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 ی تیموریی آل بویه در نگارگری مکتب شیراز دورهتجلی پوشاک دوره
 

 

 عارفه سادات حکم آبادی 
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی

Ariii.hokmabadi@yahoo.com 

 محمد خزایی
 دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر استاد

Mohamad.khazaei@gmail.com 

 سید ابوتراب احمدپناه
 دانشگاه تربیت مدرس نشکده هنراداستادیار 

Ahmadp_a@modares.ac.ir 
بررسی نقوش پارچه های سده های اول "کارشناسی ارشد، عارفه سادات حکم آبادی با عنوان این مقاله برگرفته از پایان نامه

به راهنمایی دکتر محمد خزایی و مشاوره دکتر سید ابوتراب احمدپناه در دانشگاه  "دوره اسالمی ایران)آل بویه و سامانی(

 تربیت مدرس می باشد.

  چکیده

این دوره را بخشی آید.اسالمی به شمار می-ن ایرانیاختار زیر بنای تمدترین عهد در سبویه قابل توجهی آلدوره

شیراز در دوران پس از اسالم به سبب  اند.خوانده«اسالمی عصر رنسانس»ن فرهنگ ایرانی یعنیاز عصر زری

های اثرگذار در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران موقعیت خاص جغرافیایی شکوفا شد و به تدریج یکی از کانون

یافت و علوم و هنرها در آن رواجی خور دستص در روزگار بویهیان به رونقی دراین شهر به خصو گردید.

بویه و نیز گیری حکومت آلی مهم در این شهر یعنی شکلگیری دو واقعهتوجه به شکلبا رد.چشمگیر پیدا ک

یافتن اشتراکاتی چند از  پژوهش،هدف از این  ی تیموری از این شهر برخاست،مکتب هنری شیراز که در دوره

ای و اسنادی صورت کتابخانهی گردآوری مطالب بهشیوه باشد.ی تیموری میبویه تا دورهتداوم تاریخ پوشاک آل

های گرفته و تطبیق ویژگیهای صورتباتوجه به بررسی باشدتوصیفی می-صورت تاریخیوش تنظیم مقاله بهو ر

توان می ی تیموری،های مکتب شیراز دورههای موجود در نگارهیه و پوشاک پیکرهبوی آلپوشاک رایج در دوره

بویه در ی آلبویه در شیراز و اهمیت خاصی که دورهگیری حکومت آلتوجه به شکل رسید که با نتیجهبه این 

-امه یافته و میی تیموری در شیراز ادآثار آن تا به دوره رهنگی و علمی و هنری شیراز داشت،توسعه و بسط ف

ی تیموری های مکتب شیراز دورههای نگارههتر در پیکروضوح هرچه تمامبویه را بههای پوشاک آلتوان ویژگی

 دید.

 ، نگارگریی تیموریبویه، مکتب شیراز، دورهپوشاک آل: واژه هاکلید
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 مقدمه

ق مردم ایران توانستند نبوغ و  5و  4ی سده های در پی حاکمیت سه دودمان ایرانی نژاد سامانی، آل زیار، آل بویه در ط

خالقیت های ذاتی خود را در اشکال گوناگون هنر اسالمی چون معماری،کتابت، سفالگری، منسوجات،کارهای فلزی، تزئینات 

ن، های ساسانیاهنر نیز دوباره طبق سنت "نویسد:(ارنست کونل می7711معماری و بویژه گچبری متجلی سازند. )ویلسون، 

بویه و سامانی به دو های متقارن ایرانی به خصوص آلدر حقیقت حکومت"( 7755)کونل، "شکوفایی خود را از سر گرفت.

ویژگی مکتب و ملیت توجه فراوان داشتند.به عبارت دیگر در تاریخ ایران اسالمی، ملیت ایرانی و مکتب اسالمی از این دوره 

ترین عهد در ساختار زیر تمدنی خود را دنبال کرد.این دوره قابل توجه-ت فرهنگیاست که به نحوی جدی سازگاری و اشتراکا

م.( بود 7958-077م.( و بویه) 099-318( خود شیراز ساخته ی صفاریان)47: 7735-)خزایی"اسالمی است.-بنای تمدن ایرانی

( سهم آل بویه در 7735-گریو در زمان حمله ی مغول شهر خوشبختی به حساب می آمد که فرهنگ سنتی عظیمی داشت.)

غنا بخشیدن به فرهنگ و هنر و بارور کردن مبانی علمی و هنری بیش از دیگران بود و البته با مرکزیت شیراز صورت گرفت. 

( از سویی دیگر مکتب شیراز در دوره ی تیموری بود که به اوج شکوفایی و رونق خود رسید.با حضور شاهزادگان 7731-)آژند

نرمندی چون اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان در شیراز. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها می با فرهنگ و ه

باشیم که: الف( ویژگی های پوشاک دوران آل بویه چیست؟ ب(آیا جامگان تصویر شده در آثار نگارگری مکتب شیراز در دوره 

چه صورت؟ هدف اصلی این مقاله یافتن اشتراکاتی میان پوشاک  ی تیموری با پوشاک دوره ی آل بویه اشتراکاتی دارند؟ به

که این مهم از طریق ایجاد دو هدف دوران آل بویه و پوشاک موجود در  نگاره های مکتب شیراز دوره ی تیموری می باشد. 

ر آثار ر شده دبررسی پوشاک دوره آل بویه و پس از آن بررسی ویژگی های جامه های تصوی فرعی امکان پذیر است: ابتدا

 مکتب شیراز دوره ی تیموری.

از جمله: پوشاک در ایران زمین)از سری ی پوشاک توسط بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است.تاکنون پژوهش در زمینه

حمله  تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتدای اسالم تا ((،7731( )احسان یار شاطر و گروه نویسندگان)7مقاالت دانشنامه ی ایرانیکا،

((،  7741)جلیل ضیاپور) پوشاک زنان ایران از کهن ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی((، 7710)محمدرضا چیت ساز)مغول

 . اما تا کنون، نگارنده پژوهشی را در زمینه مطالعاتی پیش رو نیافته است ((.7731)شبنم رنج دوست)تاریخ لباس ایران 

فی ـ تحلیلی است که با رویکردی تاریخی انجام می گیرد. نمونه های موجود در این به صورت توصیی گردآوری مطالب شیوه

پروژه به صورت مطالعه موردی بوده و با تکنیک مشاهده و تحلیل اسناد صورت گرفته است. روش گردآوری اطالعات در این 

ی موردی به طور تصادفی صورت گرفته و هاگردآوری نمونه باشد.ای در فضای واقعی و مجازی میپژوهش، از نوع کتابخانه 

 ی آماری که در دسترس بوده استفاده گردد.سعی شده تا از جامعه

در این بخش به اوضاع تاریخی و جغرافیایی این دوره پرداخته شده است.کارل.جی.دوری در کتاب هنر ی آل بویه: دوره

کردند و دامنه نفوذ خود را به جنوبی دریای خزر زندگی میبویه مردمی بودند که در اصل در سواحل آل"نویسد: اسالمی می

رشد واقعی غرب ایران در دوره ی اسالمی از ایامی صورت گرفت ") 7787)دوری، "غرب و حتی جنوب ایران گسترش دادند.

