
 551ـ531: 1393زمستان ، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در 

  
  
  

 بايسنقري ةشاهنام در شده تصوير زنان پوشش تطبيقي بررسي
  طهماسبي شاه و

  *2پيام ، رضوان احمدي1مريم انصاري يكتا

  چكيده
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 مقدمه
دورة پوشاك زنان هر سرزمين بيانگر تمدن و فرهنـگ آن جامعـه اسـت و بررسـي پوشـش هـر       

زنان ايراني از ابتـدا پوشـش و   . مختلف آن بينجامدهاي  تواند به شناخت و درك توده مي يتاريخ
بررسي سـير  . اند هداشتبومي سرزمين خود  ةمطابق با فرهنگ و سليق را خاص خويشهاي  لباس

آن در طول تاريخ از مواردي است كه مـورد توجـه    ةتاريخي پوشاك زنان ايراني و مختصات ويژ
پذيرفته و در  اين مطالعه به مدد منابع گوناگون مكتوب و مصور صورت. ن واقع شده استامحقق

پوشـش افـراد در   هاي  مؤلفهتصويري جهت تحليل و شناسايي   مهماز منابع اين ميان نگارگري، 
گيري از  تصويري و بيان حاالت و بهرههاي  اين هنر به سبب ويژگي. ادوار گوناگون تاريخي است

 نگارگري در عصـر . در نمايش پوشش افراد جامعه و خاصه زنان دارد بسزاييشكل و رنگ، نقش 
در ايـن دوره، بـا حمايـت حاكمـان هنردوسـتي چـون       . است اشتهدتيموري جايگاه ارزشمندي 

ي خـود را از سـر   دورة تاريخين تر مهمعليشير نوايي، هنر نگارگري  و شاهرخ و امير بايسنقرميرزا
تـوان   مـي  هنر نگارگري تيموري را ،واقع در. است بايسنقري ةشاهنامشاخص آن  ةگذراند و نمون

در دوران . يانـه دانسـت  گرا واقـع محل نمايش انواع فنون در اجراي متنوع طرح در قالب رويكـرد  
ايرانـي تحـوالت    ةعنوان مذهب رسمي كشـور، جامعـ   شدن مذهب شيعه به با رسمي ،صفوي نيز

تغيير نگـرش بـه زن و    نمونههنر پشت سر گذاشت، كه از آن  بنياديني را در سياست، فرهنگ و
هـاي   ايـن دوره در قالـب داسـتان   هـاي   تنوع و تعدد نقش زن در نگاره. جتماعي وي بودجايگاه ا
پـروري شـاهان صـفوي بسترسـاز پيـدايش آثـار       دوسـتي و هنر  حماسي و همچنين ادب ادبي و

  .دش طهماسبي ةشاهنامفاخري از جمله 
تـاريخ   هضمن اشاره باز دوران صفوي و تيموري،  يمتعدد اتمكتوبعالوه بر منابع تصويري، 

كه پوشش و انـواع   دهند مي ارائهتاريخ اجتماعي  ةسياسي و اقتصادي، اطالعات ارزشمندي دربار
 تصـويري  ارزشمنددو منبع پس از  مهمهاي خذأماز  .تواند در اين محدوده جاي گيرد مي آن نيز

و منابع تاريخي گوناگون نظير ها  سفرنامهتوان به  مي ري،قبايسن بزرگ طهماسبي وهاي  شاهنامه
 ةسـفرنام  ،)شعاءالدين شـفا  ةترجم( دالواله ةسفرنام ،)محمدطاهر ميرزا ةترجم( اوليويه ةسفرنام
منـابع  . كـرد مرتضي راوندي اشاره  به قلمتاريخ اجتماعي ايران  و) محمد عباسي ةترجم( شاردن

و زنـان  انـد   تمـاعي پرداختـه  شده به جامعه و فرهنگ ايران از منظـر تـاريخي، سياسـي و اج    ياد
 ،حـال  عـين  در .اند خود اختصاص داده هايران سهمي از اين مطالعات را ب ةعنوان قسمي از جامع به

ويـژه  اي  منابع تخصصي بسياري به گونه. است ها انجام گرفته آن گذري كوتاه بر پوشش و لباس
از كتـاب   ).1382( شاطر يار ،)1385( غيبياند؛ نظير  كردهپوشش زنان را از ابتداي تاريخ بررسي 

Women s Costume of the Near and Middle East يكي از منابع التـين   منزلة هتوان ب مي نيز
پوشـاك زنـان در    ،)2003(جنيفر اسـكرك  ، آن ةنويسند. بررسي پوشاك زنان نام برد ةدر زمين
اهميت مورد پژوهش قرار داده مختلف جغرافيايي خاورميانه و نزديك را به فراخور هاي  سرزمين
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در  او. است و پوشاك زنان ايران و افغانستان نيز يكي از مقوالتي است كه بـدان پرداختـه اسـت   
منابع تصويري ادوار مختلف تاريخي را مصداق نظريات خـويش قـرار   كرده بررسي خويش سعي 

پيرامـون  ) 1350ــ 1343(هـاي متمـادي    ليفات مختلف خويش طي سالأپور نيز در ت ضياء. دهد
ـ  هـايي را انجـام داده و   بررسـي تاريخي هاي  لباس اقوام مختلف ايراني در دوره طـور اخـص در    هب

بـه مختصـات    ،ترين زمان تا آغـاز دورة شاهنشـاهي پهلـوي تـاريخي     پوشاك زنان از كهنكتاب 
ر پوشش زنان در ادوار اسالمي موضوع مقاالت پژوهشي بسـياري قـرا   .لباس بانوان پرداخته است

شـيرازي   ،)1391( همكـاران حيـدري و   ،)1388( فر شايستهتوان به  ها مي آن گرفته كه در صدر
بـر   مـؤثر در منابع مذكور، سير تحـول پوشـش، عوامـل    . كرداشاره ) 1383(زاده  قليو ) 1370(

گيري  بهره پژوهش حاضر، عالوه بر. بوده استن امحققات آن مورد نظر تزيينتغييرات، ساختار و 
مـواد   منزلـة  ري را بـه قطهماسبي و بايسـن هاي  شاهنامهموجود در هاي  رهيافت تاريخي، نگارهاز 

هـا،   هنري ميان ايـن نمونـه  هاي  تطبيقي و بررسي ويژگي ةبا مطالع. پژوهش در نظر گرفته است
 شـود ي مهم حاصـل  دورة تاريخات پوشاك زنان در دو تزيينو  منطقي از تنوع يدرك شدهتالش 

  :ها پاسخ داده شود سشپراين و به 
شـده از چـه وجـوهي قابـل      يـاد  ةشـاهنام دو هـاي   شـده در نگـاره   پوشش زنان تصـوير  .1

  ند؟ا تطبيق
  است؟ داشته كاركردي چه صفوي و تيموري عهد زنان پوشاك در تزيين .2

و  بايســنقري ةشــاهنامآمــاري پــژوهش پــيش رو منتخبــي از تصــاوير موجــود در   ةجامعــ
  .هاست آن با محوريت زنان و پوشش طهماسبي شاه

 شناسي تحقيق روش
  .استاي  گردآوري اطالعات كتابخانه ةشيو تطبيقي و ـ تحقيقات تحليلي ةحاضر در رد نوشتار

  فرهنگ و هنر ايران در دوران تيموري و صفوي
آغاز در مسير تاريخ پر نشيب و فراز ايران، پس از ورود اسالم، ادواري شاخص وجود دارند كه در 

ورود خويش بدان و سلطنت حاكمان و سركردگانشان ويراني و غارت را براي سـاكنان شـهرها و   
با گذشت يكصد و پنجاه سال پس از ورود خونين مغوالن . هاي مغلوب به ارمغان آوردند سرزمين

به خاك ايران، بار ديگر هجوم تيمور و سربازانش از سرحدات شرق و شمال شرق زمينة جنگ و 
اي كه اين تهاجمـات از سـوي    اما به موازات تأثيرات منفي. و وحشت را در ايران مهيا كرد غارت

