دوفصلنامة علمي -پژوهشي تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا
سال بیست و پنجم ،دورة جدید ،شمارة  ،16پیاپی  ،101پاییز و زمستان 1394
(س)
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بازتاب زندگي اجتماعيِ زنان عصر صفوي

S
f

در سفينه فطرت

چكيده

نزهت احمدي

1

o
e

تاریخ دریافت95/4/30 :
تاریخ پذیرش95/6/21 :

v
i

یكي از بخش هاي مغفول تاریخ اجتماعي ایران كه خوود بوه دل وم كم وود

h
c

منابع و گزارش ها چندان روشن ن ست ،تاریخ زنان است .از این رو به نظر

مي رسد توجه به منابع دیگر از جملوه متوون و ادب واا داسوتاني ،مويتوانود

r
A

بخشي از این خأل را پر نمایود .كتوا «سوف نه فرورا» كوه ممموعوهاي از

داستانها ،مرای اا ،لر فه ها و هزل اتي است كه در اواخر قرن یوازده در

هندوستان به قل نویسنده اي ایراني نگاشته شده است از جمله آثاري است

كه توصو فاا و اشوارههواي قابومتووجيي بوه تواریخ اجتمواعي و بوهویوهه
وضع ت زنان دارد .نویسونده دانسوته یوا ندانسوته در ضومن مرالو خوود،

چش انودازي كلوي از وضوع ت زنوان در ت مواا مختلوا اجتمواعي ارا وه

مينماید.
1

دانش ار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء ،مأمور به خدمت در دانشگاه اصفيان ،همكوار قرو

ش عه در عصر صفوي؛ nahmadi@alzahra.ac.ir
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در اینما درصدد هست با تمزیه و تحل م اتالعواا ایون كتوا رویكورد
نویسنده به وضع ت زنان را نشوان دهو  .بوهویوهه اینكوه دیودگاه نویسونده

بوورخالس سوونرت مرسوووه جامعووه ،دیوودي بسوو ار واقووعب نانووه و بووه دور از

پ شداوري هاي مرسووه دربواره زنوان اسوت .از ایون رو پو ش از هور چ وز

ميخواه نشان ده كه چگونه ميتوان از چن ن آثاري به گوشههایي از
تاریخ اجتماعي زنان دست یافت .همچنو ن بوراي موا ایون پرسوش اساسوي

D
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مررح بوده است كه چرا دیدگاه نویسنده در این كتا با سایر نوشتههواي

مشابه تفاوا دارد.

S
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با توجه به شواهد بهدستآموده مويتووان چنو ن اسوتدكل كورد كوه دل وم

تفاوا دیدگاه نویسنده با سنرت زمانه ،ميواجرا بوه هندوسوتان و زنودگي

درازمدا در فضاي فكري هندوستان اسوت كوه باعوو نووعي تسوامح در

o
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ب نش و گفتار وي شده است.

واژگان کليدي :زنان ،عصر صفوي ،سوف نه فرورا ،تواریخ اجتمواعي،
ادب اا داستاني

مقدمه

v
i

h
c

مرالعاا تاریخ اجتماعي ب ش از سایر بخشها از مشكم عمده كم وود منوابع رنو مويبورد.

r
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چنان كه مرسوه زمانه بووده ،نگواه مورخوان نگواهي از بواك بوه جامعوه بووده اسوت ،بنوابراین
تودههاي مرده به چش نميآمدند تا درباره زندگي روزموره آنوان چ وزي در جوایي ث وت و
ض ط شود .اصوكً در منابع تاریخي ب شترین الفاظي كه براي نشاندادن ت ماا فرودسوت بوه
كار رفته است واژههایي چون «اجامر و اوباش»« ،اواسط الناس» و «عوواهالنواس» اسوت .ایون
ع اراا و لحنِ توه نآم ز این كلماا گویاي ك اهم تي این افراد ،یعني ت مواا فرودسوت
و ن ز ت مه متوسط ميباشد .در چن ن شورایري انتظوار سوخنگفوتن از زنودگي زنوان جامعوه،
انتظاري ع و خواهد بود چر ا كه در جامعوه مردسواكري كوه موردانش بوه فراموشوي سو رده
شدهاند توقع از پرداختن به زندگي زنان خ الي واهي ب ش ن ست.
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از این روي ،غال اً در مرالعاا تاریخي و تاریخ اجتمواعي ،دوداقم از دورانوي كوه پواي
س ادان فرنگي بوه ایوران بواز شوده اسوت ،كم وود دادههواي منوابع داخلوي بوا گوزارش ایون
سفرنامه ها پر شده اسوت .اموا ایون منوابع ن وز خوالي از اشوكال ن سوتند .دوران كوتواه اقاموت
س ادان ،كه به آنان برداشتي ممرعي و سرحي ميداد ،به عالوه عده شناخت دق و فرهنوو
جامعه و دتي شاید پنيانكاريها ،از اعت ار گزارشهاي س ادان ميكاهد.
گزارشهاي كل شهاي س ادان غال اً چيرهاي منزوي ،خانهنشو ن و بوه دور از آگواهي ،از
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زنان ترس ميكند و ما ن ز خأل اتالعاتمان را با هم ن منابع پر كردهای و تا دودي ن وز ایون
اظياراا را به عنوان واقع اا انكار ناپذیر در خصوص زندگي زنوان پذیرفتوهایو  .ال توه ایون

S
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سخن به معناي بياهم ت جلوهدادن گزارشهاي سفرنامهها ن سوت ،بلكوه ضوعا اصولي در
اینماست كه در ممابم سفرنامه من عي در دست نداری كه صداقت و درستي برداشوت آنيوا

o
e

را محك بزن  .اگر ب ذیری محدودیتها و ممنوع تهاي جامعه ،آنگونه كه خود س ادان
اذعان ميدارند ،معاشرا آزاد زنان را با آنيا تمری اً به صفر رسانده بوده است ،ایون پرسوش
مررح ميشود كه آنان اتالعاا خود را براساس چه من عي نوشوتهانود و چگونوه از زیور و

v
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ب هاي زندگي زنان آگواه شوده انود در اینماسوت كوه ن واز بوه توجوه بوه سوایر منوابعي كوه
ك وب ش ميتواند اتالعاتي از وضع ت اجتماعي و بهویوهه موقع وت زنوان بوه دسوت دهود،
ضروري به نظر ميرسد.

