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 چكيده

تيموري در ايران و رويكرد آنان به نقش بانوان در عرصـه اجتمـاعي،    با استقرار حكومت
فرهنگي و سياسي جايگاه بانوان ايراني نيز دستخوش نوعي تحول و دگرگوني شد كه اين 

هاي مصور شده در ايـن دوره مشـاهده نمـود.     توان در نگاره تأثيرات و حضور آنان را مي
اي متنوع سعي در نشان دادن موقعيت و جايگاه ه نگارگر با ترسيم بانوان در پوشش و اليه

اجتماعي آنان در اين عصر دارد. هدف مقاله حاضر شناخت جايگاه اجتمـاعي بـانوان در   
پـژوهش بـا    هاي مصور شـده اسـت. ايـن    دوره تيموري بر اساس پوشش بانوان در نگاره

از  اطالعــات اســتخراج و تحليلــي و توصــيفي روش اي بــه كتابخانــه مطالــب گــردآوري
هاي پوششـي بـانوان مصـور شـده و      ها و شاخصه هاي اين دوره ارتباط ميان ويژگي نگاره

نتايج پژوهش حاكي است  جايگاه و طبقه اجتماعي آنان در اين دوره را ترسيم كرده است.
 هـاي  و سـرپوش  پوش تن با خود و طبقه اجتماعي جايگاه اساس در اين دوره بر كه بانوان
 و فاخر و شكيل بسيار هاي پوشش با درباري بانوان ها و خاتون. مدنددرآ تصوير به مختلفي
 هـا  نگـاره  قـاب  در نگـار  و نقـش  بـدون  و سـاده  هـاي  پـوش  تـن  با عامه و زنان ها نديمه
  .اند بسته  نقش
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  . مقدمه1
تـرين ادوار تـاريخي بـراي بـانوان ايـران در تمـامي شـئون         درخشاندوره تيموري يكي از 

دهنـده   ي و سياسي نشانفرهنگ هاي اجتماعي، اجتماعي بوده است. حضور بانوان در فعاليت
ها و همچنين تغيير نگرش جامعه به نقش و جايگاه اجتماعي آنان در ايـن   قدرت و نفوذ آن

كرد ويژه حاكمان و رونق فضـاي فرهنگـي بـه    دوره دارد. هنر نگارگري نيز تحت تأثير روي
آثاري را خلق نمودنـد كـه در آن    ايراني و در اين راستا نگارگران اوج شكوفايي خود رسيد

اصيل  و كهن تمدن و فرهنگ دهنده نشان بانوان حضور چشمگيري دارند. يكي از ابزارهاي
 بـه  بسته مختلف هاي دوره در است كه پوش بوده تاريخي گذشته تن ادوار طول در ها انسان

 شناخت. راه است گذاشته سر پشت را تغييراتي جامعه هر در اجتماعي و فرهنگي تحوالت
 تصـاوير  و هـا  منـابع مكتـوب، نگـاره    به مراجعه خاص دوره يك در مردم پوشش فرهنگ
است كه كتب مصور شده در عصـر تيمـوري بهتـرين منبـع بـراي       دوره آن از مانده برجاي

 از بـانوان  يگاه و طبقه اجتمـاعي افـراد در جامعـه آن روزگـار اسـت. پوشـش      شناسايي جا
كـه هنرمنـد نگـارگر در     اسـت  تـاريخي  هـاي  دوره تمـام  مورد توجـه در  مسائل ترين مهم
بايسـنقر ميـرزا و سـلطان حسـين      دوره هاي عصر شاهرخ و بعدازآن در شاهكارهاي نگاره

با به تصوير درآوردن  ها در نگاره است. هنرمنداناي بدان پرداخته  العاده بايقرا باظرافت خارق
 در گـاه  و تفـريح  حـال  در سرسبز هاي تفرجگاه و گاه در درباري مجالس در بانوان سيماي
 بـه  پـرداختن  بـا  بخشـيدند و  رونـق  ها نگاره اين در را زندگي حس سلطنتي هاي كاخ ميان

حاضر سعي بر  . پژوهشكنند بيان را ايشان منزلت و جايگاه آنان توانستند اجتماعي حضور
تاريخي به اهداف اين مقالـه كـه شـناخت     مانده هنري و آن دارد كه با بررسي منابع برجاي

هـا و در پـي آن شناسـايي     تزئينـات و نقـوش در نگـاره    كاربرد هاي پوششي بانوان، ويژگي
جايگاه اجتماعي بانوان با توجه به پوشش نقش بسته در آثار ارزشمند اين دوره بپردازد، تـا  

شـده در ايـن دوره    هـاي ترسـيم   درنتيجه آن به پاسخ اين پرسش دست يابد كه آيا پوشـش 
در نسخ موردنظر بـانوان در چـه   دهنده موقعيت اجتماعي بانوان مصور شده هستند و  نشان

سبب كمبود منـابع مكتـوب تـاريخي دربـاره      به اند. طبقات اجتماعي به تصوير كشيده شده
نقـش و   بررسـي  منظـور  بـه  هايي خاص و مسـتقلي  اوضاع بانوان در دوره تيموري پژوهش

صـورت محـدود مقـاالتي     جايگاه اجتماعي بانوان در اين دوره صورت نگرفته اسـت و بـه  
نقش زنان در منازعات عصـر  «توان به  ينه نقش سياسي بانوان به نگارش درآمده كه ميدرزم

اشـاره نمـود. درزمينـه     1394ي گوهري، سيد هـادي ذبيحـي   مصطف علي غفراني،» تيموري
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 تصـوير  زنان پوشش تطبيقي بررسي« چون مقاالتي به هاي اين دوره پوشش بانوان در نگاره
 احمـدي  پيـام  رضـوان  و يكتـا  انصـاري  مـريم  »طهماسبي هشا و بايسنقري شاهنامة در شده

كرد. تفاوت اين  اشاره توان مي 1370 شيرازي فائقه »تيموري دوران در زنان پوشاك« ،1393
تنهـا بـه    باشد كـه ايـن مقـاالت    هاي صورت گرفته در اين امر مي پژوهش با ديگر پژوهش

گرفتـه، تحقيقـي    هـاي انجـام   بررسي اند. با ارزيابي در يك زمينه سياسي يا فرهنگي پرداخته
ها با تأكيـد بـر پوشـش آنـان تـاكنون       درباره بررسي جايگاه اجتماعي بانوان بر اساس نگاره

 درمجمـوع  نمايـد.  صورت نگرفته است و اين مهم ضرورت انجام اين مقاله را مشخص مي
ده نگاره از نسخ مصور شده در اين دوره انتخاب و بر اساس اولويت زمـان ترسـيم نگـاره    

 و توصـيفي  روش از گيري بهره پيش رو با پژوهش مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته است.
 و مكتـوب  منـابع  بـه  مراجعـه  و اي كتابخانـه  روش بـه  تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات

  .اينترنتي صورت پذيرفته است هاي سايت و كتب از برداري عكس
  
  تيموري ة. مكتب هرات اوج شكوه هنر نگارگري در دور2

 از بعـد  كه مكتبي. است اسالمي ايران نگارگري در مهم مكاتب از يكي هرات هنري مكتب
 بـه  و ظهـور  نگـارگري  هنر در .ق) ه 771- 807( تيمور آميز خشونت و گسترده هاي ويراني
طلـب بـود امـا بـه هنـر و       تيمور بااينكـه جنگجـو و قـدرت   . رسيدخود  رشد و كمال اوج

 از. «كـرده  الدين علي يزدي در كتاب خود به اين نكتـه اشـاره   هنرمندان عالقه داشت. شرف
 خانه را همه بود مشهور و معروف اقسام از قسمي در كه هر كاران پيشه و هنرمندان اصناف
حال كتـب و آثـاري از دوره    . بااين)290 /1 ج: 1336 يزدي،. (»...فرستادند سمرقند به كوچ

بـر تخـت   ) ق. ه 807- 850تيمور برجاي نمانده است. بعد از وفات تيمور پسرش شاهرخ (
 علم صحنة در ها تالش انواع ي آورندة وجود به حقيقت شاهرخ در دوران سلطنت نشست.

 و هنرهـا  حـوزه  در بخصـوص  فرهنگي، حيات در مهمي هاي بود و پيشرفت هنر و و ادب
 و نگـارگري  ويـژه  بـه  نقاشـي،  شـامل  هـا  پيشـرفت  ايـن . گرفـت  صورت فكري تحقيقات

 از حمايت و تشويق. بود اسالمي كالم و فقه نگاري، تاريخ موسيقي، معماري، خوشنويسي،
 و فرزنـدان  بلكه گرفت، شاهرخ صورت نمي خود توسط فقط فكري و هنري هاي پيشرفت

 ورزيدنـد  هـم بـه ايـن امـر اهتمـام مـي       درباري برجسته اعضاي و او خانواده اعضاي ساير
 وي دربـار  سياسي و رويكرد فرهنگي او ثبات دليل. به )114 :1375ترجمه آژند،  (كمبريج،
 خـود  پسران ميان از ). شاهرخ114: 1360 (محمدي، شد علم و فرهنگ و هنر براي كانوني
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 بالنـدگي  و شكوفايي ي زمينه زمان اين از. كرد منصوب هرات حكومت به را ميرزا بايسنقر
 پسـر  خان بهادر بايسنقر سلطان به ملقب الدين غياث ميرزا بايسنقر. آمد فراهم هرات مكتب
 در ق). ه 799( سـال  الحجـه  ذي 21 جمعـه  شـب  در تيمور ونوةي آغا گوهرشاد و شاهرخ
 تـاريخ  ديگـر  منـابع  برخي در اما )؛3/235 :1380 (حافظ ابرو، گشود جهان به چشم هرات
 شـاهزادگان  از يكـي  او. )3/728 :1327 (بـراون،  اند كرده ذكر) ق. ه 803( سال را او والدت
 بـه  بايسـنقر  شـاهزاده  ي عالقـه . رفـت  مـي  شـمار  بـه  تيموري خاندان هنردوست و هنرمند

. )114 :1378(كمبـريج،   بـود  زبردسـت  و مـاهر  خطـاطي  خود و بود معروف خوشنويسي
 ثمـر  بـه  بـراي  را مؤثري هاي گام شد گمارده هرات حكومت به پدرش طرف از كه هنگامي
  :نويسد مي السير حبيب در مير خواند. برداشت پا نو نهال اين رسيدن