تيمور و . تأثير خويش قرار داد جنگجويان بر سبك و شرايط زندگي ايرانيان داشت آنان را نيز تحت
  .نوادگانش پس از چندي، متأثر از فرهنگ و هنر ساكنان سرزمين مفتوحه، تغيير رويه دادند
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 زادگان تيموري هنرمندان خود را از دربار حكمراناني كه شكست داده بودند به خدمتشاه
را بـه حكومـت هـرات، شـهر بـزرگ       ،بايسـنقر  ،ق، پسر خود .ه 815شاهرخ در سال . گرفتند مي

  ].24ص،16[ و سپس به حكومت ايالت خراسان برگماشت ،شمال شرقي ايران
 ةشـاهنام آوري كـرد و   را بـار ديگـر جمـع    شـاهنامه دوسـت بـود، وي    بايسنقر حـاكمي ادب 

  .رود شمار مي به به نام او از نسخ مصور معتبر ريقبايسن
ق دستگاه حكومتي بايسنقر محل تجمع نقاشان، خطاطان، شعرا و اهل .ه 912ـ873از سال 

خوشنويس و سرپرسـت  ( توان به جعفر تبريزي مي دربار او ةاز استادان برجست .فضل و ادب بود
الـدين   پير احمد باغشمالي، ميـر خليـل و خواجـه غيـاث    ) مذهب مجلد و( الدين قوام ،)كتابخانه

  ].277ص،18[ اشاره كرد
تـا   كـرد مند بود و همين امر زمينه را فراهم  هبايسنقر تيموري به شعر، حماسه و افسانه عالق

سياسـي   ةاندرزنامـ حقيقت نوعي  در بايسنقري ةشاهنام. آرايي شود به دستور وي كتاب شاهنامه
مغول تيموري بوده تا در سلطه و حكومت خود بر مردم مسـلمان ايـران    ـ براي شاهزادگان ترك

  .ندكنجانب فرهنگ را حفظ 
ن را موالنا جعفر تبريزي به خط آمجلس است كه كتابت  22برگ و  690اين نسخه داراي 
 ].122ص،2[ ق انجام داده است.ه 833االول سال  نستعليق در جمادي

هـا   آن درپـردازي   كاري و دقيقه نهايت ريزهتوان به  مي از مختصات بصري موجود در تصاوير
  .اند مجالس شكار و نبرد با سرزندگي و نشاط فراوان تصوير شدهاينكه و  دكراشاره 

سازي محض  اجتناب از قرينه. بندي متشكل از عناصر افقي و مورب است گاه شالوده تركيب
جنبش و مجالس بزم را سـاكن و آرام   نزاع و كارزار را پرهاي  دهد كه صحنه مي به نگارگر امكان

  ].73ص،9[ مجسم كند
پيداست كه در نگارگري  ،ق نوشته شده.ه 829كه در سال  ،داشت جعفر بايسنقري از عرضه

خليل مصور و موالنا علي تبريزي دست داشته و موالنا محمد هم بخشي از آن را كتابـت   آن مير
 ].44ص ،34[ الدين تبريزي هم جلد آن را به انجام رسانده است و موالنا قوام كرده

ة اجتمـاعي نقطـ   ـ در تاريخ ايران پس از اسالم، عصر صفوي به لحاظ تحوالت مهـم سياسـي  
نـوزايي ملـي    .دشـو  شود كه با حكومت انقالبي شاه اسماعيل صفوي آغاز مي عطفي محسوب مي

 ةدر تبريـز و سـپس از اصـفهان شـروع شـد و تـأثيرات آن در همـ       ابتدا  ايران در زمان صفويان،
هاي  دوستي و حمايت طبقة حاكم از زمينه در اين عصر، هنر .دشقلمروهاي حيات هنري احساس 

  .اي دارد در اين ميان، شاه طهماسب جايگاه ويژه. ناپذير است مختلف هنري امري انكار
به سلطنت رسيد، البته او  ،سالگي 11فرزند شاه اسماعيل، بعد از مرگ پدر و در  ،طهماسب

  ].22ـ21ص،1[ كه به حكومت رسيد، در هرات ماند و سپس به تبريز رفت ق، .ه930تا سال 
شـاه   .شاه طهماسب مردي اديب، با هوش و ذكاوت و خبره در كارهاي غامض سياسـي بـود  
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دست و توانا بود و هنر  فرمانروايي كرد و خود نيز نقاشي زبر ق در ايران.ه 984طهماسب تا سال 
  ].133ص،28[ محمد فرا گرفته بود الدين بهزاد و سپس از سلطان ابتدا از كمال را صورتگري
تـرين   شـاخص و از  دشـ تـدوين  دربـار شـاه طهماسـب     درنگاره  258با  طهماسبي ةشاهنام

 ةدامنـ  ها دي آنبن تركيب هماهنگي عناصر و .است هصفوي هنر تصويرگري در عهد دستاوردهاي
كيفيت اثر به لحاظ اينكه يك اثر دربـاري اسـت و ميـزان كاربسـت طـال در آن از       ،يرنگ وسيع

  .دكن تأكيد ميمواردي است كه بر تمايزش در ميان ديگر آثار هنري 
 معمـاري و گاهي نيز ها  تنوع اشخاص و جانوران يا گياهان و صخره ،اين نسخههاي  در نگاره

دهنده نيسـت،   كند؛ ولي اين تنوع به هيچ عنوان آزار مي بناها، تنوع و كثرت رنگي را هم ايجاب
  ].95ص،4[ نگاره را بهتر ببيندهاي  كند تمام بخش مي بلكه به بيننده كمك

تحت حمايت و توجه شاه طهماسب هاي  كارگاه در ،پس از مرگ شاه اسماعيل ،شاهنامهاين 
توان گفـت فرهنـگ ايـران در     مي ،واقعدر. دشگذاري  ترتيب به نام وي نام بدينبه انجام رسيد و 

  .دشهنري جديدي از شكوه و عظمت  ةاين دوران وارد عرص

  تيموري و صفوي ةجايگاه زنان در جامع
آثـار مانـدگار در سراسـر     ةو هنري تيمور و نوادگانش جهت توليـد و عرضـ   فرهنگيهاي  فعاليت

  .عودي خويش ادامه دادق به سير ص.نهم ه ةسد
معمـاري بسـيار مـورد     كـه نقاشـي و  انـد   داشته تأكيدنويسندگان مسلمان و اروپايي كامالً 

تيمور هنرمندان بومي را همراه بـا خـود   . تشويق و حمايت دربار تيموري در سمرقند بوده است
 ].55ص،31[ داد مي به بغداد و ديگر شهرها به اقامتگاه جديدش در سمرقند انتقال

ـ متـأثر و  مـؤثر عنوان بخشي  هزنان ب ،ق.در ساختار اجتماعي قرن نهم ه تغييـرات   ةواسـط  ه، ب
دسـتخوش تغييراتـي شـدند كـه      ،بودها  آن ساز پيدايش بسترها  ها و مهاجرت فرهنگي كه جنگ

  .پيامد آن تحوالت فرهنگي و اجتماعي بود
زندگي ايشان به دست سـربازان  ترين تحول در  دانستند كه قرار است بزرگ زنان ايراني نمي
انقالبي كه اثر آن . بسته اين سرزمين بود ةاين تحول انقالبي بزرگ در جامع .مغول صورت گيرد

  ].113ص،7[ زنان در امور سياسي و نفوذ در مراكز مختلف حكومتي بود ةگستردهاي  دخالت
رانش را، بـراي  ويـژه همسـ   تيمور اعضـاي خانـدانش، بـه   آور نيست كه  شگفت ،با اين تفاسير

مقابـل  اي  يكـي از همسـران او مدرسـه    كـه اي  بـه گونـه   ؛كرد مي ساخت بناهاي تاريخي تشويق
 برخـي . مسجد جامع تيمور در سمرقند ساخت و همسر ديگر او در جايي ديگر خانقاهي بنا نهاد

