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Abstract 

Hijab is a special word to protect women from stranger men. Women's clothing 

existed in the pre-Islamic and post-Islamic periods. In fact, women covered their 

hair, and with the advent of Islam and the order to cover women, as well as the 

emphasis on protecting their necks and breasts, changes were made in women's 

clothing. Changes in hijab and women's clothing can be seen in the magnificent 

works of Islamic Iran, such as Ferdowsi's Shahnameh. Muslim painters have 

approached the issue of women's clothing in depicting the faces and bodies of men 

and women with different approaches. In the paintings of Ferdowsi's Shahnameh in 

the Islamic period, despite the archaism of her stories, the subject of women's 

clothing has been raised. The painters of the illustrated Shahnamehs of the Safavid 

period did not deal with the subject of women's clothing in the same way. The 

purpose of the present study was to compare the women's clothing in the painting 

of the meeting between Zal and Rudabeh in the Shahnamehs of the Safavid period 

and in which painting, women's clothing is more observed. The type of basic article 
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is descriptive-analytical and the necessary information from library sources and 

observation of works with the aim of achieving the level of observance of religious 

orders among Safavid era painters and understanding the religious commitment of 

the painter to illustration, has made its research necessary. Four paintings from the 

Safavid period were selected with the common theme of "meeting Zal and Rudabeh" 

and were compared in three options according to jurisprudential and historical 

studies in the field of hijab. Options included "How do a stranger man and woman 

look at each other, head-cover and clothing of the women in the painting. The 

comparison, description and analysis of the paintings were presented in tabular 

form. The findings showed that the painter used Persian interpretations and the 

culture and beliefs of the time (according to the writings of Safavid tourists) to draw 

the hijab and cover of women. In the painting of Shah Abbas II era, a long veil 

covered women's breasts and neck and placed Rudabeh behind the pillar to show 

him less, which is an attempt by the painter to observe the religious hijab and to 

show the covering recommended by the commentators of his time. Considering the 

content of Safavid interpretations that a man can see the hands and wrists of the 

women, the painter of the Shah Abbas II era used this command well in drawing 

women and by drawing loose clothes with long sleeves, an attempt was made to 

preserve women's clothing. It was also found that due to the more appropriate 

covering of the head, neck, body and hands of women and the type of visual 

connection created between Zal and Rudabeh, the painting of the Shah Abbas II 

period has observed the highest amount of hijab compared to the other three 

paintings. 
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 1011 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -فصلنامه بین المللی مطالعات ایران

 
 
 
 
 
 

 صفوی ةدور یهاتطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه ۀمطالع

 (دیدار زال و رودابه)

 1مهدیه هاشمی

 مسئول( ة)نویسند دانشجوی دکترای هنرهای اسالمی دانشگاه تربیت مدرس

 عبدالکریم عطارزاده

 سالمی، دانشکده هنر دانشگاه سورهاستادیار گروه هنر ا

 (120تا ص 80)از ص

 31/33/3111تاریخ پذیرش مقاله:                  31/6/3111تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده

. نداقلم زده پوشش زنانگوناگونی در بازنمایی ، با رویکردهای هاشخصیتنگارگران مسلمان در ترسیم چهره و اندام 

مطرح  اسالمی ۀدر دورهای این اثر یموضوع پوشش زنان در تصویرگرشاهنامۀ فردوسی،  هایگرایی داستانباستانرغم به

ژوهش پدر این زمینه با یکدیگر یکسان نیستند. این صفوی،  ۀر دورهای مصوَشاهنامه هایینگارگر که، چنانبوده است

اسخ پاین پرسش به  ،صفوی ۀدور یهاشاهنامهدر « دیدار زال و رودابه»ۀ در نگاربا یکدیگر پوشش زنان پس از مقایسۀ 

ات منابع اطالعبر پایۀ تحلیلی ـ  توصیفی یبنیادی، با روشترند؟ این مقالۀ یدهکدام نگاره، پوشزنان در  گوید کهمی

 .ستنگارگران عصر صفوی انزد دینی داشت هنجارهای پاسدستیابی به میزان مرتبط، در پی  آثار ۀای و مشاهدکتابخانه

سر و ، های پژوهشبنا بر یافته. کندتوجیه میپژوهش را  ضرورت اینتصویرگری، در شناخت التزام دینی نگارگر لزوم 

ن آفتاوای فقهای یکسره پوشیده شده و این نوع پوشش، از شاه عباس دوم، روزگار  هشاهنام ۀنسخۀ در نگاربدن زنان 

 متأثر بوده است.عصر 

 

 زال و رودابه، نگارگری ۀهای صفوی، نگارپوشش زنان، شاهنامه های کلیدی:واژه

                                                
 mahdiyehhashemi@gmail.com                                                                                   :مسئول ۀنویسند. رایانامه 1
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 همقدم

 توجه بوده است. اسالمی برای مسلمانان، همواره مورد ۀو سنتی است و در دور ،حجاب موضوعی تاریخی، انسانی، مذهبی

 پوشانند )معین، جخود را بدان می ۀهای لغت فارسی حجاب به معنای در پرده کردن، ستر، نقابی که زنان چهردر فرهنگ

( آمده است. مفهوم لغوی ۳1۷3: 6:ج.3111(، عفاف و شرم )دهخدا،۴۴1: 3161(، چادر، روپوش )عمید، ۳۳1: 31۳3، 3

: 3111(، پوشاندن و مستور کردن )قرشی بنابی، 31۳: 3۴3۴نظر فقها پنهان کردن و پوشش )ابن منظور،  حِجاب از ۀکلم

)ع( در  یحضرت عل( است. 11 :۴ .: ج3۴33)ازهری،  «حجبت به بین شیئینما »و (، 361: 31۳1(، السِّترِ )ابن درید، 3۳۷

وَ امّا بَعْدُ فَالَ تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَکَ عَنْ رَعِیتِکَ : معنای پرده استفاده کرده استه ب "احتجاب" ۀخود به مالک اشتر از واژ ۀنام

 مطهری واژۀ حجاب رااستاد (. 33۴: 31۳۳، علی بن ابی طالب« )داری؟پس چرا خود را پنهان می...  فَإِنَّ احْتِجَابَ

الدین لفظ حجاب را برای بیان پوشش زنان، نوعی مسامحۀ  ( و شمس6۴اصطالحی نسبتاً جدید برای پوشش )مطهری: 

 (.۳3: 31۳3الدین،  شود )شمسدر تعبیر دانسته که در بیان حکم شرع، دیده می

د را و نیز زنان بگو زنان خود را و دختران خو» :احزاب آمده است ۀسور ۳1 ۀحکم شرعی پوشش و حدود آن در آی

 )شاه« وقت بیرون رفتن از خانه، چادرهای خود را نزدیک بیاورند و فروگذارند بر رو و پهلوهای خود مؤمن را به

 همروجَظوا فُحفَیَ م وَهِبصارِأن وا مِضّغُیَ نینَؤمِلمُل لِقُ»آمده است:  1۷ ۀنور آی ۀو نیز در سور .(۴۳1: 3161عبدالعظیمی، 

 (.۳۴: 3111دامنی خود را حفظ کنند )سعیدی، یعنی به مردان مؤمن بگو دیده فرونهند و پاک (:1۷)نور:  ...«

پوشش و پوشیدگی در اقوام و ادیان قبل از اسالم نیز وجود داشته است. بودائیان و هندوها، حجاب را پنهان کردن 

نوعی از حجاب  آید در ایرانِ قبل از اسالم نیز به(. به نظر می336: 3116اند )کوپر، واقعیت، و عیسویان حیا و عفاف دانسته

ش ها نوعی پوششده است. برای نمونه قوامی نوشته است که در خاور نزدیک در دوران هخامنشی تا دورۀ پارتاستفاده می

ستفاده ا (. در دوران ساسانیان، چادر به طرق مختلف مورد11: 31۳1پوشاند، رواج داشته است )قوامی، که عقب سر را می

تنها مانده، نههای باقیمالابراهیمی، حجاب زنان اشرافی در تندیس ۀ(. به گفت31۴: 31۴1پور، گرفته است )ضیاءقرار می

راهیمی اند )مالابکردند، بلکه الگویی برای زنان طبقات پایین جامعه نیز بودهدهد که آنان حجاب خود را رعایت مینشان می

پیچاندند گوشی دور سر خود میهای سهزمان با دوران سلجوقی، زنان شنلبعد از اسالم و هم(. 33۴: 31۳1و همکاران، 

(. زنان دوران تیموری از حجابی ضخیم و سفید که تا پشت بدن پایین 36۴: 31۳1افتاد )پِک، هایشان میکه بر روی شانه

(. 3۳6: 31۳1پوشاندند )سیمز، هایشان را میز شانهکردند و یا با شالی سبک و تیره، سر و گردن و نیآمد، استفاده میمی

 (.3۷3: 31۳1کردند )دیبا، پوشاند، استفاده میرا می شانیهانهیدر اوایل دوران صفوی زنان از تور ظریفی که سر، شانه و س

، شاهنامه، ریطور پیوسته همگام بوده و نگارگران پیش از هر کتاب فارسی دیگ در تاریخ هنر ایران، ادبیات و هنر به

ترین و اثرگذارترین آثار حماسی (. شاهنامه یکی از بزرگ1۳: 3111، دبیریاند )عظیم فردوسی را به تصویر کشیده ۀحماس

ا این، شاهنامه ر از ملی ما در شاهنامه است. فردوسی تقریباً هزار سال پیش ۀایران و جهان است. تاریخ اساطیری و حماس
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ی و آورهای فارسی دری، عربی و پهلوی جمعب مرتبط به تاریخ اساطیری شاهنامه را از کتاببه اتمام رسانیده و مطال

 .است «دیدار زال و رودابه»های شاهنامه، ترین و رساترین داستان(. یکی از مهم3: 3113منظوم کرده است )مینوی، 

، رستم، نوشته است. داستان زال و رودابه، روایت ای زیبا برای تولد یکی از قهرمانان شاهنامهفردوسی در این داستان مقدمه

( که زال و رودابه با 1۳: 311۷گریه، های مجازی است )منصوریان سرخترین عشقآالیشیکی از زیباترین و بی ۀصادقان

 ه برگذارند. هنگام دیدار، رودابدیدار می ۀو درنهایت در کاخ وعد شوندمیهم  ۀهایی از یکدیگر، دلدادشنیدن توصیف

قرار است، آنگاه رودابه موی از سر کاخ ایستاده و زال پایین کاخ در تماشای اوست، اما دیوار بلند و زال بی ۀفراز کنگر

(. این بخش از داستان توسط نگارگران دوران صفوی در ۴1: 311۳افشاند )دبیر سیاقی، گشاید و آن را برای زال میمی

 عباس دوم تصویرگری شده است. و شاه ،شاه اسماعیل، شاه صفی طهماسب، های منسوب به شاهشاهنامه

ارسا، )پ دیهجری سلطنت صفویان را تأسیس کرد. سپس مذهب شیعه را رسمیت بخش 1۷1شاه اسماعیل اول در سال 