 تبجيل و تعليم در و بود مايل و راغب غايت به كمال و علم ارباب مجالست به بايسنقر
 خردمنـدان  و نمـود  نمـي  اغفال و اهمال اوقات از وقتي هيچ در و هنر و فضل اصحاب

 مجامع آشيانش مكرمت آستان در و آمده هرات به توران و ايران واكناف اطراف از كامل
  .)3/73 :1380 (حافظ ابرو، گرديد

 ايـن . بـود  هرات در سلطنتي ي كتابخانه به بخشي رونق و تأسيس امر اين در گام اولين
. شـد  پـا  بر بود، هرات شهر در زيبا عمارهاي از يكي كه سفيد باغ نام به محلي در كتابخانه

. كنـد  ريزي پايه را كتابخانه بناي شالودة توانست عمارت اين دادن اختصاص با بايسنقرميرزا
 درزمينه هنرمند 140 به نزديك آن در كه شد هرات در فرهنگستاني و كتابخانه گذار بنيان او

 در را هنرمنـداني  او. )12 :1390 بحرانـي پـور،  ( پرداختنـد  مـي  به كـار  هنري مختلف هاي
 هنـر  در كـه  كسـاني  همچنـين  و جلدسازي كاري، مذهب خوشنويسي، نگارگري، ي عرصه
 كارگـاه  اين در. )11/326 :1390 (صديق، كرد دعوت خود ي كتابخانه به بودند استاد كتابت
 خواجـه  نقاش، خليل مير باغشمالي، احمد پير الدين، قوام تبريزي، جعفر موالنا جز به هنري
 ي عالقـه . بودنـد  مشـغول  عرصـه  ايـن  در فعاليت به نيز سبزواري اميرشاهي و الدين غياث

 آنـان  تربيـت  بـه  و خواند فرامي هرات به را هنرمندان جا همه از كه بود چنان هنر به بايسنقر
 هـرات  بـه  تبريـز  از كـه  مصور علي خواجه و نقاش احمد سيدي استاد مانند كرد مي توجه
. )161 :1391كـارگر جهرمـي،    (زريـن ايـل،   داد سـمت  آنـان  بـه  خود ي كتابخانه در آورد

 تـالش  و هنرمنـدان  باپشـتكار  توانسـت  دوره ايـن  در ميـرزا  بايسـنقر  سـلطنتي  ي كتابخانه
 و بگـذارد  سـر  پشـت  را وصـف  غيرقابـل  پيشـرفتي  ايراني هنر حافظان اين ناپذير خستگي
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 نفـيس  هاي قرآن و ها جنگ مرقعات، ها، شاهنامه ازجمله نگارگري هنر در زيبايي هاي نسخه
 در تصـويرگري  زيباي ي نمونه توان مي سلطنتي ي كتابخانه شاهكارهاي از. كشند تصوير به

 هنـري  پيشـرفت  اوج دهنـده  نشـان  نسخه اين. برد نام را بايسنقري ي شاهنامه هرات مكتب
 فـرد  منحصـربه  هـاي  چهـره  اجـراي  و انسـاني  هـاي  پيكـره  طراحي در است، هرات مكتب
 بزرگ هاي ). نگاره217 :1380 (ماچياني، است گرفته صورت اي هنرمندانه بسيار هاي تالش

 اسـتادانه  گيـري  قلم و رسا و گويا مناظر نظير، بي و ظريف جزئيات درخشان، هاي بارنگ آن
 كرد مقايسه پيش قرن در دموت شاهنامه با توان مي آن عالي كيفيت لحاظ اين. اند يافته تزيين

 ق. ه 830 تـاريخ  بـه  سـعدي  گلسـتان  از اي نسخه كتب ديگر از ).69- 70 :1386 (رهنورد،
 مهر حاوي اوالً چون هست اهميت حائض بسيار بيتي چستر. آ آقاي در مجموعه م 1426/

 از را او بايسـنقر  كـه  خطاطي يعني شده نوشته بايسنقري جعفر وسيله به ثانياً و است بايسنقر
 :1378(پـوپ،   بگيـرد  عهده بر هرات در را او كتابخانه از بخشي رياست تا فراخواند تبريز

 834 سال در بايسنقري جعفر را آن كه سراي توپقاپي ودمنه كليله ي نسخه ديگر كتاب ).71
 بايسنقر ).124 :1387 (آژند، است شده تقديم ميرزا بايسنقر به و كرده كتابت هرات در ق. ه

 در او كند. كسب يا ستهيشا جايگاهي تيموري عهد هنر در توانست خود هاي تالش با ميرزا
 اي مدرسه درون هرات در شاهرخ دستور به و درگذشت سالگي 35 سن در ق. ه 837 سال
 حكومـت  شـاهرخ  مـرگ  از بعد. )207 :1384 (اسكندري، شد دفن بود ساخته مادرش كه

 عرصـه  به پا بايقرا حسين پس از چندين سال سلطان شد سياسي ومرج هرج دچار تيموري
 فرهنگ هاي دوره ترين درخشان از يكي. گرفت دست در را قدرت زمام و گذاشت سياست

 حسـين  سـلطان . اسـت  بوده بايقرا حسين سلطان فرمانروايي ي دوره تيموري، عهد تمدن و
 حكومـت . بود تيمور فرزند شيخ عمر بازماندگان از و تيموري برجستة امراي از يكي بايقرا
 در ادب و فرهنـگ  و هنـر  هـاي  دوره تـرين  درخشـان  از يكـي  هرات بر او سالة وهشت سي
 را هـرات  ق. ه 873 سـال  در بـايقرا  حسـين  سـلطان  ).182 :1386 (اوكـين،  بود زمين ايران

 حكومـت  بـه  سـلطنتي  مدعي هيچ بي توانست ق. ه 875 سال در و كرد اعالم خود پايتخت
 عظيم تحولي شاهد بايقرا حسين سلطان آمدن كار باروي. )202- 203 :1387 (آژند، بپردازد

 و ماهر خطاطان و نقاشان ازجمله. اوهنرمندان هستيم تيموري عصر در هنرپروري و هنر در
 سلطنتي كتابخانه به دوباره رونقي و كرد جذب هرات به خود ترغيبت و حمايت با را متبحر

 مجزا بخش دو با سلطنتي كتابخانة در. )93 :1387 (آژند، بخشيد بود، گذارده افول به رو كه
 گرفت مي صورت نقاشي شده نوشته كتب براي آن در كه خانه صورت بخش هستيم روبرو
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 عهـد  در بخـش  اين رياست و آمد درمي نگارش به آثاري آن در كه كتابخانه بخش ديگر و
 بر عالوه كتابخانه دوره اين در. بود مشهدي علي سلطان عهدة بر شد گفته آنچه بر بنا سلطان
 تنظـيم  و ترتيـب  چـون  ديگـري  وظايف نگارگري براي ها آن سازي آماده و ها نسخه كتابت

 بـراي  نويسي كتيبه نيز و مرقعات اين براي نويسي قطعه و مند عالقه هنرپروران براي مرقعات
 قـاطع  نقشي كتابخانه گذشته ها اين از. است داشته عهده بر را ديگر عمارت و معماري آثار
 آژنـد، ( اسـت  داشته هنري آثار توليد و كاتبان و خطاطان استعداد كردن شكوفا و تربيت در

 در هنري مجالس گرفتن رونق شاهد ما دوره اين در هنرمندان تربيت كنار در. )182 :1384
 در هنـري  مجـالس  برگـزاري  دوره ايـن  در. هسـتيم  هنرمنـدان  و هنردوسـتان  و دربار ميان
 داشـته  رواج بسـيار  عليشير نوايي امير و بايقرا حسين دربارهاي و اشراف و اعيان هاي خانه
  .)184 :1353خواندمير، ( است
  

  تيموري ة. اقتدار و نفوذ بانوان در جامع3
 و سياسي هاي عرصه به ورود مجال بعد ظهور اسالم بانوان ايران تاريخي هاي دوره طول در

 هاي خود بودند. تنها سراهاي پادشاهان و خانه حرمو بيشتر در حصار  اند نداشته را اجتماعي
 ايـن  بـه  پـا  شجاعت، هوش و فراست خـود توانسـتند   درايت، دليل به اندكي از آنان تعداد
 نوعي ايران شاهد به مغوالن ورود با اما بگذارند و جايگاهي براي خود كسب نمايند؛ عرصه
 در پـاريزي،  باسـتاني  دكتـر . هستيم مختلف هاي عرصه در بانوان حضور در گسترده تحول
 هرگـز  ما زنان شايد...  شده؛ متذكر مغوالن، توسط ايراني زنان براي ايجادشده فضاي مورد
 سـربازان  دست به آنان سرنوشت در اجتماعي تحول ترين بزرگ است مقرر كه دانستند نمي
 مسـئلة  عـرب،  حملـة  از بعد اسالمي جامعة به زردشتي جامعة تحول. بگيرد صورت مغول
 در بـزرگ  انقالبـي  تحـول،  ايـن . برداشت ميان از را طبقاتي ازدواج سد و محارم با ازدواج
 غز سپس و ترك خاتونان پاي كه داد رخ زماني بعدي تحول. بود سرزمين اين بستة جامعة

 جامعـة  ازنظـر  تحول، اين. شد باز ايران سرزمين به خاص ورسوم آداب با مغول، باالخره و
 و سياسـي  امـور  در زنان گسترده هاي دخالت آن اثر كه شد مي محسوب انقالب يك ايراني
 ي دورة در. بـانوان  )113 :1384 (باسـتاني پـاريزي،  » بـود  حكومتي مختلف مراكز در نفوذ

نفـوذ و  . داشـتند  عهـده  بـر  فرهنگي و اجتماعي و سياسي حوادث در مؤثري نقش تيموري
اي كـه در   قبيلـه  هـاي  سـنت  همـان  از حـدي  تـا  روزگار آن جامعة مغولي در بانوان اقتدار

 مـورد  سياسي مشاوران غالباً مغول زنان. گرفت مي هاي خود بدان پايبند بودند مايه سرزمين
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 خـانواده بـر   هـا  مسئوليت همة آن شوهرانش غياب در و بودند خود شوهران براي اعتمادي
 حقـوق  از اجتماعي ازلحاظ مرد و زن مغوالن ديدگاه از ).18؛ 1382 هال،. (بود آنان دوش
 آزادي است تأمل قابل زمان اين در كه نكاتي از. بودند برخوردار جامعه در برابري و يكسان
و  داشـته  خـود  همسر مذهب مغاير مذهبي توانستند مي آنان. مذهب است انتخاب در بانوان

