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 حیدری ةحملمصور  ةنگاری در نسخ زنانه
 های نسخ مصور تطبیقی جایگاه زن در نگاره ة)مقایس

 (حیدری ةحمل

1وان فاطمه ماه
 

 چکیده
موضاوع   گیرد. اگر این حماباه  هستند   حوور زنان در بایه قرار میهای اصلی  دار نقش ها عهدم مردان در حمابه

حملاة   ةهاای نساخ   در نگاارم را شود. پژ هش حاضار اایگاام زن    منع حوور زنان د چندان می  باشد داشته دینی 
ملی فرانسه( از منظر موضوع  ارت اط ماتن   تصاویر     ةکتابخان م.ق  محفو  در 1222باذل مشهدی ممورخ حیدری
را با یکای   آن های نگارم  اهمیت اایگام زن در این نسخهدادن  نشان برایکند.  های تصویری  ... برربی می هشاخص

. ایان د  نساخه تقری ااا در    کنیم مقایسه می  راای کرمانی حملة حیدرییهنی چاپ بنگی مصور   عصر از نس  هم
اناد. ایان مقایساه تط یقای نشاان       مصور شادم  مهند   ایران(اما در د  مکان مختلف ( عصر قااارم زمانی ةی  د ر

  گوناگونی به تصویر درآ ردم ابت؛ از زن در اایگام قادیس یاا    های متنوع زن را در نقش  باذل ةحملدهد که  می
راای به فرشته   قدیس محد د  ةحملهای  فرشته گرفته تا زنانی در نقش نوازندم   رقصندم. اما تصویر زن در نگارم

تنها بر حواور زناان چشام نپوشایدم  بلکاه آناان را        ای نوین   خالقانه  نه با ابداع شیوماین نسخه  رگشود. نگار می
 حملة حیدریهای  شود که زن در نگارم این موارد ب ب می ابت.  د شاد ش یا حتی پیشاپیش مردان تربیم کردم

ای  دار شود که در تصا یر کمتر حمابه هایی را عهدم   نقش ر دهای فکری   فرهنگیِ بنتی فراتر  باذل از چارچوب
 .توان نظیر آن را پیدا کرد می

 گانکلیدواژ
  .  حورت فاطمهمس(نگاری انهباذل مشهدی  راای کرمانی  زن  دینی ةحماب  حملة حیدری
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 مقدمه
نگاری از تصا یر پیش از ابال  تا د رة مهاصر مورد تواه نگارگران قارار گرفتاه ابات  اماا      زنانه

تیماوری   ةزن در آااار ق ال از د ر  تصویربازی زن هموارم دبتخوش تغییر بودم ابت. چگونگی 
انسیتی در  اایگاهیبه کارکرد ا  صفوی به بهد  ةای دارد   لی از د ر تصویری مثالی   ابطورم

آااری با موضوع عشق    کند. گسار   زن حرمسرا تغییر پیدا می نقش ندیمه  رقاص  نوازندم  می
حال  گام نگارگران آااار حمابای را کاه     این بیشتری برای تصویرگری زنان دارند. با تغزل قابلیت

 باذل کاه حملة حیدری های  نگارم اند؛ نظیر نیز مورد تواه قرار دادم دنشو ژانری مردانه تلقی می
حملاة  هاای   در نگاارم  ابات.  این بنت را در هم شکسته   زنان را میاندار میدان حمابه کاردم 

های انسیتی نظیر رقاص    ای تربیم شدم   نه نقش ه در اایگام مثالی   ابطورمزن ن حیدری
پیادا  هاا حواور    پای ماردان در نگاارم   بلکه زنی ابت که پابه  ابت  دار شدم زن حرمسرا را عهدم

دارد. پاژ هش حاضار باا     یتار    نقش مرکزی مداایست   حتی گام الوتر از مردان در صف  کردم
 کند: دینی برربی می ةاایگام زن را در ی  حماب ذیل ةسختط یقی د  ن ةمقایس
 Supplément ةم.ق  باه شامار   1222   تألیف باذل مشهدی  ماورخ حملة حیدری ةنسخ .1

Persan 1030 زی اا   نفایس باه با        ةنگاار  241ملی فرانسه  مزین به  ةمحفو  در کتابخان
 نگارگری مکتب هند.

محفاو    17847 ةبه شمار قااار  ةکرمانی  د ر تألیف راای حملة حیدری چاپ بنگی  .2
 بیام   بفید به ب   قااار. ةنگار 50در کتابخانة مجلس شورای ابالمی  مزین به 

کنیم   باپس بارای    باذل را برربی می ةحملهای  ابتدا اایگام زن در نگارم  در این پژ هش
 ةحملا یهنای    عصرش هم ةسخهای ن زنان در این نسخه  آن را با نگارم ةدادن نقش براست نشان
هایی که در میاان نسا     راای این بود که در برربی ةحملکنیم. دلیل انتخاب  قیاس می  راای

یافتم؛ به غیار   حملة حیدریمصور از  ةتنها به نسخ  اهان انجا  داد  ةچندین کتابخانه   موز
می نگهاداری  مصور دیگر هم در کتابخانة مجلس شاورای اباال   ةی  نسخ یادشدم  ةاز د  نسخ

هاای آن  ااود نادارد.     نگارم دارد   حتی ی  تصویر زن هم در میاان نگاارم   8 فق شود که  می
با این مزیات   ؛راای بود ةحملباذل  چاپ بنگی  ةحملمصور قابل قیاس با  ةتنها نسخ  بنابراین

نی مقایساه  زما اند   این هم درآمدم زمان با حکومت قااار در ایران به تصویر که هر د  نسخه هم
 ابت: ذیلهای پژ هش به شرح  کند. پربش تر می را دقیق
 اند؟ مورد بحث موضوع تصویرگری قرار گرفته ةهای د  نسخ چه زنانی در نگارم .1
 های این د  نسخه چگونه ابت؟ نوع پوشش زنان در نگارم .2
 زنان در قیاس با مردان در تصا یر این د  نسخه چه اایگاهی دارند؟ .3
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 تحقیق ةپیشین
  اایگام زنان در آن تاکنون هایچ پژ هشای انجاا  نگرفتاه      حملة حیدریهای  خصوص نگارم رد

هایی صورت گرفتاه ابات کاه     خصوص اایگام زن در نگارگری ایرانی   هندی پژ هش ابت. در
 کنیم: های آن را ذکر می نمونه  حاضر ندارد ةگرچه ارت اط مستقیم با مقال

