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  :شناسي و تاريخ باستان
  صفوي ةهاي مكتب تبريز و متون دور تصوير زنان در نگاره

  4ان، حبيب شهبازي شير3، بهروز افخمي2زاده كريم حاجي ،*1مهتاب دادخواه

  چكيده
غلـب كمتـر از مردمـان    اهاي تـاريخي،   هاي مردانه از فرمانروايان و بزرگان دوره گري متون تاريخي به جهت روايت

مردان و نسل آينده هستند  ةدهند بشري و تربيت ةزنان با اينكه نيمي از جامع ،درواقع. اند گفته ،ويژه زنان به ،عادي
هاي سياسي  ها، رسوم و حتي بازي ي در روابط اجتماعي، حفظ و تداوم سنتذيرناپانكار و در ادوار تاريخي نيز تأثير

مردان  ةيا زير ساي در بيشتر مواقع به داليل فرهنگي كمتر سخني از حضور آنان در اجتماع به ميان آمده ،اند داشته
هـاي   شهـاي موجـود رو   بـراي روشـن كـردن موضـوع و پاسـخ بـه خألهـا و پرسـش         ،بنـابراين . انـد  تعريف شـده 

شناسي همواره با استفاده از مواد  باستان ، زيرامواد فرهنگي بسيار ارزشمند و كارگشاست ةشناختي و مطالع باستان
عنوان  هاي مكتب تبريز را به پيش رو نگاره ةمقال. پردازد هاي انسان مي فرهنگي به بازسازي جوامع، فرهنگ و نقش

صـفوي از زنـان ارائـه     ةتصويري را كه در متـون دور  كند ش مياست و تال كردهبررسي  صفوي ةشواهد مادي دور
دو را   هاي بـين آن  ها و شباهت هاي مكتب تبريز مقايسه كند و تناقض مانده از آنان در نگاره شود با تصاوير باقي مي

داد كه جامي نشان  اورنگ هفتو  خمسة نظامي، شاهنامة شاه تهماسبهاي  نگاره ةدر اينجا مطالع. به بحث بگذارد
رنـگ و   پـر  دوره نقـش آن زمان با مكتب تبريز برخالف متون تـاريخيِ   كم در دوران همِ صفوي دست ةزنان در دور

 .اند تري در جامعه داشته فعال

  كليدواژگان
   .زنان، مكتب تبريز، نگارگري ،صفوية دور

  

                                                        
 m_dadkhah@ut.ac.ir   شناسي دانشگاه محقق اردبيلي دانشجوي دكتري باستان. 1
 k_hajizadeh@uma.ac.ir شناسي دانشگاه محقق اردبيلي گروه باستان. 2
 bafkhami@uma.ac.ir شناسي دانشگاه محقق اردبيلي گروه باستان . 3
  habibsgahbazi35@gmail.com     شناسي دانشگاه محقق اردبيلي استاديار گروه باستان. 4

 24/6/1399: اريخ پذيرشت، 25/1/1399: تاريخ دريافت

دانشیار
دانشیار



  1399تابستان  ،2، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   268

  مقدمه
شـود    ختلفي تعبير ميي جنسي ميان زن و مرد به اشكال م ها در جوامع گوناگون، تفاوت ويژگي

به عبارت بهتر، جنسـيت،  . اند  جوامع در طول تاريخ برخورد يكساني با اين موضوع نداشته ةو هم
. شـود   انتظارات اجتماعي در مورد رفتاري است كه براي افـراد هـر جـنس مناسـب دانسـته مـي      

هـاي    بـه ويژگـي  د، بلكـه  شـو   هاي فيزيكي مردان و زنان اطالق نمـي  جنسيت به تفاوت ،بنابراين
زن در ، به ايـن ترتيـب  ]. 11، ص52؛ 787، ص43[شود   اجتماعي رفتار مردانه و زنانه مربوط مي

شـرح حـوادث و رويـدادهاي    . پسـندند   پذيرد كه برايش مـي   دوران مختلف تاريخي نقشي را مي
هـا   آن طور مستقيم و غيرمستقيم در فرمانروايان به ها و هر آنچه ها، كشمكش مردانه چون جنگ

نگـاري   مهم چنين ديدگاهي در تـاريخ  ةنكت. نگاري است اند از موضوعات اصلي تاريخ  دخيل بوده
اعـم از فرمانروايـان و اشـراف يـا بزرگـان       ،بزرگان سياسي ةاين است كه چرا در يك جامعه هم

 احتمال خواست مردان بر اين براساس چنين نگرشي بايد گفت به. هستند» مردان«از  ،اقتصادي
مايملك مردان محسوب شـوند؛ گـويي زنـان     ءبوده كه زنان در پستوها و حرمسراها باشند و جز

تفـاوت اصـلي و بنيـادين بـين ديـدگاه و رهيافـت تـاريخ و        . انـد  اصالً در جامعه حضور نداشـته 
شناسـي   پـردازد و باسـتان   شناسي دقيقاً در همين نكته است كه تاريخ به فرمانروايان مـي  باستان
هـاي تـاريخي دربـارة     مـتن  ةمطالعـ  ،بنـابراين . پردازد ر فرمانروايان به مردم عادي نيز ميعالوه ب

اطالعـات انـدكي را در   ) صفوي ةدر اينجا اوايل دور(ادوار تاريخي  ةاوضاع و احوال زنان در جامع
دهند و اگر بخواهيم فقط براساس متون تاريخي به زنان بپردازيم اميـد   اختيار پژوهشگر قرار مي

بـاقي   حرم شاهي بـراي زنـان تصـوير شـده     ةچنداني براي يافتن نقشي متفاوت از آنچه در ساي
بـا اينكـه   ]. 3، ص21[انـد   ماند يا حتي بدتر، گويي كه زنان در جامعه اصالً حضـور نداشـته   نمي
شـمار   انگشت ةاشار ،بين اين قشر است ها ها و نابرابري برخي محروميت انگربي زنان زندگي تاريخِ

هـا و    پـذيري دولـت    انگر نقـش آنـان در مشـروعيت   بيـ ون تاريخي به زنان متمـول و دربـاري   مت
مقابل  ةنقط. ها و حوادث سياسي است  ها، توازن سياسي، آمد و رفت پادشاهان و سلسله حكومت

سوادي، محـدوديت و    ها، زنان عادي از اقشار ضعيف و متوسط جامعه بودند كه اكثريت در بي آن
  . بردند  ه سر ميمهجوريت ب