 دسـتوراتي  خود بانوان تأثير تحت دربار رجال يا سلطان شد سبب مي امر اين موارد در برخي

داشـت. از   پـي  اجتمـاعي در  سياسـي و  تبعـات  كه كرده صادر موردنظر مذهب خصوص در
 )Doqquz( هاي هوالكو با مسلمانان مصر و شام، تـأثير دوقوزخـاتون   ترين داليل جنگ مهم

هاي مسيحيان از سلطه مسلمانان خـارج   همسر مسيحي او بود كه تمايل داشت كه زيارتگاه
 از بيشـتر  جامعه متوسط طبقه در بانوان قدرت دوره ايندر  ).189 ،1346 كهاوزن،بارشود (
 و دارنـد  اجتمـاعي  تحـوالت  بر مردان از بيشتري تأثير زنان شود، مي احساس ديگر طبقات
 ). اكثـر 42 ،41 :1389كـاظمي، ( كنـد  مي پيدا نمود بيشتر حقوق تساوي و مرد و زن برابري

كارها بر عهده زنان طبقه متوسط بوده، آنان بـه دوخـت البسـه و سـاختن كفـش بـا چـرم        
كارهـا بسـيار مـاهر     راندنـد و در تمـام   ها را براي كوچ تجهيز كرده و مي پرداختند و ارابه مي

ها دوشادوش مردان درصحنه نبـرد   ). بانوان همچنين در جنگ51 ،1350 بودند (ماركوپولو،
فرمان براق حاجب كرمان زنان نيز لباس رزم پوشيدند  ها به ي از جنگشدند دريك حاضر مي

 اقتـدار  و اختيـار  به دليل مغولبانوان  .)121 /2 :1337جويني، نمودند (و در جنگ شركت 
 سـپرده  او به همسرش مزاياي حقوق تمام همسر فوت هنگام داشتند، خانواده در كه زيادي

 تقسـيم  افراد تمام بين موروثي اموال رسيدند، مي رشد سن به فرزندانش زماني كه شد تا مي
 امالك داراي مغول، هاي خاتون. نمود مي مطالبه را خود ارث حق زن هنگام اين و در شد مي
 چگـونگي  و خـود  دارايـي  مالكيـت  حياتشان طول در آنان بودند، شماري بي هاي دارايي و

 كردنـد  مـي  هزينه را آن خود صالحديد و نظر به بنا داشتند اختيار در را آن تصرف و دخل
هاي  در عرصه هايي شايستگي ها و بانوان دربار تيموري داراي ). خاتون395: 1386 اشپولر،(

هنر و  و فرهنگ به مند عالقه برخي و طلب رياست و طلب بودند، برخي از آنان جاه مختلف
 از حمايـت  ها و و بقعه مساجد اندازي به راه سعي در پيشرفت اين امر داشتند و برخي ديگر

 در راحتـي  بـه  كه بود چنان دورهآن  در زنان ممتاز موقعيت. داشتند شهرت مذهبي، طبقات
 بـه  كـه  خـاتون  تركـان  چـون  زني ميان آن از شدند مي وارد اجتماعي و سياسي هاي عرصه

 همچنـين . اسـت  مغـوالن  نزد در زن ارزش دهندة نشان اين و شد منصوب فارس حكومت
 مراسـم  ماننـد  داشـتند،  حضـور  هـا  نصب و عزل و سياسي مراسمات در خان خانوادة زنان

خـان   دربـار  به كه را خارجي سفراي حتي بوده، سياسي مهم وقايع از يكي كه خان انتخاب
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: 1384 اسـكندري، ( پذيرفتنـد  مـي  حضـور  بـه  خود اختصاصي چادرهاي در شدند مي وارد
 از نزدش در بانوان و همسران اما داشت اي مقتدرانه و جنگجو ي روحيه بااينكه تيمور .)396

 بـود  شخصي خانم ملك سراي تيمور اول همسر. بودند برخوردار خاصي جايگاه و منزلت
 عهده بر را ها جشن اداره اجازه و نشست مي تر نزديك او به همه از بزرگ هاي جشن در كه

 مجتمعـي  همچنين و زند شاه در خانقاهي با آغا تومان نام به تيمور همسران از يكي. داشت
 ي عرصـه  در بـانوان  ايـن  از برخـي  قدرت). 172: 1384 آشتياني، اقبال( كرد بنا كوشان در

 غضـب  مورد كه رجالي يا و شاهزاده رسيدن قتل به از توانستند مي كه بود حدي به سياسي
 ملك سراي آنان شكست و اميران از اي عده شورش ي واقعه در. كنند جلوگيري شدند واقع
 او و كـرد  استفاده موسي امير اش دايي آزادي براي خود نفوذ و قدرت از تيمور همسر خانم

از ديگر موارد شفاعت تومـان آغـا همسـر    ). 172 /1 :1336 يزدي،( داد نجات اسارت از را
ه.ق) مشخص شـد بـا    807كه خيانت اميرايدكو حاكم كرمان در سال ( ديگر تيمور، هنگامي

 873( ابوسـعيد  ). در زمان سلطان397/ 2 :1336 يزدي،( و از خطايش گذشتندميانجيگري ا
ه.ق) مدتي سلطان حسين بايقرا در خدمت او بـود. بـه دليـل خيانـت يكـي از شـاهزادگان       
تيموري او به ديگر شاهزادگان نيز مشكوك شد و سلطان حسين بايقرا را به زندان انداخت. 

خبر به سمرقند مسافرت نمـود و فرزنـدش را از زنـدان    فيروزه بيگم مادر او با شنيدن اين 
توان در عرصه سياسي و هنري نـام   ). از بانواني كه مي115/ 4 :1353 خواندمير،( نجات داد

 ساخت در او اقدامات. و هنردوست بود مقتدر كه زني شاهرخ همسر خاتون گوهرشاد برد،
 هـرات  در هنـر  رونـق  بـراي  ترغيـب  و تشـويق  و گوهرشـاد  مسـجد  مانند مذهبي بناهاي
 همسـران  دختران، خواهران، مادر، نظير سلطنتي خانواده. است دربار در او نفوذ دهنده نشان

 طـرف  از كـه  هـاي  هديـه . بودنـد  برخـوردار  خاصي اجتماعي جايگاه و موقعيت از سلطان
 قـرار  آنـان  اختيـار  در را امكان اين رسيد، مي آنان دست به پول و ملك اعطاي مانند سلطان

اين عصر يكـي  . كنند صرف...  و كاروانسرا و مساجد ساخت همچون اموراتي در تا داد مي
گاه قدرت  هاي است كه ما شاهد برابري نسبي زن و مرد هستيم. در ايران بانوان هيچ از دوره

و توانايي كه در عهد مغول به دست آوردند، در ادوار مختلف نداشتند و تا آن زمان در امور 
  ).118: 1366رايس، ( و حكومتي تا اين حد اجازه حضور نيافته بودند سياسي
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  نوع در ايراني بانوان به نسبت بيشتري عمل آزادي از نشيني كوچ زندگي دليل به مغول بانوان
 پـوش  تـن  به زيادي شباهت آنان پوش تن آغاز در. بودند برخوردار زندگي سبك و پوشش
 بانوان ايرانـي . نمودند نمي استفاده خود حجاب براي سرپوشي از و است داشته خود مردان

اسـتفاده   از برقـع  پوشاندند و خود را مي منزل از رفتن بيرون هنگام برخالف بانوان مغول به
 در بـانوان ايرانـي كمتـر    اصوالً. نبود نمايان آنان بدن از اي گوشه هيچ كه طوري به نمودند مي

. بـود  ممنـوع  كلـي  بـه  آنـان  بـا  كـردن  و صـحبت  مكالمه درمألعام و تردد داشتند ها خيابان
 حجاب خصوص عنوان سفير اسپانيا سفركرده بود در به ايران به تيمور زمان در كه كالويخو

 آنكه عجب و اند پوشيده روي معموالً شهري هاي زن. «گفته است چنين ايران در چادرزنان و
 و ترك زنان ، اين در حالي است كه)78: 1383 (راوندي، »سياه نقاب و اند داشته سفيد چادر
 و شـدند  مـي  ظاهر ها خيابان درمألعام باز باروي معموالً و پوشش و حجابي نداشتند مغول

 دربـار  مغـول  هاي خاتون ).70: 1382 بياني،( نداشتند منزل از شدن محدوديتي براي خارج
 هيچ و كردند مي پيدا حضور ها مهمان ديگران مقابل در پوشي پرده و حائلي هيچ بدون ها عام

 از مـو  و روي نپوشاندن زمان اين در تأمل قابل نكته). 396: 1372 اشپولر،( نداشتند حجابي
 كـه  بـوده  مرسوم مغولي جوامع ميان در كه رسمي دليل به هم آن است مغولي بانوان جانب
 حضـور ). 40: 1388 كـاظمي، ( بسـتند  مي نامحرم بانوان به نگاه از را خود چشم بايد مردان
 پوشش نوع همچنين بانوان مغولي و اجتماعي حضور و غالب قوم عنوان به ايران در مغوالن

 حـاكم  كه حدي به است، داشته دوره آن در ايراني بانوان پوششي وضع در زيادي تأثير آنان
 را زنـان  حجاب لزوم قوانيني صدور با كه شد ناگزير اوضاع ديدن با كرت فخرالدين هرات

 آميخـتن  و شـهرها  در هـا  مغـول  شدنمستقر  كند. اعالم خود فرمانروايي تحت سرزمين در
 در را تغييراتـي  آرام آرام آنـان  زنـدگي  سـبك  پـذيرفتن  و اسـالمي  و ايراني اصيل بافرهنگ
 و آمـده  بيرون خود پيرايه بي و ساده زندگي از شدن ساكن بعد آنان. آورد پديد آنان زندگي
 فقـط  كـه  را مغـول  بـانوان  پوشـش  نـوع  امـر  ايـن . كردند انتخاب را اشرافي زندگي سبك
 گـونزالس در  كالويخـو  كـرد.  تغييـر  و دستخوش دچار كردند، مي تن بر اي ساده هاي لباس

 ي دربـاره  بـود  شده دعوت تيمور هاي ضيافت مجالس از دريكي كه هنگامي خود ي سفرنامه
 :نويسد مي دربار بانوان پوشش طرز

 كه داشت دامني بلند و بود گشاد بسيار و شده دوزي زري سرخ پرند از خانم اين جامة
 بـه  بـزرگ  خـانم . بود بسته باال تا پيراهن يقة بود، آستين بي جامة اين كشيد مي زمين به