  .ساختندهايي  مقبرهها  آن مكان خواهرانش نيز در ديگر از همسران و
ظهور يافتند كه تعداد آنان از هايي  شخصيت مساعد براي زنان، ةاين زمينبا به وجود آمدن 
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كـه قـدرت و اهميـت زن بـيش از همـه در       طوري به ؛ايران بيشتر بود ديگري در تاريخ ةهر دور
برابـري زن بـا مـرد تـا حـدود       ،در اين طبقه .آشكار شد ،مولد ثروت ةيعني طبق ،متوسط ةطبق

 ي را در امـور مختلـف ايفـا   مـؤثر مردان نقش مهم و  ةمان انداززيادي محسوس بود و زنان به ه
 ].570ص،29[ كردند مي

نقشي را كه زنـي چـون    .تأثير نبود موقعيت ممتازي كه زنان نزد مغوالن داشتند در ايران بي
عهده داشت و اينكه زني در فارس به مقام اتابكي رسيد حاكي از بهبود رتركان خاتون در فارس ب

حجابي زنان مغول به حدي در ايران نفوذ پيدا كرده بود كه  بي ،با وجود اين .زنان استوضع نسبي 
فرماني مبني بر لزوم حجاب زنان صادر  ،ق .ه 700در سال  ،فرمانرواي هرات الدين كرت، ملك فخر

كردنـد،   ميان بـاز مـي   فرق را از. موهاي زنان بلند و طرز آرايش آن ساده بود ].698،ص17[ كرد
 موها از زير كاله نمايـان بـود   ،به اين ترتيب. انداختند ها مي بافتند و بر شانه گيسوان را دو تا مي

كردند  پوشي در مقابل ديگران حضور پيدا مي ها نيز در بارعام بدون هيچ پرده خاتون ].390،ص3[
ايراني را  آزادي در پوشش زنان مغول از مواردي بود كه زنان ].396ص،3[ و هيچ حجابي نداشتند

تأثير خويش قرار داد، اما با توجه بـه مسـتندات مكتـوب، ايرانيـان حـدودي را در نظـر        نيز تحت
شده  گونه كه با توجه به فضاي خصوصي و عمومي پوشش زنان ايراني تعريف مي اند؛ بدين داشته

  .ها به پوشاك با زنان مغولي بوده است است و اين وجه تمايز رويكرد آن
 اصـوالً . افكندنـد  مـي  شدن از منازل حجاب كامل داشتند و برقع به هنگام خارج زنان ايراني

  ].70ص،8[ وآمد داشتند و مكالمه با آنان در مالعام ممنوع بود كمتر در مالعام رفت
از طبقـات  اي  شايد اغراق نباشد كه زنان عهـد مغـول در هـر مرتبـه و طبقـه      ،روي هم رفته

ـ    طوري به ؛نددوار ديگر نيستيك از ا جامعه قابل قياس با هيچ  معاصـر  ةكه اين وضـع مـردم بيگان
 .را به شگفتي و اعجاب وا داشته استها  آن

كـردن مـذهب    ساسي شـاهان صـفوي، نظيـر رسـمي    ابا استقرار حكومت صفويان و اقدامات 
 ةتكـوين و تشـكيل حكومـت مركـزي جامعـ     ، ]24ص،19[ ان مذهب رسمي كشـور وعن شيعه به

؛ دكـر تحـوالت بنيـاديني را در سياسـت، فرهنـگ و هنـر تجربـه        ايران، همگام با تحوالت اروپا،
  .و جايگاه زن در ساحت اجتماعي اين دوره تغيير نگرش جامعه به نقش: همچون

ق ايران، نقش مهمي در پيشرفت هنر  .دهم ه ةگذار خاندان صفوي در سدتأثيربرخي از زنان 
بسياري براي مصارف فرهنگـي و مـذهبي از خـود بـه جـاي      هاي  موقوفهها  آن .در ايران داشتند

از زنـدگي  اي  در برهـه  ،م اينكـه فـردي هنرپـرور و هنرمنـد بـود     غر بهشاه طهماسب . اند اشتهذگ
ذالـك   مـع . دشـ خويش تغيير رويه داد و به فردي خشن، متعصب و غاضب هنر و هنروري بـدل  

  .شددكي با ادوار پيش از خود متفاوت وضعيت زنان در زمان سلطنت شاه طهماسب ان
ـ هـايي   زنان نيز در اين برهه به جهت نگرش خاص و تعصب شاه با محدوديت  رو شـدند  هروب

  ].54ص،24[
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زنـان دربـاري و    .نشـين شـدند   اشراف خانه ةو طبق در اين زمان بود كه زنان وابسته به دربار
ـ هـا   آن اجتمـاعي بردند و ارتباطـات   مي سر هاشراف اغلب در حرمسراها ب  شـدت محـدود شـد    هب

ها  خانه و اندروني ةرا فراهم كرد كه وظايف زنان در محدوداي  شرايط مذكور زمينه ].87ص،27[
چـوب اصـول و بـا حفـظ حـريم در       خارج از حريم خانه و در چارهاي  تعريف شود؛ البته فعاليت

مور مرتبط با فرهنگ و هنـر  ا دادن روحيات لطيف انجام ةواسط هپذيرفت و ب مي خارج نيز صورت
  .هايشان بود از فعاليت

و وي  گذار بـود  تأثيرمشوقي موفق و بسيار  ،طور مثال، خواهر شاه طهماسب، سلطان خانم هب
هـاي   شاهزاده ،همچنين. ق، امر وقف به نام چهارده معصوم را رواج داد .ه 963ـ962هاي  در سال

  ].51ـ50ص،21[ كردند مي ديگر نيز از هنر حمايت
 ةبلكـه در عرصـ   ،اند اجتماعي نبودههاي  تنها دور از صحنه نهزنان  ،ادوار تيموري و صفوي در

  .اجتماع و فرهنگ و هنر بسيار فعال ظاهر شدند
متعـددي  هـاي   اوج و افـول  ،در طول تاريخ ايران، زنان به لحاظ منزلت فـردي و اجتمـاعي  

گيز و همراه بـا وقـار، متانـت و پوشـيدگي     بران داشتند، اما همواره حضور زنان در جامعه تحسين
 ].9ص،8[ بوده است

هـا   ايالت ةتنها در امور خانوادگي توانا بودند، بلكه به دليل لياقت خويش، در ادار اين زنان نه
خالف ايـن تصـور كـه حضـور      بر ،همچنين. كردند مي و امور سياسي نيز سهم داشتند و دخالت

ان معاصـر آغـاز شـده، زنـان در دوران تيمـوري و صـفوي       اجتماعي از دورهاي  زنان در فعاليت
  ].93ص،22[ اند اجتماعي نبودههاي  نشين و دور از فعاليت شده خانه چنان هم كه تصور مي آن

ـ   زنـان بـر امـوال خـود اختيـارات داشــتند و      ،در عصـر تيمـوري و صــفوي   ،طـور خالصـه   هب
  .دهند هزينه كنند مي توانستند در اموري كه تشخيص مي

 كه اگر زني نزد اميـري اي  به گونه ؛زنان از حقوق و امتيازاتي برخوردار بودند ،اين دوراندر 
خواست، به سبب احتـرام زنـان، اگـر     مي جزاي خود يا خويشاوندانش عفوة رفت و از او دربار مي

 در بـاالي بيشـتر فـرامين شـاهي ايـن دوران      ،همچنـين . شـد  مـي  جرم كوچك بـود، بخشـوده  
  ].92صهمان،[ »...فرمان سلطان و خواتينبه «: نوشتند مي

 ةت حاكمـه در جامعـ  ئـ د تحليل موقعيت اجتماعي زنان دربار و وابسـته بـه هي  شآنچه بيان 
تر عالوه بـر   آشكار است كه زنان طبقات متوسط و پايين. ايران عصر تيموري و صفوي بوده است