h
c

یكي از این منابع ،ميتواند دكایاا و داستانهاي ادبي باشد ،چورا كوه بعضواً تصوویري

r
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دیگرگونه از فراز و فرودهاي زندگي زن ایراني در دوره صوفویه را بوه ترسو كشو دهانود.
درست است كه داستان دد و مورز نمويشناسود و خوود را در چوارچو واقع واا محودود
نميكند و ن ز اغراقگویي و بزرگنمایي همراه بوا آرزوهواي تحمو نایافتوه بشور ،جز وي از
توواروپود آن را تشووك م موويدهوود ،امووا بووا نگوواهي موشووكافانه بووه ایوون من ووع ادبووي ،موويتوووان
فرازوفرودهایي از زندگي اجتماعي مرده كوچوه و بوازار را در كبوهكي خ والپوردازيهوا و
بزرگنمایيهاي نویسنده مشاهده كرد .چرا كه نویسنده غال اً شخص تهواي داسوتانش را از
م ان مردمان جامعه خود انتخا ميكند و به آنان گاه لعابي از قدرا و شماعت مويزنود و
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گاه زجر و ناتواني آنان را بويپورده ب وان مويدارد و نيایتواً در صوحنهپوردازيهواي داسوتان،
زندگي روزمره مردمان پ رامون خود را انعكاس ميدهد.

یكي از معدود دكایتنامههاي باقيمانده از عصر صفوي ،كتا «سف نه فررا» 1اسوت.

این اثر منحصربه فرد كه بخشي داستان ،بخشي مرای ه و لر فه و بخشي هزل است ،نه تنيا بوه
بازگویي برخي داستانها و دكایاا پ ش ن پرداخته اسوت ،بلكوه دكایوتهوایي را از عصور
خود و منسو به شخص تهاي آن دوره روایت ميكند كوه گوویي كیوه كیوههواي جامعوه
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خویش را براي خواننده امروزي ورق ميزند.
از ویهگيهاي منحصربه فرد این اثر روایاا مختلفي است كه از زنان ب ان شده است .در

S
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این اثر زن نمش فعال و سازنده در جامعه دارد ،در كوچه و بازار گردش ميكند و مایحتوا
خود را به ذوق و سل مه خویش انتخا ميكند ،همراه همسر و دتي تنيا بوه سوفر مويرود و

o
e

نيایتاً زني خانهنش ن و به دور از مسا م جامعه خویش ن ست.
نویسنده در این كتا به سنرت مرسوه جامعه خویش ،كوه زن را فری نوده و مكوار جلووه
ميدهد ،اقتدا نكرده است .او زن را همانگونه كه هست و بوا دیودي بسو ار واقوعب نانوه ب وان

v
i

مي كند :ددفاصلي ب ن صالحه عاقله تا فاسمه مكواره .اموا در هموي ایون شورایط ن وز چنوان بوا
واقعب ني موضوعاا را ترح ميكند كه دتي مواردي از لغزش و خرواي برخوي از زنوان را

h
c

اگر نگوی نادیده ميگ رد ،باید بگوی موضوعي ت عي و متناسو

بوا شورایط پو شآموده

تلمي مينماید.

r
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ع اراا بهكاررفته و واژههایي كه براي نام دن زنان ب وان شوده و ن وز فضاسوازي داسوتان
همه دكایت از نوعي تسامح و دتي شاید كنار گذاشتن چوارچو هواي اجتمواعي متوداول
عصر نویسنده است .این ش وه نگارش سؤاكتي را براي خواننوده مرورح مويكنود .از جملوه:
نگاه فررا به نمش زن و جایگاه او در جامعه چگونه بوده است و چورا نوون نگواه فرورا
برخالس رسوه زمانه خویش است این پرسوش هوا نيایتو ًا موا را بوا ایون ابيواه كلوي روبوهرو
مي كند كوه آیوا اتالعواا فعلوي موا در خصووص زنودگي زنوان و تعوامالا آنوان در دوره
صفوي ،كه ب شتر م تني بر سفرنامههاست ،بوه روشوني مويتوانود وضوع ت آنوان را مونعك
1

این كتا توسط نویسنده تصح ح و براي چاپ در اخت ار انتشاراا جاوید قرار گرفته است.
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كند یا آنكه باید در جستموي منابع دیگري براي تكم وم اتالعواا بوود و آیوا مويتووان
بخشهاي نانوشتهاي از زندگي اجتمواعي زنوان را در منوابع غ رتواریخي از جملوه دكایواا
جستمو كرد
فرض ي ناظر بر این پرسش هوا آن اسوت كوه :فضواي فكوري نویسونده كوه ن موي از عمور
خویش را در هندوستان گذرانده است بر ب نش او تأث ر قابمتووجيي داشوته و نووعي تسوامح
در گفتارش به وجود آورده است .تسامحي كه در نوشتار دیگور نویسوندگان چوون ظي وري
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سمرقندي(ظي ري سمرقندي ،)1384 ،ع د زاكاني (ع د زاكاني ،بيتا) ،زینالدین واصوفي
(واصفي )1349-1350 ،و رست الحكما (آصفي )1380 ،به چش نميخورد .همچن ن به نظر

S
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مي رسد شناخت دق وضع ت زنان در دوره صفوي بدون بررسي دق و متوون ادبوي ،منوابع
هنري و اسناد مربوط به زنان تكم م نخواهد شد.

معرفي سفينه فطرت

o
e

*******

v
i

نسخه خري منحصربهفرد سف نه فررا در كتابخانه و مركز اسوناد مملو

h
c

شوواري اسوالمي

بهشماره  14350نگيداري ميشود .اندازۀ نسخه  23سانتيمتر تول در  14سانتيمتور عور
مي باشد .كتا مرمت شده است و از صفحه نخست تا پایان داخم جلود  444صوفحه اسوت

r
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كه در  222تصویر اسكن شده است .شماره آخرین صفحه كوه گویوا صواد

نسوخه آن را

نوشووته اسووت  435موويباشوود و شووامم دكایوواا ،لرووایا و مرای وواا موويباشوود .ایوون نسووخه
منحصربهفرد اول ن بار با عنوان «گشتي در دكایاا كتوا سوف نه فرورا اثور معوز موسووي
قمي در قرن  »12-11در سایت كتابخانه تخصصوي اسواله و ایوران معرفوي شود (جعفریوان،
 .)ttp://historylib.com/index.phpپو
فررا» در سایت كتابخانه ممل