اوردهای ترین دستشرفتهپی ۀبا انتقال پایتخت به تبریز توسط وی، مکتب نقاشی تبریز تشکیل شد، که از پشتوان .(3۳: 3111

طهماسب به  (. پس از وی فرزندش شاه3۳1: 31۳1های دربارهای تیموریان و ترکمنان سود جسته است )پاکباز، کارگاه

طهماسب، شاه اسماعیل دوم  طهماسب از تبریز به قزوین منتقل شد. پس از شاه هجری شاه 11۷سلطنت نشست. در سال 

ر هجری برای شاه اسماعیل دوم در قزوین مصوّ 1۳۴ای در سال اهنامه(. ش1۷-31: 3111بر تخت سلطنت نشست )پارسا، 

سال، و  3۴عباس اول، شاه ۀهجری( نو 3۷۳3 -3۷1۳) یرسد این شاهنامه به پایان نرسیده است. شاه صفشد. به نظر می

آمده عملبه هایسال حکومت کرد. بر اساس بررسی 3۳هجری(، پسر شاه صفی،  3۷11-3۷۳3عباس دوم ) پس از وی شاه

 13۷)حدود  ،31۳6 چاپ خالقی مطلقدر شاهنامه ویراستاری شده  ،تک ابیات شاهنامهدر متن اصلی داستان و مطالعۀ تک

 ها در ادواری نگارگری شده است که پوشش. شاهنامهافتندیای نزمینۀ پوشش و نوع حجاب زنان، نکته بیت(، نگارندگان در

 قالهاین م با در نظر گرفتن این امر، نگارندگان .توجه بوده است ایرانی مورد ۀنان و جامععنوان ارزش بین مسلما زنان به

ش زنان های پوشگیری از ویژگیهای مختلف، به بررسی تطبیقی میزان بهرههای پوشش زنان در دورهبا توجه به ویژگی

هایی ها پوشش زنان با چه ویژگید که: در این نگارهها بودناند و به دنبال پاسخ به این پرسشمذکور پرداخته ۀدر چهار نگار

 از پوشش زنان را در نقش رعایت کرده است؟ ها، کدام نگاره میزان بیشترینگاره ۀشده و در مقایس توسط نگارگران ترسیم

آثار  ۀدهای و مشاتحلیلی است و اطالعات الزم را از منابع کتابخانهـ  این مقاله از نوع بنیادی و به روش توصیفی

هایی که با محوریت پوشش زنان در دوران صفوی جمله پژوهش آوری کرده و سپس مورد مقایسه قرار داده است. ازجمع

ه توسط اشاره کرد ک« صفویه ۀهای دورها و نگارهتطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ۀمطالع»توان به مقالۀ شده است می انجام

ها این مقاله برای بررسی پوشش زنان صفویه، از سفرنامه .شده است ( نوشته3116منصور ولی قوجق و حسین مهرپویا )

رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به »( در مقالۀ 3111) ینیاسیراضیه های آن دوران سود جسته است. سیدهو نقاشی

ان صفوی پرداخته است. نگارنده به دیدگاه نگارگران مسلمان ایران با موضوع زن تا قبل از اواخر دور« تصویرگری زنان

ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نگارگران مسلمان بر مبنای آیات و روایات اسالمی، به تحلیل نقش زنان در نگاره
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وریت اند. پژوهش دیگری با محویژه تصویرگری صفات زنان پرداختهبا الهام از تفکر اسالمی به تصویرسازی زنان و به

بررسی »( تحت عنوان 3113کارشناسی ارشد مینا میرزایی ) ۀنامتوان به آن اشاره کرد، پایانها که مین در نگارهپوشش زنا

ر نامه با در نظاین پایان است.« طهماسبی( ۀبایسنقری و شاهنام ۀموردی شاهنام ۀهای مصور )مطالعپوشش زن در شاهنامه

 ءجز به ءصورت جز ها، لباس و ضمایم آن را بهآنها با لباس همان دورههایی از این دو شاهنامه و تطبیق گرفتن نگاره

از دیگر مقاالت و کتب  ،های یادشدهمندی از دستاوردهای پژوهشبررسی قرار داده است. پژوهش حاضر ضمن بهره مورد

« تحلیل روایات حجاب»ن ( با عنوا31۳۳کارشناسی ارشد علی مدد زارع ) ۀنامپوشش و حجاب زنان، مانند پایان ۀزمین در

( سود جسته 31۳3الدین، )شمس حدود پوشش و نگاه در اسالمبا عنوان  نیالدمحمدمهدی شمسمرحوم شیخ و کتاب 

ن شده و نوع پوشش زنا ها و یا رنگ آنها پرداختهشده بیشتر به توصیف اجزاء و شکل لباسهای انجاماست. در پژوهش

میزان تأثیرپذیری و ارتباط نگارگر با اعتقاداتش و شرایط جامعه و دولت صفوی مورد های دوران صفوی و نیز در نگاره

 های گذشته به صفات و حجاب زنان دردیگر پژوهش عبارت تطبیق و تحلیل فرهنگی و مذهبی قرار نگرفته است. به

فوی با توجه به مفسران و ص ۀهای دورطور اخص، پوشش زنان در نگاره اند و بهمکاتب مختلف نگارگری توجه کرده

ا دوره باند. پژوهش حاضر با توجه به نظریات و تفاسیر فقها و مفسران همبررسی قرار نداده فقهای آن دوران را مورد

 نان دارد.پوشش ز ۀنگارگران صفوی، سعی در مطالعۀ نوع نگاه نگارگری و به عبارتی نوع نگرش مکتب صفوی به مقول

 

 روش تحقیق

ر اخص طو حجاب و پوشش زنان در منابع فقهی و تفاسیر ادوار مختلف و به ۀگسترده در زمین ۀمطالع باپژوهش حاضر 

حجاب  ۀهایی در زمینهای دوران صفوی، به گزینهدوران صفوی و نیز منابع تاریخی و ادبی مرتبط با شاهنامه و حکومت

کدیگر، پوشش سر، و پوشش بدن زنان است. نگاه مرد و ها شامل منع نگاه مرد و زن نامحرم به یدست یافته است. گزینه

آن مجاز دانسته  بارِ منع است. در مواردی نیز یکحکمش زن نامحرم به یکدیگر، در منابع فقهایی همچون عالمه حلّی 

م وس دیدگاهشده است، برای مثال محقق حلّی معتقد است که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند مگر برای ضرورت. در 

ین، الدطور مطلق مجاز است. این رأی در دیدگاه فقهایی چون شیخ مفید است )شمس صورت و دست زن به نگاه مرد به

های دوران صفوی مقایسه ها، حجاب و پوشش زنان و نیز حدود آن در نگارهاز این گزینه یریگ(. با بهره31۴-316: 31۳3

دیدار »های دوران صفوی با موضوع مشترک از چهار نسخۀ شاهنامه آماری این پژوهش، چهار نگاره ۀشده است. جامع

ها است. از دیگر دالیل ها وجود کنش میان زن و مرد موجود در نگارهاست. یکی از علل انتخاب این نگاره «زال و رودابه

ب ها تمامی مکاتن نگارهها، به یکی از مکاتب دوران صفوی اشاره کرد. ایتوان به تعلق هر یک از نگارهاین انتخاب، می

طهماسب  شاه ۀمیالدی از شاهنام 3۳3۳ ۀها شامل نگاردهند. نگارهای حدود یک قرن پوشش میدوران صفوی را در بازه

شاه اسماعیل دوم صفوی )مکتب قزوین(  ۀمیالدی، از شاهنام 3۳16-3۳11 ۀ(، نگار3)مکتب تبریز دوم( )تصویر شمارۀ 
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 36۳۷ ۀو نگار ،(1میالدی متعلق به دوران شاه صفی )مکتب اصفهان( )تصویر شمارۀ  361۷ ۀ(، نگار3)تصویر شمارۀ 

 (.۴عباس دوم )مکتب اصفهان( تصویر شده است )تصویر شمارۀ  که در دوران شاهاست میالدی 

 
 3https://www.metmuseum.orgمأخذ:  ،میالدی 3۳3۳: دیدار زال و رودابه، 3تصویر شمارۀ 

 
 www.davidmus.dk1میالدی، مأخذ:  3۳16-3۳11: دیدار زال و رودابه، 3 تصویر شمارۀ

                                                
 ،فردوسی ابوالقاسم :نویسنده ،طهماسب شاه ۀشاهنام از Her Tresses Rudaba Makes a Ladder of " ،  Folio27v"عنوان 1-1

 تیریز(. )مکتب تبریز ایران، ساخت ،میالدی ۵۱7۱ حدود :تاریخ ،(۵۱–۵۱7۱ حدود فعال ایرانی )نقاش قدیمی به منسوب نقاشی  1-2

 ۀموز در الحاقی ۀشمار ،۵۷2۱ سال در نهوتو آرتور هدیه ،کاغذ روی مات طالی و نقره مرکب، آبرنگ، نگاره: خصوصیات 1-3

 متروپولیتن: ۀمنابع موز  1970.301.7 متروپولیتن

 .no. Arts Les "Expos des Arts Musulmans au Musee des Arts Decoratifs." .۵۵( ۵۷۱1) میگن، گاستون

 .۵۷۱ . ص۵۷27هنر متروپولیتن،  ۀورک: موزنیوی"A King's Book of Kings: the Shah-nameh of Shah Tahmas"ولش، استوارت، کتاب: 

 ۵۷۹۵کمبریج، لندن، انگلیس: انتشارات دانشگاه هاروارد،  اول و دوم جلد ،The Houghton Shahnameh .دیکسون، مارتین و استوارت ولش

 .2۷ . ص7۱۵۵مادرید،  The Persian Book of Kings""کنبی، شیال. کتاب:

 .۵7۵ . ص7۱۵۲هنر متروپولیتن،  ۀوز، نیویورک م"The Shahnama of Shah Tahmasp: The Persian Book of King"کنبی، شیال، کتاب: 
 منسوب به صدیقی بیگ سانتی متر. نقاشی 1۵×  ۲۵اثر:  ۀ، انداز۵۱2۵-222، ایران، قزوین؛ " ZAL BENEATH RUDABA’S BALCONY"عنوان:  3

حکومت شاه تهماسب احساس ناخوشایندی برای نقاشی پیدا داشت و در نتیجه، هنرمندان کارگاه درباری او )مکتب قزوین(. در اواخر  ۵۱22-۵۱2۵ ایران، قزوین؛

 .خطی بزرگی، تحت حمایت مستقیم صفویان در قزوین ساخته شد ۀ(، نسخ۵۱2۹-۵۱2۵حکمرانی پسرش، اسماعیل دوم ) پراکنده شدند. سر انجام در

 
 

http://www.davidmus.dk/
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 www.fitzmuseum.cam.ac.uk ۴ ، مأخذ:یالدیم 361۷: دیدار زال و رودابه، 1تصویر شمارۀ 