صـفوي   ةبه سلسـل  شده بررسي با صرف نظر از ادوار ديگر تاريخي، در اينجا به جهت موضوع
شود كه با رسمي كردن سنت تشيع جايگاه خاصي از تاريخ ايران را به خود اختصـاص   اشاره مي

ـ   فقدان منابع دست اول ذكر شد،طور كه  همان. داد ان از يا دشواري دسترسي به آن در مـورد زن
صـفوي، تـاريخ    ةنگاري در ايران اسـت و چونـان ادوار پيشـين غالـب منـابع دور       مشكالت تاريخ

شـاه  (صـفوي   ةترين منـابع تـاريخي اوايـل دور    ممه. عمومي و روايت دوران شاهان صفوي است
و ] 20[خوانـدمير   ةنوشـت  السير في اخبـار افـراد بشـر    حبيب) اسماعيل اول و شاه تهماسب اول

يـا   كـل بـه موضـوع زنـان نپرداختـه      اين منابع يا به. است] 27[بيگ روملو  حسن واريخالت احسن
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هـا از ديگـر    سـفرنامه . جلدي به دسـت آورد  هاي چند توان صفحاتي را از ميان كتاب ندرت مي به
انـد   ند كه به جامعه و فرهنگ ايران از منظر تاريخي، سياسي و اجتماعي پرداختها منابع اين دوره

. انـد  عنوان بخشي از جامعة ايران سهمي از اين مطالعات را به خود اختصـاص داده  نيز بهكه زنان 
ولـي دوران   ،اسـت  به زنـان  ـ برخالف غالب مورخان ـ جهانگردان ةها اشار از نقاط مثبت سفرنامه

عـالوه عـدم شـناخت دقيـق      شـد، بـه    كه باعث برداشتي مقطعي و سطحي مي ،كوتاه اقامت آنان
دادن    اهميـت جلـوه    اين سخن به معناي بـي . كاهد  هاي آنان مي  ، از اعتبار گزارشفرهنگ جامعه

ها نيست، بلكه ضعف اصلي در اينجاست كه در مقابـل سـفرنامه منبعـي در     هاي سفرنامه  گزارش
هاي اوايـل   ترين سفرنامه از مهم. را محك بزنيمها  آن دست نداريم كه صداقت و درستي برداشت

تـوان بـه آنتـوني     مـي  ،ه نسبت به اواسط و اواخر اين دوره كميـت پـاييني دارنـد   ك ،صفوية دور
كلـي از   طـور  بـه . اشاره كـرد ] 46[جمله ميكله ممبره  از] 8[و سفيران ونيزي ] 59[ 1جنكينسن

هـاي   آيـد كـه زنـان بـه دليـل محـدوديت       اي اين دوره نيز چنين برمي متون تاريخي و سفرنامه
ها براي زنان دربار بيشـتر از سـاير زنـان     مردان بودند و اين محدوديتفرهنگي كامالً زير تسلط 

  ].33؛ 14[بوده است 
شده، مطالعة تاريخ زنان چندان ساده نيست و فقط بررسي رفتار و كردار برخي  با داليل ذكر

توانـد تصـويري از زنـان ايـن      عنوان عضوي از جامعة زنان مي از زنان مشهور خاندان سلطنتي به
جبران اين نقصان در اين مقاله تالش شده است بـا بررسـي    براي. ا در اختيار ما قرار دهددوره ر

از منظري نو وضعيت زنان ايـن   ،شود كه به مكتب تبريز شناخته مي دورة صفوي،نگارگري اوايل 
  .دوره مطالعه شود

و  )م1500/ ق.ه905(هـا و تصـرف تبريـز      قويونلـو   شاه اسـماعيل صـفوي بـا پيـروزي بـر آق     
ذخـاير و   همـة ) م 1510/ ق.ه 916(خان ازبك و چيرگي بـر هـرات    همچنين با شكست شيبك

، 1[را در اختيـار گرفـت   هـا   ة آنسلطنتي و هنرمندان برجست ةهاي آنان از جمله كتابخان دارايي
آقـاميرك  و  ازجمله بهـزاد  ،او بسياري از هنرمندان هرات به درخواست بنا]. 40، ص45؛ 100ص

بـه   ،سـازي بـود   هـاي كتـاب    كه داراي كارگـاه  ،او ةو در كتابخان شدند ه تبريز منتقلب، اصفهاني
شاه تهماسب نيز اين كتابخانه مركز تجمع خوشنويسـان   ةدر دور]. 90، ص1[فعاليت پرداختند 

آرايـي بـود و هنرمنـداني چـون       و نقاشان، نگارگران، صحافان و جلدسازان و ساير استادان كتاب
علي و ديگـر    پسرش ميرزاعلي، ميرمصور و پسرش ميرسيدعلي، مظفرعلي، قاسمسلطان محمد و 

محمود نيشابوري و شيخ محمد در آن مشغول بودند  استادان و نقاشان و خوشنويساني چون شاه
تــأثير  ق بــه طــور آشــكاري تحــت.ه 955نگــارگري مكتــب تبريــز پــس از ســال ]. 11، ص39[

گرفت كه ترك هنر گفت و از حمايت هنرمندان دسـت  زاهدنشيني روزافزون شاه تهماسب قرار 
برخي براي خود كارگاه راه انداختند و  .هنرمندان پراكنده شدند ،بنابراين]. 213، ص42[كشيد 

  ].58، ص24[مهاجرت كردند ) ابراهيم ميرزا ةكتابخان(يا مشهد  برخي ديگر به هند
                                                        

1. Jenkinson 
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ي يآرا كتاب ،از هنرمندان تهماسب شاه اسماعيل و شاه دريغ هاي بي حمايتبا  ،به اين ترتيب
هـاي   ، آثار و نسـخه حمايتمحصول اين رونق خاصي گرفت و  تبريز درو به موازات آن نگارگري 

اوج  ةنقطـ هاي باسـتاني   با تأثير از فرهنگي ايراني، اساطير، دين، ادبيات و آيين نفيسي است كه
  .گذارد مي نگارگري دوران صفوي را به نمايش خصوص بي و يآرا هنر كتاب

  اهداف و ضرورت پژوهش
كلي شـواهد   طور هاي اجتماعي و فرهنگ حاكم در هر دوره، در آثار فرهنگي و هنري و به  انديشه