از آن ممالووهاي تحووت عنوووان «لرووایفي از سووف نه

انتشار یافت (ایماني )www.ical.ir ،كه در هور دو ممالوه

عالوه بر معرفي كتا و مختصري از زندگيناموي نویسوندۀ آن ،گوشوههوایي از دكایواا و
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مرای اا به عنوان نمونه آورده شده است ،اما گفتنيها درباره این كتا ارزشومند بوه پایوان
نرس ده است.
ایوون ممموعووه كووه بووه دل ووم افتووادگيهووایي در اول و آخوور آن ،توواریخ دق و ِ نگارشووش
مشخص ن ست ادتماكً در آخرین سالهواي سوده  11قموري توسوط معزالودین موتخلص بوه
«فررا» در هندوستان تنظ شده است .ناه كامم او م رزا معزالدین محمد است كه در سال
1050ق در مشيد متولد شد و چون مادرش دختر م ر محمدزمان مشيدي بوود موداهوا در
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این شير سكونت داشت و پ

از آن به اصفيان آمد(واله داغستاني .)1668-9 :1384 ،بعود

از فراگرفتن ممدماا علووه در مشويد راهوي اصوفيان شود و پو
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هندوستان گشت و در دربار اورنوزی

از چنودي ( )1082راهوي

اعت اري به ه زد و با دختر شاهنواز خوان صوفوي

ازدوا نمود و تا آخر عمر ( )1101در همان جا اقامت گزید (ایماني.) www.ical.ir ،

o
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تذكره سرو آزاد در مورد او ميگوید« :در سني اثنت ن و ثمان ن و الوا ( )1082تشوریا

به هندوستان آورد و خلدمكان به واسري جووهر ذاتوي و نسو تي موورد الرواس سواخت و بوه
ق عوزرتش برافراخوت .اول بوه
تزوی ص ي شاهنوازخان صفوي و سِلا سواختن بوا خوود فور ِ

v
i

دیواني صوبي عظ آبادوپتنه مأمور گردید ...،در سني تسع و تسع ن و الا ( )1099به خروا
موسي خان و دیوان تن سرافرازي یافت و بعد یك سوال بوه دیوواني ممموون ممالوك دكون
كام ابي اندوخت.

h
c

سال تولد م ر سنه خمس ن و الا ( )1050است و سال انتمال كه در وكیت دكون اتفواق

r
A

افتاد ،سني اددي و مأته و الا (( »)1101آزاد بلگرامي1913 ،ه.)126-7 :

وي اگرچه مابمي عمر خود را در هندوستان س ري كرده ،اما بسوتر ب شوتر دكایوتهواي
وي سرزم ن ایران است و در سایر موارد به محم وقون داستان ،اشاره ميكند.

این كتا در  9فصم تدوین شده است ،یا بيتر بگوی  9فصم از آن باقي مانوده اسوت.
زیرا همان تور كه بخشي از اول كتا و صوفحاتي از م انوه موتن مفموود شوده اسوت ،آخور
كتا ن ز مشخص نميباشد و دق ماً نموي تووان دودس زد كوه چنود صوفحه از پایوان كتوا
مفمود شده است .این كتا شامم بازنویسيِ دكایاتي از متون ادبي پ ش از این دوره اسوت
كه اگرچه بدیع و تازه ن ستند ولي ميتوان انتخا آنيا را سل مه فردي نویسونده و یوا ذوق و
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اشت اق جامعه دانست .این بازنویسي ن ز به لحاظ تاریخ اجتماعي بياهم وت نمويباشود ،چورا
كه از یك سو اندك تغ راتوي در ب وان برخوي جز واا داده شوده اسوت و از سووي دیگور
مشخص شدن سل مه فردي او و یا ذوق جامعه خود بخشي از تاریخ اجتمواعي و فرهنگوي آن
عصر را نشان ميدهد .در كنار مرال

بازنویسيشده ،داستانها ،دكایاا ،مرای واا ،تنزهوا

و نكتههاي بس اري وجود دارد كه نه تنيا دوره نویسنده را دربر ميگ رد بلكه برخي ناظر بور
دیدهها و شن دههاي شخص اوست كه در سف نه انعكاس یافته است.

D
I

در این اثر ميتوان اتالعاا ارزشمندي ،از نحوه زنودگي ،داد و سوتد ،وسوایم دموم و

نمم ،نحوه دركت كاروانها و امن ت جادهها و تسي الا م انراهوي ،همچنو ن تعاموم م وان

S
f

مرده ،نحوه غذا خوردن و انوان برخي خوراكيها ،جشونهوا و عوزاداريهوا مشواهده كورد.
همچن ن نحوه برخود مرده با ت ماا مختلا اجتماعي از شاهان گرفته تا قاض ان ،شوحنگان،

o
e

ات اء ،افراد ناقصالعمم ،ریاكاران ،كودكان یت  ،دزدان ،فالب نان ،معركهگ وران ... ،در ایون
كتا انعكاس یافته است .دتي برخي نفاقهاي قومي و خصومتهاي ریشوهدار م وان اقوواه
مختلا در آن مستتر است.

v
i

بستر جغراف ایي این دكایاا ن ز از هندوستان تا مصر و بوالد روه را دربور مويگ ورد .بوا
توجه به گستردگي این موارد نمد و تحل م همي این مرال

در این وج زه ممكون ن سوت .از

h
c

این روي تنيا بخشي كوچك اما پراهم ت ،یعني آنچه به ن مي پنيان جامعه مرت ط اسوت ،در
این مماله مورد بررسي ،نمود و ت حل وم قورار گرفتوه اسوت .روش كوار در ایون ممالوه تحل وم

r
A

محتواي دكایاا ارا ه شده و نمد نظراا و آراء نویسنده است .همچن ن در موواردي توالش
شده است نون نگاه او را به زنان با نون نگواه مرسووه در نوشوتار دیگور نویسوندگان ممایسوه
كن .
بازتاب زن در ادبيات داستاني
به تور معمول زن در ادب اا كالس ك موا نموادي از شو ران و فری كواري دانسوته شوده كوه
باعو اخرا مرد از بيشت شده است .اوست كه با فری كاريِ خود مرد را وسوسه ميكند و
به خرا ميكشاند (دسو ني ،1390 ،همچنو ن :كراچوي  .)1390از ایون رو بارهوا در اشوعار و
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دكایاا مذمّت شده اسوت .ال توه ایون زن بوه جوز موادر اسوت كوه او را نمونوه فوداكاري و
گذشت دانستهاند .بلكه زن زی اروي ،وسوسهكننده و مكارهاي است كه بوه دن وال بورآوردن
آرزوها و ام ال ش راني خود مرد را فری

ميدهد.