 داشـت  قرار »خود كاله« شبيه چيزي سرش روي بر و داشت سفيد و نازك نقابي چهره
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 پشـت  قسمت بود، افتاده هايش شانه روي بر آن كنار و بود شده تهيه سرخ پارچة از كه
 . )265 :1337 بود (كالويخو، شده آرايش بها گران مرواريدهايي با بلند خود

 انگشـترها،  گردنبنـدها،  جـواهرات،  انـواع  از شدن زيباتر و آراستن براي بانوان دوره ايندر 
 و ها مهماني در شد يم. ساخته .. و عاج و نقره يا طال از معموالً كه دستبندهاي و ها گوشواره
 مغولي مانند ديگر زنان بلند زنان ). موهاي75 :1382 راوندي،( نمودند مي استفاده ها ضيافت

خـود را بـه    گيسـوان  كردنـد،  مـي  باز وسط موها از را فرق. بود ساده ها آن سبك آرايش و
 كـاله  زيـر  از موهـا  ترتيـب  اين به و انداختند مي ها شانه بر دودسته تقسيم كرده و مي بافتندو

هاي آن دوره گوياي تغيير سبك  تصاوير نقش بسته در نگاره ).69: 1382بياني، ( بود نمايان
هاي مختلف عصر تيموري است. در برخي از تصاوير اين عصر براي  پوشش بانوان در دوره

ها  به نقاشي پرداخته كه حتي نقوش پارچه نگارگر با چنان ظرافت خاصي ها پوش نمايش تن
  رؤيت است. خوبي قابل به
  
  تيموري ةهاي دور هاي پوشش بانوان در نگاره . مؤلفه5

هـاي   ي تيموري ما شـاهد نـوعي دگرگـوني و تغييـرات در اليـه      دوره هاي با بررسي نگاره
كـم و محـدود    هاي لبـاس بسـيار   ها اليه در برخي دوره پوش بانوان در هر دوره هستيم. تن

 هـاي  پـوش  تـن  در بـانوان  ها شده است و در برخي نگاره است و بدون نقش و ساده ترسيم
 هـاي  رسد تا جايي كه اليه مي اليه چندين به موارد كه در برخي مختلف هاي اليه و باشكوه
. انـد  درآمـده  تصـوير  به بودند تشخيص قابل آستين يا و يقه هاي برش ي وسيله به تنها زيرين

 هـاي  پـوش  تن از ردا يا باالپوش يكي: ردا- 1- 4است:  زير شرح به بانوان تن هاي اليه اعانو
 پوشـانده  را او بـدن  تمـام  كـه  كرده تن بر بلند رداي. بانو است دوره اين كاربرده شده در به

- 2- 4است. بوده زمان اين در اشراف و درباري بانوان مورداستفاده بيشتر پوش تن اين. است
 دو بر فرم ازلحاظ. قبا است قبا خورد مي چشم به ها نگاره اغلب در كه ديگري پوش تن: قبا
 قباهاي و پوست تزئينات با جلوباز و بلند يا كوتاه هاي آستين و قدبلند با قباهاي. است نوع
- 3- 4).107 :1389 (قپانـداران،  باشـند  مي ساده بيشتر كه كوتاه هاي آستين با جلوبسته كوتاه

 بـر  كـه  اليـه  چندين ميان از ها نگاره برخي در كه هاي اليه از يكي: زيرين پيراهن و پيراهن
 تنـگ  نسبتاً هاي آستين با زيرين پيراهن. كند مي خودنمايي يقه ميان از شده پوشيده هم روي

 پيراهن) 369 :1387 (غيبي، شود مي پوشيده بلند و كوتاه قباهاي زير موارد اغلب در بلند و
 دهنـده  تشـكيل  اجـزاء  از ديگـر  يكـي : شـلوار - 4- 4.اسـت   بدن به اليه ترين نزديك زيرين



 11و ديگران    الهه رضانژاد يزدي

 پـا  پشـت  تا و بلند اغلب پوش تن روي هاي اليه اينكه دليل به. است شلوار بانوان پوش تن
 يـا  چسـب  صـورت  به و متنوع بندي رنگ با شلوارها. شود مي كمتر به ديده شلوار رسد، مي

هـاي   پـوش  تصاوير نقش بسته در ايـن دوره تـن  در . خورد مي چشم به بانوان پاي در گشاد
 و طاليي هاي رودوزي با ها ها لباس بانوان با تزئينات مختلفي همراه است. در برخي از نگاره

 و اسـت  شـده  آراسـته  زيباي به و... ها آستين ي لبه ها، شانه قسمت در مرواريددوزي و سفيد
 هـاي  نگـاره  در .كننـد  مـي  خودنمـايي  ها نگاره در نحو بهترين به باشكوه تزئيني عناصر اين

 دوششـان  روي عبـا  يـك  اغلـب  زنـان  هم و مردان هم كه شده ديده بارها تيموري دورةي
 گاه خز،. )543 :1393 احمدي پيام، (انصاري يكتا، است بوده خز آستر از گاه كه اند انداخته

 يقه عنوان به يا و ها سرشانه روي بر گاه پايين، تا گردن از آن جلوي قسمت لباس حاشيه در
 دورة هـاي  نگاره در. است گرفته مي قرار مورداستفاده پوشش شدن تر باشكوه و تزيين براي
 روي هـاي  گـره  و رنـگ  نـوع  در فقـط  و هستند شكل يك بيشتر كمر هاي شال تيموري ي
 اسـت  شده بسته لباس روي بر تر پهن صورت به ها شال از برخي. دارند تفاوت باهم پوش تن
 بـراي  كه تزئيناتي. از اند خورده گره پيراهن روي بر باريك نواري صورت به ها شال برخي و

. اســت مرواريــددوزي داشــته، كــاربرد دوره ايــن در بــانوان پــوش تــن دادن جلــوه زيبــاتر
 تـزئين  اين. است بوده ايراني بانوان لباس روي بر تزئين ترين مرسوم از يكي مرواريددوزي

 لبـاس  پـايين  حاشـيه  در گـاهي  و آسـتين  ي لبـه  يقـه،  اطراف ،ها لباس جلوي ي حاشيه در
  خورد. مي چشم به
  
  پوش بانوان . نقوش تن6

 در تـوان  مـي  را آن نمـود  و بودنـد  قائـل  گياهان براي خاص احترامي و عالقه كهن ايرانيان
 :1386 نديم،( كرد مشاهده ها ساختمان و اشياء تزئين در گياهي هاي نگاره ي گسترده حضور

 در شـده  اسـتفاده  هـاي  پارچه تزئين در نواز چشم گياهي نقوش اين اي كاركرده از يكي ).17
اي در  پـوش در ايـن دوره نمونـه    ها و تـن  از پارچه. است تيموري عصر در بانوان پوش تن

دست نيست تا بتوان به آن استناد نمود و تنها بر اساس تصاوير موجـود در كتـب و شـرح    
 تيموري دورة هاي پارچه بررسيبا  توان آن را شرح داد. ن دوره ميبرخي از نويسندگان در آ

  كرد: تقسيم عمده دستة چند به را دوران آن البسة هاي مايه نقش توان مي
  

  ختايي)( گياهي نقوش 1.6
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 ميراث ختايي نقش كه معتقدند برخي نيست مشخص درستي به ختايي ي كلمه ي تسميه وجه
 خـتن  شـهر  را گـل  ايـن  منشـأ  و بوده مغول حمله از پس ايران در چين هنر نفوذ از هنري
 هـاي  حجـاري  در تـوان  مـي  را ختـايي  نقـوش  سرآغاز معتقدند برخي. دانند مي چين كشور

 هـاي  نقـش  ازجملـه  ختـايي  نقـوش  هرحال به. كرد جستجو ساساني دورة هنر و هخامنشي
 تـذهيب  و كاشـي  قالي، مانند ديگر هنرهاي در حتي كه است ايراني تزئيني هنرهاي اساسي
 دايـره  بـر  ختـايي  گـل  ترسيم قاعده ).43 :1385 شيخاني، كشاورزي،( دارد بسياري كاربرد
 مـو  برگ نيلوفر، گل عباسي، شاه گل پر، پنج گل ازجمله مختلفي هاي گل با كه است استوار

 ختايي، هاي گل ترين معروف از يكي ).43 :1385 شيخاني، كشاورزي،( شود مي آراسته...  و
 و )Tai( چيني ابرهاي ختايي، اسليمي، هاي طرح تلفيق از زيبا گل اين. است عباسي شاهگل 
 توان مي صفوي عهد در را عباسي شاه گل تكامل آيد. اوج مي وجود به پر پنج هاي گل گاهي
 عباسـي  عباسي، شـاه  شاه ترنج و لچك به توان عباسي مي شاه هاي گل هاي طرح انواع از. ديد

 شش. گل )94 :1389افروغ، ( كرد اشاره جانوري عباسي شاه صفي، شيخ عباسي شاه درختي،
 گـاهي  هـا  گـل . باشـند  مـي  ختـايي  نقـوش  طراحـي  در مهم هاي ازگل ديگر يكي پر پنج و

 هـا  دايـره  ايـن  ميـان  در گـاهي  و گيرنـد  مـي  قـرار  هم كنار در كه هستند اي ساده هاي دايره
  .بندد مي نقش زيباي هاي شكوفه

  
  اسليمي)( گياهي نقوش 2.6
 نمونـه  را اسليمي طرح. است ايران سنتي نگارگري هنر در اصلي هاي طرح از يكي يمياسل

 شـده  آراسـته  هاي برگ نيم و ها برگ به هماهنگ و زيبا هاي پيچش با كه دانند مي مو درخت
 از پـيش  هـاي  دوره آثـار  در ابتـدايي  صـورت  به نگاره نوع اين. )12 :1380 (ماچياني، است
 و سـلجوقي  هـاي  دوره از رسـيد و  به كمـال  اسالمي دوره شود در ديده مي در ايران اسالم

 بـه  اسـليمي  گويـاتر  زبـان  بـه . )17 :1386 نـديم، گرفـت ( را به خـود   اسليمي نام تيموري
 هـم  در تنيـده  صـورت  به كه تزئيني هندسي طرح يا شود مي گفته وبته گل تزئيني هاي طرح
 تـرين  معروف از كه دارد مختلفي انواع اسليمي نقوش. )12 :1380 (ماچياني، است شده بافته
 - 3- 5- كرد. اشاره اژدري دهم اسليمي ماري، اسليمي ساده، اسليمي به توان مي آن هاي طرح

