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تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و
بازنمود آن در نقاشی ایرانی


ساره رضایی
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چکیده
شهرت داستان لیلي و مجنون و مثل شدن آنها در عشق و عاشقي ،درواقع از دولت سر شاعران ایراني
حاصل آمده است .نقاشي ایراني با شعر و ادب فارسي الفت دیرینه دارد و بهمرورزمان با حكمت كهن ایراني و
عرفان اسالمي درآمیخته است .در هر اثر تجسمي ،هنرمند نحوه نگرش خود را به موضوعي خاص به تصویر
ميكشد و مجموعه پیامهاي تصویري باعث ایجاد ارتباط بصري ميشود .نقش لیلي همواره در طول تاریخ
هنر و ادب ایران بهعنوان یكي از اسطورههاي زنانه مطرح بوده است .ازجمله در آثار كمالالدین بهزاد ،میر
خلیل نقاش ،مظفر علي تربتي و قاسم علي ،بهعنوان مفهومي مهم ،سیما و سرشت خاصي دارد .هدف این
پژوهش تحلیل بصري نقش لیلي و همخواني متن و تصویر این شخصیت در نگارههاي كتب خمسه نظامي
و هفتاورنگ جامي در دورههاي تیموري و صفوي است .با تحلیل و بررسي نگارههاي موجود در دوران
مذكور به جایگاه لیلي در این كتب پرداختهشده و سپس با نگاهي تطبیقي به نقش لیلي و استخراج نقاط
افتراق و اشتراک آن و همخواني متن و تصویرسازي پرداختهشده و تالش شده است تا به این سؤاالت پاسخ
داده شود كه نخست ویژگيهاي تجسمي لیلي در خمسه نظامي و هفتاورنگ جامي در عصر تیموري و
صفوي چیست؟ و همچنین انطباق متن و تصویر تا چه اندازه بوده است؟ در نگارههاي عصر تیموري و
صفوي لیلي زني نجیب و افسونگر بارنگ پوستي روشن و دستهاي باریک و كشیده به تصویر كشیده شده
كه عمدتاً در مركز توجه بوده ولي خودش به بیرون از تصویر نگاه ميكرده است .در دوران مذكور با توجه به
تعدد فرقههاي عرفاني اغلب نقاشان برداشت شخصي خود را از متن به تصویر درآوردهاند كه درنتیجه در
برخي موارد هنرمند تعهد كمي به متن توصیفي داشته است.
واژگان کلیدی:

تیموري ،صفوي ،خمسه نظامي ،هفتاورنگ جامي ،لیلي.
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 مسئول مكاتبات :تهران .خیابان ولیعصر ،بااالتر از چهاارراه ولیعصار ،دانشاگاه هنار ،دانشاكده هنرهااي كااربردي ،كاد پساتي:
۹۹۳01۹۳2۹1
پست الكترونیكي:
(این مقاله مستخرج از پایاننامه كارشناسي ارشد نویسنده اول با عنوان تحلیل تطبیقي نقاش اساطورهاي لیلاي در آثاار نظاامي و
جامي و بازنمود آن در نقاشي ایراني به راهنمایي دكتر علیرضا شیخي (استادیار دانشگاه هنر) در موسساه آماوزش عاالي فاردوس
است).
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 .2پیشینه پژوهش
بهروز ،ثروتیان )2015( .در كتاب «اندیشههاي نظامي گنجهاي» آراء
و اندیشههاي خاصي را در شرح بعضي از آثار نظامي ارائه كرده است
كه شامل پن فصل اسات ،فصال اول شاامل زنادگيناماه نظاامي
گنجهاي .فصل دوم جایگاه نظامي در ادبیات منظوم فارسي بررساي
ميشود .فصل سوم درباره جهانبیني نظامي است .فصل چهاارم باه
نمادگرایي آثار نظامي اختصاص دارد و در فصال پانجم دربااره پان
گن نظامي سخن رفته است.
ایگناتي یولیانوویچ ،كراچكوفسكي )2012( .در كتااب « لیلاي و
مجنااون :پژوهشااي در ریشااه هاااي تاااریخي و اجتماااعي داسااتان»
پژوهشي درباره ریشه هاي تاریخي داستان لیلي و مجنون انجام داده
است ،و از آنجاا كاه ایان داساتان در ادب فارساي منظوماه هااي
متعددي بر اساس آن به وجود آمده است ،بي شک در شناخت بهتار
و بیشتر ریشه هاي داستان كمک مي كند.