: ایان پاژ هش   تهاران: علمای   فرهنگای     ر نگاارگری تصویر زن د  (1397م راضیه یابینی
ها   ارت اط آن باا تفکار   عرفاان اباالمی را برربای کاردم          های مهنوی زنان در نگارم  یژگی

بخش نگاارگران بارای تصویرباازی زناان      نهایت به این نتیجه ربیدم که عرفان ابالمی الها  در
   موقر دارد   مظهر امال الهی ابت. ر   زن در نگارگری تصویری عفیف این بودم ابت. از

بررباای نقااش زن در »  (1396مهسااا رنج اار م   فریااد ن حساانخانی قااوا   بهاازاد مح اای
مپژ هشگام علو  انسانی    زنان ةنام پژ هش  «صفوی با تأکید بر آاار رضا ع ابیة های د ر نگارم

بر این نکته تأکیاد دارد  : مقاله 121ا97فرهنگ  ادب   هنر  صش  ةنام مطالهات فرهنگی(   یژم
صفوی  تصویر آنان در نگارگری نیز تغییار پیادا    ةکه در پی به ود اایگام ااتماعی زنان در د ر

عنوان یکی از  برگی عرضه شد. بپس آاار رضا ع ابی را به های ت  کرد   بیشتر به صورت نگارم
گری زنان در ایان د رم  دهد که تصویر   نشان می کند می برگی برربی های ت  پیشگامان نگارم

های انسیتی بودم   بیشتر باه نقاش زناان باه      بیشتر به منظور نمایش زنانگی   تأکید بر ان ه
 تواه شدم ابت. صندمعنوان ندیمه  عاشق   رق

برربی اایگاام   شاکل عنصار زن در نگاارگری بانتی        (1390م یاری ابکندری زهرم  لی
کارشنابی ارشد  دانشگام تربیت مادرس:   ةنام ار(  پایانقاا ةایران ماز مکتب هرات تا ابتدای د ر

 ربایدم نهایت به این نتیجه  تیموری  صفوی   قااار را برربی کردم   در ةنامه به د ر این پایان
ای دارد   بسایار ماوقر    های ق ل  تصویری مثالی   ابطورم که زن در آاار تیموری  همچون د رم

شادم  ارائه زن تر از  گرایانه اار ارت اط با غرب تصویری  اقعر بصفوی   ةتربیم شدم ابت. در د ر
گسار   زنان  تأایرپذیری از نقاشی غرب اایگام زن به رقاصه  نوازندم  میبا قااار  ة. در د رابت

 حرمسرا تغییر یافته ابت.
دبت یافتیم که از آنجا که قصد دارد تاا   ذیلهای هندی به پژ هش  زنان در نگارم ةدر زمین

 مطالهاتی پژ هش ما متفا ت ابت: ةنی را که نگارگر بودند مهرفی کند  با زمینزنا
 ةهاای مکتاب هناد   ایرانای گنجینا      نگاارگران زن   زن در نگاارم    (1395م بحر باهراب 

این پژ هش  :مقطع کارشنابی ارشد  دانشگام پیا  نور تهران ةنام هنرهای تزئینی اصفهان  پایان
هنرهای تزئینی اصفهان را برربی کردم    ةآاار هند   ایرانی در موز پس از مهرفی زنان نگارگر 

 گوید که آیا ممکن ابت نگارگر این آاار از زنان نگارگر باشد؟  ال پاب  میؤبه این ب
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 حملة حیدری
 باذل مشهدی حملة حیدری
هاای حوارت    ای حمابای   دینای در شارح اناگ     اار باذل مشاهدی  منظوماه   حملة حیدری
بر دم شدم ابت.  شاهنامهبه ب     بیاق  12قرن  که درابت حورت علیمع( محمدمص(   

 30تاا   20ابیات آن در نس  مختلاف باین   بر دم شدم    بحر متقارب   قالب مثنویاین اار در 
 شود: منظومه با این بیت آغاز می ابت.  هزار ا ت شدم

 بخش   دیناربخش خردبخش   دین  بخش به نا  خدا ند بسیار
 پایانی چنین ابت:   بیت

 زان پس تو دانی بکن یا مکن   بکن غور ز انصاف در این بخن
اندیشید که الها  غی ی بر ا   کارهای خود می ةگوید ش ی دربار باذل در ب ب نظم کتاب می

 نازل شد:
 ؟خاوری خون به فکر غزل تا به کی 

  
 ؟حاصلی چون خوری چنین خون بی 

 
 غیار ایان    چه حاصل تو را از غازل 

 
 کااه باار ا  کنااد بااامهت آفاارین     

 
 ز هاتف شنید  چو ایان گفات نغاز   

  
 به بار آماد از ذ ق در ااوش مغاز     

  
 د اند  باه هار باوی پیا  خیاال     

  
 قیاال   قااال  ندیااد  یکاای قصااه باای 

 
 ماباات آب ر غاان نیایااد ز کااه باای

  
 بااه غیاار در غاای ن ااد هاایچ راباات  

 
 در ایااان مااادعا   ی باااا دلأزد  ر

  
 ؟چارا  !«بااذل » :دلم گفات   به پاب  

 
 ن ناادی عاار س بااخن را حلاای    

  
 ؟ز مااادح علااای  ز نهااات ن ااای    

 
 

هاای دینای دیگاری     حماباه   تلفیقی از تاری    افسانه ابت. پیش از این اار حملة حیدری
ایرانای     ةهم درآمیخته   گام ص غ تاری    افسانه را با مختارنامه   نامه ابومسلم  نامه حمزمنظیر 
تارین   شادند. کهان   آن دادند   به همین دلیل با مخالفت علمای دینای مواااه   بتیزانه به  عرب
 967مورخ حیرتی  ةشاهنام   830اار ابن حسامی خوبفی مورخ نامه  خا رانآن منظومه  ةنمون

هاای تااری  اباال  را در قالاب      ای ابت که انگ ترین منظومه براسته حملة حیدریابت. اما 
 بی به نظام کشایدم ابات. بااذل بارای بار دن ایان ااار از         فرد ةشاهنامحمابی   به بیاق 