توان  نقوش حيواني: در باور ايرانيان جانوران از جايگاه خاصي برخوردار بودند و اين را مي
هاي گذشته مالحظـه نمـود. ايـن سـنت در دوره      ساخته كاربرده شده در دست بهدر نقوش 
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 ديـ دتوان  هاي آن دوره مي ساخته اسالمي هم رواج پيدا كرد نمود آن را در تصاوير و دست
بـه شـكل    هاي عصر بايسنقر ميرزا شاهد نوعي نقوش حيواني ). در نگاره17: 1386 نديم،(

  بانوان هستيم. پوش هاي تن مرغابي بر روي پارچه
  . بررسي جايگاه اجتماعي بانوان بر اساس ده نگاره از مكتب هرات7

  : ديدار پيامبر با زنان مقدسه1نگاره شماره 
در دوره شاهرخ تيموري نگارگري ايران هنوز تحت تأثير سبك چيني قرار داشت و اين تـأثير  

 نامه معراج از نسخه اين وضوح ديد. به.ق)  ه 890( 1هاي كتاب معراج نامه توان در نگاره را مي
 پـاريس  مـوزه  در امروزه و است شده برداري نسخه) م 1436..ق ه 840( هرات در شاهرخ براي

ورود پيامبر به همراه جبرئيل به بهشـت و  ) 1( ري. تصو)64 :1386 رهنورد،( شود مي نگهداري
هـاي سـاده و    پوش بانوان با تن ديدار از چهار بانوي مقدس بهشتي را به تصوير درآمده است.

روح و شـبيه تصـاوير    اند. چهره چهار بـانو سـرد و بـي    هاي تند و گرم به تصوير درآمده رنگ
در  بـانو  .باشـند  يمـ مغولي است كه باحالتي خشك، رسمي و بدون تحرك در حـال گفتگـو   

ي بلند به رنگ نگرد. او ردا هم گذاشته و به پيامبر و جبرئيل مي ) دستانش را بر روي2تصوير (
هـاي بلنـد كـه روي دسـت را كامـل       هاي آبي و آستين اي سفيد و راه آبي الجوردي با حاشيه

شـود. بـانو در    اي هفت ديـده مـي   پوشانده بر تن كرده و در زير آن پيراهني به رنگ اكر با يقه
ـ    ) درحالي3( تصوير ا كه به عقب برگشته و مشغول گفتگو است، قباي كوتاه به رنـگ عنـابي ب
هاي فراوان و به رنگ اكر به  هاي كوتاه بر تن كرده است. در زير قبا پيراهني بلند با چين آستين

بـانوان   پوششي شباهتكه  توان به اين نكته اشاره نمود خورد. با نگاهي به نگاره مي چشم مي
ــان از  نشـــــ مصور شده 
اجتمــــــاعي  جايگـــــاه 
ــان  ــان آن يكس ــاً  تقريبــــ
وجــه تمــايز   دارد و تنها 

بــــــانوي  ) در3صوير (ت
ــي   ــاج طالي ت اين نگـاره  
جواهر اسـت   ــه   ــزين ب م
سايرين متمايز  كـه او را از  

  باشد. مي عيت برتر او نسبت به ديگر بانواندهنده موق سازد و نشان مي
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  ديدن فريدون از دختران جمشيد .2نگاره 
است. دختران جمشـيد   2از شاهكارهاي نگارگري دوره بايسنقر ميرزا شاهنامه بايسنقري

) 4( اند. تصـوير  وسيله فريدون از اسارت ضحاك نجات پيداكردند و به خدمت او رسيده به
 خـاص  نجابتي و بامتانت بانوان دهد، مي نشان جمشيد دختران با گفتگو حال در را فريدون

در دو سـمت نگـاره مردانـي بـه چشـم      . انـد  در دو طرف فريدون نشسته صدر مجلس در
هاي  در سبك پوشش نوع دو با اينجا باشند. در خوردند كه در حال گفتگو با يكديگر مي مي

آرامـي بـه زيـر انداختـه و بـا رداي       سرش را بـه ) 5 تصوير( در بانو. هستيم روبرو متفاوت
 دوم ي يـة ال قسمتي از صورتش را پوشـانده اسـت.   سبزرنگش كه نقوشي برگ گونه دارد،

 هـاي  دوخـت  بـا  كـه  باز هفت يقه و بلند هاي عنابي با آستين رنگ به زيباي پيراهن پوش تن
 خودنمايي يقه ميان از كه سفيدرنگ زيرين پيراهن سوم اليه. است شده تزئين افقي و اريب

 

نخس با پيامبر . ديدار1 تصوير شماره
Rose Seguy(ق . ه 840 هرات،

 



 15و ديگران    الهه رضانژاد يزدي

 بلنـد  پوش قباي تن اول ي الية .در حال گفتگو با فريدون است) 6 تصوير( در بانو .كند مي
 شكل به آستين هاي لبه كه كوتاه هاي آستين و هندسي نقوش به منقش و اي سورمه رنگ به

 رنـگ  بلنـد بـه  هـاي   با آسـتين  پيراهني دوم ي الية. است شده تزيين اي قهوه نواري با هالل
 امتـداد  كمـر  تـا  پيـراهن  باز هفت ي و يقه هندسي نقوش به منقش و عنابي يا پخته نارنجي

 كشيده سينه زير قسمت تا گردن گودي ناحيه از كه سبز رنگ به پيراهني سوم ي يةال دارد.
ــة  شــده اســت. اليـ

ــارم ي  چهــ
ــراهن زيرين  پيــــ

 ســـفيدرنگ بـا  كه
ــگ  به هاي دكمه رن
ــوه زينــت  اي قهــــ
در اين  اســت.  شــده

نگــــــــاره 
دختران جمشيد ميان مردان بدون هيچ پوشش و مرزبندي مشخصي با آزادي كامل حضـور  

اند كه بر طبق مطالب بيـان شـده در دوره تيمـوري بـانوان      يافتند و در صدر مجلس نشسته
دربار عام، جلسات مهم سياسي و پذيرش سفرا در صحن كاخ حضور داشتند. با نگاهي بـه  

هـاي مـزين بـه جـواهر، مرواريـدهاي كنـار        اينگونه بيان نمودكه تـاج  توان يمپوشش آنان 
همه نشان از تعلق آنان به طبقه اجتماعي مرفه  پوش و تزئينات آن هاي متعدد تن صورت، اليه

نمايـد. در   عنوان يك شاهدخت در دربار فريدون مطرح مي جامعه دارد و موقعيت آنان را به
 رزا شاهد نوعي تحول در پوشش بانوان هستيم.ي دوره بايسنقر ميها نگاره
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  فرنگيس توسط فريبرز خواستن همسري . به3نگاره 
 فضاي. دهد مي نشان را فرنگيس و فريبرز سرور و جشن مجلس) 7 تصوير( نگاره اين
 در. هسـتند  كـوبي  پاي و شادماني حال در كه است هاي رقصنده و ها نديمه از مملو سرا حرم
 و حتـي كودكـان برخـورد    نوازنـدگان  هـا،  نديمـه  خدمتكاران، هاي پوشش با ما تصوير اين
 ي الية است شده تشكيل اليه سه از) 8 تصوير( در راست سمت خدمتكار پوش تن. كنيم مي

 در دارد. امتـداد  زانو زير تا پيراهن بازكه قد هفت اي اكربا يقه رنگ به ساده پيراهني نخست
زانـو   زيـر  تـا  آبي رنگ به پيراهني دوم ي الية است. شده بسته باريك كمربندي كمر، ناحيه
 طرف دو در كه گرد ي يقه با نخودي رنگ به ساده اي پارچه از زيرين پيراهن سوم ي والية
 صـورت  بـه  خطـوطي  با قرمز شلواري. خدمتكار شود مي ديده تزئيني اي قهوه هاي دكمه آن

 دسـت  در روشـن  مشعلي كه درحالي) 9 تصوير( در خدمتكار. دارد پا به شده تزئين هشت
 تـا  كـه  بـاز  هفت يقه و گياهي نقوش با سبز رنگ به قباي او. نگرد مي سرخود پشت به دارد
 و زرد رنـگ  بـه  سـاده  اي پارچه از زيرين پيراهن دوم ي هي. الدارد تن بر رسد مي كمر روي

 فريدون، وسيله به جمشيد دختران ديدن: 4 شماره تصوير
و  مجموعه مينياتورها( قرن نهم ،هرات بايسنقري، شاهنامه

 )27 :1370صفحات شاهنامه بايسنقري،

 6 تصوير 5تصوير
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است. فـرنگيس در   شده تزئين هاي دكمه با جلو قسمت در لباس گرد ي يقة. است نارنجي
كـه بـر روي هركـدام    هاي متعدد و بلند بـر تـن دارد    پوشي با اليه صدر مجلس نشسته، تن

خورد سرپوش او با نقوش هندسي تزئين شده و در كنار  صورت گل به چشم مي نقوشي به
 كند سبك پوشش او متفاوت از ديگـران اسـت.   اي از مرواريد خودنمايي مي صورتش رشته

هاي ساده و بدون نقش  پوش سمت راست نگاره قسمت باال خدمتكاران با سرپوش و تن در
هاي با نقوش تزئيني بـه   پوش و سرپوش اما خدمتكاران در محوطه كاخ با تنشوند  ديده مي

نوازنـدگان قباهـاي    پوشـش  اند كه نشان از جايگاه باالتر آنان در دربـاردارد.  تصوير درآمده
سرا در بـاالي   كوتاه و بسيار ساده و بدون نقش و نگار است شباهت يكساني به خدمه حرم

هاي فقير  نند ادوار گذشته خدمتكاران يا بندگان بيشتر از خانوادهاين دوره هما در ايوان دارد.
آمدنـد و از خـود اختيـار و ثروتـي      جامعه بودند كه براي امرارمعاش به خدمت اغنيا درمـي 

 ).116 : 1382 بياني،نداشتند (
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 و انوشـيروان  ديـدن  : خواب4نگاره شماره  گـــزارش
  بوزرجمهر  كردن

بارگاه خود بر تخت جلوس كرده و مشغول گفتگو بـا   در اين نگاره انوشيروان در صدر
او بر روي زمين نشسته است. در اين نگـاره چهـار بـانو بـه     است كه روبروي  پسر جواني