 

 
 s.dkwww.davidmu۳، مأخذ: یالدیم 36۳۷: دیدار زال و رودابه، ۴تصویر شمارۀ 

 

 

 های چهارگانهبررسی تحلیلی تطبیقی حجاب و پوشش زنان در نگاره

 نگاه مرد و زن نامحرم به یکدیگر

                                                
 

 London ،British Library ،MS، مشخصات نگاره: آبرنگ، جوهر و طالی مات روی کاغذ، "Rudabeh lets her hair down to Zal"عنوان: ۲

IO Islamic ۵7۱۵ ،fol. ۲7نقاش احتمالی نگاره: معین مصور نقاش مکتب اصفهان.۵۵1۱ ۀ. صفوی: سبک اصفهان، ده ، 

 تمالی نگاره: معین مصور نقاش مکتب اصفهان، نقاش اح۵۵۱۱، ایران، اصفهان، " Zal Comes to Rudaba’s Palace": عنوان5 
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 ۀپناه )کنگرۀ( بامِ کاخ است و تنها نیمشاهنامه طهماسبی، زال، پایین کاخ ایستاده و رودابه در کنار جان ۀدر تصویر نسخ

حالت است و نوعی متانت آنها خشک و بی یگر است. چهرۀ هر دوشود. نگاه آن دو به یکدیفوقانی بدن وی دیده می

اش، با دست گرفته و به بیرون دسته از موهای خود را از دو طرف شانه شود. رودابه دوهمراه با احترام در آنها دیده می

رسد و با ه آن نمیموهایش زیاد و بلند است، اما دست زال ب ۀشده است. حجم و انداز کنگره آویخته و به سمت زال خم

ست که قصد گرفتن موی رودابه اای گونه های زال بهموها فاصله دارد. نگاه و حالت دستان زال به سمت باال است. دست

شود. فعالیت اصلی در این نگاره، نگاه رودابه و زال و نیز فرو انداختن موی رودابه از را دارد اما تالشی برای آن دیده نمی

و  ابیات مربوط به دیدار زال ۀشده است. با مطالع ر ابیات داخل متن این نگاره، انداختن موی رودابه ذکرکنگره است که د

 رسد که بیتبه نظر می، 31۳6 چاپ خالقی مطلق، شاهنامه ویراستاری شده رودابه در شاهنامه

 بدل زال گفت این کمندی سره     ن کنگره افروهشت گیسو از

که نقش اصلی نگاره، توصیفی از  شودیطور درک م شاه طهماسب اضافه شده است و این دوران ۀشاهنام ۀدر نگار

 (.۳بیت ذکر شده است )تصویر شمارۀ 

 طهماسبی ۀشاهنام ۀنسخ ۀ: نگاه زن و مرد نامحرم در نگار۳تصویر شمارۀ 

 

 

یده قسمت فوقانی بدن وی د فقطشاه اسماعیل، رودابه بر فراز کاخ در کنار کنگره است و  ۀشاهنام ۀدر تصویر نسخ

کند، گویی او را به باال آمدن و ورود به شده و با دست به سمت زال اشاره می شود. وی کمی به بیرون از کنگره خممی

کند. زال در این نگاره سوار بر اسبی سیاه در کنار دیوار کاخ رسم شده است. نگاه زال به سمت رودابه کاخ دعوت می

انت ای از محبت و متنگرد و با دستان خود افسار اسبش را گرفته است. در چهرۀ آن دو آمیزهوی خود را میرنیست و روبه

شده است. در این نگاره رودابه موی خود را به بیرون از کنگره نینداخته  هایی لطیف از آنها ترسیمشود و چهرهدیده می

 (.6نشده است )تصویر شمارۀ  ه بیاناست. ابیات مربوط به این کنش در متن داخل این نگار

 

 

 شاه اسماعیل ۀنسخ ۀ: نگاه زن و مرد نامحرم در نگار6تصویر شمارۀ 
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ود. نگاه او شدوران شاه صفی، رودابه در باالی کاخ ایستاده است و تنها از سینه به باالی او دیده می ۀدر تصویر نسخ

هایش را برای زال به پایین انداخته است. زال در پایین کاخ پیاده ایستاده ای باریک از موبه سمت زال است. با دستش دسته

باریک موی رودابه رسیده و صورت خود را به سمت  ۀاست و نگاه او به سمت رودابه نیست. دست زال کامالً به دست

 نگاره ذکرشده است. کنار ۀدارد. این امر در ابیات حاشیرا رسد قصد بوسیدن مو مو خم کرده است. به نظر می ۀدست

 که بشنید آواز بوسش عروس     سپهبد چنان داد گیسوش بوس 

به نظر  ، 31۳6 چاپ خالقی مطلق، شاهنامه ویراستاری شده ابیات مربوط به دیدار زال و رودابه در شاهنامه ۀبا مطالع

ن نگاره توصیف تصویری از ایدوران شاه صفی اضافه شده است. فعالیت اصلی  ۀشاهنام ۀرسد که این بیت در نگارمی

 (.1شود )تصویر شمارۀ بخشی دیده میهای زال و رودابه محبت و آرامش و نوعی فرحبیت است. در این نگاره در چهره

 دوران حکومت شاه صفی ۀنسخ ۀ: نگاه زن و مرد نامحرم در نگار1تصویر شمارۀ 

 

 

دابه در پشت ستون است و از بالکن کاخ کمی به پایین، به عباس دوم، بخشی از بدن رو دوران شاه ۀدر تصویر نسخ

سوی زال به بیرون کاخ انداخته است. زال سوار بر  شده و با دستش چند دسته باریک از موهای خود را به سمت زال خم

. با تشده و دست دیگرش صاف و به سمت پایین اس کند. یکی از دستانش از آرنج خم، به رودابه نگاه میاهیاسب س

آن دو، محبت و کمی خوشحالی و  ۀرسد با رودابه در حال صحبت است. در چهرتوجه به حالت دستان زال، به نظر می
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رۀ دهد )تصویر شماپردازی حس خود را بهتر به مخاطب انتقال میوجود سایه شود. چهره باذوق همراه با شیطنت دیده می

۳.) 

 
 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀدر نگار : نگاه زن و مرد نامحرم۳تصویر شمارۀ 

 

ه تر است، زیرا در این نگاره، زال ببا توجه به توصیفات باال، نگاه زال و رودابه در نگارۀ دوران شاه اسماعیل پوشیده

کمتر  نتکه در نگارۀ دوران شاه صفی مستوری و متا حالی کند و نوع نگاه آنها لبریز از متانت است، دررودابه نگاه نمی

کند، ولی زال در حال بوسه زدن تارهای بلندی از موی خورد. در این نگاره، اگرچه زال به رودابه نگاه نمیبه چشم می

ای آن را منع گونه که در مقدمه نیز آمد، حدود نگاه میان زن و مرد از منظر فقها متفاوت است. عده رودابه است. همان

اند ضرورت؛ گروهی از فقیهان همانند محقق حلّی بین نگاه اول و بعدی تفاوت قائل شدهاند، مگر در هنگام مطلق دانسته

صورت  (، نگاه مرد به316-31۴: 31۳3اند؛ و دیگر فقهایی همچون شیخ مفید )شمس الدین، و نگاه اول را مجاز شمرده

 نگاه کردن مردان به زنان نامحرم حریمِبرخی فقهای دوران صفوی نیز به ت ت.طور مطلق مجاز دانسته اس و دست زن را به

: 311۴)مجلسی،  «ها و موضع دستبندتواند دید؟ فرمودند روی دستپرسیدم مرد کجای زن نامحرم را می»... اشاره دارند: 

جانب نامحرم باشد ... تحریم نظر کردن مردان به زنان  هایی که بههای خود را یعنی چشمبپوشانند چشم»... ( و 166

شاه  ۀشاهنام ۀتوان گفت حجاب در نگار(. با توجه نظرات ذکرشده از دوران صفوی، می1۳۳: 3163)جرجانی،  «حرمنام

 (.3۷و  1های اسماعیل بیشتر رعایت شده است )تصاویر شماره

 
 

 

 



 
 1011/00 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 
 شاه اسماعیل ۀشاهنام ۀ: بخشی از نگار1تصویر شمارۀ 

 

 
 www.davidmus.dkمیالدی، مأخذ:  3۳16-3۳11: دیدار زال و رودابه، 3۷تصویر شمارۀ 

 

 ده درش با در نظر گرفتن این امر که روایات بسیار و متنوعی در باب نگاه مرد به دست و صورت زن آمده و گفته

طهماسب  های شاه(، نگارگران دوره۳۳: 31۳3الدین، که عقالنی و مشروع )مانند ازدواج( نباشد، حرام است )شمسصورتی

نوعی در حفظ حدود نگاه میان زن و مرد نامحرم، تالش  ( نیز به31عباس دوم )تصویر شمارۀ  ( و شاه33 )تصویر شمارۀ

توان (، به دلیل لمس و بوسه زدن گیسوان رودابه توسط زال، می33)تصویر شمارۀ  یدوران شاه صف ۀاند، اما در نگارداشته
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وران صفوی های مصور دنماند بیت زیر برای اولین بار وارد شاهنامهگفت این رفتار چندان مورد تأیید اسالم نیست. ناگفته 

شده و به همین علت، نگارگر سعی در ترسیم کنش موجود در این بیت داشته است. این نگاره کمترین مستوری را میان 

 نگاه زن و مرد نامحرم به یکدیگر دارد.

 که بشنید آواز بوسش عروس    سپهبد چنان داد گیسوش بوس 

 
 طهماسب شاه ۀشاهنام ۀ: بخشی از نگار33تصویر شمارۀ 

 

 
 دوران حکومت شاه صفی ۀنسخ ۀ: بخشی از نگار33تصویر شمارۀ 

 

 

 



 
 1011/08 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 

 

 
 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀاز نگار ی: بخش31تصویر شمارۀ 

 پوشش سر

ها سبک و مانند حریر است )تصویر و جنس آن ،ها کوتاه، سفید رنگ، تا پایین گردنطهماسبی، روسری شاه ۀدر نسخ

اند، پیشانی زنان و نیز بخشی از پیشانی آنان را پوشانده و از پشت سر بسته شده یها از جلو، موها(. روسری3۴شمارۀ 

دار های گوشوارهاند. بخشی از گوش و موهای اطراف گوش زنان در نگاره بیرون است و گوشاما گردن و سینه را نپوشانده

مانند، بخشی از پیشانی او را پوشانده است. رودابه موی خود را به پایین شود. بر سر رودابه، کالهی تاجده میآنها دی

 (.36شود )تصویر شمارۀ انداخته و حجم زیادی از موی او دیده می

 
 طهماسبی شاه ۀ: پوشش سر در شاهنام3۴تصویر شمارۀ 
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 www.metmuseum.orgمیالدی، مأخذ:  3۳3۳: دیدار زال و رودابه، 3۳تصویر شمارۀ 

  

 
 طهماسبی شاه ۀ: پوشش سر در شاهنام36تصویر شمارۀ 

 تاج وها به همراه نیمروسری .و مانند حریر است ،ها کوتاه، سفیدرنگ، سبکشاه اسماعیل نیز روسری ۀدر نسخ