  .نوادگي و اجتماعي بودندخاهاي  تري از فعاليت متنوعهاي  آزادي عمل بيشتر، داراي حوزه
روسـتايي، زن  هـاي   در خـانواده . زنان طبقات پايين در روابط اجتماعي خود آزادتـر بودنـد  

زنان عشاير عالوه بر كـار  . داري و تربيت فرزندان و رسيدگي به امور كشاورزي بود موظف به نگه
  ].86ص،6[ به دامداري نيز مشغول بودند ،خانه
نگارگري اسـت كـه در    ةماند آثار برجاي كند،كد ؤشده را م موارد يادتواند  ميآنچه  ،همچنين
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با نگاهي بر تصـاوير منتخـب متوجـه جـايگيري     . اند زنان به تصوير كشيده شده ةآن هر دو طبق
در باالترين بخـش تصـوير و    زنان دربار عمدتاً. دي تصاوير خواهيم شدنب متفاوت زنان در تركيب

 ،پايين اجتمـاع  ةزنان طبق. اند فضاي عمومي به تصوير كشيده شده در فضاهاي اندروني و دور از
از زنان دربار و  ند، در فضاهاي متفاوتهستها  آن ةنوازان نمايند كه خدمه، رقصندگان و موسيقي

 .اند به نمايش درآمدهها  در پايين نگاره

  تيموري ةدر دور كلي پوشش زنانهاي  ويژگي
ردا يا باالپوش سـبك مغـولي و   توان به  تيموريان مي ةزنان در دور ةهاي برجست پوشش ةاز نمون

حالت آزاد  وماًمتيموري ع ةپوشاك زنان .پوشاند را ميتا قوزك پا  كه اشاره كرد رداهايي بسيار بلند
مالحظه در مورد پوشش زنـان   درخورهاي  از ديگر ويژگي. و گشاد دارد و به بدن نچسبيده است

شـد   اين سبك طوري تنظيم مي. ديگر استكهاي مختلف رنگارنگ روي ي تيموري، پوشيدن اليه
هـاي   دور گردن بازي بود؛ به ترتيبي كـه اليـه   ةداراي حلق) بيروني ةين الينخست(رويي  ةكه الي

ها در يك جـا   ها و رنگ شكوه طرح حقيقت غرض نمايش پر گذاشت كه در زيرين را به نمايش مي
شوند كـه از تنـوع    بخشي از پوشش زنان تيموري محسوب ميها نيز  سرپوش ].196،ص23[ بود

  .ها مورد توجه است هاي مرواريد نشان و مزين به پرهاي رنگي در آن برخوردارند و كاربرد تاج
  :زنان دربار تيمور نوشته است ةكالويخو، سفير اسپانيا، شرحي از جام
جـنس ابريشـم سـرخ بـا     شـنلي از  ... هـايش  روي لبـاس ... خانوم، همسر اصلي شـاه تيمـور  

بلندي داشت كـه روي   ةاين لباس بسيار گشاد بود و دنبال. پوشيد مي طالييهاي  دوزي گالبتون
وجود پوشـش   .شد مي اين شنل آستين نداشت و دامن آن در پايين بسيار گشاد. افتاد مي زمين
گذاشـتند و   مـي  افتاد و گاهي همراه با كاله مغولي مردان نيـز آن را بـر سـر    مي پشت كه تا ،سر

كرده با ابرواني كه از باالي بيني به حـالتي بسـيار كمـاني كشـيده      هاي بيش از حد آرايش چهره
 .تر شده بود تر و موقر چين كلي پوشاك زنان كم طور بود، همگي بقاياي سبك مغولي بودند، اما به

 كـه تـا روي زانوهـا    اي تنـه  عناصري از پوشاك مردان را نيز گرفته بودند؛ براي مثال، نـيم ها  آن
  ].2585ص،10[ رسيد، دكمه و بندينك و كمربند مي

ات طراحي شده تزييناين عهد در جهت نمايش تجمالت و تنوع چشمگير هاي  اغلب پوشش
هـا   آن گرفته و وجه تمـايز  مي رنگي لباس بر روي هم قرار ةكه حتي تا چهارالياي  به گونه. است
هـا   تنـه  پـاييني نـيم   ةو لبـ ها  ي همچون دور سينه، آستينوه بر تفكيك رنگي، به مدد عناصرعال

  .شده است مي آشكار
ه كـ  لباس زنان به لباس مردان شـباهت داشـت؛ چنـان    ،از بسياري از جهات ،از نظر پوشش

ذكـر  هـا   آن چنـداني را ميـان لبـاس    تتفـاو  ،مسافراني كه زنان و مردان مغولي را ديده بودنـد 
  ].102ـ89ص،33[ لباس زنان از قيمت و ارزش باالتري برخوردار بود ،حال اين با. كنند نمي
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  صفوي ةكلي پوشش زنان در دورهاي  ويژگي
. شده دانست اليه و دوخته چندهاي  پوش تنتوان متشكل از  مي كلي طور پوشش زنان صفوي را به

 همچنـان صفوي،  ةدر اوايل دورها  لباس. آالت و جواهر نيز همراه آنان بود انواع پوشش سر، زيور
راه  راههـاي   پوش زنان انواع زير ،در دوران شاه عباس اول. ندكرد مي را تداعيدورة تيموري سبك 
 كـه تـا زمـين    ،راه سـاده يـا راه  هـاي   شـلوار  را باها  كردند و پيراهن مي نازك به تن ةخان يا چهار

تـري   رداي كوتـاه  د؛شـ سپس انواع جديدي از لبـاس ارائـه    ].51ص ،19[ پوشيدند مي رسيد، مي
متـري   يتسـان  10 يـا  8شد كـه تـا    مي دوزي پوشيده كوتاه و زربفت حاشيههاي  همراه با چكمه
  ].52ص همان،[ دشول امتدها  شكل با انواع روبنده تاجي مثلثي رسيد و نيم مي باالي قوزك پا

از پوشـاك  پوشاك ايراني قد و قامت را بلندتر : نويسد مي پوشاك زنان صفوي ةشاردن دربار
. خواننـد  مي پيراهن را قميص. لباس زنان همانند پوشاك مردان است .دهد ما اروپاييان نشان مي
 ه تـا پاشـنه  ك چنان ؛مردان استهاي  بانوان بلندتر از كليجههاي  پوش باال. از جلو تا ناف باز است

 پاي خـود را اي  مهچك زنان با نيم. دارد بانوان باريك است و يك شصت پهناهاي  كمربند. رسد مي
  ].222ص ،20[ رسد مي پوشانند كه تا چهار انگشت باالتر از قوزك مي

تنـه مجـزا    تنـه و پـايين   زنان ايرانـي از بـاال  هاي  لباس: نويسد مي تاورنيه نيز در اين خصوص
پا به پايين  ةجلو باز و از ماهيچ از .روي هم و يكسره است و با لباس مردان تفاوتي ندارد .نيست

 آستينشان به دست و بازو چسبيده و به پشت دست بندند، كمرشان را تنگ نمي .كند تجاوز نمي
كفش زنان ايراني با كفش مردان  .رسد پا مي ةبلندي شلوار زنان همچون مردان تا پاشن .رسد مي

  ].241ص ،11[ سبز، قرمز، زرد و بنفش است فرقي ندارد و رنگ آن خصوصاً
بود كه از جلو گردن تـا  ) قميص( صفوي شامل شلوار و پيراهن ةپوشش زنان دور ،مجموع در

آسـتين كوتـاه،   . داشتسه نوع آستين ، رسيد مي تا پاشنهكه  ،باالپوش بلند. به ناف چاك داشت
ت به لبـاس وصـل بـوده    شن از پآ ةپوشاند و ادام مي آستين بلند و آستيني كه قسمتي از بازو را

 بـه تـن  هـا   تـر بـوده اسـت و از زيـر لبـاس      راهني ديگر كه از جنسـي لطيـف  است و آويزان و پي
كـه زنـان متمـول و     ،تـاج  نـيم  تـاج و ، بسـتند  مـي  كه بـر روي پيشـاني  ، 1بند پيشاني .كردند مي

گذاشـتند نيـز از    مي كاله كوچكي كه گاه از زير روسري بر سر و ،گذاشتند مي به سرها  شاهزاده
  ].63ص،12[ رود مي شمار سر آن دوران بههاي  پوشش

                                                        
زنـان تيمـوري بـوده    هاي  تاج  تاج و نيم كه آذينهايي  يافته كه با مرواريد مي تزئيني بةبند جن  گاهي اين پيشاني 1.