دال این فری خوردگان شاید در پي انتماه به بازگویي دكایاتي از مكور و فریو

زنوان

ميپرداختند .به توري كه بنابر برخوي روایواا ،گویوا یكوي از سورگرميهواي موردان نموم
دكایاتي از این دست در محافم مردانه بوده است .زینالودین واصوفا از ادبوار قورن دهو

D
I

همرر در كتا بدایعالوقایع ،كه آن را در اواخر عمر به نگوارش درآورده اسوت ،اشواراا
روشني به این موضوون دارد .وي زمواني كوه از محفوم شواهانه و سورگرميهواي آن سوخن

S
f

ميگوید ،از فحواي كالمش درميیاب كه ظاهراً بخش مي و سرگرهكننوده آن دكایواتي
است كه از مكر زنان یاد ميشده است 1.اما جال

o
e

آن است كه در همان هنگاه اگور موردي

د له كرده و به د له و مكر اقودامي نمووده اسوت ،آن را س اسوت و تودب ر موينامنود .ماننود
داستاني كه براي سعدي در بغوداد روایوت شوده اسوت (واصوفي .)198: 1350 ،واصوفي در
دكایتي دیگر ،سخن از كتابي در مكر زنان دارد .شاید اشاره بوه وجوود چنو ن كتوا هوایي

v
i

تنيا از سرِ تنز و واقعي جلوهدادن آن باشد ،اما بههردال ذكر آن بر وجود باوري این چنو ن
در نزد مرده دكلت دارد (واصفي .)202: 1350 ،نكته قابوم توجوه دیگور در ایون كتوا آن

h
c

است كه چون نویسنده غال اً مشخص ميكند كه كي و چرا دكایاتي را تعریا كورده و یوا
شن ده است .از این روي مشخص ميشود كه نمم اینگونه دكایاا یكي از سورگرميهواي
مرده از گدا گرفته تا پادشاه بوده است.

r
A

در كتا هاي داستاني چون سندبادنامه ،بدایع الوقایع ،رساله دلگشا و غ ره تع ري غ ر از
این در مورد زنان نشده است .كتا همویواتي چوون عمایود النساء(خوانسواري )1349 ،ن وز
فراتر از این دیودگاه ارا وه نمويدهود و زن را مخلووقي بواليووس و بوه دور از خورد معرفوي
مينماید .آنچه سف نه فررا را از دیگر نوشتهها متمایز ميكند ،تفاوا دیدگاه معزالدین در
مورد زنان است.
1

مانند دكایت تا النس

ع اره در شير هراا .زینالدین واصفي ،بدايع الوقايع ،تصح ح الكساندر بلودروس ،جلود

دوه ،تيران ،انتشاراا بن اد فرهنو ایران ،1350 ،ص.191-204
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تجلي اسامي زن در حكايات سفينه

اول ن چ زي كه در نوشتههاي فررا باید مورد توجه قرار گ رد نون كاله و واژههایي است
كه وي براي نام دن زنان به كار برده است .لفظ غال

همان كلمه «زن» است كه چنود صود

بار این كلمه در موارد مختلا و در موقع تهاي متفاوا بدون داشتن بارِ معنوایي مب وت یوا
منفي بهكار رفته است .پو

از آن ،چنوانكوه در جودول مشوخص اسوت ،از واژه «عوورا»

استفاده شده است كه به لحاظ دفعواا كواربرد ،تفواوا معنواداري بوا سوایر ع واراا دارد و

D
I

نشان دهنده تداول این واژه براي خرا زنان در آن دوره است .درواقع این واژه ماننود واژه
زن باري خنبي دارد و ه چ نون بارِ معنایي مب وت یوا منفوي نمويتووان از آن برداشوت نموود.

S
f

همچن ن لفظ «بيبي» كه بارها به كار رفته بدون آنكه دتي بر سن خاصي دكلت داشته باشد
پ

از آن واژه «مح وبه» كه گاه در معناي زن زی اروي و گاه به مفيوه معشووقه و دتوي

o
e

در معناي فادشه بهكار رفته است .ال ته باز ه در همه این موارد نوعي بوار معنوایي مب وت در
آن دیده مي شوود كوه دسوت كو بور زی وایي و فری نودگي زنوان موورد اشواره دكلوت دارد.
همچن ن واژه «جم له» باز با رویكرد زن زی اروي بدون داشتن بار مب وت یوا منفوي بوه لحواظ

v
i

شخص ت زن و صرفاً براي یادآوري زی ایي او آورده شده است .اما نكته قابم توجه در ایون
جدول كاربرد اندك واژهاي چون «ضع فه» است .واژهاي كه بهویهه در دوره قاجار و دتوي

h
c

ميتوان ادعا كرد تا چند دهه پ ش در زبان عواهالناس توداول داشوته اسوت و زنوان را بوراي
تحم ر بدان خرا مينمودند.

r
A

نكته قابم توجه و تأمم برانگ ز این كتا آن است كه كلماتي با بار معنوایي منفوي بوراي
خرا زنان ،بس ار اندك بهكار رفته و استفاده از آن ه غال اً از قول فردي دیگر اسوت ،نوه
زبان نویسندۀ داستان .به عنوان مبال لفظ «قح ه» در یك داستان از زبان زني سادهلووح بوراي
تصویر خودش كه در آ چاه افتاده بود بهكار رفته است (معزالدین.)332 :

اگر شاهدی كه چند بار لفظ «ملعونه» را براي زني بهكار ميبورد ،در داسوتاني دیگور در
برابر آن زن ن ك را دارد .نویسنده در ممابم استفاده از ع ارا «نواقص عموم» كوه آن هو از
زبان دیگران ایراد شده ،سه بار ع ارا «زن عاقله» را براي شخص تهاي داستانهایش بهكار
برده است .واژه «خان » گویا براي خرا عاه زنان متداول ن وده است چرا كه در سف نه تنيا
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یك بار از این كلمه استفاده شده است آن ه ناه زني شاعر در ش راز است كوه بوه «نيواني»
تخلص داشته است .اگرچه نویسنده مماله صرفاً قا م به كم ّت نميباشود و صِورس تكورار را
دل م اصلي دیدگاه نویسنده نمي داند و در اینما تالش كرده است توا براسواس محتووا ،نوون
نگاه نویسنده را شناسایي نماید ،اموا آوردن جودولي از فراوانوي اسوامي زنوان براسواس موتن
سف نه فررا ن ز خالي از لرا نميباشد.