هاي به جاي مانده و تطبيق  بررسي تصوير زنان با كنار هم گذاشتن نگاره. يابد  مادي آن نمود مي
هـاي تصويرشـده در    زن و ويژگـي دهد كه چـه تغييراتـي در نحـوة حضـور      با يكديگر نشان مي

ضروري اسـت كـه حضـور زنـان در جامعـه بـا        ،بنابراين. هاي آن دوران وجود داشته است نگاره
هـاي مكتـب تبريـز صـفوي      هدف از اين پژوهش بررسـي نگـاره  . هاي جديدتر بررسي شود روش

  .شناسي است فرهنگي از ديدگاه باستان ةعنوان يك ماد به

  پرسش و فرضيه
بـا  ( دورة صفوي ةتوان حضور زنان در جامع چگونه ميپژوهش حاضر اين است كه  پرسش اصلي

مانده از مكتب تبريز بازسازي كرد؟ عـالوه   هاي برجاي را از طريق نگاره) تأكيد بر اوايل اين دوره
عنـوان   بـه (هاي متكتب تبريز  متون تاريخي با نگاره ةهايي با مقايس ها و تفاوت چه شباهت ،بر آن
  آيد؟ به دست مي )رهنگيف ةماد

فرهنگـي   ةعنـوان يـك مـاد    هـاي مكتـب تبريـز بـه     اوليه بيانگر آن اسـت كـه نگـاره    ةفرضي
تواند حضور زنـان را در   مي ،كه تصوير زن در آن انعكاس يافته دورة صفوي،مانده از اوايل  جاي به

بـه   بـاال  ردهدادن زنـان   هـا ضـمن نشـان    با توجـه بـه اينكـه نگـاره    . آن دوران نشان دهد ةجامع
تـر فـراي    تـوان بـه تصـوير بهتـر و واضـح      مـي  ،اند تصويرسازي زنان و مردمان عادي نيز پرداخته

ها در بسـياري   رسد نگاره به نظر مي ،همچنين. دست يافت دورة صفويهاي تاريخي از زنان  متن
  .هاي زيادي با متون تاريخي آن دوران دارند از موارد شباهت

  روش پژوهش
. شناسي انجـام شـده اسـت    اساس رهيافت تاريخي و همچنين از ديدگاه باستان برپژوهش حاضر 

تـوان   مانـده از جوامـع پيشـين مـي     جـاي  شناسي با تكيه بر مواد فرهنگـي بـه   در رهيافت باستان
هـاي   عـدد از نگـاره   296لذا در اينجا  ].670و  60، ص34؛ 57، ص22[گذشته را بازسازي كرد 

رهيافـت تـاريخي    ،همچنـين . ه استشدارزيابي دورة صفوي د مادي عنوان شواه مكتب تبريز به
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هاي تـاريخي صـورت    المنفعه در متن  حضور زنان در امور سياسي، مذهبي و عام ةبراساس مطالع
  .آيد اين دو شواهد به دست مي ةنهايت ارزيابي و تحليل با مقايس گرفته كه در

  پژوهش ةپيشين
به جامعـه و فرهنـگ ايـران از منظـر تـاريخي، سياسـي و       برخي پژوهشگران  ،هاي اخير در سال

عنوان قسمتي از جامعة ايـران سـهمي از ايـن مطالعـات را بـه خـود        اجتماعي پرداخته و زنان به
شناسـي   پژوهشگران ديگـري بـا ديـدگاه تـاريخي و جامعـه     . ]35؛ 32؛ 18؛ 7[اند   اختصاص داده
شـناخت جايگـاه   ]. 50؛ 17[اند  هكردمطالعه  هاي عصر صفوي زنان را در سفرنامه ةتاريخي، مقول

گرفتـه از   ريشههاي موجود در عرف و اجتماع كه   اجتماعي زنان از بعد فرهنگي و بررسي انديشه
؛ 37[اوضاع سياسي، مذهبي حاكم بر ايران دورة صفوي است مورد نظر برخي ديگر بـوده اسـت   

ان عصر صفوي و فعاليت آنان در امور وقف گروهي نيز توجه خود را به امور اقتصادي زن]. 60؛ 58
گيـري   منابعي نيز در زمينه تأثير عوامل مذهبي و ادبيات ديني در شكل]. 28؛ 2[اند  جلب كرده

 ةهايي هستند كه بـا مقايسـ   ديگر پژوهش ةدست]. 55[ها نوشته شده است  جايگاه زنان در نگاره
زمينـه،  در ايـن  ]. 40؛ 31[انـد   رداختـه زنان در جامعه پ ةتطبيقي به بررسي نقش و اهميت طبق

 ةو به مقايس  ينات و زيورآالت زنان را در نظر گرفتهئپژوهشگران ديگري، صرفاً موضوع پوشش، تز
، بررسي سير تحول پوشش، عوامل مؤثر بر ذكرشدهدر رويكرد . اند تطبيقي آثار نگارگري پرداخته

همچنـين  ]. 13؛ 6[ها مورد نظر بـوده اسـت    هاي نگاره تغييرات و ارزيابي وجوه اشتراك و تفاوت
 دورة صـفوي پژوهشگران ايراني و غير ايراني در حوزة نگـارگري   از سوياي   هاي گسترده  بررسي

اند و كمتر بـه تحليـل موضـوعي      شناسي پرداخته  شناسان عمدتاً به نسخه  شرق. انجام شده است
  ]. 63؛ 57[مالً وجود ندارد اند و در اين منابع نگاهي مجزا به زن ع  توجه كرده

برخي از پژوهشگران فقط از منظـري   با توجه به آنچه گفته شد، روشن است كه پيش از اين
برخي پوشش زنان را مورد مطالعه قرار داده . اند اين مقاله پرداخته شدة بررسي محدود به موضوع

ها يا با تكيه  ها و پژوهش بررسياين . اند يا خانواده را بررسي كرده و برخي جايگاه زنان در جامعه
اجـزاي منفـرد در    ةيا با مطالعات تطبيقي هنري و مطالعـ  هاي تاريخي بوده بر مستندات و متن

يافته تاكنون تحقيق مستقلي پيرامون مطالعـه   هاي انجام طبق بررسي. نگارگري انجام شده است
  .هاي اين دوره انجام نشده است با استناد به نگاره دورة صفوينقش و جايگاه زنان در  ةو مقايس

  متون تاريخي: دورة صفوي زنان
شرايط و موقعيت مناسـبي   هاي فرهنگي  گفته شد زنان در عصر صفوي به علت وجود محدوديت