اسـت كـه   اي  روسري زنان شبيه پارچه :نويسد مي شاه عباس ةروسري زنان در دور ةدرباردالواله «. قرابت دارد
 آن از عقب تا روي زمين هم ادامه پيدا ةمتفاوت است و دنبالها  رنگ روسري ...بردند مي كار  زنان بغداد هم به

با حركت سـر بـه اطـراف    نان آويزان است كه آاز پيشاني  ،مرواريد، به طول چهار انگشت چند رشته... كند مي
  ].147ص  ،15[ »كند مي حركت



  1393 زمستان، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در   540

  بايسنقري و طهماسبيهاي  شاهنامههاي  پوشش زنان در نگارههاي  مؤلفه
ـ  شـده  بررسـي ك از ادوار ي اصلي پوشاك زنان هركلي هاي  ويژگي شـده و   منـابع ثبـت   ةواسـط  هب

اما آنچه وجوه افتراق و اشتراك موجـود در لبـاس زنـان    . دشارائه  مكتوب متعلق به همان دوران
هاي  و اسناد مصور و نمونهها  نقاشيتواند با بررسي  مي دكن مي يموري و صفوي را منعكسعهد ت
نزديك به حقيقـت از پوشـش    نسبتاًهاي  مصداقها  نقاشي .دشودوران حاصل مانده از آن  برجاي

  .ند و ضرورت اين امر در منابع آمده استا يصزنان در فضاهاي عمومي و خصو
ها  آن كمي ازهاي  كه نمونههايي  ساختن البسه در دوره جهت مستندعالوه بر آنكه ها  نقاشي

ها  هاي گوناگون لباس دادن چگونگي پوشيدن قسمت دارند، در نشاناي  مانده اهميت ويژه برجاي
مفصل و اجزاي گوناگون بـوده  هاي  چراكه لباس ايراني متشكل از اليه، باشند مي نيز مفيد فايده

صريحي كه از لباس خانگي زنان شده حائز اهميت اسـت، چـون كـه    تعبير دقيق و اغلب . است
ها  آن قادر به توصيف لباس عام مستور بوده و تعداد قليلي از ناظران مستقيماًزنان در مأل معموالً
  ].196ص،30[اند  شده

بايسـنقري و   ةشـاهنام هـاي   و صـفوي در نگـاره  دورة تيموري با نگاهي كلي به پوشش زنان 
  .پوش پاي ،پوش تن، سرپوش :دكربندي  شرح طبقهدين پوشاك آنان را ب انتو مي طهماسبي

  سرپوش
توان مشاهده  مي بايسنقري ةشاهنامهاي  هاي تصويري از نگاره با توجه به نمونه ،در دوران تيموري

نمايان است و اين  ها كامالً نداشته و موها، گردن و گوشرا در برحجاب  وجهكرد كه پوشش سر 
شده  هاي سر تصوير اما در پوشش. منطبق است مسئله با توضيحات تاريخي دوران تيموري كامالً

سـر و   هايي را مشاهده كرد كـه كـامالً   توان پوشش مي ،در دوران صفوي ،طهماسبي ةشاهنامدر 
در  ).17، تصوير1جدول( بلند است ةها آمده و شبيه به يك مقنع گردن را پوشانده و تا روي شانه

نيز قسـمت   شده هاي استفاده و حتي در دستارد رس بلندي روسري تا زير زانوان مي ،برخي موارد
بودن بيشتر مد نظر گرفته  پوشيده ةجنبحال،  عين در. است شده بيشتري از سر و گردن پوشيده

 به تصوير در آمده استها  طور كاله ها و همين تاج ها و نيم انواع تاج ،شاهنامهدر هر دو . شده است
  .كنند كه بيشتر جنبة تزيين را در مقولة سرپوش تقويت مي

  پوش تن
ات متفـاوت  تزيينـ همـراه بـا    پيراهن زيرين، قبا، عبا و ردا، ،رنگي ةچندين الي از در هر دو دوره،

 .)2 جـدول ( اند هشددكمه مهار  ةشال كمر و گاهي به وسيل، كه گاهي با كمربند ند،ا تشكيل شده
قـد   .نـد بلند در مـواردي داراي آسـتين كوتـاه يـا     .ندباز بسته و گاه جلو ها گاهي جلو اين پوشش
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تفاوت شاخصي كه در ايـن دو  . يا زير زانو بوده است يا تا روي زانو، به بلندي قامت فردها  لباس
بـيش از  هـا   در برخي موارد آسـتين لبـاس   بايسنقري ةشاهنامدر  قابل مالحظه است اينكهدوره 

نسـبت بـه    بايسـنقري ة شـاهنام در  ،همچنـين . رسد مي اندازه بلند است و گاهي تا پايين زانوان
 ةات در دورتزيينـ ميـزان  . شوند مي ديدهها  لباس ةتنوع بيشتري در شكل يق طهماسبي ةشاهنام

شـده  توجـه  مقوله  نحتي در لباس خدمه نيز به ايبيشتر بوده و دورة تيموري صفوي به نسبت 
تصـويري در  هـاي   با توجـه بـه نمونـه    ،ها الحاقي به لباس تزيينعنوان يك  هبخز  كاربست. است

خصـوص خدمـه، از    زنـان، بـه   ،شـاهنامه در هـر دو   .بيشتر مرسـوم بـوده اسـت    ،دوران تيموري
 بـه صـورت آزاد بـوده و تـا روي پاهـا را      دنـد كـه  كر مي رنگي ساده و منقش استفادههاي  شلوار
  .)25، تصوير2ولجد( ه استپوشانيد مي

  پوش پاي
را كـه ماننـد صـندل اسـت و كمـي روي پـا        ،زنانـه كفش گونه يك  فقط بايسنقري ةشاهنامدر 

هاي زنانه در  كفش .را شاهد هستيمتنوع بيشتري  طهماسبي ةشاهناماما در  .ديده شد پوشانده،
گـروه   .شـوند  مـي  سه دسته تقسيم  از نظر قالب به شده بررسيهاي  عهد صفوي با توجه به نگاره

 كـه روي پـا را   دارد جـانبي بـا پوششـي   هـاي   كنند و ديواره مي نخست از ساختار كفش تبعيت
رويي  ةديوار فقطدهند و  هستند كه پشت پا را پوشش نميهايي  پوش پايديگر  ةگون. پوشاند مي

مـوارد از   و در برخـي  يسـتند رنـگ ن  تيـره  الزامـاً . نـد ا شـبيه دمپـايي  اي  به گونه و و جانبي دارند
ات تزيينـ در برخي مـوارد از   ،همچنين. كنند مي ها تبعيت پوش تنهاي روشن و حتي رنگ  رنگ

 .)3 جـدول ( انـد   بـا پاشـنه   هدار و همـرا  گروهي نيز شبيه به چكمـه و سـاق   .مكرر نيز برخوردارند
  .اند دهشلحاظ ها  پوش پاييك وجه ثابت در  منزلة هات همچنان بتزيين

  ها شاهنامهدر پوشاك زنان مصور در  شده ات استفادهتزيين
با توجـه   ،بايسنقري و طهماسبيهاي  شاهنامهشده در  زنان تصوير رفته در پوشاك كار هتزيينات ب

دو  ،تصـاوير  ةبـا مشـاهد   ،طـوركلي  بـه . اند شدهبررسي  ،ها آن بندي و تركيبها  مايه نقش ةبه گون
  .يتزيينالحاقات  .2و  يتزييننقوش  .1 :ها مشهود است ي عمده در لباستزيين ةمقول