D
I

فراواني اسامي زنان در متن سفينه فطرت

خطاب براي ناميدن زنان

تعداد

عورا

85

مح وبه

39

بي بي

22

S
f

o
e

12

جم له

خاتون

ناقصالعمم
مكاره
عاقله

صالحه
ضع فه

6

v
i

5
4
3

h
c
3

2

ملعونه

2

ع اره

2

مكاره مح م

1

ن ك زن

1

قح ه

1

r
A

گفتمان فطرت در باب زنان

همانتور كه پ ش از این گفته شد ،از آنمایي كه اول و آخر این كتا افتاده ،نميتوان بوه
تور قاتع گفت كه در هم ن  9فصم تدوین شده است ولي به یم ن ميتوان اظيار كرد كوه
از  9فصم باقي مانده یك فصم به تور كامم به زنان پرداخته اسوت .ال توه ایون بودان مفيووه
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ن ست كه در دیگر فصول سخني از زنان ن ست ،بلكه توا دودي گویواي آن اسوت كوه ن موه
پنيان جامعه را فراموش نكرده است .همچن ن ع اراا متناقضي كه در عنوان این فصم براي
زنان آورده شده است نوعي واقعب ني را در گفتار نویسنده نشان ميدهد.
به تور كلي فررا در چند قال

متفاوا از زنان ناه برده است كه ع ارااند از:

زن در ساااحت اجتمااا  :شوواممِ زن در خانووه ،زن در سووفر ،زن در فعال ووتهوواي
اقتصادي ،زن ترار و  ...ميباشد.

D
I

زن در ساحت معشوقه :در اینما تفواوا زیوادي بو ن زنوان وجوود دارد و شوامم زن

پاكدامن وفادار و زن خ انتكار ميشود.

S
f

زن در ساحت مادر :اگرچه ندرتاً به ایون موضوون پرداختوه اسوت و كمتور بور نموش

مادري تك ه كرده است .اما داستانهایي دارد كه در آنيا زن مورد نظر مادر ن ز هست.

o
e

زن به عنوان کنيز  :اگور در مووارد دیگور هموي زنوان آزاده بودنود و فموط تفاوتشوان

تفاوا ت مه اجتماعي آنيا و یا تفاوا در خورد و رفتارشوان بوود ،اموا بوه توور مشوخص در
بس اري از داستانها از زنان كن ز یاد ميكند .این دكایاا از ویهگيهاي خاصوي كوه بوراي

v
i

خرید كن زكان در نظر گرفته مي شد تا نون تعامم آنيوا بوا صواد ان مونوو یوا مذكرشوان را
شامم ميشود.

h
c

همان گونه كه در ابتدا آمد نویسنده از  30سالگي به هندوستان مياجرا كرده و تا پایان
عمر  61سالهاش در همان جا اقاموت گزیوده اسوت .بنوابراین ن موي از عمور یعنوي كوودكي،

r
A

جواني و تماه تول تحص م و آموزش را در ایوران و در شويرهاي مشويد و اصوفيان سو ري
كرده است و از این روي به تور كامم و دق با فرهنو و خصلتهاي این مورده و باورهوا
و ارزشهاي آنان آشنایي داشته است .پ

از آن ،سي سال دوه د واا را در هندوسوتان بوه

سر برده كه بيتردید تأث راا عم مي بر او گذاشته است .سرزم ن رنگارنو هنود علويرغو
آنكه متأثر از فرهنو ایراني و زبان فارسي است ،ترك ي از ادیان و باورهاي مختلوا را در
خود جاي داده است .به عالوه نزدیكي با دربوار بابریوان كوه رود وه تسوامح داشوتند ،گویوا
نویسنده این اثر را بس ار متسامح و واقعب ن ساخته بود .متأسفانه ابتداي این كتوا كوه شواید
نویسنده در آنجا از دل م و رویكرد خود به هنگاه تدوین كتا سوخني گفتوه باشود ،جوزو
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بخش مفموداا كتا است؛ اما تمزیه و تحل م مرال  ،خواننده را به این نت موه مويرسواند
كه وي داراي رود ه متسامح بوده است و شاید جنس ت بهخوديخود در افكار او دل لي بور
برتري ن وده است .در ه چ دكایتي ادساس نميشود نویسندۀ داستان از پ شْ زنوان را موتي
نموده باشد و یا نوعي نگاه تحم رآم ز نس ت به آنان داشته باشد.
عليرغ آنكه در بس اري از داستانها نویسنده سعي كرده پندي اخالقي بگ رد و سوزاي
خوبي و بدي را در نت مه داستان گوشزد كند ،كمتر ماننود دیگور نویسوندگاني كوه پو ش از

D
I

این از آنيا ناه بردی مس

و ممصر خالسكاريهاي اخالقي را زنان دانسته است .دتوي در

چن ن مواردي سعي نكرده است كه آنيا را مستوج

S
f

عموبت بنامد .در مممون تنيا در چنود

داستان است كه زن خراكار به عموبت مويرسود و جالو تور آنكوه ال توه اگور در موتن ایون
داستانها ن ز دقت شود ب ش از آنكه خراكاري جنسي آنان مایه عموبتشان شده باشد ،دیگور

o
e

اعمالشان مانند دزدي ،زم نه ساز و مسوتوج

عموبوت دانسوته شوده اسوت .دتوي صوفت زن

ع اره را براي زني بهكار ميبرد كه با تردستي تس حي گل ن را به جاي رشتهاي مرواریود در
نزد بازرگاني به گرو گذاشته ،م الغي جن

با خود برده بوود و در پایوان داسوتان ایون زن بوه

v
i

ممازاا ميرسد و نویسنده ن ز ممازاا را دمي براي خراكاري او ميداند(معزالدین.)8 :
معزالدین بس ار با تسامح دكایتهاي خود را روایت ميكند و همانتور كوه گفتوه شود
خالسكاريهاي زنان را مایه ع را و یا مستوج

h
c

عموبت ب ان نميكند .دتوي غال واً چنو ن

نشان ميدهد كه مردان در عش نس ت به زن خویش چنان وفادار بودهاند و چنوان اعتموادي

r
A

به آنان داشتهاند كه دتي برخي رفتارهاي نامتعارس زنان مایه شك و بددلي آنان نمويشوده
است .درواقع به نوعي از متن داستانهایي از این دست چن ن برداشت ميشوود كوه نویسونده
زنان را عاقمتر و زیركتر از مردانشان نشان داده است.

