، مانند یک طراح در تاریخ بیهقی به موارد زیادی از پوشاک برمی
است. پوشاک، به جزئیات آن پرداخته و اغلن پوشاک مورد استفادۀ آن دوره را شرح داده

-  بهباالیی برخوردار بود اهمیّتها، از غزنویان، به مانند سایر دوره ۀپوشاک در دور

ها و هدایایی که به است و در تمامی خلعته، کمتر از زر و سیم نبودهکه بهای جامطوری
کرد. هدف بیهقی، از ذکر جزئیات جامه نقش بسزایی را ایفا می ،دادندافراد مختلف می

دنبال ذکر نکته دیگری ، بلکه بطی به پوشاک نداردرگاه ذکر مواردی است که پوشاک، 
 . استهآمدآن هایی از است که در ادامه نمونه

 ها و پو اکموا بت .9- 0

است که پوشاک، در آن نقش مهمّی ایفا های مختلفی آمدهدر تاریخ بیهقی، مناسبت 
ها با ت کید بر پوشاک هر قسمت، شرح داده کرد. در ذیل، تعدادی از آن مناسبتمی
                          است: شده
 عرو ی و پو اک .9- 9- 0

پوشاندند و کاله داماد نیز، قبا و جامۀ سیاه، به داماد می غزنویان ،بیهقیمتن تاریخ  مطابق
که در باب ازدواج امیر به جواهرات و مروارید بود  چنان شدهچهار پر زر و آراسته

  است:مردانشاه با دختر بگتغدی، آمده
د دینار و درهم روانه ش و امیر مردانشاه را به کوشکِ ساالر بگتغدی آوردند و عقدِ نکاح آنجا کردند و

و کالهی چهار پر زر بر  یاه پوشانیدند موشَّح به مرواریدو امیر مردانشاه را قبایِ دیبای س سویِ هرکسی

نعلِ زَر  ،مرصّع به جواهر و کمر بر میانِ او بست همه مکلّل به جواهر، و اسبی بود سخت قیمتی ،سر  نهاد

و ده غالم ترک با اسن و ساز و خادمی و ده هزار دینار و صد  زین در زرگرفته و استام به جواهرزده و 

 (777: 1399. )بیهقیپارۀ جامۀ قیمتی از هر رنگی

شد که به جامۀ دامادی، بعد از عقد نیز، هدایایی از طرف پدر عروس، به داماد، داده می 
است. هاست. در تاریخ بیهقی از جامۀ دامادی خداوندزاده صحبت به میان آمدمعروف بوده

بگتغدی، ازدواج  -فرزند سلطان مسعود، با دختر حاجن بزرگ -شاه زمانی که امیر مردان
دربارۀ لباس عروس و  دلیل اینکه ید(. شا777دامادی، به او اهدا گردید )همان:  ۀکرد، جام
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گ ایرانیان باشد که ، فرهنآمدهبه طور کلی لباس زبان اطالعات کمتری در تاریخ بیهقی 
 دانستند.به پوشاکش را هم طبق عرف چندان جایز نمی توجّهدرونی و زن را ان

 عزادارج و پو اک. 0 -9 -0

زمانی که سلطان محمود  .پوشیدندردا و دستار سپید، می ،در مراسم تعزیت ملکانه، قبا
برای مراسم عزاداری پدر ، سه روز عزای عمومی اعالم  امیرمسعود ،غزنوی، از دنیا رفت

 .اطرافیانش با عمامه و قبای سفید به نشانۀ عزا، در این مراسم شرکت کردند کرد و خود و
و امیر دیگر روز بار داد با قبا »رسم در بعضی از نقاط پا بر جاست.  در کشور ما نیز هنوز این

و ردائی و دستاری سپید، و همه اعیان و مقدّمان و اصنافِ لشکر به خدمت آمدند، سپیدها 
رسم داشته آمد، چنانکه همگان ه زع بود. سه روز تعزیتی ملکانه بپوشیده و بسیار ج

 .(17)همان:  بپسندیدند
 ،«القادر باهلل»داشتند. وقتی که عالوه بر پوشیدن لباس سفید، دستار را نیز از سر بر می

فوت کرد، مسعود غزنوی دستار خود را از سر  برداشت و جامۀ سفید  ،خلیفه عباسی
 (.28: 1363ی،اپوشید )شبانکاره

  بيمارج و پو اک. 3 -9 -0

انداختند. زمانی که کشتی سلطان بندی از کافور، بر گردن بیمار میهنگام بیماری، گردن
. مسعود در رود هیرمند، شکسته شد، سلطان در داخل آب افتاد و غالمان، او را نجات دادند

، جهت برطرف کردن تن و استطور که بیهقی نقل کردهاو به تن باالیی دچار شد، همان
های کتانی، بستری کردند و بیماری سلطان مسعود، او را در اطاقی تاریک، با پرده

بندی از کافور، بر گردن او آویختند. هنگامی که یکی از خادمان سلطان به نام گردن
آغاچی، ابوالفضل بیهقی را به حضور سلطان دعوت کرد، بیهقی سلطان را چنین می بیند. 

هایِ کتّان آویخته و..... امیر را یافتم آنجا بر ریک کرده و پردهرفتم یافتم خانه تا پیش»
نَقه در گردن، عِقدی همه کافور، بوالعالء طبین آنجا زیر ختخت نشسته، پیراهن توزی  و مِ

 (.708: 1399، )بیهقی« تخت نشسته دیدم
  مجازات و پو اک. 0-9-8

هایش را از دادند تا لباسدار کنند  نخست دستور می که قصد داشتند، مجرمی را برزمانی
(. از دیگر موارد، 126مان: طور که حسنک وزیر را بردار کردند )هتن بیرون آورد، همان

ریا  را دستگیر کردند، هم بود. هنگامی که امتّ ،آوردن کفشکردن تن و از پای دربرهنه
طاهر بن(. مظفر773و 774مودند )همان: او را در آوردند و سپس قبایش را بازن ابتدا موزۀ

همین خاطر، به ،که عامل فوشنج، یکی از شهرهای خوارزم بود، ظلمی را مرتکن شد
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دستار  در گردن کند و سر و پای برهنه تا به غزنین پیاده »سلطان محمود، دستور داد تا 
 (. 67و  61: 1363ای، )شبانکاره« بیاورد

ت دیگران، و عبر سلطان برای تنبیه او د،داطان انجام میاگر فردی خیانتی نسبت به سل
که سلطان محمدخوارزمشاه در جنگ با مغوالن در اصفهان چنان بست می مقنعه برسر آن

شکست خورد و گریخت، پس از خروج مغوالن « غیاث الدین»واسطه خیانت برادر خود به
کاران مقنعه گهاشتند. ر خیانتاز اصفهان و بازگشت سلطان محمد، او دستور داد تا برس

)همان. « کسانی را که در آن جنگ نامردی و غدر کرده بودند بگرفت و مقنعه برسر کرد»
147 .) 