نی سربند بخشی از مو بیرون آمده و روی پیشا ، از جلو بخشی از پیشانی را پوشانده است، اما از زیر این تاج وییسربندها

اند، گردن و سینه نیز پوشیده نشده است. بخشی از گوش و مو خود بسته ها را پشت سرگرفته است. زنان روسری قرار

 (.31شود )تصویر شمارۀ در نقش زنان این نگاره دیده می

 شاه اسماعیل ۀ: پوشش سر در شاهنام31تصویر شمارۀ 



 
 1011/06 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 
 

 

 
 www.davidmus.dkمیالدی، مأخذ:  3۳16-3۳11: دیدار زال و رودابه، 3۳ویر شمارۀ تص

  

اند و خود بسته ها را پشت سردار است. زنان روسریرنگی و طرح و ها بلنددوران شاه صفی، روسری ۀدر نسخ

ساده  یین قرار دارند. سربندهازنا ها بر باالی سرهایی زیر روسریرسد کالهآنها پوشیده نیست. به نظر می ۀنیگردن و س

نشود  زنان دیده ترتیب موهای جلوی سر این اند تا بهاند و بخشی از پیشانی زنان را پوشاندهخورده نیز پشت سر گره

نای نوار نازکی به په»... گونه نوشته است:  خود دربارۀ پوشش سر زنان صفوی این ۀ(. شاردن در سفرنام31)تصویر شمارۀ 

در  .(331: 31۴۳)شاردن،  «شده است. این نوار نازک، رنگارنگ، لطیف و سبک است... بر باالی پیشانی تعبیهیک شست 

ای نازک از موی پشت مشاهده است. دسته موی کنار گوش بیرون و قابلو شود، های زنان کامل دیده میاین نگاره گوش

ه بلندی موی زنان نوشت ۀخود دربار ۀدن در جای دیگر از سفرناممشاهده است. شار گردن زنان نیز بیرون از روسری و قابل

ن، همان: )شارد «گیسوان در پشت سر آنان و چندین بافته است و زیبایی این آرایش در انبوه و بلندی آن است»است که 

 بخشی از شود. گردن توسط گردنبندی تزئین شده است. شاردن درخوبی دیده می(. در این نگاره گردن زنان به331

گردنبندهای بانوان ایرانی رشته زنجیر زرین یا مرواریدی است که »... گونه نوشته است:  خود در این زمینه این ۀسفرنام

 (.333)شاردن، همان: ...«  آویزندبر گردن خویش می
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 دوران حکومت شاه صفی ۀنسخ ۀ: پوشش سر در نگار31تصویر شمارۀ 

 

 

 

 
 www.fitzmuseum.cam.ac.uk، مأخذ: یالدیم 361۷ار زال و رودابه، : دید3۷تصویر شمارۀ 

 

سینه و  و ها گردندار هستند. مقنعهرنگی و طرح و های بلندعباس دوم، زنان دارای مقنعه دوران شاه ۀدر نسخ

بندهای ندی دارد. نیز سرآید از جلو تا زیر سینه و از پشت سر تا پایین بدن آنها بلهای زنان را پوشانده و به نظر میشانه

از  اند. تارهای نازکیخورده شده و بخشی از پیشانی را پوشانده و از پشت سر زنان گره زنان بسته مانندی دور سرتاج

مشاهده  کنار گوش زنان از زیر مقنعه بیرون آمده، و چند دسته باریک از مو و بخشی از گردن رودابه نیز در این اثر قابل

 (.33شمارۀ است )تصویر 

 

 



 
 1011/111 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 

 

 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀ: پوشش سر در نگار33تصویر شمارۀ 

  
 

 
 www.davidmus.dk، مأخذ: یالدیم 36۳۷:دیدار زال و رودابه، 33تصویر شمارۀ 

 

است نان مهم ز ۀ(. مقنعه یکی از البس۳3: 31۳3الدین، )شمس ستیدر اینکه زن بالغ باید خود را بپوشاند، تردیدی ن

: 3161می، عبدالعظی )شاه هیتوصبه آن در تفاسیر شرعی  و کندها بسیار کمک میکه به پوشش سینه و گردن و نیز شانه

ریبان شده است که گ به چگونگی پوشیدن روسری دستور داده« لی جُیوبِهِنَّعَنَّ بنَ بِخُمُرِهِضرِوَلیَ» ۀدر آیشده است.  (۴۳1

اگر مقنعه »... گونه آمده است که:  این ی(. در تفاسیر دوران صفو63-6۷: 3111)سعیدی،  دیوشانخود را بپ ۀو مقابل سین

 (161: 311۴)مجلسی،  «را بر دور سر بپیچید که سر و گردن و بافت مو و سینه را بپوشاند در عوضِ چادر نیز ضرر ندارد

عباس دوم، سرپوشی  دوران شاه ۀنسخ ۀ(. زنان نگار1۷1، 3: ج 3163)جرجانی،  «و اکتفا کنند به مقنعه و جامه اصل».... 

 ۀقیاندازند و بشبیه مقنعه دارند. مقنعه که درازای بیشتر و پهنای کمتری دارد، یک قسمت آن را در زیر ازار روی سر می
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شاند )شاردن، پوهایشان را میو از جلو، گردن و گلو و نیز سینه ،(311: 31۳1افتد )دُزی، آن از جلو تا روی شکم می

وم، عباس د دوران شاه ۀنسخ ۀ(. با توجه به نظرات ذکرشده از تفاسیر دوران صفوی، تنها در نگار331و  331، ۴: ج 31۴۳

 (31رعایت شده است )تصویر شمارۀ برترین پوشش سر 

 
 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀ: پوشش سر در نگار31تصویر شمارۀ 

 
 

 https://art.thewalters.orgمأخذ:  ، W6۷3شاهنامۀ  ،«خسروتخت نشستن کیبر » :3۴ ۀشمار ریتصو

 
 

 

 که پوششی مانند مقنعه بر سر دارند. W6۷3های شاهنامۀ : زنان طبقات مختلف در نگاره3۳تصویر شمارۀ 

 

 

   
ق ندارد و در هرات به اجرا کنندۀ خاصی تعلو به هیچ حمایت گرددق برمی 3۷3۳به سال  W6۷3ای با نام شاهنامه

والترز دارای  W6۷3 ۀتوان چنین پوششی را در سر زنان نگاره مشاهده کرد. شاهنامدر این شاهنامه نیز می درآمده است.



 
 1011/119 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

و  ،ها، رقصندگانها، ندیمههای این شاهنامه را طبقات مختلف اجتماعی زنان )دربارینگاره است که زنان نگاره ۳1

دهندۀ سعی در حفظ حجاب و پوشش زنان اند. آنها پوششی مانند مقنعه بر سر دارند که نشانیل دادهنوازندگان زن( تشک

ی زن عالوه بر حفظ نگاه پوشش ۀنوازند «خسروبر تخت سلطنت نشستن کی» ۀاست. برای نمونه در نگار W6۷3 ۀشاهنام

 (.3۳و  3۴های دارد )تصایر شمارههمانند مقنعه بر سر 

 نگاره است که زنانِ 3۴شاه عباس دوم( شامل  ۀدوره با نگارق )هم 3۷۳1والترز به تاریخ  ۀموز W633نظامی  ۀخمس

 ۀرفتن پدر مجنون به خواست» ۀدوران شاه عباس دوم بر سر دارند برای نمونه در نگار ۀآن پوششی مانند نگار یهانگاره

 (.31و  36های مارهسان مقنعه بر سر داردند )تصاویر شه زنان نگاره پوششی ب «لیلی

 https://art.thewalters.org، مأخذ: W633خمسه  ،«لیلی ۀرفتن پدر مجنون به خواست» :36تصویر شمارۀ 

 

 

 

 

 که پوششی مانند مقنعه بر سر دارند. W633های خمسه : زنان طبقات مختلف در نگاره31تصویر شمارۀ 
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ود دارد که شیوۀ بستن آنها یادآور دوران قبل از اسالم است و نوع دیگری از پوشش سر زنان در دوران صفوی وج

ماند بستند و جلوی آنها مکشوف میهای آن وجود دارد. زنان روسری خود را به پشت سر میدر نقوش قبل از اسالم نمونه

ست. بستن (. بر اساس مطالعات فقهی این پوشش مورد تأیید اسالم نی63غرناطی: ابن جزی ( )63: 3۴۷1 ،ریخش)زم

(. در دوران تیموریان ۳3: 31۳3الدین، روسری به این روش تا بعد از ظهور اسالم و پس از هجرت ادامه داشت )شمس

(. 31۴: 311۷ها بلند و به حالت آزاد بودند )شیرازی، روسری دادند،استفاده قرار می هایی که بعضی از زنان موردسرپوش

هایی دارند )تصاویر شاه اسماعیل و شاه صفی چنین ویژگی و طهماسبی های شاههای نسخههای زنان در نگارهسرپوش

 (.1۷و  31 و 3۳های شماره

 

 
 طهماسب شاه ۀ: پوشش سر در شاهنام3۳تصویر شمارۀ 

 

 



 
 1011/110 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 شاه اسماعیل ۀ: پوشش سر در شاهنام31تصویر شمارۀ 

 

 
 دوران حکومت شاه صفی ۀنسخ ۀ: پوشش سر در نگار1۷تصویر شمارۀ 

 

نگاره است. زنان در این اثر  31طهماسبی است دارای  ۀدوره با شاهنامهجری قمری، که هم 1۴6طهماسبی،  ۀخمس

هده اها و نیز بخشی از موهای آنها قابل مشاند. گردن و شانهبا سرپوشی کوتاه که از پشت سر بسته شده است، رسم شده

 (.13و  13است )تصویر شمارۀ 

 هجری قمری، مأخذ: خمسه نظامی شاه طهماسبی 1۴6طهماسبی،  ۀنه گفتن فرنگیس، خمس: افسا13تصویر شمارۀ 

(3111). 

  

 

 



  صفوی ةدور یهاتطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه ۀمطالع/ 909

 
طهماسبی بر سر  ۀطهماسبی که پوششی مانند شاهنام ۀهای خمس: زنان طبقات مختلف در نگاره13تصویر شمارۀ 

 دارند.