1

دتي براي زن مسلماني كه خود به داشتن دو همسر اعتوراس كورده بوود ،بوا عوذر اشوت اه
فيم دن روایت تعدد همسر ،كه تنيا خاص موردان مسولمان اسوت ،زن را ت ر وه نمووده و بوه
دك پادشاه صرفاً شوهر دوه را موظا بوه توالقدادن زن نمووده اسوت (معزالودین.)332 :
ال ته در اینما در پي ارزشگذاري بر كارِ معزالدین ن سوت و تنيوا مويخوواه آنچوه را وي
1

سفينه ،ص  265زن واعظ یزد ،ص  305شرطبندي زنان ،ص .317
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منعك

كرده است نشان ده كه این خود ميتواند باورهاي كلي و داوريهاي قرعوي موا

را از گذشته تاریخي تا ددي تعدیم نماید.
باید اعتراس كن برخي نكاا جال توجه و نامعمول در این كتا  ،كه گویاي رود وه
تسامحكار نویسنده كه بي تردید متأثر از برخي رسوه مرده هندوستان است ،دیده مويشوود.
مانند دكایت زني كه همسرش در سفر است و ش هنگاه مرد ب گانهاي را بوا ایون ن وت كوه
در سفر كسي ن ز دستگ رِ شوهرش باشد به خانوه راه مويدهود .نویسونده در اینموا تنيوا بوه

D
I

دسن ن ت و صداقت زن اشواره دارد كوه در ایون كوار تنيوا بوه یواد همسور و بوه ام ود آنكوه
شوهرش دچارِ درراه مانودگي و درمانودگي نشوود ،چنو ن اقودامي كورده اسوت (معزالودین:
.)128

S
f

o
e

زنان در محكمه قضا :گاهي ن ز در روایاا وي ،زنان عالوه بر دفظ پاكودامني خوود بوه
رسواسازي مردان بواليوس ميپردازند .مانند دكایتي كه در آن زن زی واروي پاكودامن كوه
براي شكایت از خواجهاي كه اموالش را تصرس كرده به محكمه قاضي مويرود و چوون از

v
i

آنجا نت مهاي نميگ رد به سراغ مفتي شير ميرود و او ن ز چون قاضي تمع در زی ایي وي
ميكند ،پ

شكایت خود را پ ش محتس

ميبرد و چون از او ه ناام د ميشود با تردوي

h
c

زیركانه با همكاري كن زانش ،تردامني قاضي ،مفتي و محتس
برمال ميسازد(معزالدین.)267 :

و بازرگان را نزد شاه و مرده

r
A

این تنيا باري ن ست كه معزالدین قاض ان را نظرباز و نامرمئن جلووه مويدهود ،بلكوه در
چند دكایت دیگر ن ز دك آنان را وابسته به زی ایي یا زشتيِ زنِ شاكي ميداند (معزالودین:
.)174

وي بارها به مواردي از فساد ،كه در جامعه به اشكال مختلا روا داشت و بهتووركلي
فم ر و غني نميشناخت ،اشاره ميكند .در این ضمن بارها به وجود زنان زی ارویي كه مورد
عش مردان متعددي بودند ولي به دل م زی ایي نه تنيا در جامعه مررود نشده بلكه از شيرا
ن ز برخوردار شدند و گاه مردان مشيوري چنان در بند عش آنان اس ر ميشدند كه كارشان
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به رسوایي ميكش د ،اشاره دارد .ال ته در هم ن زم نه از كن زان و غالمان و پسران خووبرویي
ن ز سخن رانده است كه گویاي فسادي است كه در جامعه روا داشته است.
حضور زنان در اجتما  :همچن ن بارها بر عاش شدن از راه نگاه در كوي و برزن اشواره
كرده است ،به توري كه چن ن برميآید ممنوع ت زیوادي بوراي بسوتهبوودن صوورا زنوان
وجود نداشته است و بس ار اتفاق ميافتاده كه آنان با روي باز در معابر گذر ميكردند .ایون

D
I

زنان غال اً براي انماه كل ه امور مربوط به خود مانند خرید و فروش ،گرو گذاشوتن جوواهر،
دماهرفتن و ...بدون محدودیت و ن از به كس

S
f

اجوازه از همسور از خانوه خوار مويشودند.

شاید هم ن آزادي است كه شواه سولران دسو ن را بور آن داشوت توا در اوایوم بوه سولرنت
رس دن دكمي م ني بر ممنوع ت خرو زنان از خانه بدون عذر شرعي و همراهوي یكوي از

o
e

محاره بالغ خود صادر نماید .بهتوريكه ابوتال

فندرسكي مينویسد كوه شواه فرموان داد:

«برخالس ساب  ،نِسوان در محالا و اسواق بيس

ِ كزهِ شورعي و ضوروري عرفوي ،اصوالً
1

تردد ننمایند و جز بر ازوا و مَحاره خود بُرقع از چيره نگشایند و از س ر باغواا و بسوات ن

v
i

و معاركِ مالع » پره ز نمایند و در واقع بدون «رخصوت ازوا یوا صواد

اخت وارِ دیگورِ

شرعي خویش» از خانه قده به ب رون نگذارند (فندرسكي.)82 :1388،

h
c

زن در خانه :در دكایتهاي فررا خانه مكان امني است بوراي زن كوه اخت وار هموه

امور آن در ید اوست و دتي كن زكان در خانه محره اسرار بانوي خانوه هسوتند و در مووارد

r
A

مختلا او را براي انماه آمورش و دتي برخي خالسكواريهوایش همراهوي مويكننود .در
ه چ دكایتي نشاني از خانههاي پرجمع ت كه چند نسم در آن زندگي كننود وجوود نودارد.
بلكه خانواده صورا هستهاي دارد و متشكم از مرد و زن و فرزندانشان و خدمي آنان اسوت.
همچن ن اشاراتي كه به خانه و اموال زنان دارد نشانهاي از استمالل ماليِ نس يِ آنيا مويتوانود
باشد.
1

هم ن تأك د كتا تحفهالعال نشان ميدهد كه تا پ ش از این تاریخ زنان د داشتهاند از خانه خار شووند و ادتمواكً

گاه روي خود را ن ز باز ميكرده اند .ال ته باید به خاتر داشت كه صدور یك فرمان در دورهاي خاص نميتواند به تور

كامم فرهنو رفتاري مرده را تغ ر دهد و متأسفانه منابع گزارشي از اینكه ایون قوانون دق مو ًا توا چوه مودا اجورا شود و

ضامن اجرایي آن چه بوده ندادهاند.
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در این كتا ام ال جنسي زنان مانند مردان كامالً ت عي ب ان شوده اسوت و هموانگونوه
كه گاه مردان خانه روابط پنياني و به دور از چش همسرانشان با زنان دیگر یا كن وزان خانوه
دارند ،گاه زنان ن ز به معاشراهایي خوار از چوارچو خوانواده تون دادهانود (معزالودین:
 .)306بووا وجووود ایوون ،زن تسووليبخووش همسوور و مشوواور او و دتووي همووراه و هو پوواي او در
سختيهاي زندگي است .این نگاه غ رقال يِ نویسنده كه زنان را محكوه و محدود به داشوتن
خصلتهاي خاصي نميكند بلكه ميكوشد ه از زن پارسا و ه زن بواليووس (معزالودین:

D
I

 )265یاد كند و به جاي آنكه او را از ابتدا ناقص عمم بداند این فرصت را در دكایاا به او
ميدهد تا هوش و ذكاوا خود را بروز دهد ،از ویهگيهاي انكارناپذیرِ ایون كتوا اسوت.