مـردان و فاقـد قـدرت    ة هاي مختلف زندگي اجتمـاعي زيـر سـلط     و اكثر آنان در زمينه نداشتند
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ها از زنان و نقش سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي    متن لذا در ميان]. 35؛ 18[گيري بودند  تصميم
به زنان اشاره شده، نويسـنده بـه دليـل مشـهور      هم كه آنجا. توان نشاني يافت سختي مي آنان به

البته . بودن موضوع يا به دليل آنكه زن از تبار خاندان سلطنتي بوده مجبور شده از زنان ياد كند
يـا همسـر    و فقط آنان را با استفاده از كلمات مادر، دختر گاهي حتي نام اين زنان را هم نياورده

  ]. 4[اند  فالن شخص معرفي كرده
هـا    وجـود سـفرنامه   هـاي پيشـين    نسبت به دوره دورة صفوياشاره شد كه مزيت  ،همچنين

نويسـان   بديهي است كه اين سـفرنامه ]. 17[به زنان اشاره شده است ها  آن است كه در برخي از
ويژه با  ايراني ارتباط داشته و با ساير طبقات و به ةران، وزيران و طبقات اشراف جامعبيشتر با امي

بنـابراين، بخـش اعظـم     .در تمـاس نبودنـد   ـ هاي شرعي و عرفي به علت وجود محدوديت ـ زنان
كـه از  ، به وضعيت و ارتباطات اجتماعي زنان شـاهان و وزيـران در حرمسـراها   ها  آن هاي  گزارش

  ]. 78، ص37[شود   برخوردار بودند، مربوط مي موقعيت خاصي
هـاي بعـدي موقعيـت      رسد زنان در زمان شاه اسـماعيل صـفوي نسـبت بـه دوره     به نظر مي

ها نيز شركت  سواري مهارت داشته و گاهي در جنگ تري داشتند و همانند مردان در اسب مناسبت
مدن شاه تهماسب به جهـت تعصـب   اما ديري نپاييد كه وضعيت زنان با به روي كار آ. كردند مي

 اي كه روبند گرفتن و چادر بـه سـر   به گونه؛ ن به وخامت گراييداديني و حكومت معنوي روحاني
  ].703، ص25[تشديد شد  دورة صفويكردن از اين دوره رواج يافت و در عهد ديگر شاهان 

داشتند كه از  دورة صفويهاي گوناگون ولي اندكي در  هاي تاريخي، زنان نقش براساس متن
  .)3جدول (اشاره كرد  ذيلتوان به موارد  ميها  آن ميان
هاي سياسي بين بزرگان و سـران بـوده كـه      زنان صفوي در ازدواج: زنان در نقش سياسي. 1
شروانشاهان و خانـدان صـفوي    ةتوان به ازدواج پريخان خانم اشاره كرد كه به دشمني ديرين مي

عنـوان شـفيع و مشـاور نيـز ايفـاي نقـش        و آنان گـاهي بـه   ]713، ص11؛ 21، ص6[پايان داد 
تـوان بـه شـفاعت تاجلوخـانم، همسـر شـاه        ازجملـه مـي   .]35، ص33؛ 439، ص8[كردنـد   مـي 

اسماعيل، از امير خراسـان يـا حمايـت وي از قاضـي جهـان و همچنـين مشـاورت وي بـه شـاه          
جانشـيني شـاهان و بـه    در  دورة صـفوي زنان ]. 151و  149، 137، ص47[اسماعيل اشاره كرد 

، 19؛ 35، ص47[ها و نيز مشاركت در امر سلطنت نيز دخالت داشـتند    قدرت رسانيدن شاهزاده
تـوان مشـاهده    له را در روزگار بعد از مرگ شاه تهماسب مـي ئبارزترين حالت اين مس]. 103ص
هـاي   سـال  ةتاريخ صفوي در فاصـل  هاي شخصيتثيرگذارترين أخانم از ت مهد عليا و پريخان. دكر

كـه در بـه قـدرت    ] 122، ص15[شوند  مرگ تهماسب تا آغاز پادشاهي عباس اول محسوب مي
 .ايفا كردند پررنگ يهاي جانشيني نقش رسيدن شاهان و كشمكش

همچنين حضور ايشان در جنگ و تحريك مردان به نبـرد، ميـداني   : زنان در نقش نظامي. 2
توان به حضور زنان و اسـارت   مي مثالً]. 127، ص47[هاي زنان اين عصر بود   براي حضور قابليت
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، 8 ؛24، ص4[ايشان در جنگ چالدران اشاره كرد كه از هر دو طرف اطالعاتي در دسـت اسـت   
 ]637، ص14؛350ص

ويـژه در   و بـه ] 94، ص30؛ 99، ص28[اقتصـادي   ةزنان در عرص: زنان در نقش اقتصادي. 3
در ايـن بـاره   ]. 445، ص44؛ 9، ص3[اثرگذار بودنـد  المنفعه چون وقف در حد توانشان  امور عام

، 49[و شاه بيگم، همسران ديگر شـاه اسـماعيل   ] 84، ص30[توان از زناني چون تاجلوخانم  مي
 .و بسياري ديگر نام برد] 213، ص23[و خانش بيگم، دختر شاه اسماعيل ] 359ص

فضـل و   ةا در زمينـ هـ  محـدوديت  همـة زنان اندكي نيز با وجـود  : زنان در نقش فرهنگي. 4
عـرض انـدام   ) بيشتر به صـورت مامـايي  (دانش، تعليم و تربيت، خوشنويسي، شاعري و پزشكي 

، 26؛ 13، ص16 ؛242، ص5[اشـراف و بزرگـان بودنـد     ةايـن زنـان بيشـتر از طبقـ    . كردنـد  مي
توان از زني به نام اوبه يـا خانجـان نـام بـرد كـه بـا كمـك بـه شـاه           در اين مورد مي 1.]506ص
در متون آمـده كـه   . دكراي در تاريخ ايفا  ماعيل اول در آغاز تشكيل دولت صفوي نقش عمدهاس

 ].120، ص54[بندي بود  شغل او جراحي و زخم
. گذشـت  هـاي زنـان مـي    سرگرمي زنان اندك بود و بيشتر در محيط: زنان در نقش هنري. 5

، 51[قات دو و چوگـان بـود   ها رقص، موسيقي، آواز، سواركاري و گاه تماشاي مساب اين سرگرمي
 ].254، ص53؛ 47ص