ن بر بغداد استیال یافتند.دو جریا 045/774(بر این نواحی مسلط شدند و در سال 719-071/454-7981بویه)که آل

های حیات متناقض،حیات فرهنگی این دوره را تحت تاثیر قرار داد و این دو جریان و همزیستی آنها در قرون متمادی از ویژگی

فرهنگی ایران گردید.یکی فرهنگ عربی اسالمی بود که رابطه نزدیکی با بغداد داشت و در مراکز عمده فلسفی،مذهبی و علمی 

لمللی نظیر فارابی، رازی و یا ابن سینا بکار رفت.دیگری فرهنگ خاص ایرانی بود که در شمال شرق به وسیله متفکران بین ا

مناطق فوق الذکر با تولد زبان فارسی جدید و ظهور نخستین شعر فارسی و سنت حماسی ایران با شاهنامه 

ریان فرهنگی شرکت داشتند (همراه بود.نکته گفتنی اینکه اکثر متفکران و اندیشمندان در هر دو ج7999/709فردوسی)حدود

رو نهادند.این همبستگی و آمیختگی فرهنگی مدت چندین قرن ای از هویت نژادی و ایمان و بیعت اسالمی را پیشو لذا آمیزه
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فرهنگ و تمدن ایران در عصر آل  ،تاریخ "تی در کتاب خود با عنوان ( صادق حج7718)اتینگهاوزن و دیگران،"ادامه یافت.

ی تشیع است.آنان با احیای شعائری بویه، اهتمام ایشان برای بسط و اشاعهوجه دیگر اهمیت آل"عقیده است که: بر این "بویه 

های مختص شیعیان نقش مهمی در تکاپوهای مذهبی این عصر داشتند. تألیف بسیاری از کتب چون عزاداری محرم و جشن

روایان بویهی صورت بست. از سوی دیگر، برآمدن بویهیان شیعی و کالمی و فقهی شیعی در این دوره و با حمایت مستقیم فرمان

حاکمیت و مباحث مرتبط با آن چون مشروعیت، حدود اختیارات، شرایط حاکم و..  ی تعامل این مذهب با مقولهطبقه

سال  ی شیعی مذهب بر غرب ایران و عراق تا زمان سلطه سلجوقیان دربویهاستیالی سلسله آل"(7707،)حجتی"داشت.

 ( 7738)شایسته فر،  "به طول انجامید. 7955/411

شان در بویه در اوج تمدن پر نقش و نگار اسالمی بر بغداد استیال یافتند و با اقداماتآل " بررسی پوشاک دوره ی آل بویه:

سنگ شمندان و کتب گرانشمار یکی از حامیان پر ارج این تمدن قرار گرفتند و بر شکوه و مجد آن افزودند... شمار فراوان دان

بویه را بخشی از عصر زرین فرهنگ ایرانی و ی آلشده در این دوره، گواهی بر رای آن دسته از پژوهشگران است که دوره تألیف

بویه و سلجوقیان به سبب پیشرفتی که ی آل(دوران سلطه7707،)حجتی"اندخوانده« عصر رنسانس اسالمی»به تعبیری دیگر 

گی حاصل شده بود بی نظیر و ممتاز بود،پارچه های ابریشمین این دوره از طرح های متنوعی برخوردار بوده است در امور فرهن

این هنرمندان در ساخت درخت "(7731 ،)رنج دوست"باشد.و مبیّن رواج هنر بافندگی آن هم در سطح عالی در این دوره می

ن و موقر های متیا و مجلل و شکل های نرم و ظریف جانوران ،صورتهای پیچاپیچ و نخل های زنده و خطوط زیبزندگی و تاک

های آثار باقیمانده پیداست، نزدیکی و شباهت آنچه از ویژگی"(7731،.)رنج دوست"و نمونه بوده اند یگانه و ترکیبات پر نقش،

بر اثر تالش های ایرانیان به  از سده ی چهارم"(7707،)حجتی"بویه با سنت پیشین خود در این زمینه است.هنر و معماری آل

بویه سرزمین های ایرانی در مرکز، جنوب و غرب ایران استقالل سیاسی و فرهنگی خود را از دستگاه خالفت به ویژه حکام آل

دست آوردند و جنبه هایی از تمدن ایرانی دوباره احیا شد و فنون و صنایع ایرانی فرصت تداوم ،پیشرفت و توسعه یافت.هنر در 

ن زمان هرچند تا حدی تحت تاثیر اسالم قرار گرفت،اما نیاز به تداوم هنر و صنایع و نیز کوششی که در حفظ و احیای آثار ای

 (7707،)ایمان پور و دیگران"ملی و سنت های باستانی در میان ایرانیان تا سده های چهارم و پنجم وجود داشت.

بویه معموال شاهان آل"راد پوشش های مناسب خود را بر تن می کردند. در این دوران بنابر مقتضیات شغلی و جایگاهی، اف

پوشیدند از زیر های پیراهنی که در زیر قبا میهای کوتاه و تا باالی آرنج می پوشیدند که البته آستینقبایی جلوباز با آستین

البته گاهی نیز همچون اعراب دراعه …وان بودها را می پوشاند.این قبا کوتاه، و تا حدود زانگذشت و تا مچ دستآستین قبا می

ای دراز و جلوباز بود که باالی آن گشاد و فراخ ای سراسری از جنس پنبه بود و هم چون جبهدراعه جامه پوشیدند.می

ی های کوفی در حاشیهشود .اما نو پذیری سریع نیست. نقشها گشادتر میی اسالمی لباسدر دوره"(7710،)چیت ساز"بود.

های کوتاه هم دیده می تاج ها و لباسرود.در این دوره، تاج ها و نیمشود.بازوبند هم اندک اندک به کار میها دیده میلباس

قبایی جلوباز می پوشیدند که  "ه.(.....سالطین759ظاهرا در نیمه های قرن چهارم در حوالی سال های )"(7710،.)ثاقبی"شود

دیگر، جلوی قبا کامال بسته می شد و تنها یک لبه ی قبا از گردن تا روی کمر به صورت مایل با قرار دادن یک لبه روی لبه ی 

ی لبه های باال و پایین و نیز در محل بازوبندان دارای رنگ طالیی بود، دیده می شد.این قبا در سر مچ دست ها و حاشیه

این قبا یک قبای جلوباز و آستین کوتاه می پوشیدند که ( البته روی 1ای نیز روی آن بر کمر می بستند،)تصویرکمربندی حلقه

آنان هم چنین قبایی ( 7710،)چیت ساز "آن نیز در محل بازوان دارای نقش بازوبند بود و دور تا دور لبه هایش حاشیه داشت.