 .3معرفی کوتاه نظامی و جامی
جمالالدین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زكي بن مؤیَّد ،متخلص به
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 .1روششناسی و رویکرد
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصایفي و تحلیلاي و جماعآوري
دادههاي كتابخانهاي و همچنین روشهاي میداني نظیر مصااحبه باا
منتقدان ایراني چون دكتر یعقوب آژند و رضا یساولي اسات .در گاام
اول ،جمعآوري نگارههاي حاوي نقش لیلي موجود در كتاب خمساه
نظامي عصر تیموري و هفتاورنگ جامي عصر صفوي (دوره ابراهیم
میرزا) مدنظر بوده و در گام دوم با توجه باه آن نگاارههاا باه نقاش
بصري و جایگاه لیلي در كتب مصور مذكور پرداختهشده است .سپس
با نگاهي تطبیقي به نقش لیلي در این كتابها به استخراج نقاط افترا
و اشتراک آن و همخواني متن و تصویرسازي پرداختهشده است.

بهروز ،ثروتیان )2008( .در كتاب «راز عشق در مثنوي عارفاناه
نظامي گنجوي» لیلي مرشد عشق است و مجنون مرید عشق ،ایان
كتاب برگزیده و اقتباسي از لیلي و مجنون اثر نظامي گنجوي -شاعر
قرن ششم هجري است.
مهدي ،ستودیان )2008( .در مقاله «ریشهیابي داساتان لیلاي و
مجنون» معتقد است برخي محققین شخصیتهاي لیلي و مجنون را
زاده تصورات شاعران و نویسندگان عرب ميدانند و برخي دیگار بار
هویت تاریخي داستان پاي فشردهاند .این دوگاانگي سابب بررساي
داستان لیلي و مجنون و ریشهیابي آن از منظر تاریخي شده است.
آرتور ،پوپ )2005( .در كتاب «سیر و صور نقاشاي ایاران» باه
بیان دیدگاههاي  0۳تن از محققان و هنرشناساان جهاان در قلمارو
هنر ایران را كه مباحث آنان دوران نوسنگي تا سده نوزدهم مایالدي
را شامل ميشود پرداخته اسات .در ایان كتااب معمااري ،نقاشاي و
هنرهاي صناعي ایران بهطور مجزا شرح و ارزیابيشده است.
رحیمااووا ،زخااري و پولیاااكووآ ،آ )2002( .در كتاااب «نقاشااي و
ادبیات ایراني» وابستگي نقاشي و ادبیات ایران به یكدیگر و ایانكاه
نقاشي درگذشته در خدمت ادبیات ایاران باوده اسات پرداختاهشاده
است .تعدادي از نگارهها در پایان كتاب رنگي چاپشده است.
عبدالرحمن بن احمد ،جامي )1999( .در كتااب «هفاتاورناگ
جامي» بخشي از مثنوي روایت داستان لیلي و مجناون اسات و باه
گفته جامي ،مجنون جواني عیاش است و عاشق لیلي ميشاود ولاي
به كام نميرسد.
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اسطورههاي عاشقي بخش مهمي از فاراوردهاي زیساتي را در دوران
مختلف ساخته اسات و در زباان ،فرهناگ و هنار تاثثیر بالمناازعي
گذاشته است .نظر به اینكه شاعران ایراناي ،ازجملاه نظاامي كاه در
 222 -021هجري قماري ( ۹۹21 -۹4۳1م ).و جاامي 191-1۹1
هجري قمري ( ۹09۳ -۹0۹0م ،).تثثیري شگرف در نقاشي ایراناي
داشتهاند .روایت لیلي و مجنون نظامي و جامي منبع بسیار مهماي از
منظومههاي عاشقانه به شمار مايرود كاه در نقاشاي ایراناي تاثثیر
فراوان گذاشته است .چنانكه به نظر ميرسد ،لیلي بنمایاهاي اسات
در رابطه با استعارات عاشقانه كه در عشق زمیني و عرفاني در ذهان
و زبان عاشق قرارگرفته است .داستان لیلي كه همواره بانام مجناون
در ادبیات و نقاشي ایراني مطرحشاده اسات ،یكاي از داساتانهااي
دلكش فرهنگ ایراني به شمار ميآید كه جایگاه ویژهاي را در جامعه
ایراني به خود اختصاص داده است.
ضرورت و اهمیت پاژوهش در ایان اسات كاه سایماي زن از
مباحث پردامنه و بسیار چالشبرانگیز روزگار كنوني ماا در ایاران باه