  يتزييننقوش 
گونـاگون بـر سـطح لبـاس بـانوان در      هاي  بندي مختلفي است كه با تركيبهاي  مايه شامل نقش

 طيـف وسـيعي از نقـوش گيـاهي و حيـواني را شـامل      ها  مايه اين نقش. نقش بسته استها  نگاره
هـا،   بندي فاخر در يقـه  لب يك تركيبصورت تكرار منظم بر سطح پارچه يا در قا هشوند كه ب مي

  :ندموارداين مايه شامل  نقش ةعمد. اند فته شدهركار گ هبها  لباسهاي  حاشيهو ها  آستين
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 ؛)ختايي و اسليمي( نقوش گياهي. 1
 ؛نقوش حيواني. 2
 .نقوش هندسي. 3

. نـد ا هـاي تـزيين اسـليمي و ختـايي     هاي گياهي كه شامل دو گروه اصلي از نگـاره  مايه نقش
هـاي   و بـرگ  هـاي گـرد   ، گـل عباسـي  هـاي شـاه   هـا، گـل   غنچه ةهاي ختايي شامل پاي مايه نقش

دو دوره  در هـر بنـدي   صورت تركيب هبو هم تكرار منظم در سراسر پوشاك با ند كه هم ا لوتوس
  .اند استفاده شده

 را پـوش  تـن كـه گـردن    ،لبـه  چين سه پهن يا چهار ةماي از يك نقش ،دورة تيموريدر ايران 
طـور مجـزا    هاين يقه يا ب. شد مي ادامه داشت، تشكيلها  آراست و از جلو و عقب تا روي شانه مي

  ].39ص،32[ شد مي دوزي لبه پوش تنبه  گرفت، يا مستقيماً مي قرار پوش تنروي ه ب
در . با قـدرت تمـام آشـكار اسـت    ها  آن هاي چيني در پذيري از سبك تأثيربديهي است كه 

دقـت در   ،همچنين .توان ديد مي بسيار) عباسي شاه(ق گل نيلوفر .ه 9قرن هاي  فتهنگار با و نقش
  ].202ص،28[ افزايش يافت طوركلي بهي در اين دوره هاي تزيين ترسيم موضوع

در اسـت كـه   اي  پرنـده  حيواني موجود بر لباس بانوان شامل تكرار نقش ةماي نقشترين  عمده
  .به مرغابي شباهت دارداغلب موارد 

  ].همان[ كار رفته است هعهد تيموري بسيار بهاي  مرغابي در نقوش پارچه
 تـزيين بـراي  هـا   از حيوانـات و پيكـره  اي  ماهرانههاي  طرح، ميالدي 1530/ ق.ه940 سالتا 

 ،طهماسبي ةشاهنامشده در  تصوير ةپوشاك زناندر  ].198ص،30[ شد مي كار برده همنسوجات ب
  .شود مي عالوه بر نقش مرغابي نقش پرندگان ديگري چون قو و حواصيل نيز ديده

 زيگزاگ و شطرنجي است كـه در  ةماي ها بيشتر شامل نقش ات لباستزييننقوش هندسي در 
. اسـت  شدهاستفاده  )شطرنجي(ها  لباس ةو در يق) زيگزاگ(ها، شلوار بانوان  پوش ها، تن پوش  سر

ـ  كه در عصر صفوي نيز عمدتاًاند  گوناگوني بودههاي  بندي تركيبداراي  ،عالوه بر اين صـورت   هب
براساس . شده است مي شده همراه دوزي ات حاشيهتزييناريب بود كه با ) محرمات(راه  ساختار راه
 طهماسـبي  ةشـاهنام در  ،ات گيـاهي و حيـواني  تزيينـ خصوص  به ،اتتزيينتنوع  ،شده موارد ذكر

  .را دريافتها  قرابت نگارهتوان  مينيز هندسي  نقوشدر و  خورد بيشتر به چشم مي

  يتزيينالحاقات 
الحاقات جانبي از سوي هنرمندان نگارگر در نظـر گرفتـه    منزلة هي كه بتزيينبه عناصر  ،ادامهدر 
  .مكني مي اشاره ،شده است تأكيدها  آن و در اسناد و منابع نيز براند  شده
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  كمربند و شال
مخفـي  بـه دو صـورت آشـكار و    هـا   پـوش  تـن بر كه  ،كمربند و شالاز كاربست آنچه در تصاوير 

همچنـين   شود، ميالحاقي قلمداد  تزيينيك  منزلة هاين نكته است كه عالوه بر اينكه ب، آيد مي بر
  .است دهش مي بانوان نيز لحاظلباس  ةكنند مهار ةمنزل هب

دورة تيمـوري  مردان و زنـان در   پوش تني تزيينكمربند و شال از اجزاي اصلي و همچنين 
  ].361ص،25[ بوده است

  پوست و خز
 بايسـنقري  ةشـاهنام تيموري با استناد به تصاوير  ةروهاي بانوان د كاربست پوست و خز در لباس

  .ده استشباالپوش زنان لحاظ  ةات الحاقي بيشتر در يقتزييناين . مشهود است
كه گـاه از  اند  يك عبا روي دوششان انداختهبارها ديده شده كه هم مردان و هم زنان اغلب 

 .شـده اسـت   تزيين ميشانه تا پايين،  ةآستر خز بوده و بيشتر در قسمت زانو و همچنين از ناحي
انـد، برداشـتي    تصوير كشـيده شـده  ه بها  واقعيت امر آنكه، بسياري از رواياتي كه در اين نقاشي

  ].188ص،30[ است از زنان خاندان سلطنتي

  مرواريدهاي  رشته
مرواريدي اشاره هاي  توان به رشته مي ات الحاقي در پوشاك زنان تيموري و صفويتزييناز ديگر 

  .تصوير شده استها  هاي آن د كه بيشتر در سرپوشكر
حقيقـت   زننـد و در  مـي  وسيله قـالب  هو اطراف چانه يك يا چند رشته مرواريد بها  دور گونه

 دهـد  هـا مـي   آن مرواريد پنهان شده كه زيبايي خاصي بـه هاي  هدر زير دانها  آن نيمي از صورت
  ].643ص،5[

  هـا خـودداري   نگـاره  همةكامل ة به علت تنوع و كثرت تصاوير و محدوديت در نوشتار از ارائ
بايسـنقري و   ةشـاهنام شـده در دو   هـاي بررسـي   ين نگـاره تـر  مهـم چند تصـوير از   ده و صرفاًش

تطبيقي به همـراه تصـاوير خطـي برخـي از      هاي ولطهماسبي آورده شده و موارد خاص در جد
  .استشده ضرورت بررسي  نقوش به
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  طهماسبي و بايسنقريشاهنامةمقايسة تطبيقي پوشش زنان در.1جدول 
 بايسنقريشاهنامة
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قباي كوتاه وجلوباز و آستين
 

بلند با
 

شالي به كمر
  

1 .
قبا آستين
 

كوتاه با يق
 ة

برگشته و 
س

ك جلو لبا
جلوبسته با چا

 

  

 

 

  

      

 طهماسبي شاهنامة

24
 .

رداي بلند آستين
 

كوتاه
 

و جلو
 

باز 
با يقه
 

برگشته
 

23
 .

رداي بلند آستين
 

كوتاه و جلو
 

باز 
بدون يقه

 

22
 .

رداي كوتاه جلو
 

باز آستين كوتاه و 
آستر رنگي و مهار
 

شده با بندي در كمر
 

21
 .