 

شود که نگارگران دوران شاه طور درک می ینطهماسبی، ا ۀطهماسبی و خمس ۀشاهنام ۀسرپوش زنان نگار ۀبا مقایس

 (.11اند )تصویر شمارۀ بهره بردهخود از پوشش سر مشترک  ۀطهماسب برای زنان نگار

 

 

 

 

 

 

 سه سرپوش سمت چپ مربوط بهــ  طهماسبی ۀ: دو سرپوش سمت راست مربوط به خمس11تصویر شمارۀ 

 طهماسبی ۀشاهنام

  
این فالنامه به دستور شاه طهماسب  .طهماسبی استشاه  ۀدوران شاه طهماسب، فالنام شده درخ نگارگریسَاز دیگر نُ

متداول آن دوران بود و نیز دارای  ۀهای مذهبی و شیعی و روایات عامیانثیر آموزهأ. این نسخه تحت تشددر قزوین تهیه 

طهماسبی است،  ۀهای شاهنامور نگارههای آن یادآتوجه به مضامین دینی، سرپوش زنان در نگاره نگاره است که با 31

یوسف )ع( یکی از زنان نگاره سرپوش کوتاهی بر سر دارد که سینه و سر و نیز بخشی از موهای او  ۀبرای نمونه در نگار

 (.1۳و  1۴ ۀقابل مشاهده است )تصاویر شمار



 
 1011/118 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

 .(3116پوراکبر )طهماسبی، مأخذ:  ۀ: نگارۀ یوسف )ع(، فالنام1۴تصویر شمارۀ 

  
 

 

 
طهماسبی بر سر  ۀطهماسبی که پوششی مانند شاهنام ۀهای فالنام: زنان طبقات مختلف در نگاره1۳تصویر شمارۀ 

 دارند.

 

مین مضمون ای با هبا نگاره «بیندشیرین تصویر خسرو را می»طهماسبی با مضمون  ۀهای خمسدر تطبیق یکی از نگاره

توان تفاوت در پوشش سر شیرین را مشاهده کرد )تصاویر اه عباس دوم(، میدوره با شوالترز )هم W633خمسه  ۀاز نگار

 (.11 و 16های شماره

 .(3111طهماسبی )نظامی شاه  ۀهجری قمری، مأخذ: خمس 1۴6طهماسبی،  ۀبیند، خمس: شیرین تصویر خسرو را می16تصویر شمارۀ 



  صفوی ةدور یهاتطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه ۀمطالع/ 908

  

 

 

 

 

 https://art.thewalters.org، مأخذ: W633ه خمس بیند،: شیرین تصویر خسرو را می11تصویر شمارۀ 

  
 

 پوشش بدن زنان

رسد جلوباز است. قباها با طهماسبی، پیراهن زنان ساده و رنگی است و زیر قبا قرار دارد و به نظر می شاه ۀدر نسخ

ها و بدون دکمه است. در این نگاره، پیراهن ،دارت، یقه برگشته، دکمههف دار، بدون طرح، رنگی، یقهبلند، طرحآستین

دار و یقه برگشته است و گردن پیداست، و بجز یک مورد که به دلیل باال بودن دست، کوتاه، رنگی، طرحجلوباز، آستین

 (.1۳یر شمارۀ شود )تصوها فقط تا مچ دیده میآستین به سمت پایین آمده و بخشی از ساعد معلوم است، دست

https://art.thewalters.org/
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 طهماسبیشاه ۀشاهنامدر : پوشش بدن 1۳تصویر شمارۀ 

 

 

 
 www.metmuseum.orgمیالدی، مأخذ:  3۳3۳: دیدار زال و رودابه، 11تصویر شمارۀ 

 

رح بلند، رنگی، با طرح و بدون طو قبا آستین ،گردها رنگی، بدون طرح، جلوباز و یقهشاه اسماعیل، پیراهن ۀدر نسخ 

ن های جلوباز بخشی از بددار است. پیراهنو طرح ،کوتاه، رنگی، بدون طرحنیز بلند، آستین لباس هاهفت است. و یقه

 (.۴۷مشاهده است )تصویر شمارۀ  دهد. کف و روی دست تا مچ و گردن زنان نگاره نیز قابلزنان را نشان می

 
 شاه اسماعیل ۀشاهنامدر : پوشش بدن ۴۷مارۀ تصویر ش

http://www.metmuseum.org/
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 www.davidmus.dkمیالدی، مأخذ:  3۳16-3۳11دیدار زال و رودابه،  :۴3تصویر شمارۀ 

فت، ه بلند، یقهو قبا آستین ،دار و بدون طرحهفت، جلوباز، رنگی، طرح ها یقهدوران شاه صفی، پیراهن ۀدر نسخ

پیراهن رودابه جلوباز است و بخشی از بدن او دیده  فقطدار است. در این نگاره و دکمه ،داریقه برگشته، رنگی، طرح

 (.۴3شود )تصویر شمارۀ ا دیده میشود و رو و کف دست دیگر زنان تا مچ و نیز گردن آنهمی

 
 یدوران حکومت شاه صف ۀنسخ ۀ: پوشش بدن در نگار۴3تصویر شمارۀ 

 
 www.fitzmuseum.cam.ac.uk، مأخذ: یالدیم 361۷: دیدار زال و رودابه، ۴1تصویر شمارۀ 

 

http://www.davidmus.dk/
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ه با ها بلند است کبرگردان و نیز آستین هفت و یقه دار، یقهعباس دوم، قباها بلند، رنگی، طرح دوران شاه ۀدر نسخ

شود. در این نگاره تنها گردن نها تا مچ دیده میهای آو تنها دستاست بسته شده است. بدن زنان پوشیده  شال از کمر

 (.۴۴رودابه پوشیده نیست ولی بخش بیشتری از بدن رودابه توسط نگارگر در پشت ستون رسم شده است )تصویر شمارۀ 

 

 

 

 
 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀ: پوشش بدن در نگار۴۴تصویر شمارۀ 

 
 www.davidmus.dk، مأخذ: یالدیم 36۳۷: دیدار زال و رودابه، ۴۳تصویر شمارۀ 

 

http://www.davidmus.dk/
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 های این خمسه قباها بلنددوران شاه عباس دوم است. در نگاره ۀ، پوشش زنان همانند نگارW633خمسه  ۀدر نسخ

مچ دیده  های آنها تاها دستو تناست بسته شده است. بدن زنان پوشیده  ها بلند است که با شال از کمررنگی و آستین و

 (.۴6شود )تصویر شمارۀ می

 

 

 

 

 
دوران شاه عباس  ۀکه پوششی همانند نگار W633های خمسه : زنان طبقات مختلف در نگاره۴6تصویر شمارۀ 

 دوم بر تن دارند

 

ت. دیک اسدوران شاه اسماعیل دوم بسیار نز ۀشاه طهماسبی پوشش بدن زنان به پوشش زنان نگار ۀخمس ۀدر نسخ

مشاهده  دهد. کف و روی دست تا مچ و گردن زنان نگاره نیز قابلهای جلوباز بخشی از بدن زنان را نشان میپیراهن

های دوران طهماسبی طهماسبی نیز تعداد زیادی از پوشش زنان همانند نگاره ۀهای فالنامدر نگاره (.۴1است )تصویر شمارۀ 

 .(۴۳ ۀشمار و یا شاه اسماعیل دوم است )تصویر

هجری قمری، مأخذ: خمسه نظامی شاه طهماسبی  1۴6طهماسبی،  ۀ: افسانه گفتن فرنگیس، خمس۴1تصویر شمارۀ 

(3111). 
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 طهماسبی ۀهای فالنام: پوشش زنان طبقات مختلف در نگاره۴۳تصویر شمارۀ 

 

: 31۳3الدین، شود )شمسحجاب گفته میپوشاندن بدن زن در مقابل جنس مخالف که بالغ است، برای زنان مسلمان 

انند دها را واجب میاز صورت و دست غیر بدن به ۀ(. با توجه به تفاسیری از فقهای امامی و اهل سنت، پوشانیدن هم۳1

ها و موضع دستبند زن نامحرم را (. با در نظر گرفتن تفاسیر دوران صفوی که مرد روی دست۳3الدین، همان: )شمس

عباس دوم، بیشترین پوشش را دارند، از کل اجزای  دوران شاه ۀنسخ ۀزنان نگار ،(۳3الدین، همان: )شمس ندیبتواند بمی
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شود که بخش شود و تنها رودابه در این نگاره بخشی از گردنش دیده میبدن تنها روی دست و صورت آنها دیده می

 (.۴1تون قرار دارد )تصویر شمارۀ بدن او در پشت س ۀعمد

 
 عباس دوم دوران حکومت شاه ۀنسخ ۀ: پوشش بدن در نگار۴1صویر شمارۀ ت

و تنها در یک مورد آستین زن به عقب کشیده شده است است طهماسبی، پوشش بدن کامل  شاه ۀشاهنام ۀدر نگار

های پوشی با تنهای ایلخانی و تیموریابیم که زنان در دوره(. با نگاهی به پوشش قبل از صفویان درمی۳۷)تصویر شمارۀ 

ند و تغیر هستم ۀها دارای اندازهای این باالپوش. آستیناست ها تا پایین آمدهپوشکه جلوی این تنشوند دیده میبلند 

های پوشدوران تیموری یکی از تن ۀ(. در ادام3۳6: 31۳1پوش به بدن در این دوران پیراهن است )سیمز، ترین تننزدیک

ها نوشته است که پیراهن، که آن را قَمیص ایرانی ۀ. راینهارت پیتر دُزی به نقل از شاردن درباردوران صفوی پیراهن است

رسد که (. به نظر می31۴: 31۳1شده، در جلو تا روی ناف باز است )دُزی،  آن ساخته از 6 شومیزنامند، و گویا کلمۀ می

باز قههای آنها یتأثیر پوشش ادوار گذشته است. پیراهن دوران شاه اسماعیل، پوشش زنان این نگاره تحت ۀنسخ ۀدر نگار

دوران شاه صفی پوشش بدن  ۀ(. در نگار۳3شود )تصویر شمارۀ آنها نیز دیده می ۀاست که عالوه بر گردن، بخشی از سین

ردنشان گ باز است، برای دیگر زنان رعایت شده است، ولی به علت نوع پوشش سر آنهابجز رودابه که دارای پیراهن یقه

 (.۳3اعیل است )تصویر شمارۀ شاه اسم ۀها در نگارمشهود است. کمترین پوشش بدن زنان در این نگاره

 
 طهماسبی شاه ۀ: پوشش بدن شاهنام۳۷تصویر شمارۀ 

 

                                                
۵ chemise 
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 شاه اسماعیل ۀ: پوشش بدن شاهنام۳3تصویر شمارۀ 

 

 
 یدوران حکومت شاه صف ۀنسخ ۀ: پوشش بدن در نگار۳3تصویر شمارۀ 

 نتیجه

مذکور در سه گزینۀ: منع نگاه مرد و زن نامحرم به یکدیگر، پوشش سر، و پوشش بدن زنان، اولویت  ۀبا مقایسه چهار نگار

 ۀنگار -3عباس دوم  دوران شاه ۀنگار-3مذکور به ترتیب زیر تشریح شده است:  ۀرعایت پوشش زنان در چهار نگار

شده، های انجامبر اساس مطالعات و بررسی. دوران شاه صفی ۀنگار -۴شاه اسماعیل  دوران ۀنگار -1طهماسب  دوران شاه

ون عباس دوم نظاره کرد. چ شاه ۀشاهنام ۀمربوط به نسخۀ توان در نگاربیشترین میزان رعایت حجاب و پوشش زنان را می

نیز پنهان  های بلند وهایی با آستینلباس بلند که روی سینه و گردن را پوشانده و ۀدر این نگاره، نگارگر با ترسیم مقنع