های انگ  نوع ر ایت  ... ابتفادم  پردازی  آرایش صحنه عنوان الگویی برای شخصیت به شاهنامه
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بارایش ا  ااار    ةذهن ا  نشسته که بار شایو   ةخان چنان در نهان شاهنامهکردم   برخی از ابیات 
عنوان ااری فااخر   به شاهنامهاز « ب ب تألیف کتاب»در خود ا  نیز   گذاشته ابت. افز ن بر این

را  حملة حیادری مأخذ  برایی در ایران حمابهدر کتاب  [380   ص7] اهلل صفا کند. ذبیح یاد می
داند. شااعر در ایان ااار      بن حاای محمد فراهی می اار مهین مهارج الن وم   مدارج الفتومکتاب 

ح شاهان نپرداخته   با اینکه باذل خاود باه کاار دیاوانی     عصرش  به مد خالف آاار شاعران هم بر
 هم نیامیخته ابت.  مدح موال را با مدح امرا در  مشغول بودم

اما برخی مهتقدند کاه ایان منظوماه در      دربتی مهلو  نیست تاری  برایش این منظومه به
کاردم ابات    م.ق به پایان ربید   باذل پنجام بال از عمر خود را صرف بر دن آن 1119بال 

مع( داباتان تااری     مص(   حورت علای  . باذل پس از منااات   نهت ربول[78   ص11   ج10]
ااا باا    اما داباتان در هماین    کشیدم شدن عثمان به نظم  مص( تا کشته ابال  را از بهثت پیام ر

 ماندم ابت. پس از ا  چندین نفر این اار را تکمیل کردند. مرگ باذل ناتما  

 راجی کرمانی حملة حیدری
از املاه   ؛پدیاد آ ردناد   حملة حیادری پس از باذل مشهدی شاعران دیگر آااری را به تقلید از 

افتخار    خان حکمت  عیانی خان عاشق هندی  محب علی راای کرمانی  گل احمد  مهدی علی
ز تألیف مالبمانهلی راای کرمانی ابات کاه ا   حملة حیدریترین این آاار  مهر ف. الهلمای صه ا
/ 1804ا1824های  راای در فاصلة بال حملة حیدریشود.  هم یاد می راای ةحمل آن با عنوان

شاام قاااار در بای هازار بیات   باا تأایرپاذیری از         زمان با بلطنت فتحهلی هم 1220ا1240
 شود: فرد بی در بحر متقارب بر دم شد   با این بیت شر ع می شاهنامة

 اک آد  پدیدار کردکه از خ به نا  خدا ند دانای فرد
این اار در آگرم  مرادآباد  لکهنو  متحرا  الهور  بم  ی  تهران  ت ریاز   اصافهان باه صاورت     

قمری در بم  ی صاورت   1209چاپ بنگی   بربی منتشر شد. ا لین چاپ بنگی آن به بال 
 ق به ترتیب در لکهنو   متهرا تجدیاد چااپ شاد    1310ق    1267های  گرفت  بپس در بال

  [.32  ص 8]

 شناسی نسخه
هاای هنادی    نگارم به با   نگاارم   241 1تألیف باذل مشهدی حملة حیدریخطی مصور  ةنسخ .1

                                                           
یرزا محمد رفیع مشهدی شاهجهان آبادی مهر ف به باذل مشهدی در شاهجهان آباد دهلی متولد شاود. بااذل   . م1

 ی ابتادا اماور دیاوانی محماد      .مویش  میرزا محمد طاهر ملقب به  زیر خان  به دربار رام پیدا کارد توب  ع
دار دژ گوالیار شاد     مهزالدین  پسر ا رنگ زیب  را برعهدم داشت   بپس به خدمت ا  درآمد   ی  چند قلهه

ی گوشاه عزلات گزیاد      پس از آن به حکومت بانس بریلی ربید   پس از مرگ عالمگیر  عزل شد   در دهلا 
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شود. این نساخه   ملی فرانسه نگهداری میة در کتابخان Supplément Persan 1030 ةدارد   به شمار
صافحه    ماا  هاای ت  برگ   آرابته به برلوح مذهب  شمسه  تاذهیب  580م.ق  دارای  1222مورخ 
ها  های رنگین ابت. نگارم کشی  ابلیمی   نقوش گیاهی  نقوش هندبی تزئینی از امله مثلث اد ل

نگاری  نوع پوشش   گزینش   ها را در مواردی نظیر چهرم به ب   هندی تربیم شدم   این شاخصه
 (. 1های آن( مشهود ابت متصویر  رنگ قرمز   طیف ةرنگ مغل 

 

 
 فرانسهکتابخانة ملی در  محفوظباذل مشهدی،  حملة حیدریاز  ای نگاره .1تصویر 

 

نگارم به ب   قاااری  50دارای  تألیف راای کرمانی  حملة حیدریچاپ بنگی ة نسخ. 2
شاود. ایان چااپ     در کتابخانة مجلس شورای اباالمی نگهاداری مای    17847 ةابت   به شمار

آغازین   ابت. در شمسه  نوشته شدم های چهاربتونی صفحه دارد   اشهار در اد ل 414بنگی 
یی نوشته شادم ابات. ایان ناا  در ترقیماه       نسخه ع ارت دعایی  عنوان اار   نا  میرزا آقا کمرم

                                                                                                                                        
گارا  فاضال     . بااذل فاردی اخاالق   [78ص  ،11ج   10]م.ق درگذشات   1124یاا   1123ااا باه باال     همان
قمری( شاعر مهار ف آن   1108د بت   خیر بود. ا  مدتی در السات شهر ناصر علی برهندی ممتوفی  مرد 

تالف افتاد   ا  از بااذل بادگویی کارد.    هم د بتان نزدیکی بودند  اما میان ایشان اخ ر زگار شرکت داشت   با
قماری باا ا  مالقاات     1116هم در بنین اوانی   به بال  النفائس مجمع ةالدین علی خان آرز  نویسند ج برا

 خ ر داد مهمان(. حیدری ةحملکرد   از برایش 
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بارلوح نساخه باا    «. یای  حررم المذنب الفقیر میرزا آقاا کمارم  »عنوان کاتب آمدم ابت  نسخه به
هااا بااه صااورت خطااوط   در مرکااز آن تصااویر د  اژد  نقااوش اباالیمی   تااذهیب تاازئین شاادم

ها را گرفتاه   مانند تربیم شدم که د  پرندم که از دهانشان بیر ن آمدم با منقار گردن آن ابلیمی
باه   ؛ابت. در باالی این نقش  تصویر پادشاهی ابت که کمر هار د  اژدهاا را در دبات گرفتاه    