قباي كوتاه آستين
 

بلند و جلو
 

باز 
همراه با رداي بلند و شالي در كمر و 

آستر رنگي متفاوت
 

20.
قباي بلند جلو
 

باز با 
آستين گشاد

 

19.
قباي بلند جلو
 

گ 
باز با آستين تن

و چسبان
 

18.
پيراهن رويي بلند و
 

 جلو
باز تا 

روي شكم
 

17.
پير اهن رويي جلو

باز با دكمه يا
ك سر

بندين
آ

س
ري

 

16.
پيراهن رويي بلند با دكمه در

گردن
 

15.
پيراهن زيرين كوتاه و آستين
 

بلند
 

14.
پيراهن زيرين رنگي جلو
 

بسته
 

13.
پيراهن ز

يريقه
 

گرد سفيد و جلو
باز 
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 طهماسبي و بايسنقري ةشاهناممقايسة تطبيقي سرپوش زنان در . 2جدول

 

7 .
نيم
 

برجستهكاله با لبة 
 

6 .
دستار سر رنگي و

ش
منق

 

5 .
كاله لبه
 

دار با 
 ر

ش مهارشده با
پو

 
نخ در

زير گلو
 

4 .
روسري با نيم
 

تاج
و مرواريد

 

3 .
روسري با تاج و 

مرواريد
 

2 .
روسري با تزيين

مرواريد
  

1 .
روسري سفيد
 

گ
رن

ش
منق

 
كوتاه و جلو
 

باز 
با 

پوشانندگي 
شانه
ها 

 

شاهنامة بايسنقري
 

   

 

 

  

16
 .

دستار ساده چند
 

اليه
 

15
 .

دستار با تور زير چانه جهت 
ش گردن

پوش
 

14
 .

دستاري طبقاتي پيچيده بر 
سر با تزيين پر و گل زينتي

 

13
 .

روسري بلند تا زير زانو 
  

12
 .

روسري چند
 

الية كوتاه با گره
زير چانه و مرواريد

 

11
 .

روسري بلند با گرة زير چانه 10
 .

ش 
روسري سفيد كوتاه منق
طاليي با روبند تور و مرواريد

 

9 .
ش با 

روسري سفيد كوتاه منق
بند زير
 

چانه
 

شاهنام
 ة

طهماسبي
  

  

 

 

     

24
 .

تاج ساده قبه
 

دار
 

23
 .

نوار پيشاني
 

22
 .

كاله بزرگ با لبه
 

برگشته به سمت باالهاي 
 

21
 .

كاله با تزيين خز و 
پوست

 

20
 .

كاله با انحناي پشت 
گردن و لبة مزين

 

19
 .

كاله زير روسري
 

18
 .

مقنعة پوشيده و بلند 
زنان جوان با نوار پارچه
 

ص گيسواناي 
مخصو

 

17
 .

يده  مقنعة كوتاه و پوش
زنان مسن
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28
 .

ش و روبند
روسري منق

 

27
 .

نيم
 

تاج ساده منحني با 
روسري و مرواريد

 

26
 .

نيم
 

تاج برگي شكل با 
روسري كوتاه و مرواريد

 

25
 .

نيم
 

تاج كنگره
 

دار با روسري
گ

كوتاه و تور دور گردن و سن
 

هاي 
زينتي

 

   
 

 

  
  
  
  

  طهماسبي و بايسنقري ةشاهنامدر  پوش پايتفكيك  .3جدول
 رنگ تيره و بدون پاشنه با پوشش اندك روي پا ساده، تك. 1

 ةشاهنام
 بايسنقري

 
 

صندل . 5
 دار پاشنه

كفش ساده و تخت با .4
 تنوع رنگي

دار بهكفش ساق.3
 رنگ تيره

دار بهكفش ساق.2
 رنگ روشن

 ةشاهنام
 طهماسبي

  

 
 

  
گويي بدان بوده، تبيين وجوهي اسـت   كه نوشتار پيش رو به دنبال پاسخهايي  يكي از پرسش

 كنـار  با. دكنمصور ممكن هاي  كه تطبيق پوشاك زنان عهد تيموري و صفوي را با تكيه بر نگاره
فـاخر عهـد    ةشـاهنام دو هـاي   شده در نگاره هاي موجود در پوشاك زنان تصوير مؤلفههم نهادن 

 .دكـر دو محـور اصـلي معرفـي     ةتوان اساس تطبيـق و مقايسـه را بـر پايـ     ، ميتيموري و صفوي
عناصـر   ،بـه زبـان ديگـر   . اسـت خصوص الگوهـا و چگـونگي پوشـاك زنـان      ن مقايسه درنخستي

 
             

ش
اهنام

ط ة
هماسبي

   
  
  

 طهماسبي و بايسنقري ةشاهنام در نانزتطبيقي سرپوش  ةمقايس. 2جدول ةادام
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دهنده در ساختار پوشش زنان شامل مواردي اسـت كـه در سـه قالـب اصـلي سـرپوش،        تشكيل
ـ   ده و هـر شـ پـوش لحـاظ    و پـاي  پوش تن هـاي   واسـطه چگـونگي، الگوهـا و تعـداد اليـه      هيـك ب

هـايي   مؤلفـه شده در صورت ثبات يا تغييـر از   موارد ياد. اند شده مورد توجه قرار گرفته بازشناسي
موقعيـت زنـان در تصـاوير     .پذيرنـد  مـي  تأثيرعصر خويش و اصول حاكم بر آن  نظير اجتماع هم

نيافتني اسـت و زنـان در    اي آرماني و دست به گونه) تيموري ةدور( يبايسنقر ةشاهناممربوط به 
 ةكه از بطن جامعه يا سليق ،اند و به فراخور اين رويكرد اغلب موارد در حالتي رسمي تصوير شده
ـ     كارانه در سـاختار و اليـه   هنرمند برخاسته است، الگويي محافظه چشـم   ههـاي پوششـي آنـان ب

حفظ الگوهـاي   عالوه بر زنان) عهدصفوي( طهماسبي ةشاهناماما در تصاوير مربوط به . خورد مي
مخـتص بـه خـويش دارنـد و ايـن گسـتردگي        ةتري در حـوز  پيش از خود، ميدان فعاليت وسيع

كـه هنرمنـد فرصـت نمـايش      كنـد  مـي موقعيت و فعاليت زنان در تصاوير، اين زمينه را فـراهم  
  .دست آورد هكيفيات گوناگون پوششي را ب

اتي اسـت كـه   تزيينـ مذكور،  ةشاهنامدومين وجه قابل تطبيق در پوشش زنان مصور در دو 
. صورت عناصر الحاقي در پوشاك زنان لحاظ شده اسـت  هها يا ب صورت نقوش بالفصل بر جامه هب

گرفته است؛ امـا آنچـه شـايان توجـه      ات در پوشش ادوار مختلف مورد توجه قرارتزيينكاربست 
تواند در ادوار مختلـف مـورد تطبيـق و     مي كهاست زان و چگونگي كيفيت آن در البسه است مي

گياهي و هندسـي   حيواني، ةمتنوعي از نگارهاي  ي شامل گونهتزيين ةماي نقش. مقايسه قرار گيرد
مختلف البسه يا الگوهـاي تكرارشـونده در   هاي  بديل در بخش هاي بي بندي هستند كه از تركيب

صـورت ثابـت    هبها  ات در پوششة تزيينارائ ةآنچه مسلم است، نحو. كنند پيروي ميسراسر جامه 
ـ  ،زنان عهـد صـفوي   ةدر البسها  آن كيفيت كاربست و تراكم وجود داشته، اما واسـطه رشـد و    هب

ات تزيينـ  ،همچنـين . اسـت چشـمگيرتر   ،هنرمندان ةي و سليقهاي تزيين شكوفايي هنرها و آرايه
. وضوح آشكار است هب) صفوي تيموري و( مواردي است كه در هر دو دوره ازها  الحاقي بر پوشش

و در برخي موارد به جهت تفكيك منزلـت   رندشده نمود كامل دا ياد ةات الحاقي در هر دورتزيين
شده بر پوشش زنان عمـومي   ات الحاقتزيين برخي از. هاي گوناگوني دارند اجتماعي زنان كيفيت

دن زنان درباري موجـود در تصـوير را   كر كدؤتاج رسالت متمايز و م يمو برخي نظير تاج و ن است
  .برعهده داشته است