اما از کمر تا پایین  قسمت باالی این قبا بسته بود آستین کوتاه که یقه ای نسبتا باز و مستطیل شکل داشت،بر تن می کردند.

اری ایجاد شده بود.)ضیا آن )در جلو(دارای شکافی بود که این شکاف ظاهرا برای راحت حرکت کردن و سهولت در اسب سو

کردند و نیاز به بریدن و دوختن نداشت ی خلفا بود که آن را بیشتر در تنیس مصر تهیه میای ویژهخفتان جامه"( 7741پور،

رسید)البته نوع بلند آن نیز به بافتند. این جامه که کوتاه و تا حد ناف یا کمر میست میدای یکت جامهزیرا  آن را به صور
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هایی بسیار کوتاه و چسبیده به سر شد که بلندی آن تا حدود زانوان بود(، آستین نداشت و یا اینکه آستینهمان شیوه بافته می

  (7710)چیت ساز،"بود. 7می)قصب(ی نازک ابریشها داشت و جنس آن از پارچهشانه

یا کتان عمامه می بستند.البته سالطین بویی از  1سرپوش آنان عبارت بود از کاله بلندی که دور آن را با دستارهای دیبا"

نخستین سلسله های ایرانی بعد از اسالم بودند که به طور وسیعی از تاج های مرصع استفاده می کردند.این تاج ها عموما به 

د. ذوزنقه ای بود و ظاهرا از تاج های شاهان ساسانی به ویژه شاپور اول، شاپور دوم، بهرام پنجم و غیره اقتباس شده بو شکل

های ایشان کوچکتر از کفش های خراسانیان اما با ساق های تنگ و نوک تیز بود.که گاه بر آن سنگ های  7کفش ها و موزه

اگرچه پوشاک منطقه ... ."گذاشتند. این کفش ها ساخت سرزمین فارس بودید میقیمتی از زمرد و یاقوت و الجورد و مروار

بین النهرین و عراق که تحت نفوذ ایران بود به طور کلی تفاوت زیادی با پوشاک مردمان خوزستان، فارس، ری و حتی بُست 

دوره از تاریخ ایران وجود داشت که نداشت، اما سنت ها و روش هایی در نوع دوخت و رنگ پارچه ها و البسه ی مردمان این 

لباس بزرگان و مردم تفاوت چندانی نداشت.تفاوت ( 7731،آنان را تا حدی از مردمان سایر نواحی مجزا می ساخت.)رنج دوست

بیشتر در مرغوبیت جنس و نوع پارچه. همچنین چگونگی دوخت آن بود. افراد ثروتمندتر عالوه بر پیراهن، از عمامه و نیز 

 (7751،ن و همچنین رداهای چهارگوش نیز استفاده می کردند.)فقیهیطیلسا

در بیشتر مواقع به رنگ سرخ یا سفید یا کبود رنگ و از جنس کتان بود که لنگ یا قوطه نامیده می شد.البته گاه "ازار آنها  

موال از پارچه نازک )به سبب گرمی نیز پیراهنی بلند که تمام بدن را تا قوزک پاها می پوشاند و آستین هایی بلند داشت و مع

بازرگانان ظاهرا شلوار  کردند و معموال سر خود را با مندیل یا شالی می پوشاندند.هوا( و سفید رنگ انتخاب می شد به تن می

سان (این طیل7731،دبیقی گشاد که بند دار بود به پا و پیراهنی به تن می کردند و ردا و طیلسان نیز می پوشیدند.)رنج دوست

ها که به صورت قواره دار)به اندازه ی مناسب بریده شده( و ظاهرا آهاردار بود از دیبای نازک)رفرف(بافته و از بم به فارس 

فرستاده می شد.... اما در اصفهان مردم بیشتر جامه های خود را از پارچه هایی در رنگ ها و جنس های مختلف که در خانه 

کردندو رویش قبای جلوبازِ نسبتا کوتاهی که هم چون قبای ردند.آنان پیراهنی به تن میهای خود می بافتند، تهیه می ک

رسید ها گاه به سه وجب هم میهایی بسیار گشاد بود، گشادی این آستینپوشیدند.اما این قبا دارای آستینسربازان بود می

ها هم گذاشتند آناشیای مورد نیاز خودشان را می های کوچک و بزرگی تعبیه شده بود که در آنها جیبزیرا در این آستین

-هایشان به پا میتر بود در زیر لباسکردند.گاهی نیز تنبان که نوعی شلوار کوتاه و نسبتا تنگچنین سروال )شلوار( به پا می

ها از دو سوی مه آنی مهم نوع عمامه بستن آنان است.دو طرف عماپوشیدند.اما نکتههای خود جوراب میکردند و در زیر کفش

ای از انداختند و عمامههای خود بُردی راه راه میهای اصفهانی بر روی شانهها را می پو شاند.جوانصورت فرو می افتاد و گوش

 ( 7710،چیت سازگذاشتند.)های سبز و قرمز آویزان بود بر سر خود میای که از اطراف نخجنس پنبه و به رنگ سرمه

یخ پوشاک ایران جایگاه مهم اما ناشناخته دارد،زیرا جزوی از پوشاک ایرانی است و پوشاک نیز جزوی پوشش سر،در تار"

های مختلف در میان زنان و مردان رایج بود، کاله و دستاری است در اندازه های کوچک از فرهنگ ایران.......آنچه در زمان

د.گاه کاله کوچک و دستار بزرگ ،گاه کاله بزرگ و دستار ظریف ،گاه گوناگون و به اشکال متفاوت که همواره با یکدیگر بوده ان

ای باهم کنار هردو بزرگ ،گاه هردو کوچک،گاه یکی از آن دو گویی دیگری را از سر بیرون می راند و گاهی نیز هر دو به گونه

اجتماعی او را نمودار  -موقعیت سیاسیاند تا سر را بپوشانند، محفوظ نگه دارند، نشانه ای از عقاید صاحب آن باشند یا آمده

تاج برای خوارزمشاهیان و دیلمیان نیز حایز اهمیت بود بر خالف پادشاهان سامانی که توجهی به  (7714)شهشهانی، "سازند.