ل ابات کاه   های ایان پادشاام د  باا    قدرت ا بت. بر شانه ةای که گویی اژدها تحت بیطر گونه
تاوان تااج را نمااد     تواند نماد فرم ایزدی یاا قدابات باشاد. در نمادشنابای ایان نقاش مای        می

 (.2مشر عیت پادشاهی  بال را نماد قدابت   غل ه بر اژدها را نماد قدرت دانست متصویر 
 

 
 تألیف راجی کرمانی، محفوظ در کتابخانة مجلس حملة حیدریسرلوح . 2تصویر 

 زن در نگارگری
  ابتادا تصاویر زن در نگاارگری   تطاور آن را     حملة حیادری های  ه منظور برربی تصویر زن در نگارمب

قااار چه تحوالتی را  ةهای پیش از ابال  تا د ر تصویرگری زن از نگارم ةکنیم تا دریابیم شیو برربی می
 دارد:چه اایگاهی در این میان  حملة حیدریهای  نهایت نگارم گذاشته ابت   در پشت بر

ابات. از املاه     النوع تصویر شادم  زن در آاار پیش از ابال   با نقشی فراط یهی   به صورت رب
. [4  ص4]النوع باران   آبادانی که با موتیف مثلث  نمااد انسایت زناناه  همارام ابات       تندیس رب

  هاا  دیوارنگارم در این .بر اای ماندم ابت 1های پنجکنت تصا یر کهن زنان ایرانی در دیوارنگارم  یکی 

                                                           
ق بامرقند  کیلومتری شار  شصتزرافشان    ةپنجکنت نا  شهری در شمال تاایکستان  در بمت رابت ر دخان .1
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ها زنی با شمشیری آخته در حال ن ارد باا    بینیم که یکی از آن تصویر زنانی بوارکار   تیرانداز را می
 .[161 ص  3]دهد. این تصویر به رز  بهراب   گردآفرید منسوب ابت  پهلوان را نشان می

ادات را ااایز  گری انسان تحریم   فق  تصاویر ن اتاات   اما    صورت  با  ر د ابال  به ایران
زیرا ط ق دیدگام ابالمی تصویرگری مواودات زندم  الگاوبرداری از کاار خدا ناد        شمردم شد

هاا خراشایدم      هاا چهارم   در بسیاری از نگارمهمین امر مواب شد تا شد.  نوعی شرک تلقی می
ن تصاویر ز  ةمخد ش شود یا به شکل انتزاعی به تصویر درآید. ط یهی ابت که این مناع درباار  

 ادیت   شدت بیشتری داشت.
هاا ارت ااط دارد. در     اه دیگر تصویرگری زنان با تفکی  انسیت زناناه   مرداناه در نگاارم   

ای کاه باه    گوناه  باه  ؛شاوند  زنان   مردان بسیار ش یه به هام تربایم مای    ةنگارگری ایرانی پیکر
از یکادیگر قابال   دشواری از هم قابل تمییز هستند   بایش از اینکاه از طریاق چهارم   پیکارم      

 ةهاا را از یکادیگر بازشاناخت. پیکار     تاوان آن    پوشش مای   تشخیش باشند  از طریق نوع اامه
هاای باریا     کشیدم  ابر های کماانی   لاب   ةهای زنانه  با اندا  ظریف  چهر مردان ش یه پیکرم

تاوان   ش یه به ماردان ابات. پاس مای     های زنانه    زنان فاقد براستگی ةشود   پیکر تربیم می
با مفهو  کلی انسان  فارغ از   گفت در نگارگری ایرانی بیش از آنکه انسیت اهمیت داشته باشد

 (.3موااهیم متصویر  انسیت
 

 
، محفوظ در 10، نگارگر قاسم محمد شیرازی، قرن شاهنامههای زنان و مردان،  تشابه پیکره. 3تصویر 

 دانشگاه پرینستونة کتابخان

                                                                                                                                        
فرهنگ   تمدن در آبایای میاناه ابات. نزدیکای پنجکنات باه د  شاهر         ةابت. شهر پنجکنت از مراکز عمد

 که به دبت کور ش بنا شادم  عامال دیگار اهمیات ایان منطقاه ابات.         کدم یا ابتر شن بمرقند   کور ش
 بت.های حمابی ا های تصویرگری دابتان نمونهترین  از قدیمهای پنجکنت  نگارم دیوار
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ها باید گفت که تصویر زن عمومااا مساتورم   پوشایدم     ن در نگارمدرخصوص نوع پوشش زنا
که حتی در اندر نی خانه   محافل خصوصی هم با   فق  در فوای بیر نی ای که نه گونه به ؛ابت 

. زنان برای نمایش حجب   حیاا چهارم را باا    [146ا145   ص12]شود  پوشش کامل تربیم می
اندازناد. در کناار ایان تصاویر محجاوب زناناه           پایین میشر ةپوشاندم یا بر را به نشان آبتین 

ابت که در قیاس   تصا یری از زنان رقصندم   بوگوار با گیسوان بلند   پریشان نیز تربیم شدم
(. در موارد انادکی نظیار   4متصویر  [151  ص12]های پیشین تهداد آن محد دتر ابت  با نمونه

 عریان تربیم شدم ابت.   زن نیمهبه ا خسر   ةکردن شیرین   نظار تنی آبة نگار
 

 
دیوان امیرخسرو دهلوی، گیسوان بلند زنان رقصنده )حرمسرای سلطان حسین بایقرا(، . 4 تصویر

 886منسوب به شاه مظفر، هرات، 

تاأایر نقاشای    تحات   صفوی به مر ر تغییر کرد. در این د رم ةتصویرگری زنان در د ر ةشیو
تر اینکه زنان  ها نشان داد شد. مهم دانه به طور متمایز از هم در نگارمار پایی انسیت زنانه   مر

آنان اختصاص یافت. ال ته این زناان   ةهایی به تصویرگری پیکر نگارم چنان اهمیت یافتند که ت 
انگیاز   در حااالتی      همسر درباریان  رقاص   نوازندم با حووری  بوبه بیشتر در نقش مهشوقه

گری  کفاش را باا نااز از پاا درآ ردن  حااالت متفکراناه          پشت حجاب  عشومنمایی از  نظیر رخ
 (.6   5  متصا یر [69   ص9]شدند  گونه نمایش دادم می ابها 
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 اصفهان، منسوب به رضا عباسی، زنة نگار تک .5تصویر 