اند كه نوع پوشش و تزئينات آنان نشان از جايگاه اجتماعي ممتاز بانوان دارد.  تصوير درآمده
انـد   دو بانو رداي بلندي بر تن كرده پوش بانوان شباهت زيادي به هم دارد. در اين نگاره تن
ها بـوده   ره تيموري مختص زنان اشراف و شاهدختپوش در دو رسد اين تن كه به نظر مي

كوتاه بر تن دارند كه بر روي آن نقوشي زيبـا بـه    است. دو بانوي ديگر قباهاي بلند با آستين
هاي بلنـد   ) ردايي زيبا به رنگ اكر بر تن كرده كه آستين11بانو در تصوير ( خورد. چشم مي

هاي ختايي به زيبايي  هاي اسليمي و گل ي گلها پوش با پيج تاب آن تا پايين امتداد دارد. تن

 بايسنقري، شاهنامه را، فرنگيس فريبرز خواستن همسريبه  :7 تصوير شماره
 )76: 1370 بايسنقري، شاهنامه صفحات و مينياتورها قرن نهم (مجموعه هرات،
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هاي ختايي بر روي آن باظرافت  اليه دوم پيراهني بلند به رنگ سبز كه گل شده است. آراسته
رسد كه  صورت بيضي كشيده تا به كمر مي هفت كوچك لباس در ادامه به اند. يقه نقش بسته
زيبـا و بلنـد بـه رنـگ قرمـز بـا        ) قباي12بانو در تصوير ( هاي تزئين شده است. با بندينك

هاي كوتاه با برشي هشت مانند بـر تـن كـرده اسـت. بـر روي قبـا نقوشـي زيبـا بـا           آستين
هاي بلند و  هاي ختايي نقش بسته است. پيراهن زيرين بانو با آستين هاي بلند مو و گل شاخه
زيـرين   رسـد از ميـان يقـه پيـراهن     صورت بيضي تا بـه كمـر مـي    هفت كه امتداد آن به يقه

صـورت   صورت تكرار نقوش حيـواني بـه   خورد. بر روي پيراهن به سفيدرنگي به چشم مي
پوشش بانوان رداهاي  نوع ترين نقوش ايراني است. شود كه يكي از قديمي مرغابي ديده مي

زاده مطـرح   عنوان شاهدخت يا اشراف پوش و سرپوش جايگاه آنان را به تن ناتيتزئ مغولي،
مرزبندي مشخصي ازلحـاظ جداسـازي بـانوان از     2مانند نگاره  نگاره نيز به نيدرا نمايد. مي

خورد وآنان در تمامي جلسات دربـار بـدون هيچگونـه ممـانعتي      مردان دربار به چشم نمي
 حضور دارند.

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

 

 كردن گزارش و انوشيروان ديدن : خواب10تصوير شماره 
(مجموعه  قرن نهم هرات، بايسنقري، شاهنامه بوزرجمهر،

 )63 :1370 مينياتورها و صفحات مذهب شاهنامه بايسنقري،
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 شيرين ديدن و شكار به خسرو رفتن .5نگاره شماره 

) شيرين را در ايوان كاخ خود در حال گفتگو بـا خسـرو مشـاهده    13در نگاره تصوير (
كه نظاره  شوند كه درحالي پنجره سه بانو ديده ميميان  باالي نگاره كنيم. در سمت راست مي

شـده، اليـه نخسـت     شيرين از سه اليه تشـكيل  پوشش باشند. گفتگوي شيرين و خسرو مي
دوزي، اليـه دوم پيراهنـي زرد    اي شبيه قالب رنگ با نقوش نعلي شكل و حاشيه قباي عنابي

هندسي به شـكل لـوزي،    هاي در قسمت مچ نقوش ريز هاي بلند با چين بدون يقه با آستين
 پـوش دو  تن هاي چيني تزئين شده است. اليه سوم پيراهن زيرين به رنگ سفيد كه با دكمه

هـاي   هاي بلند و ديگري قبـاي بـا آسـتين    در اليه اول پيراهني ساده با آستين ها مهيندنفر از 
ت طبقـات  روشـني تفـاو   . در اين نگاره بـه باشد يمرنگ  كوتاه به رنگ عنابي و پيراهني آبي

اجتماعي اشراف و خدمتكاران به تصوير درآمده است. شيرين با تاج كالهي مزين به جواهر 
هـاي گـل ماننـد و نقوشـي هندسـي و در مقابـل        اي ظريف و بندينك پوشي با دوخته و تن
روشني نشان دهنده تعلـق اوبـه طبقـه اشـراف و      پوش و سرپوشي ساده كه به ها با تن نديمه

  مرفه جامعه است.
  كشد مي را امير دختر ريش :6نگاره شماره 

در  از ديگر شاهكارهاي دوران بايسنقر ميرزا شاهزاده تيموري است. 3ودمنه بايسنقري كليله
) دختر امير درون باغ بر روي زمين افتاده و ببر بزرگـي بـه او حملـه كـرده     14نگاره تصوير (

هـا و   مشكلي رنگ كه در قسمت شـانه زيباي دختر امير در اليه نخست رداي  پوش تن است.
دوزي شده همچنـين در حاشـيه دو طـرف لبـاس مرواريـدهاي       سرآستين و پايين لباس زري

هـاي بلنـد و در قسـمت     هفت و آستين اليه دوم پيراهني سبز با يقه خورد. طاليي به چشم مي
ن و اليـه  اليه سوم پيراهني نخودي رنگ و پرچي دوزي شده است. سرشانه و پايين لباس زري

بـا تـرس خـود را در پشـت      سمت راست نگاره نديمه چهارم پيراهني به رنگ نارنجي است.
اليه نخست قباي نارنجي و اليه دوم پيراهني آبي و بلنـد كـه    پوش او در پنهان كرده است. تن

 12تصوير 
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وضـوح شـاهد تفـاوت جايگـاه      اين نگاره به در پارچه لباس ساده و بدون نقش و نگار است.
هـا   زاده باالي دختر امير و تعلق او به طبقه مرفه و اشـراف  گاهيجا اجتماعي اين دو بانو هستيم.

سـاده   پوش مجلل و روسري حريرش نمايان است و در مقابل خدمتكار بالباسي خوبي با تن به
  است. رآمدهباشد به تصوير د مي كه مختص طبقه پايين و ضعيف جامعه

  
 

 

  
  
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهرام و آزاده : شكار7نگاره شماره 

 (مجموعه هرات ودمنه، كليله كشد، مي را امير دختر ريش :14تصوير شماره 
 ) 74 :1370 بايسنقري،(شاهنامهمذهبصفحاتومينياتورها

 شيرين، ديدن و شكار به خسرو رفتن:13شماره  تصوير
(مجموعه مينياتورها و صفحات  هرات بايسنقري، شاهنامة

  ) 1370:67مذهب شاهنامه بايسنقري،
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هاي زيباي هنر مكتب هرات در عصـر تيمـوري اسـت     نمونه از 4شاهنامه محمد جوكي
بـر پشـت شـتري     ) آزاده15در نگاره تصـوير (  دهيم. برگي از آن را موردبررسي قرار مي كه

كمتر حضور يـك زن در   ها نگارهدر  سوار شده و به همراه بهرام مشغول شكار آهو هستند.
ها و  خورد اما در تاريخ تيموري بانوان در جنگ هم به تنهاي به چشم مي هنگام شكار شاه آن

پوش آزاده از دواليـه، اليـه نخسـت قبـاي بلنـد و قرمزرنـگ بـا         شكار حضور داشتند. تن
اليه دوم پيراهني به رنگ اكر بـا   دوزي، هاي زري هاي كوتاه و نقوش محو و سرشانه آستين
شـده   هاي زر دوخته پوش آزاده كه با نخ شده است. تزئينات روي تن هاي بلند تشكيل آستين

  هاي اشراف است، نشان از تعلق او به طبقه مرفه دارد. هاي زيبا كه مختص خانواده و چكمه
  همايون تصوير به كردن اه: نگ8نگاره شماره 

نگـرد مشـغول    عكس هماي مي كه به در بااليي مجلس درحالي وني) هما16( ريتصو در
نگرنـد كـه    گفتگو با اواست كه در كنار او ايستاده است. دو زن از ميان پنجره به پـايين مـي  

جلـس  صـورت پراكنـده در م   هاي دربار هستند. چهار بانوي ديگر به زياد از نديمه احتمال به
هاي شبيه به هم بـر   آنان قبا و پيراهن هستند. زيمتماحضور دارند كه از ديگر زنان در نگاره 

زادگي  هاي طاليي بر روي سر قراردادند و اين سبك پوشش نشان از اشراف كرده و تاج تن
پوش ساده بر تن و دستار و سربندي بر سر به تصوير  و نوازندگان تن خدمتكاران آنان دارد.

پوشـي از   تـن  همـاي  لباس هماي در ميان مجلس از ديگر زنان متمـايز اسـت.   اما دند.درآم
اليه نخست قباي بلند به رنگ قرمز با يقه برگرد مشـكي كـه    چندين اليه بر تن كرده است.

هـاي قرمـز و سـبز كـه      هاي برش خورده به رنگ زياد از جنس خز است و آستين احتمال به
شـده   پوش يا براي زيباي لباس بـه ايـن صـورت دوختـه     ديگر تنهاي  زياد يا اليه احتمال به

كه قسمتي از  است و اليه آخر هفت باز به رنگ صورتي بعدي پيراهني بلند با يقه است. اليه
شود. در اين نگاره با چندطبقه اجتمـاعي روبـرو هسـتيم طبقـه      يقه به رنگ اكرش ديده مي

  ر اساس سبك پوشش به تصوير درآمدند.روشني ب شاهزادگان، اشراف و خدمتكاران كه به
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 جوكي، محمد شاهنامة بهرام، و آزادهشكار  :15شماره  تصوير
 )Barbara brend1987: 121,( ق. ه نهم قرن هرات،

 از بخشي همايون، تصوير به كردن نگاه :16تصوير شماره 
 )82: 1387 (آژند، هرات كرماني، خواجوي همايون و هماي
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  بايقرا حسين سلطان سراي : حرم9نگاره شماره 
 ديوان كنيم. اين را مشاهده مي 5) برگي از ديوان امير خسرو دهلوي17در نگاره تصوير (

 اسـت.  كـرده  كتابـت  محسـن  محمد سلطان براي ق.ه 902 سال در مشهدي علي سلطان را
 ايـن  در. هسـتند  افشاني دست و سرور و جشن مشغول حسين سلطان سراي حرم دربانوان 
 روبـرو  پويـا  محيطـي  همچنـين  و دلپـذير  و شاد هاي بارنگ متنوع هاي پوش تن با ما نگاره
هاي گشاد و بلندي بـر تـن كـرده و تعـدادي      تعدادي از بانوان در ميانه حرم پيراهن. هستيم

بـاالي   در باشند. ميصورت يكساني شبيه به هم  ديگر قباهاي گشاد و بلند بر تن دارند و به
پوش بانواني در ايوان با بانوان  تن نگاره در قسمت ايوان سلطان حسين جلوس كرده است.