S
f

دتي وي عنواني كه براي فصم هفت كتا خود آورده چن ن است« :در دكایت زنان عاقله

و سخنان به موقع بامزه و لرایا خاتر خوواه ایشوان و ذكور مكور و فریو نواقصعموالن آن

o
e

تایفه و ظرایا آنيا» .این عنوان خود تأك دي بر مرال

گفته شده است .عالوه بر ایون ،در

دیگر جاها ن ز كه از زنان صح ت كرده بارها به این مسئله كه آنان سخنِ درست را گفتهانود

و شوهرانشان را راهنمایي كردهاند تأك د شده است (معزالدین.)40 :

v
i

در بخش مرای اا این كتا مرال ي دتي گاه سخ ا از زبان زنان در پاسخ مرداني كوه
به هر بيانه ،گستاخانه آنيا را مورد خرا قرار داده بودند ،روایت شده است .نكتوه درخوور

h
c

توجه در این بخش روایاتي است كه از افراد بناه عصر صفوي آورده شده است .ایون موورد
ن ز جسارا و بيپروایي زنان در مواجه با مواردي اینچن ني را نشان مويدهود .در ضومن از

r
A

آنمایي كه مكان برخي از این مرای اا در كوچه و خ ابان است ،نشان ميدهد كه زنوان نوه
تنيا چندان محدودیتي براي خرو از خانه نداشتهاند كه چه بسا در رفتوآمدهاي خوود بوا
مشكالتي از این دست ن ز مواجه ميشدند و در چن ن شرایري غال اً گستاخي را با گسوتاخي
پاسخ دادهاند (معزالدین.)204 :

نویسنده در كالمش براي دختران درمتي خاص قا م است بوهتووريكوه تنيوا دو بوار از
دختران ،یك ار از عاش شدن دختري و دیگر بارداري نامشرون یك دختر ،دكایت ميكند
و غال اً سعي شده بر پاكدامني آنيا صحه گذاشته شود.
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نوعي آزادي در اخت ار كردن همسر براي زنان قا م شده اسوت .همچنو ن بارهوا مراجعوه
زنان به محكمه براي درخواست تالق را دكایوت نمووده اسوت .در موواقعي ن وز كوه بوراي
رجون همسر ،محلم ن از بود مواردي از عده ق ول تالق از فرد محلم توسط زن شده اسوت
و گویا ه چ قانوني یا عرفي نميتوانسته در چن ن مواردي زن را وادار به گرفتن تالق كند.
نحوه تعامم زنان در این داستان هوا ،دتوي اگور اغوراق هو شوده باشود ،بواز بوا آنچوه در
سفرنامه ها غال ًا ذكر شده تفواوا بسو ار دارد .اینموا سوخن از دضوور زنوان در عرصوههواي

D
I

مختلا اجتمان است؛ ال ته بنا بر ضرورا ،اما در سفرنامهها نوعي س اهنمایي دیده مويشوود
و زنان غال اً كامالً منفعم و به دور از هر نون ترب ت و آموزش قلمداد ميشوند كوه صواد

S
f

ه چ هنري ن ستند جز آنكه در خدمت مردان بوده و برایشان فرزند ب اورند (تاورن وه:1369 ،
 .629همچن ن :شاردن .)1323 :1374 ،ناگفته نماند كه ب شتر اینگونوه اظيواراا مربووط بوه

o
e

زنان درباري و ت ماا باكي جامعه بوده است و خود س ادان ن ز جسوتهوگریختوه گواهي از
توانایي ها و اخت اراا زنان ت ماا متوسط و پای ن صح ت كوردهانود اموا متأسوفانه آنچوه در
اذهان ب شتر غل ه كرده است ،هم ن اظياراا منفوي و توكبُعودي در موورد زنوان اسوت كوه
اصوكً به كم جامعه تعم داده ميشود.

v
i

در ه چیك از داستان ها به روایاا معمول در خصوص دسادا زنوان و یوا ك نوهتووزي

h
c

آنان نس ت به همدیگر سخني به م ان ن امده است .همچن ن ذكري از منازعاا م وان زنوان و
خویشان همسر در م ان ن ست .دتي در دكایاا او كودكان جاي كمتري اشغال كردهاند و

r
A

بهویهه در داستانهاي عاشمانه یا بواليوسانه ،كمتر دضور كودكي دیده ميشود.

نویسنده در نس تدادن واژه فری كاري و د لهگري 1،جنس ت را در نظر نگرفتوه اسوت

بلكه مرد و زن هر یك به فراخور داسوتان بوه د لوهگوري موتي شودهانود كوه ایون از دیگور
ویهگيهاي دیدگاه نویسندۀ این كتا است .دتي نوعي دگراندیشوي در روایواا او دیوده
ميشود .در مواردي برخي خرافهها و باورهاي مرده را ظریفانه به نمد كش ده است ،اگرچوه
1

این نون نگاه درست برخالس كتا سندبادنامه است كه در آن هم شه خراكاري ،دتي اگور موردي مسو

آن باشود

باز به پاي زن بسته شده است( .رجون شود به :محمدعلي ظي ري سمرقندي ،سندباد ناماه ،تصوح ح دكتور محمودباقر

كمالالدیني ،تيران ،م راث مكتو .)1381 ،
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خود او ن ز در ذكر روایاا مربوط به كاب ني و پ شگویي نشان مويدهود كوه آن را علموي
قابم ق ول ميداند اما در ایون م وان صحرانشو نان و زنوان را بو ش از دیگوران اسو ر خرافواا
دانسته است .نكته قابم توجه آن است كه گاه نشان ميدهد كه وقتي پاي عمم به م وان آیود
زنان ب ش از آنكه اس ر باورهاي خود باشند از عمم خویش بيره جستهاند مانند دكایتي كوه
از همسر ر

تایفهاي ب ابانگرد دارد .این زن كه در زمان غ ت شوهرش خل فه صوف ان و

همراهانش را از سرِ اخالص و اعتماد به خانوه راه داده بوود ،علويرغو ارادا بسو ار ،وقتوي

D
I

ادساس كرد خل في صوف ان در وي تمع كرده است با چمچه (مالغه) آش وي را مضورو
ساخت تا خ ال خاه در او ن ندد (معزالدین.)325 :