شمار ميرود و پیرامون هویت زن ایراني و نسبت آن با تاریخ ،زباان
و اسطورههاي ملي و فرهنگي ایران مجادالت و مباحثاات فاراوان و
ناتمامي صورت گرفته است .گمان ميشود ایان پاژوهش بتواناد باا
بررسي یک شخصایت اساطورهاي خااص (لیلاي) كاه همچناان در
ادبیات عامه جایگاه بسیار مهمي دارد ،بتواناد باه نتاای قابالتاثملي
دست پیدا كند.
در پژوهش حاضر تالش شده است كه نخست تحلیل بصاري
نقش لیلي در خمساه نظاامي و هفاتاورناگ جاامي در دورههااي
تیموري و صفوي انجام شود و سپس تعهد هنرمندان به متون ادباي
در كتب مذكور موردنقد و بررسي قرار گیرد و تالش شده است تا حد
امكان به این ساؤاالت پاساخ داده شاود كاه نخسات ویژگايهااي
تجسمي لیلاي در خمساه نظاامي و هفاتاورناگ جاامي در عصار
تیموري و صفوي چیست؟ و همچنین انطباق متن و تصاویر تاا چاه
اندازه بوده و به عبارتي نقاش به متن ادبي كتب تا چه انادازه متعهاد
بوده است؟

نظامي و نامور حكایم نظاامي  222 -021هجاري قماري (-۹4۳1
 ۹۹21م ).شاعر و داستانسراي ایراني و پارسايگاوي حاوزه تمادن
ایراني در قرن ششم هجري (دوازدهم میالدي) كه بهعنوان پیشواي
داستانسرایي در ادب فارسي شناختهشده است.آرامگاه حكیم نظامي،
در گنجه قرار دارد .اگرچه نام لیلي و مجنون پیش از نظامي گنجاوي
نیز در اشعار و ادبیات فارسي به چشم ميخاورد ،ولاي نظاامي باراي
نخستین بار ،آن را به شكل منظوماهاي واحاد باه زباان فارساي در
 0144بیت به درخواست پادشاه شروان به نظم كشید.

لیلااااي آمااااد باااادین شاااامایل
وز جاااااي برفاااات قاااایس را دل
گشاااتند باااروي همااادگر خاااوش
در خاااارمن هاااام زدنااااد آتااااش
)(Jami, 2006, p: 169