هـا   آن ها حتـي در پوشـاك   اين محدوديت: پوشش يا ظاهر/ زنان از نظر تفكيك جنسيتي. 6
بيشـتر   ةوجـود نداشـت و بـه گفتـ    هـا   آن كه عنصر زنانگي در پوشاك طوري به؛ نيز وجود داشت

 ]. 135، ص38؛ 624، ص12[شد  سياحان، تفاوتي بين پوشاك زنان با مردان مشاهده نمي
زنـان     حضور اجتماعي زنان صفوي در جامعه گفته شد، حضور و فعاليـت ة آنچه دربار همةبا 

 ،حقيقـت  در]. 231، ص36[هـاي شـديد مواجـه بـود      وآمدشـان بـا محـدوديت    در جامعه و رفت
آيد، فقط زنان برجستة درباري به دليل حضـور فعالشـان    برمي مطالب ذكرشدهگونه كه از  همان

در جريـان امـور سياسـي و كشـوري      در عرصة سياسي زمان خود و نيز نفوذشان در شخص شاه
رسـد جايگـاهي    كلي به نظـر مـي   طور به دورة صفويولي ساير زنان در . دخالت مستقيم داشتند

  ].259، ص29[وارانه داشتند  بسيار نازل و برده

  هاي مكتب تبريز  نگاره: دورة صفوي زنان
تـوان در سـه اثـر بـا       شكوه و درخشندگي هنر مكتب نگارگري تبريـز را مـي  بالندگي نگارگري، 
 اورنـگ  هفـت و  شاه تهماسبي ةشاهنام، خمسة شاه تهماسبييا  خمسة نظامياهميت اين دوره، 

                                                        
خفـتن و   ،و فقـط بـه خـوردن    دانستند مياشراف و بزرگان معموالً كار در خانه و فرزندپروري را عار  ةزنان طبق .1

 ).252: 1371 ،فلسفي(پرداختند  وگو مي گفت
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نمايـانگر حـد اعـالي زيبـايي و كمـال در هنـر        نظـامي  ةخمسـ و  شاهنامه. جامي مشاهده كرد
هـا، بزرگـي     هات انسجام تركيب، گستردگي طيـف رنـگ  ج ةآرايي اسالمي هستند و از هم  نسخه

آينـد    هاي اعال به شمار مـي   از نمونه غناي رنگيزه و طالاندازيقطع و مقياس طراحي و كيفيت و 
متناسب با موضوع و  تصوير زنان هاي اين سه كتاب ارزشمند در بسياري از نگاره]. 212، ص42[

نگـارگر در مـورد انتخـاب موضـوع، قابليـت       ةقاين مورد بـه سـلي  . داستان كتاب چشمگير است
. هاي تصـويري موضـوع و گـاه سفارشـي بـودن موضـوع بسـتگي دارد        نمايشي موضوع، جذابيت

 خمسـة  ةنگـاره، مجموعـ   249] 57؛ 56[ شـاهنامة شـاه تهماسـبي   شده از  هاي منتشر مجموعه
 ر ايـن مقالـه  نگـاره دارنـد كـه د    28] 10[جـامي   اورنـگ  هفت ةنگاره و مجموع 19] 9[ نظامي

هـاي گونـاگون اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و       با اينكه حضور زنان در عرصـه . شوند ميبررسي 
اثر از سـه كتـاب شـاخص     296در اينجا  ،توان رديابي كرد سختي مي ها به هنري را در اين نگاره

  .آن داراي تصوير زنان است ةنگار 109بررسي شده كه ) 1جدول (مكتب تبريز 
پسران فريدون و دختـران   هاي سياسي، نگاره ةدر عرص: هاي سياسي ن در نقشتصوير زنا .1

ازدواج  و] Folio 183v، 56[ ازدواج سياوش و جريره ،]Folio 41v، 56[سرو در بارگاه شاه يمن 
داللت  دورة صفويبر ازدواج سياسي زنان در  شاهنامهاز ] Folio 185v، 56[ سياوش و فرنگيس

سـام بـا    ،]Folio 84v، 56[رود  سـيندخت بـا هـدايا نـزد سـام مـي       هـاي  همچنين نگـاره . دارند
] Folio 633v، 56[درود انوشيروان به دختر خاقـان   و] Folio 85v، 56[بندد  سيندخت عهد مي

  ). 4تصوير (دهد  زنان را در نقش شفيع، مشاور و سفير نشان مي شاهنامهاز 
زرم در ميدان جنگ نيز حضور دارند كـه  زنان در لباس : هاي نظامي تصوير زنان در نقش. 2

از ] 57[ بـانو و كشـتن بـرادر خاقـان     گرديـه  و ] 57[ جنـگ سـهراب و گردآفريـد    هاي در نگاره
  .قابل مشاهده است شاهنامه

هـا اطالعـات بسـيار     اقتصـادي و فرهنگـي نگـاره    ةدر عرصـ : هاي فرهنگي تصوير زنان در نقش .3
، 10[ ليلـي و مجنـون در مكتـب درس    هـاي  تـوان بـه نگـاره    در اين مورد مـي . دهند اندكي به ما مي

انگر تحصـيل  بيـ اشاره كرد كه اولـي   شاهنامهاز ] Folio 61v، 56[ زاده شدن زال و خمسهاز ] 19ص
  ). 5تصوير (پزشك تصوير كرده است / عنوان ماما و دومي نقش يك زن را بهاست زنان در اين دوره 

عنـوان نوازنـده و رقصـنده در     هنـر زنـان بـه    ةعرصـ  در: هاي هنـري  تصوير زنان در نقش .4
گـذاري اردشـير    تـاج ، بهرام گور و آزاده ،]Folio 185v، 56[ ازدواج سياوش و فرنگيس هاي نگاره
 خسرو در حال گوش دادن به موسـيقي باربـد   ،]pl.10، 62[ بهرام گور در شكار ،شاهنامهاز  دوم

عالوه بر . حضور دارند اورنگ هفتاز ] 114b، 61[ يوسف در باغ زليخا و خمسهاز ] 41، لوح 41[
هـاي آن را   پرداختنـد كـه نمونـه    زنان به سواركاري و گردش و تفرج نيز مي ،هاي هنري فعاليت

تـدبير خـدمتكاران رودابـه بـراي      ،]Folio 141r، 56[ اسب گرفتن سهراب هاي توان در نگاره مي
از ] Folio 300v، 56[ شـود  نيـژه دعـوت مـي   م ةبيژن توسط داي ،]Folio 70v، 56[ ديدار با زال