)رنج کردند.ای بلند)مانند لرهای امروزی( استفاده میدایرههای نیمدار و کالهاین مهم نداشتند و از مندیل و کاله منگوله

بویه برهنگی سر مذموم بود.عمامه خلیفه سیاه بود و بر کالهی بلند پیچیده می شد و اطرافش را در زمان آل"(7731،دوست

)شهشهانی، "گذاشت.ی سیاه بر سر میشد،باید عمامهمطرّز و به طرز زیبایی گلدوزی می کردند.آنکه نزد خلیفه شرفیاب می

نام داشت و کاله ویژه  قضات بود.این کاله در  4خمره ای شکل به کار می رفت که دنیّهبویه نوعی کاله در زمان آل"(7714

(در همان زمان قاضیان 7731)رنج دوست،"وشاندن گوشی نبودتکه های اضافی داشت ولی برای پ 5برخی از موارد مانند باشلق
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بود و دو  "ِدنیه"گذاشتند.نام این کاله ند،برسر میپوشاها را نمیهای دیگری که گوشای شکل،یا کالههای خمرهفارس نیز کاله

کردند و در دو طرف وجب طول داشت و به وضع خاصی آن را می آراستند.در اصفهان هم از پیراهن و عمامه استفاده می

دستار و  (7714)شهشهانی، "ای بود.ی آنان آویزان بود و جنس آن از پنبه و به رنگ سرمهصورت نخ های سبز و قرمز از عمامه

های سر در دوران فرمانروایی سامانیان تا خوارزمشاهیان دستارهایی بود که گاهی ساده و گاهی به عمامه از رایج ترین پوشش

طور مطلق مستقیما دور سر و یا دور کالهی کوچک پیچیده می شد.این دستارها همراه با طیلسان پشمی یا ابریشمی به کار 

بویه بیشتر رواج فقیهان بر روی عمامه خود می انداختند و در دوره حکمرانی علویان و آل شد و عموما علما وبرده می

هایشان نویسند در زیبایی لباس بر یکدیگر برتری می جستند، لباسمردم فارس که می .داشت.عمامه نیزگاهی از ابریشم بود

ن بسیار رایج و شایع بود، استفاده گسترده و نسبتا تفاوت زیادی با لباس مردم خوزستان و عراق نداشت.آنچه در این سرزمی

 ( 7731،ی مردمان آن دیار از طیلسان بود.)رنج دوستسابقهبی

محمدرضا چیت ساز در کتاب تاریخ پوشاک ایرانیان بر این عقیده است که لباس زنان در دوره های طاهریان، صفاریان، 

های سوم و چهارم هجری بسیار موجود در خصوص پوشاک زنان در سده مدارک"بویه بسیار مانند هم هستند.سامانیان و آل

های ضخیم  8توان دید، از جمله خفتانهای زیاد آن را با پوشاک مردان میکمیاب است، اما از روی همین منابع ناچیز شباهت

پیراهن ها جلو بسته یا که این "( پیراهن)تونیک(7737،)متین"های زیرین ساده.پوشهای تنگ و تنو کمردار با آستین

رسید..... قبا)جبه(یا ی گرد و آستین های بلند و چسبان بود و گاهی بلندی آن تا زیر زانو میجلوباز)تا قرن هشتم( با یقه

شد.قباها جلوباز بودند و بر روی آنها در محل کمر، روپوش، پیراهن بلندی بود که بر روی پیراهن کوتاه )تونیک( پوشیده می

ی قباها نیز وجود داشت که با حاشیه یا پیچ بستند که نسبتا دراز بود با حاشیه ای تزیینی،نقوش تزیینی در حاشیهشالی می

مقنعه نیز از دیگر انواع پوشش سر بود که در دوران بعد  (7731،.)رنج دوست"های تزیینی بناهای این دوره قابل مقایسه است

دوزی دوزی و نوارهای سرخ و سیاه که ظاهرا حاشیهاز مقنعه"آن را مشاهده می کنیم. از اسالم رایج بوده و در تصاویر گوناگون

چادر زنان دیلمی سیاه بود و با پارچه ی نازک ابریشمی)قصب( "( 7710شد.)چیت ساز،جاب استفاده میشده بود نیز برای ح

.تنوع کاله در این دوران بسیار است.کاله ها "پوشاندندی تصوف میپوشاندند.گاه بر زنان نیز خرقهی خود را میروی چهره

هایی نیز در برخی آثار باقیمانده از آن معموال دارای کلگی های نیم دایره و روی آن نقوش زیبایی طراحی شده است.کاله

ر و تاج همراه ای شکل با تزیینات قیمتی فراوان و یا مطبق است.زنان این کاله را با نواشود که صاف و دایرهدوران مشاهده می

شد.زنان در این دوران نوعی رانپا نیز به پا ی اسالمی گشاد بود و در مچ پا تنگ میکردند. شلوارهای زنان در دوران اولیهمی

( 7731،دوست.)رنج"شد.در دوران متاخرتر شلوارها تنگ و چسبان شدکردند.احتماال این رانپا به هنگام سواری پوشیده میمی

)چیت "شد.مچ پا خفت می ان عموما گشاد،چین دار و بلند)تا قوزک پا( بود که در محل پاها تنگ و بههای آنسروال"

: 7731-.)رنج دوست"کفش هایی از نمد نقش دار و رنگارنگ و گاه زردوزی شده و مرصع به جواهر به پا می کردند( 7710ساز،

790 ) 

م به سبب موقعیت خاص جغرافیایی شکوفا شد و به تدریج یکی شیراز در دوران پس از اسالی تیموری: مکتب شیراز دوره

های اثرگذار در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران گردید.این شهر به خصوص در روزگار بویهیان به تنعم و رونقی در خور از کانون

توسعه و بسط فرهنگی و بویه نقطه عطفی در ی آلدست یافت و فنون و علوم و هنرها در آن رواجی چشمگیر پیدا کرد.دوره

همچنین در این دوره  آثار هنری مکتب شیراز شکل گرفت و بدین ترتیب که نه تنها "(7731می و هنری شیراز بود. )آژند،عل

هنر و صنعت و معماری عظیم دوره های قبل از خود را جمع آوری نمود، بلکه آثار هنری موجود در بناها و کتابخانه های خود 

( با آغاز حکومت تیموریان در فارس و 7731ند، انتقال داد. )شایسته فر،بعد از خود چه هنر دوست بوده یا نبودرا به نسل های 

مغول در یان سرزمین عمال تحقق یافت و حتی در معرض رقابت های حکومتی میان امیرزادگان  -اصفهان، حضور عنصر ترک

را در ناحیه ای  "ه و شکوهمند، آفرینش هنری و بالش معماریمرکز برجست"ی تیموری چندین تیموری قرار گرفت.در دوره

پهناور از بغداد تا کاشغر پدید آوردند. در این میان سمرقند، هرات، شیراز، تبریز، یزد و مشهد شهرت به سزایی در این خصوص 
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ون آن، سقوط کرد و م.(، حکومت آل مظفر در فارس و پیرام7707ق/105کسب کردند. در پی پیروزی تیمور بر شاه منصور)

تمامی نواحی امپراتوری تیموری در بیشترین وسعت "( 7733، عمر شیخ فرزند تیمور حکومت فارس را به دست گرفت.)آژند

خود با وجود عناصر متفاوت ملی خویش، در میراث ادبی و هنری ایرانی با یکدیگر سهیم بودند. درخشش هنری دربارهای 

وری به اوج شکوفایی خود رسیده بود، توانست به عنوان الگوهای درباری مورد احترام و شاهانه که در دوران حکومت تیم

ستایش فراوان سلسله های بعدی، در شرق دنیای اسالم، قرار گیرد...در اواخر سده ی چهاردهم م./هشتم ه.ق.، هنر نقاشی با 