 

  
 زن قاجاری در حال رقص ةنگار .6 تصویر

 حملة حیدریمصور  ةسخهای دو ن تطبیقی جایگاه زن در نگاره ةمقایس
مصاور   ةتصویرگری زنان در بنت نگارگری  تصاویر زناان را در د  نساخ    ةپس از برربی پیشین
 .2باذل مشهدی  محفو  در کتابخانة ملی فرانسه  حملة حیدری ةنسخ .1حملة حیدری شامل: 

ا کنیم ت راای کرمانی  محفو  کتابخانة مجلس شورای ابالمی برربی می حملة حیدرینسخه 
هاای   های تصویری برای زنان اباتفادم کاردم   چاه شایوم     نشان دهیم هر نسخه از چه شاخصه
 تصویری نوینی را ابداع کردم ابت.
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 باذل مشهدی حملة حیدریهای  زن در نگاره
هاای آغاازین    هاای بادم   تصویر زن نه مانند زن در نگاارم  1222مورخ  حملة حیدری ةدر نسخ

های پس از صفوی در نقش رقاص یا زن  ر مردان   نه مانند نگارمحوو ةابال  در پردم   زیر بای
  مؤار آنان ابت. زناانی    ها در تصا یر در گر  نقش براسته گر ابت. بلکه حوور فهال آن عشوم

چرخد  در کنار مردان   حتی گام الوتر از مردان در صاف   که موضوع اصلی نگارم حول آنان می
شاود   دینی را که عمومااا اااری مرداناه تلقای مای      ةاین حمابآنان  ةایستند   حوور براست می

 دهد.  شهاع قرار میال تحت
دینای   ةای ندارند  حال اگر این حمابه صا غ  های آاار حمابی زنان حوور براسته در نگارم

ماورد بحاث     ةهاای نساخ   شود. اما در نگارم ممنوعیت حوور زن د چندان می  هم داشته باشد
شود.  بزمی نزدی  می ةضرند که گام به اای ااری رزمی  به ی  حمابزنان چنان در صحنه حا

تاأایر دانسات؛ نگاارگر یاا      تصویرگری بی ةهندی بودن خابتگام این نسخه را ن اید در این شیو
دینی را مطابق با مهیارهای فرهنگی خود رنگارنگ   متنوع  ةنگارگران هندی نسخه  این حماب

شاود   حجابی که در فرهنگ ابالمی ما بین زن   مرد ایجاد می  اند. به همین دلیل تربیم کردم
های این نسخه از میان برداشته شدم   حتی اایگام زن که در فرهنگ شرق   از امله  در نگارم

شود در این نسخه مورد عنایت نگاارگر قارار نگرفتاه       تر از مرد تصور می در فرهنگ هند پایین
بلکاه    تربیم کردم که این مورد اخیر نه از فرهناگ هنادی   بسا زن را الوتر   مقد  بر مرد چه

های رنگین زنان  باری ملون  ش  اامه شاید از اسارت ط ع نگارگر برچشمه گرفته باشد. بی
اناد نیاز    ناوازی تربایم شادم    یا زنانی کاه در حاال دف   اند که به اای پوشش عربی بر بر بسته

دینای باه    ةهای این حماب طرب هندی در نگارم های دیگری از بازتاب فرهنگ رنگین   پر نمونه
 آیند. شمار می

 زن در متن و تصویر
خاوبی   باه  مشارفه  ةفراربیدن بیدعالم به فتح   فیر زی به مدینة را در نگار ذکرشدمهای  شاخصه

ای که زنان میزباان اصالی حوارت محمادمص( هساتند        گونه به ؛(7توان مشاهدم کرد متصویر  می
های گشاودم   های رنگین که گیسوان مشکی آنان با فرق برخ  آبی   زرد   باری های زنانی با اامه

پابداشات     ةآرایند. این زنان به نشاان  گونه زنان هندی خود را می از زیر باری نمایان ابت  همان
ای دیگر از زناان   نوازند   عدم ابراز شادمانی از  ر د پیام رمص( باز طرب به دبت گرفته   دف می

زنند. این در حالی ابت که در متن نسخه از بز    طارب باخنی باه میاان      مراهی کف میبرای ه
 کنان بر زمین افتادند: مص( همه بجدم نیامدم  بلکه گفته شدم با دیدن پیام ر

 ر( 99کنان بر زمین منسخه  ص  فتادند بجدم آفرین پس ا ل به شکر اهان
« بارفرازان دیان  »از مردان     اشارم شودهمچنین در متن نسخه بیش از آنکه به حوور زنان 
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بخن به میان آمادم ابات  اماا در    « اصحاب دین»یا « مرد »از  ذیلابت. در ابیات  نا  بردم شدم
 مص( آمدند نامی بردم نشدم ابت: عنوان کسانی که به ابتق ال پیام ر به« زنان» ةکجا از  اژ هیچ

 شت کین مهمان(ظفرمند برگشته از د «برفرازان دین»ر ان در الو 
 قرین مهمان( آن موکب فتح   نصرت بر «اصحاب دین»بیفتاد چون چشم 

  مهام  ةدهد   االب ابت که برای ا ت این لحظ اما این نگارم ی  مجلس زنانه را نشان می
  برخالف ابیات مواود در متن  هیچ مردی در صحنه حوور «ربیدن بیدعالم به مدینه»یهنی 

 حوور زنان ابت. ةطرندارد   کل مجلس در بی
 

 
 )ص( به مدینه فرارسیدن سیدعالم  ةاهمیت حضور زنان در نگار .7تصویر 

 

 :حوارت اهفار طیاار بارای تهزیاه پربایدن       ةمص( به خانا  تشرف فرمودن بید ابرارة نگار
نشااند   شود   از ر ی لطف د  پسر ا  را کنار خویش می اهفر طیار  ارد می ةمص( به خان پیام ر

