خوانش شخصیت زنان در شاهنامه عامیانه 948ه.ق1540/م مکتب دوم تبریز با روش
پانوفسکی
چکیده
جایگاه زنان در دورههای مختلف تحت تأثیر تحوالت جامعهای که در آن زندگی میکنند قرار دارد .با بررسی کتاب-
های به تصویر کشیده خارج از دربار میتوان به مطالعه وضعیت آنها در ادوار مختلف پرداخت .شاهنامه یکی از کتب
قابل توجه شاهان صفوی بوده که بارها به تصویر درآمده است .این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با بهرهگیری
از منابع اسنادی انجام شده بررسی جایگاه زن در شاهنامه948ه.ق1540/م انجام شده است .دراین راستا ،به تفسیر و
نقش زنان در نگارگری این شاهنامه با اتخاذ رویکرد آیکونولوژی و آیکونوگرافی پرداخته میشود .نتایج تحقیق حاکی
از این است که زنان دربار در دوره صفوی ،شاهنامه و نگارگری همواره مورد توجه بودهاند و نکات مشترک زیادی
بین آنها دیده میشود ،در تمامی این نگارهها فقط از زنان درباری و یا شاهزادهها یاد شده است و از زنان کوچه و
بازار خبری نیست .بنابراین زنها به واسطه خردمندی و سیاستمداری و نیکوکاری شان در شاهنامه مطرح شدهاند.
از طرفی درتاریخ دوره صفوی همه زنها به طبقه اجتماعی باالیی تعلق دارند .در ارتباط بین متن و تصویر ،نگارگر
در تصویرگری در مواردی بر اساس ذوق و سلیقه خود عمل نموده است .همچنین ،مشخص شد که درونمایههای
تصویری در نگارگری این شاهنامه به عوامل زیادی مانند تحوالت جامعه صفوی ،جایگاه زن در آن دوره ،نگاه
فردوسی به زن و سنت نگارگری ایرانی و ....بستگی داردکه در پروسه معنایابی این نگارهها ،باید به متون دیگری
رجوع کرد و ارتباطها را مشخص نمود.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی نقش و جایگاه زن در نگارگری شاهنامه عامیانه 948ه.ق1540/م دوره صفوی.
.2بررسی نقش و جایگاه زن در دوره صفوی و نگارگری مکتب دوم تبریز.
سواالت پژوهش:
.1نگارگر شاهنامه عامیانه 948ه.ق1540/م از چه الگوهایی برای نشان دادن جایگاه تصویر زنان براساس نظریه
پانوفسکی استفاده کرده است؟
.2نقش و جایگاه زنان در دوره صفوی ،با نگاه فردوسی و نگارگری مکتب تبریز چه شباهتها و تفاوتهایی دارد؟
کلمات کلیدی :شاهنامه ،دوره صفوی ،شخصیت زن ،مکتب دوم تبریز ،پانوفسکی.