هاي از جنس خز  درون حياط تفاوت زيادي دارد. بانوان اغلب قباها و رداهاي چسب با يقه
هاي مرواريددوزي به رنگ طاليي همچنين پوست دوزي شده بر تن دارند كه اين  حاشيه و

سرا دارد. با بررسي اين نگاره  تزئينات لباس بيانگر جايگاه موقعيت ممتاز آنان در داخل حرم
سـرا هسـتند و    زياد بـانوان حـرم   احتمال توان بيان نمود كه بانوان داخل حياط به طور مي اين

ــوان ملكــه، ــانوان درون اي ــا اشــراف شــاهدخت ب ــار ســلطان  ز ه ــه درب ادگــان منســوب ب
  باشند. مي  حسين
  فرهاد و : شيرين10ره شماره نگا

و فرهـاد   نيريش كنيم. را مشاهده مي 6) تصويري از ديوان اميرعليشيرنوايي18( در نگاره
 بندي اند. رنگ در ميان كوه و دشت به همراه تعدادي از بانوان و مردان به تصوير كشيده شده

 . دركنـد  مـي  القا بيننده به را سرزندگي و نشاط حس و است گرم و شاد بسيار نگاره فضاي
 هاي بلند بـا  چهار بانوي ديگر نيز به تصوير درآمدند. بانوان پيراهن جز شيرين، اين نگاره به

ي آنـان  هـا  سـرپوش شـده بـر تـن دارنـد.      هاي بلند كه بر روي آن شال كمري بسـته  آستين
و زياد خدمتكاران  احتمال باشد. بر اساس سبك پوشش آنان به هاي كوتاه و ساده مي روسري
سـنگي بـر بلنـدي ايسـتاده و مشـغول       بـر روي تختـه   نيريشـ  باشند. هاي شيرين مي نديمه

هاي پنج پر به رنگ زرد و اليه  پوش او در اليه نخست قباي قرمزرنگ با گل گفتگوست. تن
 او تـاج  سـرپوش  هاي بزرگ زردرنـگ اسـت.   دوم پيراهني بلند و گشاد به رنگ سبز با گل

او و همچنين نحوه قرار گـرفتن در   پوشششود.  برگي ختم مي كالهي زرين كه در انتها به
  فضاي نگاره نشان از موقعيت باالي او در بين بانوان ديگر دارد.
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 بايقرا، حسين سلطان سراي حرم ي نگاره :17 تصوير شماره
)90: 1380 (سودآور، نهم قرن هرات، دهلوي، خسرو امير ديوان

 شير اميرعلي مثنوي شش فرهاد، و شيرين :18شماره  تصوير
)211 :1384 (شاهكارهاي نگارگري، نهم قرن هرات، نوايي،  
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تـوان جايگـاه بـانوان را بـر اسـاس       هاي مكتب هرات عصر تيموري مي با بررسي نگاره
  گونه تحليل كرد: پوشش و تزئينات اين

  مأخذ  نگارنده)( ها پوش در نگاره طبقات اجتماعي بانوان بر اساس نوع تن .1جدول شماره 
 گروه اشخاص پوشتن طبقه اجتماعي

 طبقه مرفه
پيراهن پيراهن،قبا،ردا،

 پوش تزئينات تنزيرين،
 1 شاهدختان و همسران شاه

 طبقه مرفه
پيراهن زيرين، قبا، پيراهن،

 پوشتزئينات تن
 2 زنان حرم

 متوسططبقه 
پيراهن، شال قباي بلند،

 كمر
 3 زنان عامه

 طبقه پايين
يا  پيراهن كوتاهقباي كوتاه،

شال  بلند، شلوار رنگي،
 كمر

 4 كنيزكان
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  دوره تيموري(مأخذ نگارنده) پوش بانوان در تن .2دول شماره ج
  ويژگي كلي پوشش

 

 عصر شاهرخ
 

ها ساده،  پوش تن
تند و تيره، بندي  رنگ
ها بدون نقش و  پارچه

 نگار، تزئينات محدود

رداي بلند،
 بلند، آستين

جلوباز با 
حاشيه 
  تزئيني

قباي كوتاه با
هفت و  يقه

برگرد 
 جلوبسته،
 پيراهن بلند

قباي كوتاه
جلوباز، بدون 

يقه 
 كوتاه، آستين

  پيراهن بلند

  عصر بايسنقر ميرز
هاي  پوشتن

  چندين اليه
نقوش كاربرد 

صورت زياد در  به
 ها پارچه

رداي بدون
جلوباز،  يقه،

بلند،  آستين
 منقش

بلندقباي
 و جلوباز

 كوتاه به آستين
هشت  ابرش

 لبه

پيراهن
 بلند، آستين

هفت باز،  يقه
دوزي  حاشيه
 يقه

  
  
  

كاربرد تزئينات 
الحاقي در 

ها  پوش تن

رداي جلوباز،
بلند،  آستين
يقه و حاشيه 

مچ دست و 
پايين لباس 

 دوزي زري

 

قبا بلند، يقه 
 برگرد خز،

 سه با آستين
 جداگانه برش

 

 
ردا با 

بلند و  آستين
حاشيه يقه 
با تزئين 
 بندينك
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 صورت زيادبه

پيراهن با
هاي  آستين
هفت  بلند، يقه

بسته و 
كشيدگي يقه 
 تا روي كمر

قبا بدون يقه،
جلوباز، منقش، 

با حاشيه 
 تزئيني

قباي
كوتاه و  آستين
دوزي  زري

در قسمت 
 شانه

عصر سلطان حسين بايقرا
ها  تعدد اليه
كمتر، 

تزئينات و 
الحاقات حد 

  ميانه

 خز، برگرد قبا با يقه
حاشيه پوست  بلند و آستين

 دوزي

پيراهن 
 و بلند

گشاد با 
هاي  آستين
 بلند

قباي گشاد با 
گرد و  يقه

 بلند آستين
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برگرد قبا با يقه 
مرواريددوزي، 

 كوتاه آستين

دار با  پيراهن گل
چسب،  بلند و آستين

 شال كمر دورنگ

 

گشاد  پيراهن
دار  بلند گل

گرد،  يقه
بلند،  آستين

 كمربند

 پوش خدمتكاران در دوره تيموري تن

زير كوتاه،  پيراهن
 گرد ساده با يقه

پيراهن 
ساده و 
بلند، 
ها آستين

ي بلند و 
 هفت يقه

قباي 
هفت،  يقه

كو آستين
شال  تاه،

 كمر

هفت و  يقه قبا
دار با  گل

هاي  آستين
 بلند، شال كمر

پيراهن ساده 
بدون يقه با 

 بلند آستين

انواع شلوار در دوره تيموري

     

 منقش شلوار چسب شلوار چسب ساده دار شلوار سفيد دم پا چين رنگ شلوار گشاد آبي هاي محو شلوار سفيد با گل
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  سرپوش بانوان در دوره تيموري(مأخذ نگارنده). 3جدول شماره 
  شاهرخ

  

تاج طاليي 
  جواهرنشان

 
  كاله گرد، چهارپر كشيده در چلو

بايسنقر ميرزا

            

  تاج با پنج شاخه كشيده
  مزين به جواهر و روسري

روسري سفيد و 
  منقش

  اي تاج كاله با لبه ذوزنقه
  رنگ سبزو قبه مياني به 

روسري بلند 
  حرير

كاله كوچك با 
  تاج كاله با روسري سفيد  دستار

سلطان حسين بايقرا

      

  گوش رنگي با دنباله رنگي روسري سه  اي برگ گونه تاج كاله با پايه پردار و دنباله  جين گوش كوتاه با عرق روسري سه  سربند سفيد
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  گيري . نتيجه8
 و تغييـر  را دچـار  ايراني بانوان ايران موقعيت عنوان قوم غالب در حضور خاندان تيموري به

اعي كمتـري برخـوردار بودنـد بـا     هاي پيش از آزادي اجتم آنان كه در دوره .دگرگوني كرد
حاكميت سياسي تيموريان و رويكرد فكري آنان نسبت به زن و احترام بسـيار او در كـانون   

آرام توانسـتند   هـاي سياسـي و اجتمـاعي آرام    خانواده و جامعه و امكان حضـور در عرصـه  
و قدرتي  جايگاه خود را به دست آوردند. بانوان در دربار تيمور و فرزندانش از چنان عزت

ها و حوادث خـاص   توانستند در مسائل مهم حكومتي، عزل و نصب برخوردار بودند كه مي
نفوذ كنند. در عرصه سياسي گاه بانوان براي نجات فرزندان يا وابستگان خود  سياسي اعمال

تغييرات در مسائل اجتماعي، فرهنگي و مذهبي  نيا كردند. با وساطت جان آنان را حفظ مي
هاي خود عالوه بر  يموري را هم تحت تأثير خود قرارداد. نگارگر ايراني در نگارههنر عصر ت

به تصـوير درآوردن بـانوان سـعي در بيـان جايگـاه اجتمـاعي آنـان بـه نحـوي شايسـته و           
ها بهترين منبـع بـراي شـناخت جايگـاه اجتمـاعي بـانوان در دوره        نگاره درخورشان دارد.