 (:8متصویر 
 

 قااد  کااردم پااس رنجااه خیاار ال شاار    
 ]...[ 

 باااااوی خاناااااه اهفااااار ناااااامور 
 

 االناااا  چاااو شاااد داخااال خاناااه خیااار
 

 بگسااااترد بااااانو باااارایش مقااااا     
 

 فاار ز د  دختاار باادش چااون د  گیتاای  
 

   لاااایکن مکلااااف نگشااااته هنااااوز 
 

 پساااارهای خااااود را بیااااا رد پاااایش 
 

 ن اای خواندشااان از کاار  ناازد خااویش  
 

 پ( 281منسخه  ص   
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ابات. در قسامت     ا  با پرتوی از ناور پوشااندم شادم    ةمص( پیکر ایش قدابت ربولبرای نم
ای نشساته   زناان  باا هماان      در کنار د  فرزند اهفر طیار بر قالیچاه   مص( باالی تصویر ربول

پیشاین  صاف آن آماد  د  باوی حوارت نشساته یاا         ةپردازی   پوششای کاه در نگاار    چهرم
هایشاان را   گ شهادت اهفر طیار با دباتمالی در دبات اشا    اند. بهوی از زنان در بو ایستادم
 کنند: پاک می

 

 از آن لطااااف بااااا رقاااات آمیختااااه 

 
 

 دل باااانو از هاااول شاااد ریختاااه   

 
 بگفاات ای فاادای رهاات اااان   باار   

 
 

 بفرماااا چاااه داری ز اهفااار خ ااار 

 
 نمانااد آن زمااان تاااب در آن اناااب   

 
 

 باااه چشااام مناااور بگرداناااد آب   

 
 بفرماااود کاااان ماااؤمن پااااک دیااان  

 
 

 رام خدا ناااد ااااان آفااارین   باااه

 
 فااادا کاااردم ااااان   تااان خاااویش را 

 
 

 بااان کااه باشااد ز مااردان ر ا  باادان

 

 چاااو بشااانید باااانو از ا  آن ااااواب   

 
 

 بیفتاااااد در گریااااه   اضااااطراب  

 
 مهمان(

 

نگارم تهاداد زیاادی از    به شیون   زاری همسر اهفر طیار اشارم شدم  فق هرچند در متن 
ریزناد. هایچ      اشا  مای    ابر پیام ر با حالتی اند هگین صف زدمدهد که در بر زنان را نشان می

عنوان نمااد همادردی    متنی م نی بر حوور این زنان در ابیات نیامدم   احتماالا نگارگر به ةقرین
ای که آنچاه در نگاام ا ل در    گونه به ؛با همسر اهفر طیار بر تهداد این زنان بوگوار افز دم ابت

 مص(   فرزندان اهفر طیار. داد زیاد زنان ابت   نه تصویر پیام رآید ته تصویر به چشم می
کاه ر ایات داباتان یهنای       بو  باالی تصویر نیز به غیر از ی  ابوبکر در حال احتوارة نگار

دهد. ایان بااختار    کند  بقیه فوای تصویر را زنان بوگوار تشکیل می احتوار ابوبکر را بازگو می
هاایی در دبات    که امع کثیری از زنان با ط ق مس( حورت فاطمهیل در ازد اج ئا رة در نگار

ای که در هر باه نگاارم تصاویر     گونه به ؛شود اند نیز دیدم می در مقابل تختگام ا رئیل صف زدم
 (.10  9  8 متصا یر زنان در قیاس با موضوع اصلی دابتان در ا لویت قرار گرفته ابت
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 حضرت جعفر طیار ة)ص( به خان تشرف فرمودن سید ابرار ةزنان در نگار ةحضور برجست. 8تصویر 

 ابوبکر در حال احتضارة حضور برجسته زنان در نگار .9تصویر 

 
 جبرئیل و ازدواج حضرت فاطمه )س( زنان در ةحضور برجست. 10تصویر 
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 زنان در برابر مردان
ا تی میان زن   مارد بارای   اند یا به ع ارتی تف ر ی مردان نشسته زنان در ر به  ها در بهوی نگارم

  خصوص در مجلس عزا به  این در حالی ابت که در بنت ابالمی زن .حوور در مجلس نیست
ذکر دعوت نمودن مصهب به ایمان درآمادن باهد مهااذ   امهای     ة باید در پردم باشد. در نگار

رگر باا ایان   اند. شاید نگاا  زنان در الو اماعت   مردان در پشت بر آنان ایستادم کثیر از یثرب
قاد  بودناد    بندی قصد داشته این مهنا را منتقل کناد کاه زناان در ایماان آ ردن پایش      ترکیب

 . (12   11متصا یر 

 
 یا مقابل مردان در صف جلو در کنار مردان زنانحضور  .12و  11 تصویر

 فروش از زنان بهشتی تا زنان تن
تصاویری از زناان بهشاتی را نشاان       بپهر مینافا    مالقات با حورت خالق ناور   ظاال  ة نگار
های رنگین که در چهار ردیاف   دهد. زنانی با صورت گرد   بفید  گیسوان بلند بیام   اامه می

گو هساتند. باا دقات در تصاویر       برب ز ط یهت بهشتی در حال مهاشرت   گفت ةزمین در پس
  تابوشکنی نگاارگر   های باری  آب از هم تفکی  شدم شویم این چهار ردیف با اوی متواه می

عریان در حال شانا را باه تصاویر کشایدم ابات. هرچناد        زنانی نیمه  اینجابت که در هر اوی
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تأایر بنت نقاشی  تحت نگارگر این نسخه  ابالمی ابت  عریان در تواد با بنت نمایش زن نیمه
 (.13ابت متصویر   تربیم بهشت به نمایش گذاشته تصویری متفا تی را برای  ةهند  شیو

 

 
 از زنان بهشتی متفاوتتصویری  .13تصویر 

 

د  زن  (؛ تصاویر 14نسخه براساتگی بیشاتری دارد متصاویر     ةاین تابوشکنی در ا لین نگار
عریان  یکی در حال رقش   دیگری نشسته  هر د  در مرکاز تصاویر کاه گرداگارد آناان را       نیمه

فقا  مرکزیات    فار ش اشاارم دارد. ناه    تان  اند که احتماالا به زنان مردان بوارم   پیادم فراگرفته
پربپکتیو مقامی نیز تما  تواه را باه تصاویر آناان مهطاوف      بلکه ابتفادم از  تصویری این زنان

تصاویر ماردان باا اینکاه در       حال آنکاه  ؛بزرگ تربیم شدم ةکند  زیرا تصویر د  زن در انداز می
تربایم شادم ابات. ایان       کوچ  ةزخالف قواعد پربپکتیو در اندا قسمت الو تصویر هستند بر