در هرات تحت حمایت شاهرخ، پسر تیمور  مساعدت امیران تیموری به اوج عظمت خود رسید.تحول سبک سنتی نخستین بار

ی تیمور و سرانجام در دوران و نیز امیر بایسنقر انجام گرفت و سپس در شیراز در دوران حکومت اسکندر سلطان، نواده

. )شایسته "فرمانروایی سلطان حسین بایقرا ، آخرین فرمانروای قدرتمند تیموریان در هرات به کمال خود دست یافت

در نیمه ی اول سده ی نهم ه.ق. و در دوره ی حکمرانی نوادگان  "شاهکارهای نگارگری ایران"ه نقل از کتاب ( ب7734،فر

ه.ق.( در فارس، پایه و مایه ی جدید حیات 371-371ه.ق.( و پس از او ابراهیم سلطان)371-371تیمور، اسکندر سلطان)

ید.این دو امیر زاده پس از فوت تیمور و شروع حکمرانی مکتب نقاشی شیراز در نیمه ی دوم همان سده مجددا فراهم گرد

شاهرخ در هرات ،یکی پس از دیگری حکومت فارس یافتند و هر دو نیز از حامیان و مشوقان هنرمندان و نویسندگان زمان 

 خود به شمار می آمدند.

یان شده و در آن مستحیل شدند و خوشبختانه آنها همچون بسیاری از دیگر بازماندگان تیمور، مجذوب فرهنگ و هنر ایران

خود نیز از ذوق و هنر مایه هایی داشتند.به همین دلیل در دربار آنها نگارگری و کتاب آرایی جایگاهی با اهمیت یافت.نگاره 

ه.ق. ساخته شد به نام جنگ اسکندر سلطان، و نیز 377های یکی از مهم ترین نسخه هایی که برای اسکندر سلطان به تاریخ 

ی های شاهنامه ای که پس از او برای ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تهیه شد، قابل توجه ترین آثار نگارگری مکتب شیراز نقاش

ی ی هشتم هجری، شیوهسده 19یهای دههدر آغاز سال"( 7734 ،در نیمه ی اول سده ی نهم به شمار می آیند.)حسینی راد

ه ها می بینیم. در این شیوه افراد و اشیا در متن منظره در سطوح گوناگون بر جدیدی را در فضاسازی و ترکیب افراد در نگار

های پیش شاهد آن بودیم.این شیوه از فضاسازی قبال در تبریز به کار می روی هم قرار دارند، نه روی یک خط که در سبک

( 7731،)شایسته فر "هنگ رواج یافت.رفت ولی در شیراز با توجه بیشتری و با ایجاد تناسب با فضای دوبعدی به صورتی هما

زیرا برخی از هنرمندان دربار اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان، از سمرقند و هرات به شیراز آمده بودند و تجارب خود را با "

ی نهم در این شهر نسبت به گذشته پختگی بیشتری را نشان ی اول سدهتحوالت بومی نقاشی شیراز درآمیختند، نقاشی نیمه

ی دهد.در آثار این دوره ، ترکیب بندی های متقارن دقیق تر و مناظر پالوده تر و کتیبه های ابیات، ارتباط محکم تری را با م

سایر اجزا نقاشی پیدا کرده اند، ضمن این که رنگ های روشن تر و استفاده از نقوش تزیینی و طراحی ماهرانه تر پیکرها و قلم 

 ( 7734 ،.)حسینی راد"شتری به نقاشی ها داده اندگیری ظریف صخره ها، لطافت بی

با یک نظر کلی به دستاوردهای این شاهزادگان و اعوان و انصار آن ها در شیراز،چیزی که بیشتر حس می شود، رویکردهای 

اسالمی به خود گرفت.. این شاهزادگان در عرض نیم سده، صحنه ی  -عدها کسوت ایرانیهاست که باسالمی آن -ترکی

( عالوه بر نقاشی های 7733ار پیش از خود نبود. )آژند،فرهنگی شیراز را به قدری پرمایه و غنی شاختند که قابل قیاس با ادو

شده، کتب بسیاری از اوایل سده ی نهم /پانزدهم  بسیار پخته در نسخه هایی که برای کتابخانه های شاهزادگان تیموری تهیه

برجای مانده که همگی بر صناعتی دقیق داللت دارد. این نسخ از آن جهت مهم است که می توان با نگاه به آنها تصوری کلی 

در زمان از خصوصیات سبکی محلی به دست آورد که پابه پای مکتب اصلی زیست و ادامه یافت. از ویژگی های نگارگری شیراز 

حکومت اسکندر سلطان، می توان به صخره های اسفنجی در حاشیه ی خط افق رفیع، آسمان آبی یا طالیی درخشان، ابرهای 

م. برای 7479ق/377پیجان و دنباله دار و زمین مفروش از گل و بوته های منظم یاد کرد. گلچینی از اشعار فارسی که در سال 

ل مکتب شیراز را نشان می دهد. در آثار دوره ی بایسنقر در هرات کمال کارهای درباری اسکندر سلطان تهیه شد، پختگی کام

هایی که با یابیم. سبک نسخهو متکامل هرات دیده نمی شود ولیکن نیرومندی فراوان و گاهی هم اندکی خشونت در آن ها می
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، "سبکی محلی"هرات( و خوانده شدن به عنوان نام ابراهیم سلطان عجین شده ، به رغم دوری از سبک برادرش بایسنقر )در 

همواره مورد توجه متخصصان بوده است. این آثار معموال متضمن نوعی مینیمالیسم است که با سبک بایستقر در هرات)سبک 

بررسی مدارک موجود در زمینه ی نقاشی کتاب زمان  (7738،ابل است. )نوروزیاناصلی نگارگری و فرهنگ تیموری( در تق

ریان نشان می دهد که کهن ترین کتاب های مصور این دوران نیز در شیراز نگاشته و تزیین شده است. قدیمی ترین کتب تیمو

ی توپکاپی سرای استامبول است به خطی مصور که می تواند ثابت کند که متعلق به مکتب  شیراز است، شاهنامه ای در موزه

 (7731،)شایسته فر"باشد.ه.ق. می111م/7719تاریخ 

ی نهم هجری، در دوره ی تیموری، گلچینی از آثار شاعران ایران است.این گلچین از دستاوردهای مکتب شیراز در ابتدای سده 

( است، آثار شاعران ایرانی چون نظامی، امیرخسرو دهلوی، 7587که متعلق به کتابخانه توپقاپی سرای استانبول)به شماره 

ه. کتابت 397برگ است و در محرم سال  039سعدی و عمیدالملک را در بر دارد و دارای  خواجه عماد کرمانی، کمال اسمعیل،

های این مکتب، هماهنگی و ترکیب ( از ویژگی7734،شده است. این نگاره ها از موارد استثنایی نگارگری ایران است.)آژند