خود  ۀمفسران زمان ۀشدکردن اندام رودابه در پشت ستون، تالش مضاعفی برای حفظ حجاب شرعی و پوشش توصیه

عباس دوم بر این امر صحه گذارده است. برای نمونه از مفسران دوران  شاه انانجام داده است. تفاسیر و مباحث دینی دور

 هتوان به لوامع صاحبقرانیاز نمونه آثار وی می ه ق( است. 3۷1۷تا  3۷۷1دوم )صاحبقران(، محمدتقی مجلسی ) عباس شاه

اشاره کرد که به تفسیر و توضیح آیات و نیز احادیث به زبان فارسی پرداخته است. در این کتاب آمده است که مرد روی 

(. در جای دیگر این کتاب دربارۀ پوشش 166، ۴: ج 311۴)مجلسی،  ندیتواند ببها و موضع دستبند زن نامحرم را میدست

علیه که فرمودند حضرت فاطمه زهرا صلوات اهلل باقر صلوات  حضرت امام محمد»گونه آمده است:  زنان به هنگام نماز این

های مبارک نبود، مو و گوشاهلل علیها نماز کردن در پیراهنی، این مقنعه صغیره که بر سر مبارک گرفته بودند و زیاد از آن 

، همان: )مجلسی «گیرد که گردن نیز پوشیده باشدآن حضرت را فراگرفته بود و ظاهر آن است که وقتی تمام مو را فرامی

جامه ازاری که چادر باشد و پیراهنی و مقنعه و اگر مقنعه را بر دور سر بپیچید که  1کنند در زن نماز می»( و 161، 1ج 
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(. مجلسی در جلد 161، 1)مجلسی، همان: ج  «ت مو و سینه را بپوشاند در عوض چادر نیز ضرر نداردسر و گردن باف

صحیح نیست که زن مسلمان را که مقنعه یا پیراهنی را بپوشد »نویسد: چهارم این کتاب از قول امام جعفر صادق )ع( می

(. با توجه به این امر که اولین نگاه زن و مرد 1۳۳، ۴ )مجلسی، همان: ج «که نپوشاند بدن را به آنکه تنگ یا تنک باشد...

 نویسینویسی و فارسیرسد که پس از ساده(، به نظر می316-31۴: 31۳1الدین، در مواردی مانند ازدواج مجاز است )شمس

ین تفاسیر ا تأثیر ازکتب فقها و ازدیاد و تنوع تفاسیر فارسی در دوران صفوی، نگارگر و زنان طبقات مختلف جامعه بی

های های تفاسیر فارسی و نیز آنچه در واقعیت بوده است )با توجه به نوشتهاند. نگارگر با استفاده از توصیهفارسی نبوده

ب عباس دوم بیشترین میزان حجا دوران شاه ۀسیاحان دوران صفوی(، به ترسیم حجاب و پوشش زنان پرداخته است. نگار

 .گر دارددی ۀرا در مقایسه با سه نگار

ال ز طهماسبی دید. در این نگاره، نگاه ۀشاهنام ۀتوان در نسخرتبه دوم در میزان رعایت حجاب و پوشش زنان را می

شود و حجم زیادی از موی رودابه و رودابه به یکدیگر خشک و توأم بامتانت است و تالشی در پوشش گردن دیده نمی

 توجه است. نوع پوشش این نگاره و نیز سرپوش و پوشش بدن آنان قابلهای لباس زنان بلند شده است. آستین ترسیم

طهماسب نیست، ولی پوشش  شرعی دوران شاه هایزنان یادآور دوران تیموری است. پوشش گردن مطابق فتاوا و دستور

اوا و ر با فتدهندۀ تالش نگارگر برای حفظ پوشش زنان نگاره است. این امزنان توسط پیراهن نشانۀ بدن و نیز سین

جمله تفسیر شاهی از سید امیر ابوالفتح جرجانی، مطابق است. جرجانی در باب  طهماسب از شرعی دوران شاه هایدستور

ها انداختن کنار مقنعه است بر چاک گریبان تا مراد از ضرب مقنعه بر جیب»...گونه نوشته است:  حدود پوشش زنان این

بر باالی »...  گریو نیز در جای د .(163، 3: ج 3163)جرجانی،  «بوده است در جاهلیت گردن و سینه ننماید چنانکه عادت

 «ها آنکه باالپوش نپوشند و اکتفا کنند به مقنعه و جامه اصلمقنعه و جامه اصل پوشند مثل چادر شب و غیره و از آن جامه

شود که نیز تاجی بر سر زنان نگاره دیده میآنها و  ۀ(. در این نگاره گوش زنان و گوشوار1۷1، 3)جرجانی، همان: ج 

نان حرام است بر ز»گونه آمده است:  تفاسیر شرعی آن دوره نیست. برای نمونه در تفسیر شاهی این هایمطابق دستور

(. با توجه به کنش و نگاه زال و رودابه به یکدیگر، 163و  16۴، 3)جرجانی، همان: ج  «اظهار زیور باطنی خود بر مردان

ه است. شرعی نداشت هایشود که نگارگر در این امر توجهی به دستورگونه برداشت می توجه به تفاسیر آن دوران، این با

های خود را یعنی بپوشانند چشم»برای نمونه در جلد دوم تفسیر شاهی دربارۀ نوع نگاه مرد و زن نوشته شده است: 

)جرجانی،  «رتر است ... تحریم نظر کردن مردان به زنان نامحرمجانب نامحرم باشد و معنی اول ظاه هایی که بهچشم

 گیرد.این نگاره در مقام دوم در حفظ حجاب زنان قرار می ،(. با توجه به موارد ذکرشده1۳۳، 3همان: ج 

دینی را صرفاً در حفظ نگاه زن و مرد نامحرم به  هایشاه اسماعیل، اگرچه بیشترین رعایت دستور ۀشاهنام ۀنگار

ن شود و پیراهگیرد. در این نگاره گردن زنان دیده میسوم قرار می ۀها در درجگزینه ۀگاندیگر دارد، اما با بررسی سهیک

های دینی است. رعایت پوشش سر و نوع لباس زنان تحت تأثیر نگاره هایهفت و جلوباز زنان نگاره مغایر دستوریقه

دوران شاه  ۀدر نگار سوم قرار دارد. ۀه در حفظ حجاب زنان در رتبطهماسبی است. این نگار ۀگذشته، همچون شاهنام
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. نوع شودصفی، ترسیم کنش بوسه زدن زال به موی رودابه و نیز اضافه کردن بیت مربوطه برای اولین بار دیده می

های نامههای شاهارههفت برای رودابه که یادآور نگپوشاند و ترسیم پیراهن یقهزنان را نمیۀ هایی که گردن و سینسرپوش

سرا و انجام اعمال منافی شرع ظاهراً با مقام بارگی و گسترش دختران حرمگذشته است. در دوران شاه صفی، تشویق زن

خود دربارۀ شاه صفی نوشته است که وی در اردوی  ۀ(. تاورنیه در سفرنام3۴1: 3111پادشاهان منافاتی نداشت )پارسا، 

آورد تا در مواقع رسم معمول، همراه خود می جمیله را به ۀهای فاحشای ارمنستان، زنسلطنتی خود در نزدیکی جلف

 (. در جای دیگر از این سفرنامه، این36۳: 31۳3)حجازی،  ندیغمزه و عشوه خاطرش را مشغول نما و آسایش با رقص

خواننده و رقاص به امر شاه صفی،  زمانی که شاه صفی، با تاورنیه در حال صحبت جدی بود، زنان گونه آمده است که در

(. شاه صفی که گویا شدیداً به تریاک معتاد بود 1۷۴)حجازی، همان:  دندینوشنشستند و شراب میدر ایوان جلوی آنها می

و فرمانش همانند فرمان خداوند و  ،(316: 3116خواری قهّار بود، نظارتی بر امور حکومتی نداشت )ابی صعب، و شراب

چهارم را به این نگاره  ۀتوان رتبمی (. با توجه به موارد ذکرشده3۴1: 3111شد )پارسا، چرا اجرا می و ن چونپیامبر بدو

 از جهت حفظ حجاب داد.

 مشاهده است: های چهارگانه در جدول ذیل قابلهای پژوهش در نگارهیافته ۀخالص

               

 هانسخه

 

 هاگزینه

نگارة 

 ۀشاهنام

 شاه

 طهماسب

نگارة 

 ۀشاهنام

شاه 

 اسماعیل

نگارة 

 متعلق به دوران

 شاه صفی

نگارة 

 متعلق به دوران

عباس  شاه

 دوم

حجاب و 

 پوشش

 برتر

 

 

 

منع نگاه زن و 

 مرد نامحرم

 

زال و رودابه 

به یکدیگر نگاه 

 کنند.می

 

نگاه زال به 

 .رودابه نیست

نگاه 

رودابه به زال 

 است.

نگاه زال به 

رودابه نیست 

حال  ولی در

بوسه زدن به 

موی رودابه 

است. نگاه رودابه 

 به زال است.

 

زال و 

رودابه به یکدیگر 

 کنند.نگاه می

 

نگارۀ 

 ۀشاهنام

 شاه اسماعیل

 

 

 

 پوشش سر

روسری 

سفیدرنگ، از 

پشت سربسته 

شود و از پشت می

روسری 

سفیدرنگ، از 

پشت بسته 

شود و پشت می

 یروسر

رنگی و طرح 

است که بر روی 

کاله کوچکی 

مقنعه و 

روسری رنگی و 

زنان  طرح بر سر

ده نگاره دی
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زنان آویزان  سر

است. این 

روسری بخش 

باالیی پیشانی و 

موی باالی پیشانی 

اما  ،پوشاندا میر

 یگوش و موها

اطراف آن و گردن 

 مشهود است. دو

تاج کاکل مانند نیم

بر روی روسری 

دو زن از زنان 

 گرفته نگاره قرار

 است.

زنان آویزان  سر

است. بخش 

ا باالیی پیشانی ر

پوشاند و می

کمی از موی 

باالی پیشانی از 

 زیر روسری

بیرون است. 

گردن و  و گوش

موی اطراف آنها 

مشاهده  قابل

است. بر روی 

ها این روسری

هایی بر تاجنیم

پیشانی زنان 

گرفته  قرار

 است.

که بر قرار دارد 

زنان  روی سر

است. روسری از 

ده ش پشت بسته

 و از پشت سر

زنان آویزان 

است. روسری 

خشی از پیشانی ب

و موی باالی 

پیشانی را 

پوشانده است، اما 

گوش و گردن و 

موهای اطراف آن 

مشهود است. بر 

روی روسری 

بندی پیشانی

ه گرفت رنگی قرار

که از پشت سر 

خورده  گره

است. بر روی 

یکی از 

ها تاجی روسری

کاکل مانند قرار 

 دارد.

 ۀشود. مقنعمی

بلند که از جلو 

ها را سینه و شانه

پوشانده و از 

پشت آویزان 

است، احتماالً 

بلندی آن تا زیر 

زانو است. بر 

روی مقنعه، 

تاجی مانند نیم

 بند قرارپیشانی

دارد که از پشت 

بسته شده و  سر

بخش باالی 

پیشانی را 

پوشانده است. 