و بررسي صـورت گرفتـه بـر روي پوشـش بـانوان بـراي       تيموري هستند كه با استناد بدان 
هاي اين دوره بـا چهـار طبقـه     رسيم كه در نگاره شناسايي جايگاه اجتماعي به اين نتيجه مي

كنـيم. بـانوان طبقـه     مردم و طبقه كارگر برخورد مي عامه زادگان، اجتماعي درباريان، اشراف
هاي فاخركه بـا انـواع نقـوش     پوش زادگان از تن شاه و اشراف همسران ها، مرفه، شاهدخت

پوش،  دوزي درحاشيه تن دوزي، زري خز گياهي و حيواني و تزئينات اعم از مرواريددوزي،
نمودند همچنين عالوه بر اين تزئينات ما شاهد كاربرد چندين اليـه   استفاده مي نيآستو  قهي

و لبه پائيني لباس و  نيتآس ها به مدد يقه، متعدد لباس بر روي هستيم كه وجه تمايز اين اليه
قيمتـي از انـواع    هاي زيبا و گران ها سرپوش ها و شاهدخت ملكه پذيرد. رنگ آن صورت مي

هاي منقش براي نشان  هاي طاليي، نيم تاج و روسري تاجكالهاي طال مزين به جواهر، تاج
كمتـري   هـاي  پوش زنان طبقه متوسط از اليه نمودند. تن و جايگاه خود استفاده مي دادنشان
هـاي بـانوان ايـن طبقـه      پوش طور مثال قبا، پيراهن و پيراهن زيرين كه در تن شده به تشكيل

كند. سرپوش آنان روسري و عرق چين منقش بـه   صورت محدود خودنمايي مي تزئينات به
ها به فراخور رده آنان در دربار با تغييرات  همراه مرواريد است. پوشش خدمتكاران و نديمه

هـاي مـنقش بـا     هاي بلند با نقوش گيـاهي و روسـري   ها با پيراهن است. نديمه كمي همراه
هاي بلند ساده بدون نقش يا قباهاي  پيراهن خدمتكاران اي مرواريد به تصوير درآمدند. رشته

دوزي و...بر روي  كوتاه با پيراهن و شلوارهاي چسب بر تن دارند و هيچ تزئيني اعم از زري
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هاي ساده كه نشان از جايگاه پايين اجتمـاعي و   سرپوش آنان روسريكاربرده نشده و  آن به
  تعلق آنان به قشر كارگر دارد.

  
  ها نوشت پي

 

 و بهشـت  از ديدار و جبرئيل همراه به مسجداالقصي به مسجدالحرام از را) ص( اكرم پيامبر سفر. 1
 را المنتهي سدره در هستي خالق با مالقات انتها در و گذشته پيامبران با پيامبر سخني هم و جهنم
  .)64 :1386رهنورد، ( كند مي روايت

 آن كتابت كه است تصوير 22 شامل و هيته بايسنقري ي كتابخانه در ق. ه 833 سال در نسخه . اين2
 نگهـداري  گلسـتان  كتابخانـة  در امـروزه  و اسـت  داده انجام) بايسنقري جعفر( تبريزي جعفر را
  ).217 :1386 رهنورد،(شود  مي

 ميـرزا  بايسنقر به و كرده كتابت هرات در ق.ه 834 سال در بايسنقري جعفر را ودمنه كليله نسخه. 3
 هـم  ظرافـت  و نفاسـت  ازنظـر  اسـت  عـدد  19 كـه  نسـخه  ايـن  هـاي  نگـاره  .است شده تقديم
  .)124 :1387 آژند،( است بايسنقري شاهنامه هاي نگاره سنگ

 محمد تيموري، شاهزادگان از يكي حمايت با ق. ه 843 سال در بايسنقر، مرگ از پس نسخه اين .4
 مجموعـه  در امروزه نسخه ). اين61 :1394 باز، پاك( شد كتابت) شاهرخ پسران از يكي( جوكي
  ).77 :1378 است (پوپ، موجود آسيائي سلطنتي انجمن

 از. اسـت  هندوسـتان  زبـان  فارسي شعراي مشهورترين از محمود الدين سيف امير بن خسرو امير .5
ــات ــزائن او مؤلف ــوح، خ ــانون الفت ــي، ق ــة دهل ــر خمس ــرو، امي ــاح خس ــوح مفت ــت الفت  اس

  .)547 :1384  آشتياني،  اقبال(
 اشعار در اميرعلي. شد متولد ق. ه 844 سال رمضان 17 در كيچكه امير فرزند نوايي شير اميرعلي. 6

  .)1/139: 1387 قدياني،( كرد مي تخلص فنايي يا فاني فارسي در و نوايي تركي
 

  نامه كتاب
  هاي فارسي الف. كتاب

 هنر فرهنگستان تهران: انتشارات ،هرات نگارگري مكتب .)1387( يعقوب، آژند،

  سمت تهران: ،1 ج ،ايران نگارگري ). 1389( ،يعقوب آژند،
  فرهنگي و تهران: انتشارات علمي آفتاب، مير محمود ترجمه ،ايران در مغول تاريخ .)1386( برتولد، اشپولر،
  هنر جمال تهران: ،ايران فرش در شناسي نشانه و نماد .)1389( محمد، افروغ،
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  اميركبير تهران: مغول، تاريخ .)1384( عباس، آشتياني، اقبال
ــين، ــارد، اوك ــه برن ــي ترجم ــيني، عل ــاري .)1386( آخش ــوري معم ــان در تيم ــاد  ،خراس ــهد: بني  مش

  اسالمي  هاي پژوهش
 :تهـران  اردشـير نيكپـور،   ترجمه ،چنگيز خان و فرزندانش- ). امپراتوري زرد1346( ،ميوآخي باركهاوزن،

  كتابفروشي زوار انتشارات
  يكتا تهران: گلرنگ ،تاريخ گذار از زن گذر .)1384( محمدابراهيم، پاريزي، باستاني
 ،3 ج حكمـت،  اصـغر  علـي  ترجمـه  ،جـامي  تـا  سـعدي  از ايـران  ادبـي  تـاريخ  .)1902( ادوارد، براون،

  اميركبير  تهران:
  سيمين و زرين انتشاراتتهران:  ،امروز تا ديرباز از ايران نقاشي .)1394( رويين، پاكباز،

  جامي تهران: ،تيموريان دورة ايران تاريخ آژند، يعقوب ترجمه .)1387( كمبريج، دانشگاه از پژوهش
  مولي تهران: آژند، يعقوب ترجمه ،ايران نقاشي صور و سير .)1378( آرتور، پوپ،
 انتشــارات تهــران، ،5 ج دريابنــدري، نجــف ترجمــه  ،ايــران هنــر در ســيري. )1387( ،آرتــور پــوپ،

  فرهنگي  و  علمي
، چـاپ  جهانگشاي از روي نسخه مصحح عالمه قزوينـي  خيتار .)1337( جويني، عطاءالدين عطاملك،

  خاور چاپخانه لندن، تهران:
 و فرهنـگ  تهـران:  ،3 ج جـوادي،  سـيد  حـاج  كمـال  سيد تصحيح .)1380( ،التواريخ زبده ابرو، حافظ

  اسالمي  ارشاد
 كوشـش  بـه  ،بشر افراد اخبار في السير حبيب .)1353( الحسيني، الدين همام بن نالدي غياث مير، خواند

  خيام انتشارات تهران: ،4 ج سياقي، دبير محمد
   نگاه تهران: ،7 ج ،ايران اجتماعي تاريخ .)1382( مرتضي، راوندي،
  سمت تهران: نگارگري،: اسالمي دوره در هنر تاريخ . )1386( زهرا، رهنورد،

  كارنگ نشر شميراني، تهران: محمد ناهيد ترجمه ايران، دربارهاي هنرهاي .)1380( ابوالعالء، آور، سود
  تهران: هيرمند ،ايراني اقوام پوشاك تاريخ سال هزار هشت .)1387( آسا، مهر غيبي،

  بيكران قم: مهر ،)حاضر عصر تا باستان از( ايرانيان پوشاك تاريخ .)1389( وجيهه، قپانداران،
  آرون تهران: ،1 ج ،ايران تاريخ جامع فرهنگ .)1380( عباس، قدياني،
تهـران:   ،قاجـار  ي دوره پايـان  تـا  مغـول  عهـد  از زنـان  پوشـش  و آرايـش  .)1389( خديجـه،  كاظمي،

  زرين  انديشه
  صبا فرهنگ تهران: ،نقوش هندسه .)1385( احمد، شيخاني، مرجان، كشاورزي،
  كتاب نشر و ترجمه بنگاه تهران: نيا، رجب مسعود ترجمه ،كالويخو سفرنامه ).1997( كونزالس، كالويخو،

، ترجمه اسداهللا آزاد، مشهد: آسـتان  زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان .)1366( كويلور رايس، كالرا،
  قدس رضوي
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  يساولي تهران: ،تذهيب و طرح) 1380( حسينعلي، ماچياني،
بنگـاه   انتشـارات  :تهران ، ترجمه حبيب اهللا صحيحي،با مقدمه جان ماسفيلد سفرنامه) 1350( ماركوپلو،

  ترجمه و نشر كتاب
 ).1370( بايســنقري، دورة ي نســخه فردوســي ي شــاهنامه مــذهب صــفحات و مينياتورهــا مجموعــه
  سروش  تهران:
  تهران: فارسيران ،ايراني نقاشي و نگارگري شناسي سبك تاريخ .)1360( رامونا، محمدي

  تهران: ققنوس ترجمه نادر مير سعيدي، ،امپراتوري مغول .)1380( مري، هال،
  اميركبير تهران: عباسي، محمد تصحيح ،ظفرنامه .)1336( علي، الدين شرف يزدي،

  ب. مقاالت
 پـدر  بـازوي  كتابت در هنر باني آغا گوهرشاد ملكه فرزند ميرزا بايسنقر«. )1383( جان، علي اسكندري،

  199- 209 صص ،84- 85 شماره ،مشكوه ،»سياست
 شـده  تصوير زنان پوشش تطبيقي بررسي« .)1393( ي مقاله رضوان، پيام، احمدي و مريم يكتا، انصاري
  531- 551 صص ،4 شماره ،6 دورة ،هنر و فرهنگ در زن ،»طهماسبي شاه و بايسنقري شاهنامة در
 ،»هرات مكتب نگارگري بر چين در مينگ سلسله و تيموريان مناسبات تأثير«. )1390( علي پور، بحراني

  1- 24 صص ،2 شماره ،اسالم از بعد نامه تاريخ
 ،نـو  تـاريخ  ،»تيمـوري  دوران در ايـران  نگـارگري «. )1391( وحيد، جهرمي، كارگر و مهدي ايل، زرين

  143- 177 صص ،4 شماره
مركـز دايـره    تهـران:  ،11 ج ،اسـالمي  بـزرگ  المعـارف  دايره »بايسنقر ميرزا). «1390كيانوش، ( صديق،

  المعارف بزرگ اسالمي
  22- 14صص ،4 شمارة دورةچهارم، ،هنر مجله ،»ايران هنر تزئيني نقوش به نگاهي«. )1392( فرناز، نديم،
 التين يها كتابج. 
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