در درگام احدیت دبت دعاا   توارع بار آ ردن باه خطایاای      »نگارم مربوط به اشهاری با عنوان 
 شود: طل د   با این ابیات آغاز می   تجسم گناهانی ابت که شاعر از آن ابتغفار می« خود

 

 تا عاصاااای ةالهاااای ماااانم بنااااد

 بااه باار بااردم در مهصاایت زناادگی 

  

 تا گاه راضای   یچنکرد  ز خاود ها   

 نیااا ردم یاا  د  بااه اااا بناادگی 

 

 پ( 6منسخه  ص 
هد کاه ت لاور ایان     های گن دی را نشان می هایی خشتی با بقف دکان بو  باالی تصویر ی 

 ابیات ابت:
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 باااوی اهاااان رباااید  چاااو در چاااار

  
 ز هاار ااانس دیااد  هاازاران دکااان    

 
  ار  بااااه پاااایش آمااااد ابلاااایس دالل

  
 مااارا دیاااد دانسااات کاماااد شاااکار   

 
 درآمااااد ز شااااادی بااااه بازارهااااا    

  
 ز هااااار اااااانس آ رد خر ارهاااااا   

 
 هااا را گشااود  بااه پاایش ماان آن ااانس

  
 بااه یاا  دیاادنش هوشاام از باار ربااود  

  

 پ( 7 ص مهمان 
 ااناس آن توب  ابلیس در چندین بیت بخن رفته ابت  ةدکان دنیا   عرض ةهرچند دربار
نگفته ابت   نگارگر بنا باه پنداشات یاا    انگیزی زنان   تمایالت نفسانی بخنی  شاعر از  بوبه

 زنان را موضوع محوری تصویر قرار دادم ابت. این  ةبنت تصویری هند پیکر
 

 
 دعا و تضرع در درگاه احدیتة تصویر زن در نگار. 14تصویر 
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 حضرت زهرا)س(ة نگار
ت پرتوی از ناور نشاان دادم شادم ابات.      قدابت  در هی ةبه نشان  مس( تصویر حورت زهرا

نور د ر بر یا پوشاندن چهرم با ر بند یا نور  ةمهمول برای نمایش قدیسین تربیم هال ةشیو
ای ابت که نگاارگر خاالق ایان نساخه      ابت  اما اینکه کل پیکرم در نور پوشاندم شود شیوم

گیاری   با رنگ طال پوشاندم   اطراف آن با شانگرف قلام   برابرابداع کردم ابت. پرتوی که 
ای نشساته   باه پشاتی     مس( در باالی مجلس بر قالیچه که حورت زهرا لیحا در؛ ابت  شدم

ها را بار هام    که کف دبت حالی رنگین   باری در ةهای پوشید تکیه زدم ابت. زنان با اامه
اند محالتی شا یه ناماباته یاا باال  در فرهناگ هنادی(         گذاشته   در مقابل بینه گرفته

اند   براپا به بخنان حوارت   نشسته یا ایستادم ( د  بوی تصویر در چند ردیف15متصویر 
 (.17   16اند متصا یر  مس( گوش بپردم زهرا

 

 
سالم  ةهای زنان به نشان نور و قرارگیری دست ة)س( به شکل شعل تصویر حضرت زهرا .15تصویر 

 )ناماسته(
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 نور ة)س( به شکل شعل زهرا حضرتتصویر .17و  16تصویر 

 راجی کرمانی حیدریحملة های  زن در نگاره

 زنان مقدس
های بلند گشااد     ر ی   با پیراهن راای کرمانی زنان عمدتاا پوشیدم حملة حیدری های در نگارم

شادن   ذکر در ن بردن مهد حورت امیر به مکه   بارنگون ة از امله نگار ؛اند ر بند تصویر شدم
د  فاطمه بنت اباد را همراهای   که احتماالا باید از قدیسین یا فرشتگان باشن  که شش زن ها بت
 (. 18ند متصویر ا های بلند گشاد  ر بری   ر بند مل س این زنان به پیراهن ةکنند. هم می
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 ها شدن بت مهد حضرت امیر به مکه و سرنگون بردنذکر درون . 18تصویر 

 زن در قالب فرشته
انه ابت. این فرشاتگان  زن ةترین حوور زن در این نسخه تصویر فرشتگان در قالب پیکر براسته

هایی  های اواهرنشان   بال اما  اه تمایزشان تاج  اند بلند گشاد پوشیدم  نیز همانند زنان پیراهن
 ةاین بانو را پوشیدم با ر بند   هال ةچهر مس( ازد اج حورت فاطمه  ةک وتر ابت. نگار  ش یه بال

؛ اناد  ان در باوی ا  صاف زدم  دهاد   فرشاتگ   نور   مل س به ر بری   پیراهن بلناد نشاان مای   
فرشتگانی که از نظر نوع پوشش تفا ت چندانی با حورت زهرا ندارند    اه تمایزشان بال  تاج 

ای باه ارمغاان آ ردم    یا  از فرشاتگان هدیاه    هایی ش یه بانوان قاااری ابت. هر مرصع   چهرم
در دبات دارد    مس( گرفته  دیگری شامهدان  حورت فاطمه ةابت؛ یکی آینه در مقابل رخسار

کند   فرشتگان دیگر نیز ابپند   لواز  عر بی را  پاش فوا را عطرآگین می دیگر با گالب ةفرشت
مص( به غار اور   ریختن  رفتن ربول خداة (. تصویر فرشتگان در نگار19در دبت دارند متصویر 

 (.20ها را دارد متصویر  نیز همین  یژگی حورت به اهت کشتن ا  ةقریش در خان
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  ازدواج حضرت فاطمه ةنگارتصویر فرشتگان در  .19تصویر 

 

 
 رسیدن افواج مالئکه به یاری حضرت خیرالبشرة فرشتگان در نگار .20تصویر 

 

 ةا رئیل هم تصویری متمایز از بایر فرشاتگان نادارد   همانناد فرشاتگان دیگار باا چهار       
مص(  بلند  تاج مرصع در کنار پیاام ر های ک وترگونه  پیراهن  قاااری  گیسوان بلند مشکی  بال

 (.22   21ابت متصا یر   تربیم شدم
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 رسول خدا)ص( به جهت کشتن او ةهجوم قریش به خان ةجبرئیل در نگار .21تصویر 