گوش و گردن 

پوشیده و مقدار 

 مو از بسیار کمی

کنار صورت زنان 

بیرون است. تنها 

یکی از زنان 

دارای روسری 

است که تاجی 

بزرگ بر سر او 

قرار دارد و بخش 

او پشت  ۀعمد

کنگره است. 

نگارۀ متعلق 

 به دوران

عباس  شاه

 دوم
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مقدار کمی از 

گردن او دیده 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

پوشش بدن 

 زنان

پیراهن ساده 

و رنگی و جلوباز 

ست. قبا ا

بلند و آستین

دار و بدون طرح

طرح، رنگی، 

هفت، یقه یقه

ار دبرگشته، دکمه

و بدون دکمه 

تن پوش        است. 

جلوباز، 

کوتاه، آستین

دار و رنگی، طرح

یقه برگشته است. 

پوشش زنان در 

این نگاره گشاد 

 است.

کف و روی 

دست تا مچ و 

گردن آنان دیده 

شود. بجز یک می

آن مورد که در 

زنی دست خود را 

 باال آورده است.

 ۀدر نسخ

شاه اسماعیل، 

پیراهن رنگی، 

بدون طرح، 

جلوباز و 

 گرد است.یقه

ند، بلقبا آستین

رنگی، با طرح و 

بدون طرح و 

هفت است. یقه

 بلند،تن پوش 

کوتاه و آستین

رنگی، بدون 

طرح و طرح دار 

است. پوشش 

زنان در این 

نگاره گشاد 

است. کف 

ی دست و رو

دست تا مچ 

و  شودیدیده م

گردن زنان 

 نگاره قابل

مشاهده است. 

در این نگاره به 

پیراهن 

هفت، جلوباز، یقه

رنگی، طرح دار 

و  ،و بدون طرح

لند، بقبا با آستین

هفت، یقه یقه

برگشته، رنگی، 

دار دار، دکمهطرح

 گ است.و تن

رو و کف 

دست تا مچ و 

گردن دیده 

شود. تنها در می

یک مورد پیراهن 

جلوباز است و 

بخشی از بدن او 

 شود.دیده می

 

قبا بلند، 

دار، رنگی، طرح

هفت، یقه

برگردان و یقه

گشاد است. 

های آن آستین

بلند است و با 

ه بست شال از کمر

شود. بدن می

زنان پوشیده و 

تنها روی 

ها تا های آندست

شود. مچ دیده می

در این نگاره تنها 

گردن رودابه 

پوشیده نیست 

ولی بخش 

بیشتری از بدن 

رودابه توسط 

نگارگر در پشت 

ستون رسم شده 

 است.

 

 

 

 

 

 

نگارۀ متعلق 

 به دوران

عباس  شاه

 دوم
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علت جلوباز 

بودن پیراهن، 

بخشی از بدن 

 زنان قابل

 مشاهده است.

 

 

 تحقیقنتایج 

ن آ از ادوار قبل از اسالم و بعدای ویژه برای حفظ پوشش زنان در برابر مردان نامحرم است. پوشش زنان در حجاب واژه

پوشاندند و با ظهور دین اسالم و دستور به پوشش زنان و نیز با تأکید خود را می وجود داشته است. درواقع زنان موی سر

توان تغییرات در حجاب و پوشش زنان را در آثار فاخر آنان، تغییرات در پوشش زنان اعمال شد. می ۀبه حفظ گردن و سین

ترین و اثرگذارترین آثار حماسی ایران فردوسی مشاهده کرد. شاهنامه یکی از بزرگ ۀاسالمی، همچون شاهنام انورایران د

ر شده است. در این پژوهش چهار نگاره از دوران و جهان است که در دوران صفوی چندین بار خوشنویسی و مصوّ

در  حجاب ۀنیزم وجه به مطالعات فقهی و تاریخی درانتخاب شد و با ت «دیدار زال و رودابه»صفوی با موضوع مشترک 

و پوشش بدن زنان نگاره بود. این  ،ها شامل نگاه زن و مرد نامحرم، پوشش سرسه گزینه مورد مقایسه قرار گرفت. گزینه

های ذیل پاسخ داد: پرسش ها پرداخت و به پرسشتوصیف و تحلیل نگاره و پژوهش، با استفاده از جدول به مقایسه

ؤال شده است؟ در پاسخ به س هایی توسط نگارگران ترسیمها پوشش زنان با چه ویژگیخست این بود که در این نگارهن

ان دوران های سیاحتوان گفت نگارگر با استفاده از تفاسیر فارسی و فرهنگ و باورهای زمانه )با توجه به نوشتهاول می

که روی  بلند ۀعباس دوم ترسیم مقنع دوران شاه ۀنسخ ۀت. در نگارصفوی(، به ترسیم حجاب و پوشش زنان پرداخته اس

پوشاند و قرار دادن رودابه در پشت ستون برای کمتر نشان دادن او، تالشی است که نگارگر برای حفظ سینه و گردن را می

ه مرد دوران صفوی کخود انجام داده است. با توجه به محتوای تفاسیر  ۀمفسران زمان ۀشدحجاب شرعی و پوششِ توصیه

عباس دوم، از این دستور در رسم  تواند ببیند، نگارگر دوران حکومت شاهها و موضع دستبند زن نامحرم را میروی دست

 ۀگارهای بلند، تالشی در حفظ پوشش بدن زنان در نخوبی استفاده کرده و با ترسیم لباسی گشاد با آستینزنان نگاره به

 ها، کدام نگاره به میزان بیشتری از پوششنگاره ۀدوم به دنبال این موضوع بود که در مقایسخویش داشته است. پرسش 

های زنان و نوع ارتباط تر سر و گردن و بدن و دستزنان را در نقش رعایت کرده است؟ که با توجه به پوشش مناسب

عباس دوم، بیشترین میزان حجاب  کومت شاهتوان پاسخ داد که نگارۀ دوران حتصویری ایجادشده میان زال و رودابه، می

 دیگر رعایت کرده است. ۀرا در مقایسه با سه نگار
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 پی نوشتها

https://art.thewalters.org/search/?q=W.6۷3 

https://art.thewalters.org/search/?q=W.633 

https://www.davidmus.dk/files/۳/1/1313/Copyright_David-

Collection_Copenhagen_11-2006_web_3.jpg  

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/safavids 

https://shahnameh.fitzmuseum.cam.ac.uk/structure-and-themes 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/۴۳3336 

 
 

 مآخذ

ترجمۀ منصور  ایران )دین و قدرت در ایران عصر صفوی(،تغییر مذهب در  .(3116ابی صعب، روال جوردی )

 صفت. تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.گل

 ، ترجمۀ علی شیروانی. تهران: نسیم حیات. نهج البالغه(. 31۳۳علی ابن ابی طالب )

 تهران: امیر کبیر. فرهنگ فارسی عمید.(. 3161عمید، حسن )

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.تهذیب اللغۀق(،  3۴33)ازهری، محمد بن احمد 

، ترجمه هنر و جامعۀ ایرانی ،نگاریهای تازه پیرامون تاریخشاهنامه و پژوهش(. 3111دبیری، غزال )و دیگران( )

 محمود فاضلی بیرجندی. تهران: نشر پایان.

 . تهران: نشر قطره.ی به نثرگونۀ شاهنامۀ فردوسبرگردان روایت(. 311۳دبیرسیاقی، سیدمحمد )

 . تهران: روزنه.نامهلغت(. 3111دهخدا، علی اکبر )

)از مقاالت  پوشاک در ایران زمین، دورۀ صفویان و قاجار(. 31۳1دیبا، لیال س. ]لیال دیبا / لیال سودآور ـ دیبا[ )

 بیر.دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین. تهران: امیر ک

، ترجمۀ حسینعلی هروی، ویراستار بهاء الدین خرمشاهی. فرهنگ البسۀ مسلمانان(. 31۳1دُزی، راینهارت پیتر ان )

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، ترجمۀ محمد عباسی. تهران: امیر کبیر.سیاحتنامۀ شاردن(. 31۴۳شاردن، ژان )

 ، ترجمۀ رقیه بهزادی. تهران: علمی.فرهنگ نمادهای آیینی(. 3116کوپر، جی. سی. )

، محقق عبداهلل خالدی. بیروت: دار االرقم بن ابی التسهیل لعلوم التنزیل. بی تا((ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد

 االرقم.

https://art.thewalters.org/search/?q=W.602
https://art.thewalters.org/search/?q=W.611
https://www.davidmus.dk/files/8/7/3132/Copyright_David-Collection_Copenhagen_99-2006_web_2.jpg
https://www.davidmus.dk/files/8/7/3132/Copyright_David-Collection_Copenhagen_99-2006_web_2.jpg
https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/safavids
https://shahnameh.fitzmuseum.cam.ac.uk/structure-and-themes
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452116
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 سرا.تهران: قصیده ضعیفه )بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی(.(. 31۳3حجازی، بنفشه )

 . بیروت: دارالعلم للمالیین.جمهرۀ اللغهم(.  31۳1ابن درید، محمد بن حسن )

 . بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر التوزیع.لسان العربق(.  3۴3۴ابن منظور، محمد بن مکرم )

، توضیح آیات االحکام ولی اهلل االشراقی. تفسیر شاهی، او، آیات األحکام(. 3163جرجانی )اَل(، سید امیر ابوالفتح )

 تهران: نوید.

 . تهران: مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی.شاهنامه(. 31۳6قی مطلق، جالل )خال

 . قم: دارالتفسیر.لوامع صاحبقرانیه(. 311۴مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی )

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات «. شناسی داستان زال و رودابهنقد زیبایی(. »311۷منصوریان سرخ گریه، حسین )

 .1۴-1۳( ، 3) 31آزاد مشهد(، )دانشگاه  فارسی

 . تهران: توس.فردوسی و شعر او(. 3113مینوی، مجتبی، )

 . تهران: کتاب راه نو.فرهنگ معین(. 31۳3معین، محمد )

های مصور )مطالعۀ موردی شاهنامۀ بایسنقری و شاهنامۀ (. بررسی پوشش زن در شاهنامه3113میرزایی، مینا )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. نامه کارشناسیطهماسبی(. پایان

، نامه زنانپژوهش. «حجاب در ایران باستان»(، 31۳1مال ابراهیمی، عزت ، بهرامیان، مسعود و زارع درنیایی، عیسی )

3(3 ،)333 - 336. 

 . تهران: صدرا.حجاب(. 31۳6)مطهری، مرتضی. 