دار  بر»شد. بیهقی در ذکر ها، استفاده میبرداشتن دستار از سر، نیز، مانند دیگر تنبیه
و جُبّه و  های اِزار را ببستبند استوار کرد و پایچهو اِزار»است: ، آورده«کردن حسنک وزیر

، پا و (. عقابین بستن به دست126:1399)بیهقی،« پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار
(. شاهان سلجوقی، وقتی فردی را 173گردن افراد، موقع شال  زدن نیز مرسوم بود )همان:

ارسالن،  ولی سلطان آلن ،کردندبندگی در گو  اسیر می ۀآوردند، حلقبه اسارت در می
از ایشان یکی »به جای حلقه، نعل اسن در گو  یکی از امرای خود، به نام بیشکین کرد. 

  (.437:1367مستوفی، « ) بیشگین بود، بجای حلقۀ بندگی نعل اسن در گو  او کرد
 هديم و پو اک. 0-9-7

 .ندکپوشاک، نقش مهمی را ایفا می، استاز میان هدایای که در تاریخ بیهقی، ذکر شده
شد، حرفی از لباس و جامه و کمر به طور کلی، در هر هدیه یا خلعتی که به کسی داده می

است. هنگامی که خلیفه، رسولی را برای بیعت گرفتن، نزد سلطان مسعود و... به میان آمده
فرستاد، سلطان مسعود، زمان بازگشت رسول، هدایای ارزشمندی را برای خود رسول و 

امیر گفت، خلیفه را چه باید فرستاد؟ احمد گفت: بیست هزار من نیل » خلیفه ترتین داد:
است، خاصَّه را و پنج هزار من حاشیت درگاه را، و... خداوند زیادت دیگر چه رسم رفته

-787: 1399)بیهقی، « فرماید از جامه و جواهر و عطر؟... امیر گفت: سخت صواب آمد
783.)  

، خاتون ارسالن از ز هدایا بودند. هرسالی ائقیمت، جزانواع دیباهای گرانِ و هادستار
بها از او فرستاد و امیرمحمود نیز با هدایای گرانای برای امیر محمود میترکستان هدیه

است که انعام و هدیه را پس از آوردن گونه مرسوم بودهاین .(771کرد. )همان: تشکر می
دار  خزینه»بردند. گرفت، میعام را میبه خانه کسی که ان  داشتند ودر مجلس، برمی

« و پس برداشتند ای پنج هزار درهمبیامد و پنج تا جامۀ مرتفع قیمتی پیشِ من نهادند و کیسه
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(. گویا در عصر غوریان امیران رسم داشتند برای هدیه دادن از یک دستوانۀ زر 136)همان: 
، 1/ تبدیل به کمر شد )جوزجانیو بعدها این دستوانه  دو مرصّع به جواهر استفاده کنن

1343  :37) 
علی مانک، یکی از کدخدایان غزنین بوده و او عادت داشت که هر ساله، آچارها و  
زمانی که امیرمسعود به غزنین  .بفرستد  علیه اهللهای نیکویی برای امیر محمود رحمهکامه

چون تخت ملک »اد هایی فرستآمد و به ملک پدر دست یافت، علی مانک برای او هدیه
رشتِ آچار بسیار و کرباسها از دست، مانک آمد، از بلخ به غزنین به امیر مسعود رسید

(. الزم به ذکر است که این نوع رسوم تحت 119: 1399)بیهقی، « آوردزنان پیش پارسا
ت ثیر روابح سیاسی و نشانه پیوستگی و همبستگی میان خلیفه و سلطان و نیز میان سلطان با 

 مرای محلی بود.ا

 خلعت و پو اک. 0-9-6

وفور، در تاریخ بیهقی، ذکر است که بهبوده دادن خلعت ،یکی از رسوم درباری غزنویان
بخشی مورد بحث این پژوهش نیست، اما چون است. گرچه رسم خلعت و خلعتشده

شی و پواست، مواردی از آداب خلعتبوده ها و پوشاکجامه خلعت، بیشتر، شامل انواع
پوشی در تاریخ بیهقی نک. سبزعلیپور، شود )برای رسم خلعتانواع آن در ذیل، ذکر می

1393.) 
 پو یآداب خلعت.9 -6 -9 -0

که با بررسی این آداب، به ارز  و احترامی که  پوشی، آدابی داشتدر آن زمان خلعت
اس یا جامه بریم. گرچه خلعت به شکل خاصی از لبمیبرای پوشاک، قایل بودند، پی 

بلکه شامل موارد سیاسی و  ،نداشت اهمیّتتنها از نظر پوشاک  ، اما خلعتشداطال  می
 شود:آنها اشاره میشد. در ذیل به چند نمونه از حکومتی هم می

 انتخاب وقت موا م براج پو يدن خلعت. 0-9-6-9-9

 ،اجه احمدپوشی خوانتخاب وقت مناسن یکی از آداب خلعت پوشیدن بود. در خلعت  
امیر اشارت کرد سوی حاجن بِلکاتگین که مقدم حاجبان بود تا »است که وردهآبیهقی 

و خواجه برخاست و به  جه گرفتاآمد و بازوی خوخانه بَرَد. وی پیشتر خواجه را به جامه
فلک  منجّمخانه رفت و تا نزدیک چاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود جاسوس جامه

  (.44: 1399)بیهقی: « ن راخلعت پوشانید
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 پو یا ت مام قبل از خلعت. 0-9-6-9-9

کرد و سپس خواست، خلعت بپوشد، ابتد باید به گرمابه رفته، استحمام میشخصی که می
خواست، خلعتی را پوشید. سلطان مسعود، زمانی که میرفت و خلعت میخانه میبه جامه

رستاده بودند، ابتدا به گرمابه رفت و سپس بپوشد که از طرف رسول خلیفه، برای او ف
 (.41)همان: « و جامه بگردانید سلطان برخاست و به گرمابه رفت»خلعت پوشید. 