 مينـويي  ةسالمان و ابسـال در جزيـر   و] 30a، 61[ كند ابليس مرد فاسد را مالمت مي ، شاهنامه
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]61 ،194b [ 6تصوير (يافت  اورنگ هفتاز .(  
از منظـر پوشـاك، تفـاوت چنـداني در زيبـايي و تنـوع رنـگ در        : تصوير پوشش و ظاهر زنـان  .5

نـواز   تنوع رنـگ در پوشـاك چشـم   . ها عمدتاً شادند رنگ. شود و مردان مشاهده نميتصويرسازي زنان 
تفـاوت پوشـاك زنـان اشـرافي بـا      . كه در پوشاك هر نفر بيش از دو رنـگ وجـود دارد   طوري به ؛است
استثناي تصوير برخي زنان اشـرافي بـا تـاج و كـاله      به ـ ها آن ها و زنان عادي نيز فقط در سربند نديمه

هـا و زنـان عـادي     و سربند نديمـه  ونگار نقششود؛ سربند زنان اشرافي داراي  مشاهده مي ـ )7 تصوير(
يا از پوششي كه بخشي از موهـا  دارند سربند  ها نگاره همةكلي زنان در  طور به. ساده و سفيدرنگ است
وشـانده و چيـزي   فقط زنان مسن به طور كامـل موهـا را پ  ، در اين تصاوير. اند   هرا پوشانده استفاده كرد

نگارگر مكتب تبريـز صـفوي در تصويرسـازي پيرزنـان ظرافـت      . هاي امروزي بر سر دارند شبيه مقنعه
را بـا در دسـت داشـتن عصـا، قامـت خميـده يـا بـزرگ و         هـا   آن فراواني به خرج داده تا مسن بـودن 

هـاي   ر نگـاره راحتـي د  تشـخيص پيرزنـان بـه   ، به اين ترتيـب . تر بودن بيني و چانه نشان دهد كشيده
عبارتي بدون حجاب در تصاوير مكتب تبريـز   يا به زنان بدون پوشش سر. پذير است مكتب تبريز امكان

  ).8تصوير (اند  به هنگام سوگواري و همچنين فرشتگان در قالب زنانه تصوير شده
اجتماعي بـدون هـيچ حايـل و     ةزنان در عرص شده بررسي هاي براساس نگاره: تفكيك جنسيتي. 6

وشـو،   كارهاي روزمره چون نگهداري از فرزند، شست دادن فكيك فضايي در كنار مردان در حال انجامت
ليلـي و مجنـون در    و گـردان  بيابان زني خيمه هاي نگاره. اند پز، دوشيدن شير و غيره تصوير شده و پخت

ز ا] 30a، 61[ كنــد مالمــت مــي ابلــيس مــرد فاســد راة ، نگــارخمســهاز ] 19، ص9[ مكتــب درس
هـايي از عـدم تفكيـك     نمونه شاهنامهاز ] Folio 521v، 56[ داستان هفتواد و كرمة و نگار اورنگ هفت

هاي دربـاري بسـيار    تفكيك جنسيتي در صحنه). 1تصوير (دهد  جنسيتي زنان و مردان را نمايش مي
اي جـدا از  شده، زنـان در فضـ   مورد بررسي 109نگاره از ميان  31اي كه در  به گونه ؛جالب توجه است

شـوند   بااليي عمارت و در فضاهاي انـدروني ديـده مـي    ةبام، طبق ، بالكن، پشت مردان مانند قاب پنجره
هـا فقـط در محـيط     تر اين است كه اين تفكيك نسبتاً سفت و سخت در نگـاره  جالبة نكت). 2تصوير (

از  اج سـياوش و جريـره  ازدوة نگـار . دربار انجام شده و در ميان مردم عادي جامعه صورت نگرفته است
همچنـين در  . تفكيك زن و مرد در فضاهاي درباري اسـت ة بهترين نمون] Folio 183v، 56[ شاهنامه

خوبي تفـاوت بـين تفكيـك جنسـيتي در دو فضـاي       به] 13، ص9[ خمسهاز  بزم شبانه در كاخة نگار
  .شود ميمشاهده  درباري و فضاي عام 
 Folio، 56[ پـذيرد  روان سفيري از خاقان به حضور مـي انوشي ةنگار مانند، ها در برخي نگاره

629r[  دادن به موسيقي باربد خسرو در حال گوشة و نگار شاهنامهاز ]خمسـه از ] 41، لوح 41 
شـده زن اسـت يـا مـرد      توان دريافت كه فرد ترسـيم  تشخيص جنسيت افراد دشوار است و نمي

بچگـان در   هاي تاريخي به حضـور غـالم   گونه كه در كتاب ؛ همان)3تصوير (جوان بدون محاسن 
  .ها باشند بچه اين غالمذكرشده دربار صفوي اشاره شده، ممكن است افراد 
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  گيري نتيجه
 ةكه حدود پنجاه سال ادامه داشت، شـاهكارهايي آفريـده شـد كـه مايـ      ،در مكتب تبريز صفوي
عنـوان   ن دوره بـه هاي سه كتاب شاخص اي تالش شد نگاره ،در اين مقاله. تحسين جهانيان است

حضور زنان از  دورة صفويمتون تاريخي  ةمواد فرهنگي در نظر گرفته شود تا با تطبيق و مطالع
اي براي شـناخت   شناسي همواره وسيله مواد فرهنگي در باستان. منظرهاي مختلف بازسازي شود

 ،كمتـر اسـت   جامانـده  هاي به جوامع است و با توجه به اينكه انحراف و تحريف آن نسبت به متن
پاسـخ در   يا در برخي موارد خألها و سؤاالت بي عنوان منبع قابل استناد استفاده شود تواند به مي

بـا اينكـه   . برطـرف كنـد   ،كه از طريق متون قابـل دسـتيابي نيسـت    را، مورد موضوعات مختلف
ري گـويي نگـارگران آزادي عمـل بيشـت     ،شـدند  ها همچون متون به سفارش دربار تهيه مي نگاره

هاي درباري گريزي به بيـرون فضـا و عمـارت دربـاري زده و بيـرون       كه در صحنه چنان ؛داشتند
هـا صـورت    اي كه بين متون و نگاره در مقايسه. كردند ديوارهاي كاخ، مردمان عادي را تصوير مي