مقدمه
شاهنامه یکی از طوالنی ترین و شیواترین سخنان منظوم فارسی است که مضامین گوناگون حماسی ،اسطورهای،
تغزلی و حکمی را در بردارد .پس از استیالی مغول بر ایران شاهنامه بیشتر مورد توجه هنرمندان قرار گرفت و در هر
عصر به دست برجستهترین هنرمندان نگارگری و کتابت شده است .به همین دلیل آثار نفیس و قابل توجهای از
شاهنامه فردوسی تا به امروز بر جای مانده است .در دوره صفوی هنر به اوج شکوفایی خود رسید و کتابآرایی همراه
با هنر رشد کرد .در این دوره شاهان صفوی عالقه زیادی به شاهنامه نشان دادند و به همین دلیل بیش از 2500
شاهنامه از دوره صفوی به جای مانده است که اکثراً دارای نگارههایی هستند که از دل جامعه به تصویر کشیده شده
است چراکه این آثار زیبا برای تجارت به کشورهای دیگر فرستاده میشد و در کارگاههایی خارج از دربار به تصویر
کشیده شده است .در این پژوهش به بررسی نگارههای یکی از شاهنامههای عامیانه به تاریخ 948ه.ق.1540/م
پرداخته میشود .آثار هنری و ادبی دارای جنبههای گوناگون متنی و فرامتنی هستند که هر الیهای به یکی از این
جنبهها میپردازد .آیکونولوژی از جمله روشهایی است که در مراحل سه گانهی آن ،همه ابعاد اثر هنری را مورد
توجه قرار میدهد .درونمایههای تصویری در نگارگری شاهنامه  948ه.ق.1540/م به عوامل زیادی مانند تحوالت
جامعه صفوی ،جایگاه زن در آن دوره ،نگاه فردوسی به زن و سنت نگارگری ایرانی و ....بستگی دارد که در پروسه
معنایابی این نگارهها ،باید به متون دیگری رجوع کرد و ارتباط آنها مشخص نمود .از این رو به نظر میرسد،
آیکونولوژی مناسبترین روش برای تحلیل این نگارهها است .نوآوری این پژوهش این است که با رویکردی نو به
تحلیل تصویر زن در نگارههای این شاهنامه میپردازد.
درخصوص تحوالت فرهنگی هنری و اجتماعی دوره صفوی منابع منتشر شده بسیار است اما منابع اندکی به بررسی
جایگاه زنان در این دوره پرداختهاند؛ که بیشتر در سفرنامههای سیاحان یا کتابهای جامع تاریخی میتوان مشاهده
کرد .از سوی دیگر پژوهش های زیادی درباره زنان موجود است که اغلب به صورت موردی به زنان ایرانی و تصاویر
آنها در نگارهها پرداختهاند اما دراین منابع ،به مطالعه نقش زنان در نگارهها زیاد پرداخته نشده است .در همین
راستا ،رسالهای از سهیال صادقی عطار( )1396با عنوان "بررسی جایگاه زنان در شاهنامه فردوسی و تبیین داللتهای
تربیتی آن" کار شده است که در آن به نقش زن در شاهنامه میپردازد و عنوان میکند که در شاهنامه زن به هیچ
عنوان موجودی خارمایه نیست ،بلکه حافظ هویت ارزشهای واالی قومی و نژادی خویش است و به بررسی الیههای
مختلف اجتماعی زن در دوره صفوی میپردازد .پژوهش دیگری که در این حیطه انجام شده مقالهای است از هادی
عباسنژاد خراسانی و همکاران ( )1400با عنوان "واکاوی و برجستهسازی صفات و شخصیّت زن از نگاه فردوسی و
انعکاس آن در شاهنامه بایسنقری (دو نگاره «زال و رودابه» و «دیدار اردشیر و گلنار»)" که در نشریه هنر اسالمی به
چاپ رسیده است که نتایج حاصل از آن نشان میدهد حضور نگارههای زنان در شاهنامه بایسنقری لطافت خاصّی به
این اثر بخشیده و زنانی که فردوسی به توصیف آنها در شاهنامه پرداخته است ،نسبت به زنان عصر خود دارای
ویژگیهای منحصر به فردتری هستند .پژوهش حاضر ،افزون بر بهرهگیری از رهیافت تاریخی ،نگارههای شاهنامه
عامیانه عصر صفوی را بهعنوان مواد پژوهش در نظر گرفته است .در این تحقیق ،با مطالعه ویژگیهای هنری و

سفرنامهها و منابع مکتوب ،تالش شده تا از منظری نو به درک منطقی میان این نمونهها با استفاده از روش
پانوفسکی رسیده و در ادامه به تحلیل زنان و جایگاه آنها در شاهنامه پرداخته شود.