های اضافی را با خطوط تزیینی و شاخ و متداشتند تا حاشیه و قسهاست. نقاشان مکتب شیراز دوست میمالیم و آرام رنگ

برگ، و بیشتر با نقوش حیوانات پر کنند و با این حال، دورنماها و کوه ها در فاصله و میان دو قسمت و کمی پایین تر از وسط 

مه ی ( بهترین نگاره هایی که ویژگی های نقاشی مکتب شیراز را در اوج خود در نی7715، صفحه ترسیم می گردید. )امامی

ه.ق. هستند. بخش عمده ی این 331دوم سده ی نهم ه.ق. نشان می دهند، نقاشی های نسخه ای از خاوران نامه به تاریخ 

ی منظومی است که آن را ابن حسام خوسفی خاوران نامه حماسه.نسخه در موزه ی کاخ گلستان تهران نگهداری می شود

ن آورده است و در شرح جنگ های امیرالمومنین علی )ع( و سرداران وی ه.ق. سروده و به پایا379ه.ق.( در سال 315)فوت 

ی خیالی دارد، فرصتی مغتنم را برای هنر است.از آنجا که برخی ماجراهای این کتاب ساخته ی تخیل شاعرانه است و جنبه

ین نسخه را قلمی سازند. نقاشی ه.ق. تصاویر ا 301تا  331نمایی نقاش یا نقاشان آن فراهم آورده تا در طی حدود ده سال، از 

های خاوران نامه از نظر رنگ آمیزی غنایی خاص دارند. ترکیب بندی ها همچنان که ویژگی مکتب شیراز است، از راحتی و 

ی طالیی با نقوش گیاهی و طرز ترسیم پیکرها، شکوفایی ی کوچک، پس زمینهتقارن برخوردارند.ابرهای تزیینی با دنباله

ی نهم در شیراز را به نمایش می گذارند.برخی آثار این نسخه امضا فرهاد نقاش شیرازی را دارند، اما اواخر سده مکتب نگارگری

( از 7734،آن گونه که از نگاره ها پیداست، نقاشان دیگری در مصور کردن این نسخه با فرهاد همکار بوده اند. )حسینی راد

مه و مجموعه ی مصوری از اشعار فارسی است که دارای تاریخ سال های دیگر آثار این مکتب، نسخه ی مصوری از شاهنا

 (7715،ه. است و به نام سلطان ابراهیم نوشته شده و قسمت هایی از آن در موزه ی بریتانیا موجود است.)امامی 317و377

 ی تیموریهای مکتب شیراز دورهنمونه هایی از پوشاک موجود در نگاره

ما برگرفته از نگاره های مکتب شیراز دوره ی تیموری می باشد .از آنجایی که بررسی های صورت مجموعه تصاویر زیر، تما

گرفته صرفا در راستای پوشاک تصویر شده در نگاره ها می باشد، نگارنده قسمتی از اثر که همان پیکره های موجود در نگاره 

، قسمتی از یکی از  4و7می باشد که تصویر  "سکندر سلطانگلچین ا"از مجموعه آثار  4و 1و7ویر امی باشد را آورده است.تص

)ه.ق. ( را روایت می 377و تصویر دوم بهرام گور در گنبد هفت پیکر "زندانیان در برابر خسرو"آثار مکتب شیراز ،با موضوع 

نامه ی ابن  خاوران"از کتاب "دهدجبرئیل قدرت علی را به حضرت محمد)ص( نشان می"با عنوان  ،8و5، 7ویر اکند. تص

ب خاوران نامه آورده نیز از کتا 0تا 1است که هم اکنون در موزه ی هنرهای تزیینی تهران نگهداری می شود.تصاویر  "حسام

با  3م. است و تصویر  7439خبر دادن عروج حضرت علی توسط جبرئیل می باشد که این اثر مربوط به سال  1شده اند. تصویر

، که 0وتصویر  "ه توسط سلیمان در غار گذاشته شده بر میداردو چشمه ای نمایان می شودحضرت علی ستونی را ک "موضوع

 "گلچین علمی"از کتاب  79.تصویر را نشان می دهد "از پای درآوردن شیر توس دُلدُل"ی باشد واقعهاز آثار فرهاد شیرازی می

دهد.این اثر هم اکنون در کتابخانه دانشگاه یکه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشوران را در رصدخانه ی مراغه نشان م

 شود.استانبول نگهداری می
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   .دستگیری دارا توسط اسکندر1تصویر  زندانیان در برابر خسرو.7تصویر             

     (  7735)از گلچین اسکندر سلطان( )گری،                  (   7735)گری،)از گلچین اسکندر سلطان(      
  

   
 .زندانیان در برابر خسرو4تصویر   جبرئیل قدرت علی را به حضرت محمد)ص( نشان .7تصویر

 (7735)گری، )از گلچین اسکندر سلطان(   (7735)گری،خاوران نامه ی ابن حسام( می دهد) از کتاب
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ت محمد)ص( .جبرئیل قدرت علی را به حضر8تصویر  جبرئیل قدرت علی را به حضرت محمد)ص( نشان.5تصویر

  نشان 

 (7735)گری،ی ابن حسام(دهد)از کتاب خاوران نامهمی  (7735)گری،(ی ابن حسامخاوران نامه از کتاب )دهدمی

   
حضرت علی ستونی را که توسط سلیمان در  .3تصویر  خبر دادن عروج حضرت علی توسط جبرئیل.1تصویر

 غار 

                         شودای نمایان میو چشمه میداردگذاشته شده بر                خاوران نامه ی ابن حسام( )از کتاب

 (7735)گری، خاوران نامه ی ابن حسام( )از کتاب          (                                            7735،)گری
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 که خواجه "گلچین علمی".از کتاب 79تصویر   دُلدُل طاز پای درآوردن شیر توس.0تصویر

  نصیرالدین

     (7731)آژند،طوسی و دانشوران را در رصدخانه ی مراغه      ( 7734)حسینی راد،ی ابن حسام(خاوران نامه )از کتاب 
 

، مربوط به کشتن اژدها توسط رستم می باشد که در 77تصویربرگرفته از شاهنامه ابراهیم سلطان می باشند.  77تا77تصاویر 

در  "مجلس کیومرث"و  "رستم اسفندیار را پرتاب میکند"با عنوان های  77و71مکتب شیراز تصویرسازی شده است و تصویر 

ن اثر برگرفته از ، دوازده امام را در عرصه ی قیامت به تصویر کشیده است که ای74شاهنامه ابراهیم سلطان آمده اند. تصویر 

ضیافتی را در شاهنامه نشان می دهد که از آثار مکتب  75ه.ق. می باشد. تصویر  377-374به سال "گلچین ادبی"کتاب 

 شیراز است.
 