  .طور يكسان اشاره شده است رسد تقريباً به موارد مختلف به به نظر مي ،)3جدول (گرفت 
ايـن آمـار   . انـد  ها بسيار جالب توجه بندي صحنه و حضور زنان در آن نيز اين نگاره ر تركيباز منظ

اي  هـا موضـوع بـه گونـه     نمايد، چـون در بسـياري از نگـاره    انگيز مي ها شگفت با توجه به موضوع نگاره
ا بـه فـرار   بيژن، فـرود ر ة در نگار ؛ مثالً،شود است كه اصوالً نيازي به حضور زن در تصوير احساس نمي

دو زن در درون قـاب پنجـره از درون قلعـه بـه     ) 9تصـوير  ( شـاهنامه از ] Folio 234r، 56[ دارد وامي
عنـوان شـاهد در    باز هم زن حتي بـه  ،با وجود اينكه موضوع تصوير رزم و جنگ است. نگرند صحنه مي

بلكـه در   ،رنـد هـا زنـان در بطـن تصـوير و موضـوع قـرار ندا       در بسياري از صـحنه . صحنه حضور دارد
تصـوير و موضـوع    ةدر حال مشاهد ،در يا پنجره ةويژه در بالكن بناها يا در آستان اي از تصوير، به گوشه

پژوهشـگران  . كردن، انگشت به دهان گزيـدن از شـگفتي يـا كـار ديگـري هسـتند       اصلي نگاره، توجه
بسـيار مهمـي را    ةنكتـ  هـا  حـاالت زنـان در نگـاره    همةبندي جزئي  نقاشي و نگارگري با تقسيم ةحوز

تـوان بـين حضـور زنـان در تصـوير بـا موضـوع نگـاره          اند و آن اينكه در اين موارد نمي ناديده انگاشته
بندي جزئي، پژوهشـگران از پاسـخ بـه     اين تقسيم ةنتيج  در). 55. ك.ن(ارتباط مستقيمي برقرار كرد 

بـه نظـر نگارنـدگان،    . انـد  انـده بازم هـا چيسـت   اين پرسش مهم كه ضرورت حضور زنان در اين نگـاره 
 شـاهد  كلـي  طـور  ها زنان بـه  در اين نگاره. تصوير معادل دانست شاهد نوعي با حضور اين زنان را بايد 

در صـحنه   ةاز دور از صحنه از فراز بام يا درون قاب پنجره يـا آسـتان   ها معموالً در نگاره شاهد .هستند
هـا   نگري بيش از حـد در حضـور زنـان در نگـاره     ما جزئيبا چنين ديدگاهي به نظر . كنند را تماشا مي

در ايـن   شـده  اشـاره  هـاي  در بررسي نگـاره  ،بنابراين. گيري درست خواهد بست راه را بر هرگونه نتيجه
 عنـوان  حضـور زن در نگـاره بـه   : ايـم  ها را به سه گروه عمده تقسيم كرده پژوهش حضور زنان در نگاره

 عنـوان  ، حضـور زن در نگـاره بـه   )10تصـوير  (ان شـاهد و كنشـگر   شاهد، حضور زن در نگاره به عنـو 
اين است كـه زن در بطـن موضـوع و     كنشگر عنوان منظور از زن به ،در اين مقاله). 11تصوير ( كنشگر
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بـا چنـين   . عملـي باشـد كـه صـحنه را كامـل كنـد       دادن داستان اصلي قرار داشته يا در حـال انجـام  
 هـاي ايـن سـه كتـاب     درصد از كل نگـاره  37راي تصوير زن معادل شده دا اشاره ةنگار 109ديدگاهي، 

، مشـخص شـد كـه در بـيش از نيمـي از      شـود  مـي مشاهده  2گونه كه در جدول  بررسي شد و همان
حضـور   شـاهد و كنشـگر   و شاهد عنوان ها زن به و در نيم ديگر نگاره كنشگر عنوان ها زن فقط به نگاره
را در  كنشـگر  و شـاهد  عنوان توانيم حضور زنان به مي ،تر ببينيم كلي اگر اين اعداد و درصدها را. دارند

بـه  . تـري برسـيم   و به اين ترتيب به عدد بـزرگ  كنيمنيز محسوب  كنشگر عنوان زن فقط به ةمجموع
هـا نشـان    ايـن نگـاره  . حضـور دارنـد   كنشـگر  عنوان ها زنان به درصد نگاره 80اين صورت كه در حدود 

در . حضـور پررنگـي در جامعـه داشـتند    ) هرچنـد كمرنـگ  (جود داشتن حجاب دهند كه زنان با و مي
تفكيـك جنسـيتي در بطـن    . حضـور دارنـد   شـاهد  عنوان كم به دست ،اعم از رزم و بزم ،ها صحنه همة

ولـي در دربـار قضـيه     ،هـا حضـور دارنـد    صحنه همةزنان در كنار مردان در  .جامعه عمالً وجود ندارد
هـاي تـاريخي    ايـن نكتـه بـا مـتن    . ياري از مـوارد جـدا از مـردان هسـتند    متفاوت است و زنان در بس

كردنـد،   همخواني دارد كه زنان درباري اگر نگوييم كامالً در فضاي اندروني جدا از مردان زنـدگي مـي  
  . درباري چون سربازان و نگهبانان داشتند كم ارتباط كمتري با مردان غير دست

رنگـي   ها حضور بسـيار كـم   هاي تاريخي كه در آن زن ف متنرسد برخال به نظر مي ،به اين ترتيب
هـا   درصـد از نگـاره   40كـه زنـان در حـدود    ا بـه ايـن معنـ   . ها پررنگ است دارند، حضور زنان در نگاره

يعني فقط تماشاگر صحنه، بخـش ديگـر    ؛است شاهد عنوان بخشي از اين حضور به. شوند مشاهده مي
هـاي مكتـب تبريـز زنـان      اين نكته كه در نگاره. هستند» شگرشاهد و كن«و تعدادي ديگر » كنشگر«
دهد كـه نيـاز بـه     اين نشان مي. ها حضور دارند بسيار جالب توجه است عنوان شاهد در برخي نگاره به

  .از دور فقط تماشاگر صحنه باشند شده، حتي اگر حضور زنان در نگاره حس مي
 اورنـگ  هفـت و  ينظـام  ةخمسـ ، اه تهماسبشاهنامة شهاي سه كتاب  بنابراين، بررسي نگاره