 پو یبر روج م لی قرارگرآتن و رو بم قبلم ايستادن در موقع خلعت  .0-9-6-9-3

گهارد. ایستاد و دو رکعت نماز میپوشی ابتدا رو به قبله میسلطان مسعود، موقع خلعت
امیر از تخت به زیر آمد و مصلّی باز افگندند... امیر مسعود خلعت پوشید و دو رکعت نماز »

    (.40)همان: « کرد
 انواع خلعت .0-9-6-0

از  ،استاشتهدهای مختلفی وجود به متن تاریخ بیهقی، خلعت توجّهدر دورۀ غزنویان با 
خلعت رسول )همان: ، (376)همان:  خلعت وزارت (،484مله: قبای خاص سلطان )همان: ج
خلعت  ،(484)همان:  حاجن بزرگ خلعت ،(147و  43(. خلعت حاجبی )همان: 41

، (742خلعت شاهانه )همان: ، (764خلعت ساالری سپاه )همان:  ،(147 وزارت )همان:
 ،(397خلعت کدخدایی )همان:  ،(637خلعت ریاست )همان:  ،(70خلعت شحنگی )همان: 

   (.23:1346مُنادمه )صابی، خلعتو   (371)همان: خلعت عارضی 
 انواع و  وس پو اک. 0-0

است و اغلن، جنس آنها را بیهقی انواع گوناگونی از پوشاک در تاریخ خود آورده
انواع پوشاک به اختصار،  ترینمهمکند. در ذیل، تعدادی از با نوع آن ذکر می  همراه
 است. آمده
  قبا .0-0-9

. گویا به استح و گشاد، در آن دوره بسیار رایج بودهاهای رنگین و مخطّپوشیدن قب   
هر( برای مسعود 477-391نویسند قادر خلیفه عباسی )می»گفتند می« دُواج»قباهای گشاد 

رنگ بود که یکی از آنها سیاه، گفتند فرستادغزنوی هفت قبای گشاد که به آنها دُواج می
« و بقیه از جنس دبیقهای کمیاب بغدادی تهیه شده بود)رنگ و نشانۀ خالفت عباسی( 

 (.771: 1381ساز،)چیت
دهند و منتسن از اشکالی که طرح نقاشی دیواره کاخ سلطان محمود غزنوی را نشان می  

ها تمام افرادی که در آن نقاشی د کهآیچنین به دست می ،دششم هجری هستن ۀبه سد
اند و روی آستین آنها، نقش یک بازوبندی حک پوشیده اند، قبایی از نوع جلو بازایستاده
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قبای سقالطون بغدادی  نیز دارای انواعی بودند: قباها .(730:1348، )ضیاپوراستشده
قبای دیبای  ،(720قبای لعل )همان:  ،(148قبای سیاه )همان:  ،(147: 1399)بیهقی، 

 ،(477دیبای تستری )همان: قبای  ،(444قبای روباه سرخ )همان:  ،(792شوشتری )همان: 
          (.188قبای عتابی )همان:  و (207قبای زرّین )همان:

 و کمربود د تار. 0-0-0
داشتن دستار در جامعۀ قدیم، نشان مردانگی و بزرگی بود و بزرگان معموالی دستار 

: 1399است: دستار نیشابوری یا قاینی )بیهقی، سه نوع آن در متن بیهقی آمده بستند.می
کمربند که معموالی شالی  (.207( و دستار قصن )همان: 700و188(. دستار خز )همان: 146

ها د و در تاریخ بیهقی، به انواع آنبستننسبتا یپهن و بلند بوده، روی قبا به کمر می
طور اند. اینی طال، نقره و فیروزه مزیّن شدهوسیله خوریم  از جمله، کمرهایی که بهبرمی
بلکه معیاری برای آن  ،که هرکسی بتواند از انواع کمرها، به دور کمر خود ببندد نبوده

دارد: کمر هزارمثقالی طال  انواعی پوشاک اقسام دیگر . کمربند هم، ماننداستهوجود داشت
کمرهای مرصّع به ، (149)همان: کمرزر هفتصدگانی ،(147:1399)بیهقی،  پیروزه يا

( و کمر 133)همان:  کمرشکاری ،کمر )همان(زرین سیمین و ،(799)همان:  جواهر
 (.792)همان:  معالیقده
  عمامم و تاج. 0-0-3

بن یوسف -پسر محمود، عم خود ،استفاده از عمامه، در گهشته، بسیار مرسوم بود. محمد
خواست، در سرای خود، در غزنه،  که اوو همین را به فرماندهی سپاه، تعیین نمودسبکتگین 
: 16ج  1371ا  از سر بیفتاد، و مردم آن را به فال بد بگرفتند )ابن اثیر،د، عمامهسوار شو

، که در قسمت گهاشتشکل و بزرگ بر سر میای(. آلن ارسالن یک عمامه دایره113
قرار داشت که  ایجلوی آن نگینی به شکل گل، تعبیه شده بود. در قسمت انتهایی نیز جقه

رسیدند یا (. زمانی که به خدمت بزرگی می94: 1337یشابوری،صل بود )نپرهایی به آن متّ
آمد )صابی، داشتن عمامه، یک ضرورت به حساب می ،شدندبه سرای مهمی، وارد می

1346 :76). 
بود و با جواهرات میسرپو  شاهان این دوره، تاج بوده که بیشتر از جنس طال  ترینمهم

ها و که با سلسلهقدر بلند بودهغزنوی، آنشد. تاج سلطان مسعود گوناگون، تزیین می
داد. گهاشتن تاج بر و این تاج را روی کاله خود قرار می استهشدعمودهایی استوار می

ها و عمودها آن از تاج بر سر رنجی نبود که سلسله»است. امیران، متداول بوده  باالی کاله
(. گویا عمامه را نیز پس 743، 1399ی،)بیهق« داشت و بر زبرِ کاله پادشاه بودرا استوار می
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این عمامه » است:پوشی امیر مسعود آمدهچنان که در باب خلعت کردند از تاج، بر سر می
به دستِ ناصرِ دین آید و  یبرین طعمامه دست بستۀ ماست، تا  که پیش آوردند و شمشیر،
 (. 377)همان: « وی بر سر نهد پس از تاج

ن مسعود، زمانی که ساخت عمارت کوشک نو به پایان گهاری سلطادر مراسم تاج
که آراسته به جواهرات بود و بعد از آن  برایش ساخته بودندینی رسید، گویا یک تخت زرّ

واسطه زنجیرهایی از ین هفتاد منی را نیز بهیک تاج زرّ ،که تخت را وارد کوشک نو کردند
ود، بر روی تخت خود نشت، آن طال بر باالی آن تخت آویختند و زمانی که سلطان مسع

تاجی که از هفتاد من طالی خالد، تشکیل شده بود   تاج را نیز، روی سر گهاشت
دادند. بیهقی، پس (. در جهیزیه عروس، همراه سایر وسایل، تاج نیز می21: 1391)گردیزی،