 پیغمبر)ص( ةشدن حضرت جبرئیل به خان نازلة جبرئیل در نگار .22تصویر 

 دریحملة حی ةتصویرگری زن در دو نسخ ةتطبیقی شیو ةمقایس
مس(   تصا یر فرشاتگان محاد د    های حورت زهرا به نگارم راایحملة های  تصویر زن در نگارم

بینایم. ایان در حاالی ابات کاه در        یژم ط قات مردمی نمی شود   حوور دیگری از زنان به می
ابات؛ از زناان ط قاات مردمای       باذل به حوور زن از اقشار مختلف تواه شدم ةحملهای  نگارم

توان گفت برخالف حوور پررناگ   عریان. می نواز   حتی تصا یری از زنان نیمه زنان دف گرفته تا
راای کرمانی زن بیشتر  حملة حیدریباذل  در تصا یر  حملة حیدریهای    متنوع زن در نگارم

زن بایش از    ابت. به ع ارت دیگار   گر ظاهر شدم یاری  ةتجسمی فرابشری دارد   در قالب فرشت
 دار شدم ابت. حووری انی یا فرابشری را عهدم  نسی داشته باشدآنکه حوور ا
بااذل مشاهدی      حملة حیادری  ةهای د  نسخ های تصویری زن در نگارم شاخصه 1اد ل 

 .دهد راای کرمانی را نشان می حملة حیدری
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 راجی کرمانی حملة حیدریباذل مشهدی و  حملة حیدریهای  تطبیقی نگاره ةمقایس .1 جدول
 راجی کرمانی حملة حیدری باذل مشهدی حملة حیدری ویرگریتص ةشیو

 گوناگونی زنان
نواز   رقصندم   مس(  زنان دف حورت زهرا
عریان  زنان از ط قات مردمی   زنان نیمه

 فرشتگان

مس(  فاطمه بنت ابد   حورت زهرا
 فرشتگان

 مرد تربیم نشدم ابتزن در کنار  الوتر یا در کنار مردان  مرکز تصویر اایگام زنان   مردان

 نوع پوشش
 های رنگین ا پیراهن

هایی که گیسوان مشکی آنان با  ا باری
 های گشودم از زیر آن پیدابت. فرق

 های بلند گشاد  ر بند پیراهن ا
ا زنان ر بری   فرشتگان تاج بر بر 

 دارند.
تصویرگری حورت 
 زهرامس(   قدیسین

 گرد بر نور ةهال تما  پیکرم پوشیدم در پرتوی نور

 تصویرکلی زن
تواه به ط قات مختلف زنان از نوازندم تا 

 قدیس
  ار از زن  تجسمی فرابشری   فرشته

 بندی جمع
دبت یافت  نتیجهراای به این  ةحملباذل    ةحمل ةهای د  نسخ پژ هش حاضر با برربی نگارم

 ت:باذل از چند منظر حائز اهمیت اب حملة حیدریهای  که تصویر زن در نگارم
 ؛ها ا کثرت حوور زنان در نگارم

 ؛ا تواه به حوور زن در تصا یر حتی آنجا که در متن نامی از ا  نیامدم ابت
 ؛ا تربیم زنان د شاد ش یا حتی پیشاپیش مردان

   نوازندم.  های مختلف از حوریه   قدیس گرفته تا زنان رقاصه ا نمایش زن در طیف
هاای   تواند اار گرفته باشد نظیر  یژگی مل چندی میتصویرگری متفا ت زن از عوا ةاین شیو

ها ا ت نشادم   مکتب نگارگری هند   همچنین اسارت نگارگر که گرچه نا    ترقیم ا  در نگارم
زن  ةشاید بتوان این احتمال را داد که نگارگر این نسخه زن باشد. برخالف حوور براست  ابت

تنهاا در نقاش قادیس   فرشاته باا ر بناد         رااای زناان    ةحملا بااذل  در   ةحملهای  در نگارم
رااای موااودی   ة حملا هاای   زن در نگاارم   شاوند. باه ع اارتی    های پوشایدم ظااهر مای    ل اس
بااذل زن را   ةحملا شاود  اماا    ای از تقادس ظااهر مای    نیافتنی   فرابشری ابت که با هاله دبت

موضوع حول ر ایتای  حتی  قتی . کند مواودی زمینی   در بز    رز  در کنار مردان تربیم می
ای کاه   باه گوناه   ؛اناد  چرخد نیز این زنان هستند که برابر فوای تصویر را فراگرفته مردانه می

های این نسخه ناه شخصایتی    زن در نگارم  گویی گردش امور را در دبت دارند. به همین دلیل
حماباه   های ایان  ای که محور اصلی تصویر ابت. همین امر ب ب شدم که نگارم فرعی   حاشیه

آنکه اصوالا در متن آن زن تشخش   براساتگی خاصای    بی ؛ای زنانه ش یه شود دینی به حمابه
باذل ر ایتای متفاا ت را از زن    حملة حیدریهای  توان گفت نگارم داشته باشد. به این اهت می

 .شود ای که نظیر آن در نس  مشابه کمتر یافت می گونه به  دهد دینی ارائه می ةدر ی  حماب
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 .32ا28  فر ردین   اردی هشت  ص 31  ش کتاب مام هنر  «مهرفی ی  شاعر(

  تهاران  فرهنگساتان   2یهقوب آژناد  چ  ة  ترامگر برکش رضا ع ابی اصالح .(1389م شیالکن ی  [ 9]
 هنر.

 المعررف   ةدایر    تهران: مرکاز  بزرگ ابالمی ةنام دانش  «باذل مشهدی(. »1368م علیمیرانصاری  [ 10]

 .4321  ص 11بالمی  ج بزرگ ا
برربی اایگام   شکل عنصر زن در نگارگری بنتی ایاران ماز  » .(1390  زهرم مابکندرییاری   لی[ 11]

 کارشنابی ارشد  دانشگام تربیت مدرس. ةنام   پایان«قااار( ةمکتب هرات تا ابتدای د ر

  «هااای ایراناای نگااارمبررباای تط یقاای تصااویر زن در ادب فارباای   » .(1393یابااینی  راضاایه م[ 12]
  پاییز   زمستان  ص 2  ش 5مپژ هشگام علو  انسانی   مطالهات فرهنگی(  س زنان ةنام پژ هش

 .162ا139
 .تهران: علمی   فرهنگیتصویر زن در نگارگری   .(1397م اااااااااااااا[ 13]

  