S
f

در مووورد كن ووزان ن ووز اشوواراا جووال ي در كتووا اسووت :از یووك سووو تعامووم آنووان را بووا

صاد انشان نشان ميدهد و از دیگور سوو در روایواتي نحووه انتخوا و خریود آنوان را ب وان

o
e

ميدارد و ن ز توانایيها و قابل تهایي ،عالوه بر زی ایي آنان ،كه ميتوانسوت بور بيواي آنوان
ب فزاید مانند داشتن سواد ،قرا ت قرآن ،داضر جوا و بدیيوهگوو بوودن و موواردي از ایون
دست .همچن ن رازداري و محره اسرار بودن از ویهگيهاي كن زان است .در موتن كتوا از

v
i

كن زان خ رچ ن سخني به م ان ن امده است بلكه هم شه وفاداري آنيوا بوه صاد انشوان نشوان
داده شده است ،اما متأسفانه از سرنوشت نيایي آنيا و از دوران پ وري و ازكارافتوادگي آنيوا
ن ز سخني گفته نشده است.

h
c

دست آخر آنكه یك روایت غ رمعمول و شاید منحصربهفرد در این كتا وجوود دارد

r
A

و آن این است كه از به تصویر كش دن چيوره یوك زن شواع ِر شو رازي بوه نواه خوانمي كوه
«نياني» تخلص ميكرد ،از سوي نماشي دل اخته سخن ميگویود كوه ایون شواهدي اسوت بور
آنكه نماشِ عاش چيره زن را دیده بوده كه توانسته آن را ترس كند(معزالدین.)246 :
نتيجه

گفتار معزالدین در با زنان را ميتوان به تور خالصه به چند دسته تمس كرد:
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 .1دكایاتي كه در آن به رفت وآمدِ آزاد زنوان در كوچوه و خ ابوان بوراي انمواه
امور جاري خود و خانواده انماه ميپوذیرفت ماننود :خریود و فوروش و یوا در
با سفر آنان از شيري به شيري روایت ميكند.
 .2دكایاتي كه به روابط زن و مرد چوه بوه صوورا همسور یوا روابروي خوار از
دری خانواده اشاره دارد .در ب ان این گونه دكایاا از ه چ ترس دمایوت و
جان داري نميكند بلكه نمش نویسنده تنيا به صورا راوي گفتار است .دتوي

D
I

مسا م شورعي و اد انو ًا تورس از اجوراي دودود شورعي ب وان نشوده اسوت .در

مواردي از این دست گاه تلویحاً خراي زن را به دوري همسر ،بيعالقگوي بوه

S
f

او و یا مواردي این گونه نس ت ميدهد.

 .3روایاتي كه در آن زن به عنوان محورِ خانواده ،چه در رتو وفتو اموور جواري

o
e

منزل و دتي كنترل دخم و خر آن و چه به عنوان مشاور مرد و ناصح او و یا
تسليدهندۀ وي ،مررح شده است.
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نيایتاً آنچه از این كتا برميآید آن اسوت كوه نویسونده شودیداً داراي رود وي تسوامح
است و شاید چن ن رود هاي با باور ما از فضاي متعص

آن زمان قابم توج ه ن اشد ،بنابراین
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سه ادتمال وجود دارد :یك آنكه اقامت توكني مدا نویسنده در هندوسوتان بور رود وه او
تأث ر گذاشته و او را نس ت به برخي امور متسامح ساخته است .دوه اینكه باور ذهني ما كه تا
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اندازۀ زیادي متأثر از گزارشهواي سوفرنامههواي غربوي از شورایط زنودگي زنوان آن عصور
ميباشد ،راه افراط پوی ده است .علت آن ن ز عده آشنایي كامم آنان بوا فرهنوو و زنودگي
مرده بوده كه باعو برداشتي جزمي شده است .سوه آنكه دد م انوهاي را ب وذیری  :از یوك
سو از تأث ر فرهنو هندي بر نویسنده غافم نشوی و از دیگر سوي گزارشهاي سوفرنامههوا
را ودي منزل ندان و در پي شناخت چيره واقعي زنوان ،از بوازب نيِ ممودد منوابع و بررسوي
متون مختلا ادبي و ن ز اسناد غافم نشوی .
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منابع و مآخذ
 آصا (رست الحكموا) ،محمود هاشو ( .)1380رسات التاواري  ،بوه اهتمواه عزیوزا
عليزاده ،تيران :فردوس.
 تاورن ه ،ژان بات ست ( .)1369سفرنامه تاورنيه .ترجمه ابوترا نوري .تيران :انتشواراا
سنا ي.
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 دس ني ،مری ( .)1388ريشههاي زنستيزي در ادبيات کالسيك فارسي .تيوران:
نشر چشمه.
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 خوانساري ،آقا جمال ( .)1349عقايد النساء و مرآتالبهاء .تصح ح محمود كت رایي.
تيران :تيوري.

 داغستاني ،عل ملي واله ( .)1384تذکرة رياا

o
e

الشاعرا ،تصوح ح سو د محسون نواجي

نصرآبادي .جلد  .3تيران :اسات ر.

 زاكاني ،ع د (بي تا) .کليات عبيد زاکاني« .رساله دلگشا» .پرویز اتابكي .تيوران :نشور
زوار.
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 شاردن ،ژان( .)1374سفرنامه شاردن .ترجمه اق ال یغمایي .جلد  .4تيران :توس.
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 ظي ووري سوومرقندي ،محموودعلي ( .)1381سااندبادنامه .تصووح ح دكتوور محموودباقر
كمالالدیني .تيران :م راث مكتو .
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 فررا ،م رزا معزالدین .سفينه فطارت .نسوخه خروي .كتابخانوه ،مووزه و مركوز اسوناد
شوراي اسالمي.
 فندرسكي ،س د ابوتالو

( .)1388تحفهالعاال  .بوه كوشوش رسوول جعفریوان .تيوران:

كتابخانه ،موزه و مركز اسناد شوراي اسالمي.

 كراچي ،روحانگ ز ( .)1390هشت رساله در بيان احوال زنان از 1000تا .1313
تيران :پهوهشگاه علوه انساني و مرالعاا تاریخي.
 واصفا ،زینالدین محمود ( .)1349بدايعالوقايع ،تصح ح الكسواندر بلودروس ،جلود
اول ،تيران :انتشاراا بن اد فرهنو ایران.
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 .)1350( بدايعالوقايع ،تصح ح الكسواندر بلودروس ،جلود  ،2تيوران :انتشواراا بن واد
فرهنو ایران.

مقاالت
 ایماني ،بيروز« ،لرایفي از سف نه فررا» ،سایت كتابخانه و مركز اسوناد مملو
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