بیند ا میاز مرگ امیرمسعود و امیر مردانشاه، لیست جهیزیه دختر بگتغدی، با امیر مردانشاه ر
آن نسخت دیدم به تعجن بماندم که خود کسی آن تواند ساخت. یک دو چیز »آورد: و می

(. 776: 1399)بیهقی، « بگویم: چهار تاج زریّن مرصّع به جواهر و بیست طبق زریّن میوه
ای را برسر بایست دستار یا عمامهگهاری، میاست که سلطان پس از تاجمرسوم بوده

 (.                                                                                     377: 1399شد )بیهقی، دست خلیفه بسته می گهاشت که بهمی
  کاله.0-0-8

در این دوره شاهان برای سرپو  خود عالوه بر تاج و عمامه، از کاله نیز، استفاده 
مانده، چنین روایت شده که : دور غزنوی باقیای که از دورۀ در کلیله و دمنه»کردند می

و بر دور کاله  استیان آن قبۀ بزرگی قرار داشتهکاله شاه یا شاهزاده از پوست بوده و بر م
« ندیمان نیز پوست دوخته شده بود و خطوطی از محیح به مرکز آن رسم کرده بودند

از پوست، در پوشاک  آید،یلیله و دمنه برمکه از کتاب ک گونه(. آن20: 1324)شهشهانی، 
در این نکته نشده و  توجّهگویا مساز شد  اما چیتاستفاده میآن دوره، مخصوصای، کاله 

های پلنگ و ببر در دربار غزنویان ما با پوست: »استدهآورکتاب تاریخ پوشاک ایرانیان 
یابیم و ظاهرای این یای از به کاربردن این پوستها در تهیۀ لباس نماما نشانه، شویمروبرو می
از، س)چیت« برندها را بیشتر برای گستراندن یا آویختن در کف تاالرها به کار میپوست

(، کاله 148: 1399کاله انواع گوناگونی داشت: کاله دوشاخ )بیهقی، (.771:1328
(، کاله 76: 1337(، کاله زرّین )نیشابوری، 64)همان:  (، کاله ساده744چهارپر)همان: 

  (.746)همان:  کژکاله ترکمانی و (791: 1ج1347ر )جوزجانی، جوا
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بایستی با می ،جا آورند خواستند آیین خدمت، را بهرفتند و میکسانی که نزد خلیفه می  
و در هوای سرد و  داشتمیهایشان، بوی خوشی و لباس شدندمیهای پاکیزه، وارد جامه

پنبه میان جبّه  ،به همین دلیل بود هایشان، ظاهر نوجه، عر ، روی لباس هوای گرم به هیچ
 (،160: 1399، زرد مَرغُزی )بیهقی ۀه انواعی دارد: جبّ(. جب73ّ: 1346صابی،دادند )قرار می

 (. 700و188همان: ) سبز عتابی ۀجبّ و( 123رنگ )همان:  خیری ۀجبّ ۀ بُنداری )همان(،جبّ
                                                                                      طَيلسان.0-0-6

طیلسان  .هااندازند و بعضی اوقات فقح روی شانهها میای که روی سرو شانهپردۀ ساده»   
(. طیلسان را معموالی از 763: 1378لباس اهل فقر یا استادان فقه و علوم الهی است )دزی، 

من اسن تاختن گرفتم » است.کردند که در شن درخشان بودهربافت تهیه میهای زپارچه
)بیهقی، « چنان که ندانستم که بر زمینم یا در آسمان، طیلسان از من جدا شده و من آگاه نه

داران اما مرتبه»(. در دوران خالفت عباسی هر کسی اجازه پوشیدن طیلسان را نداشت: 163
حق دارد  ،میان ایشان برای کار قضا و داوری تعیین شده باشدعباسی... تنها اگر کسی از 

 (.68:1346)صابی، « طیلسان بپوشد
 انگشترج. 0-0-5

کردند و با آن در قدیم معموالی نام، لقن یا کلمۀ مقدسی را روی انگشتری حک می  
هقی، زدند. دو نوع انگشتری در تاریخ بیهای دولتی و حکومتی مهر میها و فرمانروی نامه

است: یکی انگشتری ملک و هایی داشتهوجود دارد که مانند سایر اقسام پوشاک، کاربرد
آن، مهر  باها را همان چیزی است که فرمانر انگشتری زنهار. انگشتری ملک، دیگ
انگشتری ملک، مهر شده بود در  باای که نامه ند و نام سلطان روی آن حک شده وکردمی

امیر گفت »است. پوشی بوسهلِ حمدوی آمدهاست. در خلعتحکم فرمان سلطان بوده
ی نام سلطان بر وی نبشته، به بوسهل داد و گفت این انگشتریِ او انگشتری« مبارک باد»

  (.393: 1399)بیهقی، « ها بر مثالِ تو کار بایدمملکتِ عرا  است... و پس از فرمان
از آزار و اذیت  ،را در دست داشتکه اگر کسی انگشتر امیر چنان بود انگشتری زنهار 

 سلطان مشغول دل»است. دیگران، در امان بوده و انگشتری امان، یک نوع مجوز عبور بوده

درین میانه عبدوس را بخواند و انگشتریِ خویش بدو داد و امانی به خحّ خود نبشت و پیغام 
 است:تر، اشاره کرده(. حافظ در این شعر خود به کاربرد هر دو نوع انگش778)همان: « داد

  از لعل تو گر یابم انگشتری زنهرار 
 

 باشد صد ملک سلیمانم در زیر نگین 
 

 (.100: 1366،حافظ)  
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شد و انگشتوانه نیز معموالی برای محافظت از انگشت، در مقابل سوزن خیاطی استفاده می 
قدیم وقتی  درند. گهاشتند تا انگشت، آسین نبیهنگام تیراندازی، آن را در انگشت میگاه 
رسان دهنده به همراه پیامچیزهایی از پیغام خواستند برای کسی پیغامی بفرستند،می
فرستادند تا صحت و درستی پیام اثبات گردد. در مثال زیر، امیر از محل جنگ، می

روز »باشد. فرستد تا درباریان مطمئن شوند که خبر فتح، درست میانگشتوانه خود را می
االولی سه غالمِ سرایی رسیدند به بشارتِ فتح، چاشتگاه ده روز گهشته از جمادی شنبهسه

انگشتوانۀ امیر به نشان بیاوردند که از جنگ جای فرستاده بود... انگشتوانه را به ساالرِ 
     (.473: 1399)بیهقی، « حاجن بگتغدی دادند، بستد و بوسه داد ،غالمان سرایی