) كـم در اوايـل ايـن دوران    دست(روزگار صفوي  ةدهد كه زنان در جامع خوبي نشان مي ي بهجام
هـاي   شـده در ايـن پـژوهش از تعـداد زنـان در نگـاره       درصد آماري ارائـه . حضوري فعال داشتند

البته اين مطلب به . ررنگ دارندها نقشي پ دهد كه زنان در نگاره برده نيز نشان مي هاي نام كتاب
امور نقش داشتند، بلكـه منظـور ايـن اسـت كـه       ةآن معنا نيست كه زنان همانند مردان در هم
هـاي   اي نبوده كه در كتـاب  به گونهها  آن ولي نقش ،امكان حضور در جامعه براي زنان مهيا بوده

نيـز  هـا   آن انروايـان بـوده، بـه   نگاري آن روزگار، كه بيشتر مربوط به تحوالت سياسي و فرم تاريخ
رسد كمبـود اشـارات مربـوط بـه زنـان در       به نظر مي ،واقع در. دشومتناسب با جمعيتشان اشاره 

  .نگاري آن دوران بدانيم هاي تاريخ متون تاريخي را بيشتر بايد متوجه شيوه
فرهنـگ  رساني و بازسازي  اي مهم در آگاهي در پايان بايد گفت كه گرچه متون تاريخي وزنه

شناختي  بلكه بايد در بستر باستان ،تنهايي مورد اتكا قرار گيرند نبايد به، شود گذشته شناخته مي
مورد محك قرار بگيرند تا بازسازي گذشته به انحـراف   مانده جاي به و با استفاده از مواد فرهنگيِ
  .و خطاي كمتري همراه باشد
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  در اين مقاله شده بررسي هاي مجموعه. 1جدول 
  هاي داراي نقش زننگاره هاتعداد كلي نگاره نام كتاب

  75 249 شاهنامة شاه تهماسبي
  14 19 خمسة نظامي

  20 28 جامياورنگهفت
  109 296 جمع

  
  ها بندي نقش زنان در نگاره تقسيم. 2جدول 
شاهد و  شاهد  نام كتاب

  كنشگر كنشگر

  39 16 20 شاهنامة شاه تهماسبي
  11 3 0 خمسة نظامي

  15 2 3 اورنگهفت
  65 21 23 جمع
  60 19 21 درصد

 
  ها نقش زنان در متون تاريخي و نگاره. 3جدول

زنان  شواهد
 عادي

زنان
 اشراف

نقش
 سياسي

نقش
 نظامي

نقش
 اقتصادي

نقش 
پوشش   نقش هنري  فرهنگي

  و ظاهر

هاي  متن
  تاريخي

وجود 
  ندارد

وجود 
  دارد

  ازدواج. 1
  شفيع. 2
  مشاور. 3

4 .
  جانشيني

1 .
  جنگاوري

2 .
تحريك 
  مردان

1 .
  بازرگاني

  وقف. 1

1 .
  اندوزي دانش

تعليم و . 2
  تربيت

  پزشكي. 3

1.
  خوشنويسي

  شاعري. 2
  رقص. 3

موسيقي . 4
  و آواز

5 .
  سواركاري

  تفرج. 6

1 .
حجاب 
  سخت

2 .
شباهت 
پوشش 
زنان و 
  مردان
  

وجود   ها نگاره
  دارد

وجود 
  دارد

  ازدواج. 1
  شفيع. 2
  سفير. 3

1 .
  ريجنگاو

وجود 
  ندارد

تعليم و . 1
  تربيت

  پزشكي. 2

  رقص. 1
  موسيقي. 2

3 .
  سواركاري

  تفرج. 4

1 .
حجاب 
نسبتاً 
  آزاد
2 .

شباهت 
پوشش 
زنان و 
  مردان
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  ]10[ خمسهاز  گردان زني بيابان خيمهة جنسيتي در زندگي مردم عامه، نگار كعدم تفكي. 1تصوير 

  

  
 شاهنامهاز  آزمايي فردوسي در برابر سلطان محمود عطبة تفكيك جنسيتي در دربار، نگار .2تصوير 

]56 ،Folio 10r[  
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خسرو در حال گوش دادن به ة عدم تمايز جنسيتي بين برخي از افراد، بخشي از نگار .3 صويرت

  ]41، لوح 41[ خمسهاز  موسيقي باربد
  

  
از  ر خاقاندرود انوشيروان به دختة نگار: راست(شفيع و سفير : سياسي ةزنان در عرص .4ر يتصو

  ])Folio 85v، 56[ شاهنامهاز  بندد سام با سيندخت عهد مية نگار: ؛ چپ]Folio 633v، 56[ شاهنامه
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 ليلي و مجنون در مكتب درسة نگار: راست(تحصيل زنان و پزشكي : فرهنگي ةزنان در عرص .5تصوير 

  ])Folio 61v، 56[ شاهنامهاز  زاده شدن زالة نگار: ؛ چپ]19، ص9[ خمسهاز 
  

بخشي از : راست باال(تفرج، سواركاري، رقص و نوازندگي : هنر و سرگرمي ةزنان در عرص .6تصوير 
 اسبة بخشي از نگار: ؛ راست پايين]30a، 61[ اورنگ هفتاز  كند ابليس مرد فاسد را مالمت مية نگار

از  وش و فرنگيسازدواج سياة بخشي از نگار: ؛ وسط]Folio 141r، 56[ شاهنامهاز  گرفتن سهراب
  ]pl. 10، 62[ خمسهاز  بهرام گور در شكارة بخشي از نگار: ؛ چپ]Folio 185v، 56[ شاهنامه
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از  نشستن فريدون بر تخت ضحاكة ها، بخشي از نگار تفاوت در سربند زنان اشرافي با نديمه .7تصوير 

  ]Folio 34v، 56[ شاهنامه
  

  
ة نگار: ؛ چپ]275a، 61[ اورنگ هفتاز  معراج پيغامبرة نگار: باال(بدون حجاب سر بودن زنان  .8تصوير 

  ]17، ص9[ خمسهاز  مرگ شيرين
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  ]Folio 234r، 56[ شاهنامهاز  كند بيژن، فرود را مجبور به فرار مية نگار: شاهد عنوان زن به .9تصوير 

  

  
، 61[ اورنگ فتهاز  گناهي يوسف شهادت كودك بر بية نگار: شاهد و كنشگر عنوان زن به .10تصوير 

120a[  
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  ]9[ خمسهاز  نمايد شاپور تصوير خسرو را به شيرين مية نگار: كنشگر عنوان زن به .11تصوير 
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