   
 .رستم اسفندیار را پرتاب میکند  71تصویر    کشتن اژدها توسط رستم.77تصویر

 (7731)آژند،نامه ابراهیم سلطاناز شاه   (7731)آژند،(از شاهنامه ابراهیم سلطان) 
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. دوازده امام در عرصه ی قیامت 74تصویر    مجلس کیومرث  .77تصویر    

  

(7734)شایسته فر،گلچین ادبی(")از کتاب     (7731)آژند،از شاهنامه ابراهیم سلطان

    
 (7735)گری، ضیافتی در شاهنامه.75تصویر                         

 

ویژگی های پوشاک موجود در دوران آل بویه و نیز پوشاک موجود در نگاره های مکتب شیراز دوره تیموری، در قالب در ادامه 

 (1و7)جدول .جداولی مورد بررسی قرار گرفته اند
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 ویژگی های پوشاک زنان و مردان دوران آل بویه -1جدول

 پوشاک زنان پوشاک مردان
 قبای کوتاه تا حدود زانوان-

 لند تا حدود قوزک پاقبای ب -

 جامه با آستین های گشاد و بلند تا مچ دستان -

 قبایی آستین کوتاه با یقه ای نسبتا باز و مستطیل شکل-

 جلو باز )با قرار دادن یک لبه بر روی لبه دیگر، جلوی قبا بسته می شد( دراعه -

 جامه ای کوتاه و بدون آستین و یا با آستین بسیار کوتاه)خفتان( -

 می زد( ی زیرین، از آستینها بیرونامه ای آستین کوتاه تا باالی آرنج)جامهج -

 تن پوش ساده در زیر قبا -

 شلوار گشاد و بلند-

 وجود حاشیه در لبه جامه و سر مچ دستان -

 کتیبه های کوفی در حاشیه لباس ها-

 استفاده از عمامه -

رت آویزان شده و گوش ها استفاده از عمامه هایی که انتهای آن از دو طرف صو -

 را می پوشاند(

 کاله بلند که دور آن را با عمامه می بستند -

 استفاده از تاج و نیم تاج مرصع -

 کفش هایی با ساق های بلند و جلوی نوک تیز -

 استفاده ازکمربند -

 استفاده از بازوبند -

 پیراهن های جلوباز و جلو بسته-

 پیراهن بلند تا زیر زانوان-

 پوش ساده در زیر قباتن  -

 آستین تنگ و بلند تا سر انگشتان دستان-

 یقه ی گرد -

ی بلند که بر روی پیراهن های کوتاه دراعه ا-

 پوشیده می شد

قبای جلوباز با حاشیه های تزیینی بناهای دوران -

 آل بویه

 شلوار گشاد و چین دار که در مچ پا تنگ می شد-

 شدهاستفاده از مقنعه های حاشیه دوزی -

چادر سیاه رنگ که با پارچه ای نازک چهره ی خود -

 را می پوشانیدند

 کاله با تزیین حاسیه های تزیینی-

 استفاده از تاج -

 کفش هایی از نمد نقش دار و گاه زردوزی شده-
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 ویژگی های پوشاک موجود در نگاره های مکتب شیراز دوره تیموری -2جدول

 نمونه های نگارگری ویژگی ها
 15-11-11-9-8-7-5-3-1تصاویر  ی بلند تا حدود قوزک پاقبا

 15-11-9-8-7-3-1تصاویر  قبای جلوباز

 11-13-12-11-8-5-3تصاویر  جامه با آستین های گشاد و بلند تا مچ دستان

 15-1تصاویر  قبایی با آستین های بلند تا به سر انگشتان دستان

 15-11-9-8-7-6-1-2-1تصاویر  نقبایی با آستین های بلند و تنگ تا مچ دستا

 15-11-11-9-8-7-1تصاویر  جلو باز )با قرار دادن یک لبه بر روی لبه دیگر، جلوی قبا بسته می شد( دراعه

 1تصویر جامه ای کوتاه و بدون آستین و یا با آستین بسیار کوتاه)خفتان(

 11-9-3-1تصاویر  ساده در زیر قبا تن پوش

 15-13-12-11-9-8-7-6-5-1-3-1تصاویر  زد(می  ی زیرین، از آستینها بیرونتا باالی آرنج)جامهآستین کوتاه جامه ای 

 13-9-8-7-6-5تصاویر  یقه ی گرد و تنگ

 15-13-7-6-5-1-3-1تصاویر  یقه ی باز و هفتی شکل

 15-13-11-9-8-7-6-5-3-1تصاویر  وجود حاشیه در لبه جامه و سر مچ دستان

 13تصویر  شادشلوار کوتاه و گ

 13تصویر  شلوار گشاد و بلند

 12-2تصاویر  شلوار تنگ

 15-13-12-11-8-7-5-3-1تصاویر  استفاده از کمربند

 12تصویر   استفاده از بازوبند

 9-1-1تصاویر  استفاده از عمامه

استفاده از عمامه هایی که انتهای آن از دو طرف صورت آویزان شده و گوش ها را 

 (می پوشاند

 11-7-1تصاویر 

 11-8-5-3تصاویر  کاله بلند که دور آن را با عمامه می بستند

 6تصویر  استفاده از تاج و نیم تاج

 15-13-12-11-8-1-2-1تصاویر  استفاده از انواع کاله

 11-12-11-9-8-7-5-3-2-1تصاویر  کفش هایی با ساق های بلند و جلوی نوک تیز

 )مخصوص زنان( 15تصویر  ک تیزکفش های بدون ساق و جلوی نو

 )مخصوص زنان( 15تصویر  استفاده از روسری های مخصوص

 نتیجه گیری

بویه و پوشاک پیکره های موجود در نگاره ی آلهای پوشاک رایج در دورههای صورت گرفته و تطبیق ویژگیباتوجه به بررسی

های نگارهبویه و پوشاک پیکرهوجه اشتراک پوشاک آلباشد:  می شرح این های مکتب شیراز دوره ی تیموری، نتایج حاصله به

های مکتب شیراز دوره تیموری در استفاده از قباهای جلوباز به همراه آستین های کوتاهی که تا باالی آرنج می رسید. به گونه

ن تا مچ دستان بود.)همانطور که ای که آستین های پیراهنی که در زیر قبا پوشیده اند، از آستین قبا بیرون می آمد و بلندی آ

دیده می شود( با این تفاوت که در پوشاک دوره ی آل بویه این نوع پوشاک کوتاه و تا حدود زانوان بود اما در  0تا7در تصاویر 

ی دراز و استفاده از دراعه در هردو مورد دیده شده است و دراعه های رسیدند.نگاره های مکتب شیراز قباها بلند و تا مچ پاها می

جلوباز معمول بوده است. نکته جالب توجه اینکه در نگاره ها، میزان ارتفاع دراعه با قبای زیرین آن برابر بوده است. در دوره ی 

شود اما با وجود بررسی های فراوان نگارنده تاکنون جامه ی پیکره ای را ها دیده میی لباسهای کوفی در حاشیهآل بویه نقش
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این دوره نیافته است که از نقش های کوفی در آن استفاده شده باشد. اما مواردی چند از حضور نقوش اسلیمی و ی ادر نگاره ه