 غزنويان ةپو اک در دور اهميّت.3-0

. بیهقی در بسیاری از موارد، این استاهمیّت باالیی داشتهپوشاک در روزگار بیهقی،    
پوشاک همین بس که پوشاک و جامه، در  اهمیّتدر  .استموضوع را به نحوی بیان کرده

جامه در  اهمیّتخانه، گواه دیگری بر (. داشتن جامه136است )همان: دار بودهدست خزینه
دادند. هر قرار می  های دوخته و ندوخته راای که در آن، جامهخانهان است. جامهآن دور

خانه او را به جامه ،گرفترسید و یا انعامی را باید میزمان فردی، به مقام و منصبی می
 کرد. دار، خلعت مناسن را به او عطا مین کار، یعنی جامهآبردند و مسئول می

دار که بود. و شغل جامه اهمیّتداری سلطانی دیوانی پر ست که دیوان جامهاز تمام این شواهد پیدا

خانه در میدان نبرد را بسیار جدی وظیفه ای سنگین بود. از دست دادن جامه معموالی به عهدۀ غالمی بود،

غالمانی که بیشتر مورد التفات  .گرفتند در کنار این شغل برخی مشاغل مهم دیگر نیز وجود داشتمی

دار سلطان و چتردار که چتر تشریفاتی سلطان را نظیر سالح ،لطان بودند ممکن بود بدان نایل شوندس

   (107:7736)باسورث،  .کردحمل می

نام سلطان را روی  معموالی کسانی که با شغل تهیۀ جامه و پوشاک سروکاری داشتند،
کردند  گویا این کار، می انداختند و تزئینها، میها، یرا  و تزئینات جامهحاشیه لباس

طور که در دربار از زر، همان نمود.تر میحکمرانی سلطان را بر مردم سرزمینش، محکم
کردند برداری میکردند، از جامه نیز، لیستبرداری میها صورتسیم، جواهرات و سکه

رز  و کردند. چون ا(. موقع مصادرۀ اموال، جامه را نیز، مصادره می779: 1399)بیهقی، 
    (.776: 17ج 1371اثیر، بهای بسیاری داشت )ابن
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نمدی، گرز، کمان، شمشیر،  ۀها، قبای مُلحم، عمامه توزی، موزمعموالی در جنگ   
نیمتنۀ زرهی به تن »کردند. سربازان غزنوی قالجور )شمشیر بلند خمیده(  و... استفاده می

گرفتند و به تعبیر فخر بدست می ،سپرهایی که روکش پوستی یا فلزی داشتکردند و می
تشکیل خطی استوار دهند سواره نظام سپاه، مسلح به « چون حصاری»توانستند مدبر می

کمان، تبرزرین، گرز، نیزه، شمشیر و قالجور بودند... نقو  دیوارهای لشکری بازار به نظر 
: 7736)باسورث، « دهند که گرز بر شانه دارندنشان میرسد که غالمان شاهی غزنوی را می
(. گویا هرکدام از سالطین غزنوی در استفاده از سالح خاصّی، تبحّر داشتند و از انواع 118

جنگید. محمود در سبکتگین با شمشیر، کمان و قالجور می»کردند. ابزار جنگی استفاده می
برد و مسعود گرز. محمد شمشیر بکار می به کاربردن کمان و شمشیر سرآمد دیگران بود،

گویند پیکانی نو اختراع کرده بود، فرخزاد در تبرزین ... مودود، تیراندازی چابک بود و می
شد. )همان(. کمان و کمند نیز استفاده می« مهارت داشت. و ابراهیم در شمشیر و کمان...

مسعود، در نبرد با ترکمنان در  بینیم که سپاهیان محمود در جنگ با هندیان و لشکریانمی»
 (.170)همان: « برندخراسان کمند به کار می

 مشاغل و پو اک  .0-7
خود  ۀمشاغل مختلف، پوشاک متفاوتی داشتند. افراد هر پوشاکی را مطابق میل و سلیق

در این بخش، به پوشاک تعدادی از مشاغل دورۀ غزنویان که حائز  توانستند بپوشند.نمی
آنها پردازیم. یکی از است، میهای دیگر، به آن اشاره نشدهو در قسمت است اهمیّت

مخصوصی داشتند که  ۀپوشاک بازرگانان است. بر طبق متن تاریخ بیهقی، بازرگانان، جام
فضل گفت صواب آمد، چه فرماید؟ گفت بازگرد و دو خَرِ »شدند. آن شناخته می ۀبه وسیل

هزار دینار زر، و جامۀ بازرگانان پو  و نمازِ  مصری راست کن و دو کیسه در هر یکی
 (. 717: 1399)بیهقی،« خفتن نزدیک من با  تا بگویم چه باید کرد

مخصوصی  ۀها، جامها هستند. پیکپیکان یا پیک ،از مشاغلی دیگر که ذکرشان رفته
شد می توجّهم دید،شدند و کسی که آنها را میمیی آن، شناخته پوشیدند، که به وسیلهمی

اند و نامۀ دو مرد پیک راست کردند با جامۀ پیکان که از بغداد آمده»که پیک هستند: 
(. 126همان: « )خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت

 ،امیر مردانشاه را قبایِ دیبای سیاه پوشانیدند»امیران و بزرگان نیز پوشاک خاصی داشتند. 
 و کالهی چهار پر زر بر سر  نهاد. مرصّع به جواهر و کمر بر میانِ او مروارید به موشَّح
(. در دربار غزنوی، غالمان نیز پوشاک خاصی 777: همان« )همه مکلّل به جواهر ،بست



/مطالعات ایرانی جلّۀم  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

178 

دارند. آرایش نظامی غالمان دربار سلطان محمود، گواه این ادعا است. آرایش نظامی که 
زرین در یک طرف و در طرف دیگر چهارپر و با گُرز  در آن، دو هزار غالم با کاله

 (.                            730:1ج1347هزار غالمِ دیگر با کاله دوپر و با گرزهای سیمین بودند )جوزجانی، دو
 ها و پو اکآيين.0-6

 است.رنگ بودهی و اجتماعی آن دوران، بسیار، پرهای دیننقش پوشاک، در آیین
برای  ،دامهغزنوی وجود دارد که در ا ۀدی در مورد پوشاک، در دورهای زیاآیین

 : استبسنده شده آنهابه ذکر چند مورد از  ،جلوگیری از اطناب
پوشیدند و : مقام های باالدست، لباس و کفش سیاه میپوشی برای صاحن منصبانسیاه