نتیجهگیری
در این پژوهش ،با توجه به رویکرد شمایلنگاری و شمایلشناسی و سه سطح معنایی اروین پانوفسکی نقش زن در
نگارههای شاهنامه عامیانه مدنظر تحقیق مورد و بررسی قرارگرفت .طی مرحله اول از روش آیکونولوژی معنای
ظاهری و ویژگیهای سبک نگارههای شاهنامه 948ه.ق1540/م مشخص شد .که بیشترین تأثیر از مکتب هند و
ایرانی گرفته شده است .در مرحله دوم از ارتباط میان نگارهها ،متون و داستانها مشخص گردید که معنای نگارهها
معطوف به آنها است .در این مرحله ،معنای ثانویه نگارهها از طریق آشکار شدن روابط بینامتنی مشخص گردید .در
مرحله سوم ،با توجه به جایگاه زن در نگارهها ،برای آشکار کردن معنای پنهان آنها ،نگارهها از منظر بازتاب عواملی
چون تحوالت جامعه صفوی ،جایگاه زن در آن دوره ،نگاه فردوسی به زن و سنت نگارگری ایرانی مورد بررسی قرار
گرفت .بررسی چند نگاره برگزیده شده از شاهنامه948ه.ق 1540م در این پژوهش نشان داد که هنرمند در ترسیم
نگارهها ازیک سری الگوهای واحد مانند حالت چهره ،پوشش زنان و مردان و فضای حاکم بر باغ و کاخ استفاده کرده
است .از دیگر منظر ،طبقهبندی اجتماعی زنان حاکم بر دوره صفوی نیز به خوبی در این تصاویر مشهود است زیرا در
تمام نگارهها شاه دخت یا ملکه ،پوششی متفاوت از طال دارند و بر تخت نشستهاند .و کنیزان در یک رتبه قراردارند
زیرا با پوشش یکسان در رنگهای متفاوت ترسیم شدهاند .بنابراین به نظر میرسد تصاویر زنان بر اساس نقش و
جایگاه و موقعیت اجتماعی شان انتخاب شدهاند و الزم به ذکر است .از دیگر سو در هر  4نگاره نقاش در اصل داستان
وفادار به متن بوده است اما در فضاسازی تصویر از ذهن و تخیالت خود استفاده کرده است .در سخن پایانی به نظر
میرسد با استناد به مفاهیم دریافتی از تحلیل نگارههای منتخب و متون روایی دوره صفوی ،زنان در این دوران از
جایگاه ویژه اجتماعی برخوردار بوده و از همین رو زن جایگاه ویژهای برای نگارگر شاهنامه 948ه.ق1540/م نیز
داشته است چراکه در اکثر نگارهها حضور پررنگ زنان دیده میشود .در کمتر نسخهای از شاهنامههای دوره صفوی
حضور زنان تا این حد پررنگ دیده شده است .در تمامی این صحنهها فقط از زنان درباری و یا شاهزادهها یاد شده
است و از زنان کوچه و بازار خبری نیست .این زنان در مقام نازلی مثل کنیزک و همدم شاهزاده نمایش داده شدهاند.
بنابراین زنها به واسطه خردمندی و سیاستمداری و تدبیر و نیکوکاریشان هم ،در شاهنامه مطرح شدهاند .درتاریخ
دوره صفوی و همه زن ها به طبقه اجتماعی باالیی متعلق هستند .زن های درباری در نقش شاهدخت و یا معشوقه
شاه ،همسر ،مادر ،و یا همراه شاه در جنگ به تصویر کشیده شدهاند .آنها زنان معمولی نبودند و هرکدام دارای مقام
و جایگاهی خاص در دربار بودهاند .همچنین ،درونمایههای تصویری ،در نگارگری شاهنامه  948ه.ق1540/م به
عوامل زیادی مانند تحوالت جامعه صفوی ،جایگاه زن در آن دوره ،نگاه فردوسی به زن و سنت نگارگری ایرانی
بستگی دارد که در پروسه معنا یابی این نگارهها ،باید به متون دیگری رجوع کرد و ارتباط آنها را مشخص نمود.
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