ختایی بر روی لباس های نگاره های مکتب شیراز این دوره دیده شده است که معموال در سرتاسر پارچه ی لباس پیکره ها 

در هر دو مورد، قباهای جلوبازی  .ی جامه استفاده شده استر حاشیه( و گاها از این نقوش د0و1وجود دارد.)مانند تصاویر 

ی قبا از گردن تا روی دیده شده است که با قرار دادن یک لبه روی لبه ی دیگر، جلوی قبا کامال بسته می شد و تنها یک لبه

حاشیه ها و سرشانه ی لباس  ( استفاده از نقوش طالیی رنگ در1و 7رجوع شود به تصاویر) مر به صورت مایل دیده می شدک

ی لبه های باال و پایین و نیز ی آل بویه ، در قسمت مچ دست ها و حاشیهها در نگاره ها مشخص است همانگونه که در دوره

در محل بازوبندان لباس ها، شاهد استفاده از رنگ طالیی بوده ایم. مورد مشترک دیگر بستن کمربند بر روی جامه ی خود را 

ای کوتاه که تا حدناف وکمر می رسیده است و بدون یم. در هردو مورد پوشیدن خفتان رایج بوده است. جامهشاهد هست

هایی بسیار گشاد در دوره آل بویه و نگاره های مکتب شیراز استفاده از قبایی دارای آستین( 4آستین بوده است.)مانند  تصویر

 79رسید )جهت تعبیه اشیای مورد نیاز()همانند آنچه در تصویر جب هم میها گاه به سه ورایج بوده است. گشادی این آستین

اما از آنجایی که شلوارهای کوتاه و نیز نسبتا به سبب بلندی قبا، مشخص نبوده، پیکره ها تعدادی از کنید( شلوار مشاهده می

های نگاره ها، ممکن به نظر می رسد. از دیگر تنگ در دوره آل بویه رایج بوده است، احتمال استفاده از این شلوار در زیر جامه 

( و گاه دو 79تا1بستند) به تصاویر نقاط مشترک، استفاده از کاله بلندی که دور آن را با دستارهای دیبا یا کتان عمامه می

یر شده نیز های مورد استفاده و تصوو حتی تاجپوشاند ها را میمی افتاد و گوش ها از دو سوی صورت فروی آنطرف عمامه

( استفاده از گاه کاله کوچک و دستار بزرگ ،گاه کاله بزرگ و دستار ظریف 8و 7وجه اشتراکات بسیاری دارند.)مانند تصاویر

های تنگ و نوک تیز هایی با ساق،گاه هردو بزرگ ،گاه هردو کوچک در هر دو مورد متداول بوده است. و نیز استفاده از کفش

-ها جلو بسته یا جلوبازبا یقهدر جامه های زنان نیز اشتراکاتی دیده شده است.پیراهن( 0و7،5،3صاویر)تدر هردو دیده می شود.

ی آل بویه پیراهن ها تا زیر زانو می رسیدند اما در این نگاره ها بلندی آن های بلند و چسبان هستند.در دورهی گرد و آستین

ا با حاشیه یا پیچ های تزیینی و حاشیه دوزی دیده می شوند. در نگاره ها ها تا مچ پاها می رسد. عالوه بر آن در هردو، قباه

اثری از روسری یا چادر نیست. چیزی که در دوره ی آل بویه در میان زنان بسیار رواج داشته است. اما تکه پارچه های لچک 

ز، زیر قباهای بلندشان پوشیده است. در گونه ای بر روی سر آنان دیده می شود. شلوار پیکره های زنان موجود در نگاره ها نی

با تمامی این اوصاف، می توان به این استنباط رسید که باتوجه  دوره زنان از کفش هایی گالش مانند استفاده می کردند. هردو

از بویه در توسعه و بسط فرهنگی و علمی و هنری شیری آلبه شکل گیری حکومت آل بویه در شیراز و اهمیت خاصی که دوره

داشت، آثار آن تا به دوره ی تیموری در شیراز ادامه یافته و می توان ویژگی های پوشاک آل بویه را به وضوح هرچه تمام تر در 

  پیکره های نگاره های مکتب شیراز دوره ی تیموری دید.
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Expression of Albuiyd Costumes in Shiraz School Paintings of Timurid Period 

Abstract 

Albuyid period is the most significant period in basic construction of Iranian – Islamic civilization. 

This period is known as part of golden period of Iranian culture is constructed as Islamic - 

Renaissance period.  Shiraz was developed through post - Islamic due to its specific geographic 

position and gradually it changed to one of the most effective centers in political and economic scenes 

of Iran. Shiraz was made with Safarian (876-900 M.) And buoy (933-1056 M.) And The city was 

considered lucky At the time of the Mongol invasion. In this time Shiraz had Precious traditional 

culture.  This city developed specially in Albuyid period sciences and arts became so popular in this 

era. According to two important events like Albuyid government construction and formation of Shiraz 

art school that had risen in Timurid period we are searching the similarities of construction of Albuyid 

consume history to Timurid period. In this study the answers of some questions were investigated, the 

questions such as: What are features of Albuyid clothing?  Is there any in common between depicted 

clothing in Shiraz school painting tradition in the Timurid period traditions and Albuyid clothing?  

How?  The data compilation method is based on library and documentation practices and the 

procedure of the article are historic-descriptive. According to consideration and accommodation of 

costume features in Albuyid clothing and Timurid period paintings. It is concluded that due to 

Albuyid government establishment and specific importance of Albuyid government in cultural and 

scientific development in shiraz.its affection has continued to Timurid period Albuyid clothing 

features. It can be observed that is excited in Shiraz school paintings of Timurid period. According to 

surveys And the implementation of common features clothing During the Buwayhid, And clothing 

figures In the paintings of the School of Shiraz during the Timurid period, The results obtained in this 

way is: Uses cassocks with short sleeves Which was above the elbow, Use long Drah, Wearing a 

caftan (Short dress that has been reached The belly and waist And was sleeveless(, The use of gold-

colored designs on the sidelines and shoulder of clothes, Use the belt on clothes, Use clothes by very 

wide sleeves )To put things required  ( (The size of the loose sleeves was about three – inch(, The use 

of short pants and tight, Use tall hats Tied around it with Beautiful ribbons or turban )Sometimes both 

sides turban Fell from two sides of face And ears covered) (Sometimes, small cap and large turbans), 

Use crown, Use shoes with narrow legs and sharp. Women's clothing: shirts with round collar and 

long and tights sleeves, During Buwayhid shirts were below the knee but in the paintings of the 

School of Shiraz during the Timurid period, Its height reaches up to the ankles. Pants of women in 

paintings figures have been hidden under their long dresses or their skirt, Cloth with decorative bolts 

and braid Margins, uses ballet shoes. These are common Cases which have seen in the paintings of the 

School of Shiraz during the Timurid and Albuiyd Costumes. 

Keywords: Albuyid Costumes, Shiraz School, Timurid Period, Costume 
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