داد و ا انجام میکسی که خالف این کار ربند و شمشیر، آدابی داشتند و هردر بستن کمر
که بیهقی در موارد زیادی، طوریبه  شد. قبای سیاه حاجبان بسیار معروف بودهمجازات می

 ،خانه بردندداران پنج تن را به جامهسیاه. »کندیاد می« سیاه داران»از حاجبان به عنوان 
)همان: « شاندندساالر خواستند و برنداران اسن سپاهسیاه(. »18)بیهقی، « خلعتها پوشانیدند

 است: شاه صحبت کردهدر جایی دیگر بیهقی از قبای دیبای سیاه امیر مردان .(31
ینار و درهم روانه و امیر مردانشاه را به کوشکِ ساالر بگتغدی آوردند و عقدِ نکاح آنجا کردند و د

و کالهی چهار پر  ریده مرواموشَّح ب ،و امیر مردانشاه را قبایِ دیبای سیاه پوشانیدند شد سویِ هرکسی

 ،و اسبی بود سخت قیمتی میانِ اوبست همه مکلّل به جواهر زر بر سر  نهاد. مرصّع به جواهر و کمر بر

نعلِ زَر زده و زین در زرگرفته و استام به جواهر، و ده غالم ترک با اسن و ساز و خادمی و ده هزار 

  (777 :1399قی)بیه .دینار و صد پارۀ جامۀ قیمتی از هر رنگی

: پوشیدن مرقع آن قدر، مبارک کردنپوشی و مراسم توبهعنمازخواندن موقعِ مُرقّ
از »خواندند، سپس جامه را می پوشیدند. است که قبل از پوشیدن آن، اوّل نماز میبوده

ع و مراسم توبه های ویژۀ صوفیان، دو رکعت نماز است که موقع پوشیدن مرقّتجمله سنّ
ی باز افگندند که امیر از تخت به زیر آمد و مصلّ(. »144: 1391وزی، ج)ابن« خوانندمی

مسعود خلعت پوشید و دو رکعت نماز کرد و بود. امیریعقوب لیث بر این جمله کرده
بوسهل زوزنی گفته بود امیر را چنان باید کرد چون خلعتها بپوشید بر جملگی والیت پدر 

 (.40 :1399)بیهقی،« از دست خلیفه
شد. زمانی که ع به هرکسی داده نمیپوشیدن قبای مرصّ ۀ: اجازپوشی برای سلطنتمرصّع

محمود پسر سلطان محمد، در عرا  فردی معتبر بود، سلطان سنجر وارد عرا  شد و محمود 
 ،طلبی از عمویش منجر شدبه جنگ با عمویش رفت و شکست خورد و کار  به پوز 

عرا  را به او بخشید و همه چیز به او اهداء  سپس سلطان سنجر او را عفو کرد و سلطنت
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سلطان سلطنت عرا  به وی ارزانی داشت به نیابت خود و »کرد، جز پوشیدن قبای مرصّع 
ع که هرچه آیین سلطنت بود همه اجازت داد که محمود در عرا  بکند به غیر از مرصّ

 (. 110: 1363ای، )شبانکاره« بپوشد
،  (28: 1363ای،ر برداشتن در مراسم عزاداری )شبانکارهدستاموارد دیگر عبارتند از: 

)بیهقی،  دادن هدایا به بستگان عروس ،(17پوشیدن در مراسم عزاداری )همان: سپید
برهنه کردن مجرم   و (48و  49: 1397کار ،سیاه دامادی )نازک ۀجام ،(713و714:1399

  .(126: 1399)بیهقی،  نهنگام بر دار کرد
 ج پو اک کارکرد ها. 0-5

کردهای پوشی است، کارپوشاک، در این دوران، غیر از کارکرد حیاتی که همان تن
 اهمیّتطور که در بخش . همانآنها کارکرد اقتصادی بودمهم دیگری نیز داشته، یکی از 

، نقش پوشاک در آن دوره، بسیار پررنگ بوده و به اندازۀ زر و سکّه ارز  گهشتجامه 
توانست رفع نیاز اگر فردی پولی نداشت با فرو  پوشاک خود میاست. اقتصادی داشته

در جنگ سلطان محمود با جیپال که شاه هند بود، محمود پیروز شد و جیپال را اسیر  کند.
برگردن  ،بندی از طال، که خیلی قیمتی بودگردن ،که جیپال دستگیر شدکردند. زمانی

جانش را به او  و گرفتندغنایم بسیاری از او  داشت که از او گرفتند و به پیش امیر بردند و
« هزار دینار زر سرخقیمت آن دویست ،عقدی گوهر برگردن جیپال بود»بخشیدند. 
 (.49: 1363ای، )شبانکاره

صوفیان توسح جامه، به تبلیغ دین خود  ، یعنیمههبی استپوشاک کارکرد دیگر 
که  بودهداده و از او خواست خ بونصرشیخ ابوسعید لباچۀ سبز خود  را به شی پرداختند.می

(. 134:7ج1362وسیله لباس، تبلیغ دین کنند )منور،ه لباسش را به والیت خود  ببرد و ب
های کند. در مراسم یا جشنسزایی ایفا میاعتقادات مههبی آن دوران، نقش ب پوشاک در

پوشاک ، ه بر موارد فو عالوشد. پوشیده می ،مههبی پوشاک مخصوص همان مجلس
انواع پوشاک و با هر توانست از هر قشری نمی ، یعنیاستکارکردهای اجتماعی هم داشته

یا غالمان و والیان، متفاوت   مند شود. لباس مردم عادی، با لباس امیرانکیفیتی بهره
های افراد، با هم است و خلعت ها، این موضوع کامالی مشهوداست. در قسمت خلعتبوده

گردید. اجتماعی افراد مشخد می ۀهای مختلف، مرتبوسیله پوشیدن پوشاکفر  دارد. به 
شد، پوشیدن آن اجباری بوده و اگر کسی خالف آن لباسی که از دارالخالفه مشخد می

شد شد. در استعمال پوشاک آدابی داشتند که اگر رعایت نمیپوشید مجازات میمی
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تان حسنک وزیر که قبول خلعت فاطمی، او را باقی بمانند، مثل داس ،توانستند در دربارنمی
 .بر دار کشید

 گفت امیر پرسید مرا از  حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و آنچه چه گویی»
ستدن از مصریان،  من درایستادم و حال حسنک و رفتن در دین و اعتقاد این مرد و خلعت