 شـده  يـاد  ةدور دو پوشش از فراگير و جامع تصاوير از منتخبي ،ها نمونه تكثر و تنوع دليل به
  .)4جدول( است شده ارائه خطي صورت هب
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  طهماسبي شاه و بايسنقري ةشاهنام دو در زنان پوشش از جامع تصاوير ةارائ .4جدول

  گيري نتيجه
و بررسي كتب تـاريخي   طهماسبي ةشاهنامو  بايسنقري ةشاهنامموجود در هاي  به استناد نگاره

  :را اينگونه برشمردتوان نتايج حاصل  مي موجود،
تـوان بـه برخـورداري از تنـوع زيـاد در       مي شده بحث ةاز اشتراكات كلي موجود در دو جامع

هـا   آن بندي ي و تركيبهاي تزيين در قالب نگاره) تيموري و صفوي(پوشش زنان ادوار مورد نظر 
شـده از ديگـر وجـوه مشـترك      رلباس تصويهاي  وجود قرابت در تعداد اليه ،همچنين. دكراشاره 

صـفوي سـاختار پوشـش     ةاز آنجا كه در اوايل دور. است شاهنامهشده در دو  پوشش زنان تصوير
شده در پوشـاك   منظورهاي  دوران تيموري بوده است، ارتباط نزديك ميان تعداد اليه تأثير تحت

  .پذير است هزنان هر دو دوره توجي
هنرمنـد و مخاطـب را در برخـورد بـا اثـر       ةشناسـان  زيبايياينكه حس  ات فارغ ازتزييننقش 

از تعيـين  اي  واسـطه  بي ةنمايند دتوان ، ميدكن مي اغنا) شده از آن پوشش يا تصوير نقاشي(هنري 
بندي را در سـطوح   اين طبقه دتوان مي اتتزيينگوناگون هاي  كيفيت. جايگاه اجتماعي افراد باشد
زيـرا  ، شوند مي الحاقي مصداق عيني اين ابزار تفكيك قلمدادات تزيين. مختلف به نمايش درآورد

 زنان درباري زنان خدمه و طبقة متوسط  رديف

پوشش زنان 
 ةشاهنام

  بايسنقري

 

  

پوشش زنان 
 ةشاهنامدر 
  طهماسبي شاه

  
  



  1393 زمستان، 4، شمارة 6، دورة فرهنگ و هنرزن در   550

ـ  استي تزيينسنت رايج ها  يافته بر پوشش متنوع انعكاسهاي  مايه استفاده از نقش خصـوص   هو ب
سـطوح   ةزنان از هم همةرفته در پوشاك  كار هاصلي ب مؤلفةپارچه و لباس  تزييندر عهد صفوي 

از نظـر كميـت و تنـوع     طهماسـبي  ةشاهنامباس زنان در ات لتزيين. مختلف اجتماعي بوده است
زنـان  هـاي   لبـاس هـا،   است؛ با توجه به نگـاره  بايسنقري ةشاهنامچشمگيرتر از نظاير موجود در 

ايـن تنـوع فـارغ از پيشـرفت فنـي       ،همچنـين . اند ات بيشتري بهره بردهتزيينصفوي از تجمل و 
  .دكنكد ؤتكنيك نساجي در عهد صفوي را متواند روند رو به تعالي  مي هنرمند نگارگر

حفاظت از سرما، لـزوم سـتر و    ةجداي از مقول ،كند مي آنچه ضرورت وجود پوشش را تبيين
حجاب است كه به فراخور شرايط عقيدتي و فرهنگي در جوامع مختلف مورد توجه و تـدبر قـرار   

حظه قرار گرفته اسـت و در  اين امر در طراحي پوشاك زنان بيش از مردان مورد مال. گرفته است
 وجوه مختلفي در جهت حفـظ و تعـالي آن   ،اسالمي ةخصوص ايران دور بهادوار مختلف تاريخي، 

 ةآن زمان، مقولة شدن مذهب شيعه در جامع به دليل رسمي، صفوي ةدر دور. در نظر آمده است
بـا پوشـش    طهماسـبي  ةشاهنامشده در  حجاب و پوشيدگي اهميت بسياري يافت و زنان تصوير

برخـي   ةهمچنين داليل جنبـي ديگـري نظيـر تغييـر روحيـ     . اند بيشتري به تصوير كشيده شده
امـا در  . نبـوده اسـت   تـأثير  نيز بي ،آن سخن گفتيم ةتر دربار كه پيش ،)شاه طهماسب(حاكمان 
ند كه به فراخـور موقعيـت زمـاني بيشـتر     ا اي جامعه ةشده نمايند زنان تصوير بايسنقري ةشاهنام
و هنرمندان نيز به همين نسبت حساسيت كمتـري را  اند  فرهنگ و سنن مغوالن بوده تأثير تحت

  .نددارو نتيجه آنكه پوشش آزادتري نسبت به نظاير عهد صفوي اند  دهكردر اين مقوله لحاظ 
تصـويري و نكـات برآمـده از    هـاي   به استناد نمونـه  ،شده يك از موارد ياد ماهيت وجودي هر

شـده در تصـاوير از سـوي هنرمنـدان      اما كيفيت بصري لحـاظ . ده استشسجل م ،منابع مكتوب
زمـان خـود وفـادار     ةموجود در جامعـ هاي  اينكه او به نمونه. نيز نبايد ناديده گرفته شود نگارگر

اي  مقولـه  ،آرماني را به تصوير كشدهاي  ده در اثر خويش حد اعالي نمونهكربوده يا اينكه سعي 
  .بررسي و تحليل است اي درخور ر نوشتار حاضر است، اما نكتهاست كه خارج از مسي

 منابع
) مجموعه مقـاالت ( در ساية طوبي ،»تبريز، قزوين: صفوي ةگيري شيو شكل«). 1379( يعقوب، آژند] 1[

  .هنرهاي معاصر تهران ةموز ،المللي نقاشي جهان اسالم بين ةهمايش نخستين دوساالن
 .فرهنگستان هنر: ، تهراننگارگري هراتمكتب  ).1378(ــــــــــ ] 2[
  .علمي فرهنگي: ، تهرانتاريخ مغول در ايران). 1372( اشپولر، برتولد] 3[
هـاي   هنـر  ،»طهاسـبي  شـاه هـاي   مينيـاتور  ناب هنر ايرانـي در  ةلوج«). 1379( اهللا اللهي، حبيب آيت] 4[

  .)هنري ةحوز(تجسمي هاي  ، مركز هنر10، شتجسمي
  .هيرمند: تهرانبچه،  حسين كرد ةترجم ،)سفرنامه( صفي اصفهان خونين شاه). 1379( آداماولئاريوس، ] 5[
  .اطالعات: محمد طاهر ميرزا، تصحيح غالمرضا ورهرام، تهران ة، ترجمسفرنامة اوليويه). 1371( اوليويه] 6[
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  .يكتاگلرنگ : ، تهرانار تاريخذگذر زن از گ ).1384( ابراهيم محمد، باستاني پاريزي] 7[
  .دانشگاه تهران: ، تهرانزن در ايران عصر مغول ).1388( بياني، شيرين] 8[
  .زرين و سيمين: ، تهراننقاشي ايران از ديروز تا امروز). 1387( پاكباز، رويين] 9[
  .علمي فرهنگي :، تهرانسيري در هنر ايران). 1387( پوپ آرتور، اكرمن فيليس] 10[
  .سنايي: ابوتراب نوري، اصفهان ة، ترجمسفرنامه). 1361( باتيست تاورنيه، ژان] 11[
وضعيت پوشاك زنان در عصر صفوي با تكيه بـر  «). 1385( پور، نوري مجيدي؛ علي، مهرداد جعفر] 12[

  .64ـ49، ص5ش ،مسكويه، »نويسان سفرنامه
در عصـر  هـا   جايگاه زنـان و خـاتون   ةبررسي و مطالع«). 1391( كمال، يداهللا و ديگران حيدري بابا] 13[

، 4ش ،زن در فرهنـگ و هنـر   ،»شناسـي  باسـتان هـاي   مغول با استناد به شـواهد تـاريخي و داده  
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