 . تهران: فرهنگستان هنر.شاه طهماسبیخمسۀ نظامی  (.3111، الیاس بن یوسف) گنجوی نظامی 

 . تهران: فرهنگ معاصر.دایرۀ المعارف هنر(. 31۳1پاکباز، رویین )

تهران: پژوهشگاه علوم  تفاسیر شیعی و تحوالت تاریخی ایران )سدۀ دهم و یازدهم هجری(.(. 3111پارسا، فروغ )

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر در   در ایران زمین، از استیالی عرب تا تهاجم مغولپوشاک (. 31۳1پِک، اِلسی ه.]هولمز[ )

 احسان یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین، با مقدمۀ علی بلوکباشی. تهران: امیر کبیر.

 ، ویراستار طاهر رضازاده. تهران: نشر متن.فالنامۀ شاه طهماسبی(. 3116پوراکبر، آرش )

 . تهران: نشر قبله.مفردات نهج البالغه(. 3111قرشی بنابی، علی اکبر )

)از مقاالت دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان  پوشاک در ایران زمین، دورۀ اشکانیان(. 31۳1قوامی، ترودی س. )

 یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین. تهران: امیر کبیر.

، 63ش  قوق خانواده )ندای صادق(،فقه و ح.  (. تشریع حجاب در اسالم و حدود فقهی آن3111سعیدی، فریده. )

 .1۷تا  ۴۳پاییز و زمستان، صفحۀ 
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 تهران: پژواک فرزان. .، ترجمۀ رقیه بهزادیزن در اساطیر شرق باستان .(3116سیبرت، ایلسه )

 . تهران: میقات.تفسیر اثنی عشری(. 3161شاه عبدالعظیمی، حسین )

، ترجمۀ محسن عابدی. تهران: انتشارات در اسالم حدود پوشش و نگاه(. 31۳3شمس الدین، شیخ محمد مهدی )

 بین المللی الهدی.

 .31۳-313،  3۴و  31، کلک«. پوشاک زنانه در دوران تیموریان»(. 311۷شیرازی )مهاجن(، فائقه )

 )از مقاالت دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان پوشاک در ایران زمین، دورۀ مغول و تیموریان(. 31۳1سیمز، الینور )

 یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین. تهران: امیر کبیر.

«. های دورۀ صفویهها و نگارهمطالعۀ تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه(. »3116ولی قوجق، منصور؛ مهرپویا، حسین )

 .331-3۷1(، 31 )1)دانشگاه هنر اصفهان(، پژوهش هنر

(، 3)6هنرزن در فرهنگ و  .به تصویرگری زنان (. رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران3111یاسینی, سیده راضیه. )

361-3۳1 . 

ت: . بیروالکَشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویلق(.  3۴۷1زمخشری، محمود بن عمر )

 دارالکتاب العربی.

 معارف اسالمی.نامه، دانشگاه قم دانشکده الهیات و (. تحلیل روایات حجاب. پایان31۳۳زارع، علی مدد )

. تهران: وزارت فرهنگ و ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلویپوشاک زنان ایران، از کهن(. 31۴1پور، جلیل )ضیاء

 هنر.
 

 )به زبان اصل منبع( مآخذ

، محقق عبداهلل خالدی. بیروت: دار االرقم بن ابی التسهیل لعلوم التنزیل. بی تا((ابن جزی غرناطی، محمد بن احمد

 قم.االر

 . بیروت: دارالعلم للمالیین.جمهرۀ اللغهم(.  31۳1ابن درید، محمد بن حسن )

 . بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر التوزیع.لسان العربق(.  3۴3۴ابن منظور، محمد بن مکرم )

ترجمۀ منصور  تغییر مذهب در ایران )دین و قدرت در ایران عصر صفوی(، .(3116ابی صعب، روال جوردی )

 صفت. تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.گل

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.تهذیب اللغۀق(،  3۴33ازهری، محمد بن احمد )

تهران: پژوهشگاه علوم  تفاسیر شیعی و تحوالت تاریخی ایران )سدۀ دهم و یازدهم هجری(.(. 3111پارسا، فروغ )

 انسانی و مطالعات فرهنگی.



  صفوی ةدور یهاتطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه ۀمطالع/ 929

دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر در   پوشاک در ایران زمین، از استیالی عرب تا تهاجم مغول(. 31۳1ک، اِلسی ه.]هولمز[ )پِ

 احسان یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین، با مقدمۀ علی بلوکباشی. تهران: امیر کبیر.

 . تهران: فرهنگ معاصر.دایرۀ المعارف هنر(. 31۳1پاکباز، رویین )

 ، ویراستار طاهر رضازاده. تهران: نشر متن.فالنامۀ شاه طهماسبی(. 3116) پوراکبر، آرش

، توضیح آیات االحکام ولی اهلل االشراقی. تفسیر شاهی، او، آیات األحکام(. 3163جرجانی )اَل(، سید امیر ابوالفتح )

 تهران: نوید.

 سرا.هران: قصیدهت ضعیفه )بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی(.(. 31۳3حجازی، بنفشه )

 . تهران: مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی.شاهنامه(. 31۳6خالقی مطلق، جالل )

 . تهران: فرهنگستان هنر.خمسۀ نظامی شاه طهماسبی (.3111، الیاس بن یوسف) گنجوی نظامی 

 شر قطره.. تهران: نگونۀ شاهنامۀ فردوسی به نثربرگردان روایت(. 311۳دبیرسیاقی، سیدمحمد )

، ترجمه هنر و جامعۀ ایرانی ،نگاریهای تازه پیرامون تاریخشاهنامه و پژوهش(. 3111دبیری، غزال )و دیگران( )

 محمود فاضلی بیرجندی. تهران: نشر پایان.

، ترجمۀ حسینعلی هروی، ویراستار بهاء الدین خرمشاهی. فرهنگ البسۀ مسلمانان(. 31۳1دُزی، راینهارت پیتر ان )

 ان: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.تهر

 . تهران: روزنه.نامهلغت(. 3111دهخدا، علی اکبر )

)از مقاالت  پوشاک در ایران زمین، دورۀ صفویان و قاجار(. 31۳1دیبا، لیال س. ]لیال دیبا / لیال سودآور ـ دیبا[ )

 امیر کبیر.دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین. تهران: 

 نامه، دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسالمی.(. تحلیل روایات حجاب. پایان31۳۳زارع، علی مدد )

ت: . بیروالکَشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویلق(.  3۴۷1زمخشری، محمود بن عمر )

 دارالکتاب العربی.

، 63ش  فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(،.  حجاب در اسالم و حدود فقهی آن (. تشریع3111سعیدی، فریده. )

 .1۷تا  ۴۳پاییز و زمستان، صفحۀ 

 تهران: پژواک فرزان. .، ترجمۀ رقیه بهزادیزن در اساطیر شرق باستان .(3116سیبرت، ایلسه )

الت دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان )از مقا پوشاک در ایران زمین، دورۀ مغول و تیموریان(. 31۳1سیمز، الینور )

 یارشاطر(، ترجمۀ پیمان متین. تهران: امیر کبیر.

 ، ترجمۀ محمد عباسی. تهران: امیر کبیر.سیاحتنامۀ شاردن(. 31۴۳شاردن، ژان )

 . تهران: میقات.تفسیر اثنی عشری(. 3161شاه عبدالعظیمی، حسین )

https://www.google.com/search?q=Khamsa+of+Nizami&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDKPNzBR4tZP1zc0MsyzTMuw0BJwLC3JyC8KyXfKz8_2z8upXMQq4J2RmFucqJCfpuCXWZWYm7mDlREAncVqsUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN8-WUsaLzAhVKnaQKHdn0Ai0QxA16BAgyEAc
https://www.google.com/search?q=Khamsa+of+Nizami&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDKPNzBR4tZP1zc0MsyzTMuw0BJwLC3JyC8KyXfKz8_2z8upXMQq4J2RmFucqJCfpuCXWZWYm7mDlREAncVqsUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN8-WUsaLzAhVKnaQKHdn0Ai0QxA16BAgyEAc
https://www.google.com/search?q=Khamsa+of+Nizami&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDKPNzBR4tZP1zc0MsyzTMuw0BJwLC3JyC8KyXfKz8_2z8upXMQq4J2RmFucqJCfpuCXWZWYm7mDlREAncVqsUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN8-WUsaLzAhVKnaQKHdn0Ai0QxA16BAgyEAc


 
 1011/190 بهار، 1،  شمارة 11 دوره، اسالمی  -ات ایرانفصلنامه بین المللی مطالع

، ترجمۀ محسن عابدی. تهران: انتشارات ش و نگاه در اسالمحدود پوش(. 31۳3شمس الدین، شیخ محمد مهدی )

 بین المللی الهدی.

 .31۳-313،  3۴و  31، کلک«. پوشاک زنانه در دوران تیموریان»(. 311۷شیرازی )مهاجن(، فائقه )

نگ و . تهران: وزارت فرهترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلویپوشاک زنان ایران، از کهن(. 31۴1پور، جلیل )ضیاء

 هنر.

 تهران: امیر کبیر. فرهنگ فارسی عمید.(. 3161عمید، حسن )

 . تهران: نشر قبله.مفردات نهج البالغه(. 3111قرشی بنابی، علی اکبر )

)از مقاالت دانشنامۀ ایرانیکا، زیر نظر احسان  پوشاک در ایران زمین، دورۀ اشکانیان(. 31۳1قوامی، ترودی س. )

 تین. تهران: امیر کبیر.یارشاطر(، ترجمۀ پیمان م

 ، ترجمۀ رقیه بهزادی. تهران: علمی.فرهنگ نمادهای آیینی(. 3116کوپر، جی. سی. )

 . قم: دارالتفسیر.لوامع صاحبقرانیه(. 311۴مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی )

 . تهران: صدرا.حجاب(. 31۳6)مطهری، مرتضی. 

 نو. . تهران: کتاب راهفرهنگ معین(. 31۳3معین، محمد )

، نامه زنانپژوهش. «حجاب در ایران باستان»(، 31۳1مال ابراهیمی، عزت ، بهرامیان، مسعود و زارع درنیایی، عیسی )

3(3 ،)333 - 336. 

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات «. شناسی داستان زال و رودابهنقد زیبایی(. »311۷منصوریان سرخ گریه، حسین )
 .1۴-1۳( ، 3) 31)دانشگاه آزاد مشهد(،  فارسی

های مصور )مطالعۀ موردی شاهنامۀ بایسنقری و شاهنامۀ (. بررسی پوشش زن در شاهنامه3113میرزایی، مینا )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.طهماسبی(. پایان

 . تهران: توس.فردوسی و شعر او(. 3113مینوی، مجتبی، )

 ، ترجمۀ علی شیروانی. تهران: نسیم حیات. نهج البالغه(. 31۳۳علی ابن ابی طالب )

«. های دورۀ صفویهها و نگارهمطالعۀ تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه(. »3116ولی قوجق، منصور؛ مهرپویا، حسین )

 .331-3۷1(، 31 )1)دانشگاه هنر اصفهان(، پژوهش هنر

(، 3)6هنرزن در فرهنگ و  .اصیل ایران به تصویرگری زنان(. رویکرد دینی نگارگری 3111یاسینی, سیده راضیه. )

361-3۳1 . 

 

 
 