« راه شام و خلعت مصری بگرفت القری بازگشت بربه حج تا آنگاه که از مدینه به وادی
آن خلعت آن قرار گرفت که ، بر آمد شد بسیارآن آخر پس از و (. »127: 1399)بیهقی، 

، با نآن مصریاکه نزدیک امیر محمود فرستاده بودند  آن طرایفو  که حسنک استده بود
 )همان(. « رسول به بغداد فرستد تا بسوزند

توان برای پوشاک در تاریخ بیهقی ذکر کرد و میدر کنار اینها  یک کارکرد سیاسی هم 
پس از مرگ سلطان محمود، پسر   است. آن نوشتن نام پادشاه یا سلطان بر طراز جامعه

نام او را حک  ،های متداول آن عصرخواهد که بر روی طراز جامهمسعود از برادر خود می
دست خواهیم یافت.  کنند. در اینجا به ارز  و کارکرد سیاسی پوشاک در آن دوره،

برادر خلیفت ما باشد چنان که نخست بر منابر نام ما برند به شهرها و خطبه به نام ما کنند و  »
« آنگاه نام وی، ، و بر سکه و درم و دینار و طراز جامه نخست نام ما نویسندآنگاه نام وی

آید که بر می است(. از این عبارت بیهقی که از زبان مسعود غزنوی بیان شده68 همان:)
 است. نوشتن نام بر طراز جامعه همانند بردن نام بر منابر و زدن سکه

 ا تفاده ابزارج بيهقی از پو اک .0-8

ماهر و توانمند تاریخ بیهقی در بسیاری موارد، از پوشاک، به عنوان ابزار  ۀبیهقی نویسند
قالن چند سطر با استفاده بیان مفهوم و منظور سخن خود، بهره برده و مفاهیم زیادی را در 

که او را ، زمانی«بردار کردن حسنک وزیر»است. در داستان از توصیف پوشاک بیان کرده
رنگ با سیاه خیریای داشت بند، جُبَّهحسنک پیدا آمد بی»است: آوردند، آمدهبه دیوان می

ی داشت اجبه (.123: 1399)بیهقی، « ی سخت پاکیزهیگونه، و دُرّاعه و ردازد، خَلَقمی
است و در ادامه دهرنگ به معنای خاکستری رنگ بوزد: خیریرنگ و با سیاه میخیری
زد. منظور بیهقی این بود که لباس خاکستری رنگ حسنک در اثر با سیاه می :استآمده

ل شده بود و هدف به رنگ سیاه، مبدّ ،شکنجه و رنج زیادی که به او وارد کرده بودند
بلکه هدف واالتری برای بیان نوع، رنگ و  ،استع پوشش حسنک نبودهبیهقی، ذکر نو

نیز  ،درسانکه کهنه بودن لباس حسنک را می «گونهخَلَق»است. عبارت جنس پوشاک داشته
میکاییلی نو  ۀدراعه و ردایی سخت پاکیزه و موز»در عبارت نماید. یید می تحلیل فو  را ت

ه و بر روی جبّ ردا، پوششی است که معموالی ،تاسای ظرف نهفتهنیز نکته« در پای
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پوشیدند، توصیف بیهقی از پوشاک حسنک بسیار زیرکانه و مقتدرانه های دیگر میلباس
  های کثیف او ردایی پاکیزههنگام آوردن حسنک برای محاکمه، بر روی لباس .استبوده

طور، کفش نویی و همیناست پنهان بماند دهند تا عهابی که بر حسنک وارد شدهقرار می
 که در پای او بوده، گواه همین مطلن است. 

است های خود در تاریخش، نمودهاستفاده ابزاری که بیهقی، از پوشاک، برای بیان گفته  
توان به خیلی مباحث مبهم در کتاب او بسیار با ارز  است و با استفاده از تحلیل آنها می

و خالص یافتن بودلف، از دست افشین، بیهقی دوباره  پی برد. در ماجرای افشین و بودلف
افشین را دیدم » .استو باز هم برای ادای مطلن از پوشاک بهره جسته کندهنرنمایی می

( قصد بیهقی از 166)همان: « که از در درآمد با کمر و کاله من بفسردم و سخن را ببریدم
ن در شن قبل به افشین ون امیرالمومنیچ  بود  جانن بودن اوبهو کاله افشین، حق ذکر کمر
و  هتواند بودلف را به خاطر اشتباهش بکشد سپس، پشیمان گشتبود که میاجازه داده
د و او تا هر چه زودتر جلوی افشین را بگیر ه بودو فرستاد هدواد را واسطه کرداحمدبن ابی

ین هم از تغییر نظر امیر و افش هو احمد نیز موفق به این کار شد را از کشتن بودلف منع کند
بیهقی، این وضع و حالت روحی بود. هجانن نزد امیر آمدبهحق  ایمعترض بود و با قیافه

 است.هافشین را با این کلمات بسیار زیبا به تصویر کشید
م، ئقاعبداهلل منین ابوجعفر ؤمنین قادرباهلل و بر تخت نشستن امیرالمؤبعد از فوت امیر الم 

مسعود،   داد نزد امیر مسعود فرستادند و موقع آمدن رسول پیش سلطانرسولی از بغ
 تشریفات زیادی صورت پهیرفته بود:

چون صبح بدمید چهار هزار غالم سرایی در دو طرفِ سرایِ امارت به چند رسته بایستادند  دو  

و دو هزار با کاله  ر غالمی عمودی سیمینهزار با کاله دو شاخ و کمرهایِ گران ده معالیق بودند و با ه

لنگ بر میان بسته و هر غالمی کمانی و سه چوبه تیر بر بودند و کیش و شمشیر و شغا، نیم چهار پر

هایِ صفّه هو همگنان با قباهایِ دیبای شوشتری بودند و غالمی سیصد از خاصگان در رست دست

و  رهایِ به زر و عمودهایِ زرینو کمهایِ دو شاخ های فاخرتر و کالهنزدیک امیر بایستادند با جامه

لمان چند تن بودند با کمرهای مرصَّع به جواهر، و سپریی پنجاه شصت به در بداشتند در میان سرای، دی

هایِ دو شاخ و کمرِ زر بودند، و بیرونِ سرای اب با کالهداران و حُجّو همه بزرگان درگاه و والیت

شتند و لشکر بر سالح و برگستوان و جامه های دیبای گوناگون داران بایستادند و بسیار پیالن بدا مرتبه

. ها، تا رسول را در میان ایشان گهرانیده آیدها و سالحها به دو رویه بایستادند با عالمتبا عماری

   (792و799)همان: 
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هدف بیهقی از ذکر انواع کمر، کاله و لباس تنها به تصویر کشیدن، قدرت امیر مسعود، 
است بوده اهمیّتاین موضوع، برای سلطنت امیر مسعود، بسیار حایز  غداد بود، ونزد رسول ب

و این صحنه را مثل یک فیلم برای مخاطن به تصویر   و بیهقی نیز به این امر واقف بوده
 است.کشیده

در گهشته کاله، نماد سروری، قدرت و جامه بزرگان بود و قبا نیز جامۀ تنگی بود که 
تنش   کردند و برای هتک حرمت کسی، ابتدا جامه او را ازبر تن می قانو معشو پادشاهان

 ،است: اینک حاجن بزرگ  در صُفّه استدر فروگیری علی قرین آمده  جدا می کردند
کاله و موزه از وی جدا  چون به صفّه رسید، سی غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و

« بودصفّم ی بردند که در پهلوی آن ابودند و در خانهکه از آنِ برادر  کرده چنان، کردند
ا ، همان، خلع سمت علی ، قبا و موزه، معنای ثانویه(. در اینجا جداکردن کاله71)همان: 

قرین بود و گویا با برادر او هم همین کار را کرده بودند. بیهقی، در فرار از دندانقان و 
نمازِ دیگر من پیش رفتم   و» :گویدو می کندتوصیفی از پوشاک خود  می ،ورود به غور

تنگ سا ،  ۀ (. منظور از موز673)همان: « با موزۀ تنگ سا  و قبایِ کهن و زمین بوسه دادم
شده بود. بیهقی در ای که چند وقت، عوض نجنگی بود و قبای کهن هم، جامه چکمۀ

و آداب و رسوم  اتگرفتن از پوشاک و ظاهر افراد به شرح درون، خلقیّمواردی با کمک
 : »استاست. در توصیف شرح حال مردم آمل، هنگام ورود امیر به آنجا، آوردهپرداخته

و افزون پانصد  االولیروز آدینه ششم جمادی دامیر به شتاب براند و به آمل رسی
م را ندیدم کداو نیکوتر و هیچ هزار مرد بیرون آمده بودند، مردمانِ پاکیزه رویششصد

(. منظور او در اینجا فقح التزام 477: 1399)بیهقی،« شَطَوی یا توزی یا تستریطیلسان بی
ای از هاست. این موارد، تنها شمّآنها به رعایت رسم و یا شرح اخال  مردمان آن ناحیه بوده

 استتوصیف بیهقی، از پوشاک، در کتابش، بوده

 
 گيرجنتيجم. 3
گیر ، بسیار چشمکندیهقی گزار  میبنان که چنقش پوشاک در دربار غزنویان آن 

است و نقش و کارکرد نمادین فراوانی دارد. تغییر شکل و رنگ پوشاک در نظر خلیفه، 
شد. ارز  و احترامی که برای شغل ترک قانون بوده و شخد خاطی مجازات می

ن هاست. دیوانی به نام دیواگواهی بر این گفته ،بودند داری در آن دوران قائلجامه
تاریخ بیهقی،  مطابق. شدنمی طاداری سلطانی وجود داشت که ریاستش به هر کسی اعجامه
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ۀ ها، ضربخانه در جنگرفت و از دست دادن جامهجامه جزء خزاین دربار به شمار می
  .کردناگواری به لشکر و کشور وارد می

در هر دوران، شود که، کارکرد پوشاک از برآیند مطالن ذکر شده، چنین استنباط می
چه کارکرد پوشاک و فرهنگی آن دوران قرار دارد  آنتحت ت ثیرتحوالت سیاسی، مههبی 

کند، نه نیاز جامعه، بلکه تحوالت و یا شرایح فرهنگی، دینی و سیاسی هر را مشخد می
 است.دوره
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: سازمان مطالعه و تدوین کتن تهران .تاريخ پو اک ايرانيان(. 1381ساز، محمدرضا. )چیت -
ات صدا و سیمای ها )سمت(. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  مرکز تحقیقانسانی دانشگاهعلوم 

 .جمهوری اسالمی ایران
 زوینی و قاسم غنی.ق دحمتصحیح م .ديوان حاآظ(. 1366). الدین محمدحافظ، شمس -
 : اقبال.تهران
علی هروی. تهران: بنگاه ترجمه حسین .آرهوگ البسم مسلمانان(. 1378دزی، رینهارت. ) -

 .ترجمه و نشر کتاب
پنجم  ۀنگرشی بر پوشاک ایرانیان از هزار اک ايرانيان )تاريخ پو (.1397. )رحیمی، پریچهر -

 .تهران: دانشگاه هنر .پیش از میالد تا اواخر دوره هخامنشیان(
 ۀنامپایان آداب دربارج و عقايد عاميانم در تاريخ بيهقی.(. 1393سبزعلیپور، جهاندوست. ) -

 .ارشد. دانشگاه تبریزکارشناسی
 در بخشیخلعت و خلعت به نگاهی) بخشی خلعت و خلعت. »(1397)سبزعلیپور، جهاندوست.  -

 .79 تا 76 صد، 22 شمارۀ .آار ی ادب و زبان آموزش ر د «.(تاریخ
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.تصحیح میرهاشم محدث. مجمع األنساب(. 1363بن محمد. ) علی ای، محمدبنشبانکاره -
 .تهران: سپه

 .: مدبرتهران .تاريخچم پو ش  ر در ايران(. 1324شهشهانی، سهیال. ) -
د. ترجمه . تصحیح میخائیل عوّار وم دار الخالآم(. 1346بن محسن بن ابراهیم. )صابی، هالل -

 .بنیاد فرهنگ ایران محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران:
 اهوشاهی  ةايرانيان از چهارده قرن پيش تا آغاز دور پو اک(. 1348ضیاءپور، جلیل. ) -

 .و هنرتهران: انتشارات وزارت فرهنگ  .پهلوج
 .تهران: هیرمند .تاريخ هشت هزار الم پو اک اقوام ايرانی(. 1392آسا. )، مهرغیبی -
 تهران: امیرکبیر. .. به احتمام عبدالحسین نواییتاريخ گزيده(. 1367مستوفی، حمداله. ) -
. تصحیح محمدرضا شفیعی  عيدا رارالتوحيد آی مقامات  يخ ابی(. 1362ر، محمد )منوّ -

 .ران: آگاهکدکنی، ته
 تهران: ترفند. .آئين و ر وم رايج در تاريخ بيهقی(. 1397کار، ژینوس. )نازک -
 جا[ : نشر کالله خاور.. ]بی لجوقوامم(. 1337نیشابوری، ظهیرالدین. ) -
 
 