)(Nezami, 2015, p: 68

)(Nezami, 2015, p: 69

)(Jami, 2006, p: 250

روایت جامي ،سراپا معناي عرفاني دارد و هدف روایت جاامي عشاق
صادقانه و صدق عاشقانه است.
كس ز میان آدمیان چه دون چه عالي
از معناااي عشاااق نیسااات خاااالي
معشوق یكي زر اسات و سایم اسات
بي سیم دلاش چاو زر دو نایم اسات
معشااوق یكااي زرساات و بااا اساات
زینهاااش بااه سااینه مانااده دا اساات
خوش آنكه به مهار شااهدي جسات
زین دغدغاههاا ضامیر خاود شسات
)(Jami, 2006, p: 758

نورالدین عبدالرحمن جامي هدف نهایي عشق را به حقیقات رسایدن
ميداند و بهاصطالح ،عشق مجازي را پلي براي رسیدن باه حقیقات
ميخواند.
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نورالدین عبدالرحمن بن احمد بان محماد  11۹-19۳هجاري
( ۹0۹0م ).معااروف بااه جااامي و ملقااب بااه خاااتمالشااعرا ،شاااعر،
موسیقيدان ،ادیب و صوفي نامدار ایراني و فارسيزبان سده  9قمري
(قرن پانزدهم میالدي) است .هفتاورنگ با  2۳004بیت سرشاار از
قصهها و داستانهاي تعلیمي و تمثیلي اسات .ساه منظوماه از ایان
میان ،عاشقانههاي تمثیلي است ،مشتمل بر یوسف و زلیخاا ،لیلاي و
مجنون و سالمان و آبسال .مثنويهاي سلسلةالذهب ،سبحةاالبرار و
تحفةاالحرار راوي داستانهایي آموزندهاند و اسكندرنامه یاا خردناماه
اسكندري منظومهاي است حماسي و آموزناده .تااریخ سارایش اثار
بهیقین مشخص نیست  11۳هجري قمري روایاتشاده ( ۹009م.).
البته روشن است كه جاامي در شایوه سارایش ایان اثار ،از شاعراي
پیشین و بهطور مشخص از نظاامي گنجاوي تاثثیر پذیرفتاه اسات.
مضمون هفتاورنگ از اندیشههاي صاوفیه ،علايالخصاوص فرقاه

رویااااي ز غبااااار راه پاااار گاااارد
جاااااني ز فااااراق یااااار پااااردرد
بوساااید زماااین و مرحباااا گفااات
بااار لیلاااي و خیااال او دي گفااات
لیلاااي ساااوي او نظااار نیناااداخت
زان جمااع باااهساااوي او نپرداخااات
بااا هاار كااه نااه قاایس خنااده آمیااز
بااا هاار كااه نااه قاایس در شااكرریز
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لیلاااي باااه گاااداز باااا در باااا
مجناااون غلطااام كاااه دا بااار دا
لیلااي چااو قماار بااهروشااني چیساات
مجنون چاو قصاب برابارش سسات
لیلاااي باااه درخااات گااال نشااااندن
مجناااون باااه نثاااار در فشااااندن
لیلي چه ساخن؟ پاري فشاي باودي
مجنااون چااه حكایاات؟ آتشااي بااود
لیلااااي ساااامن خاااازان ندیااااده
مجناااون چمااان خااازانرسااایده
لیلاااي دمصاااب پااایش مااايبااارد
مجنااون چااو چاارا پاایش ماايباارد
لیلااي بااه كرشاامه زلااف باار دوش
مجنون باه وفاایش حلقاه در گاوش

هردو دلباخته هم شدند و از هر دري باهم سخن گفتند .روزي لیلاي
قصد امتحان مجنون كرد ،درحااليكاه باا دختاران و پساران قبیلاه
نشسته بود ،مجنون بر آنان وارد شد:

آن در نقاشی ایرانی

لیلاااي چاااو ساااتاره در عمااااري
مجنااون چااو فلااک بااه پااردهداري
لیلاااي ز خاااروش چناااگ در بااار
مجنااون چااو ركاااب دسااتبرساار
لیلاااي ز خاااروش چناااگ در بااار
مجنون نه كاه شامع خویشاتن ساوز

 .0تصویرگری
در مثنوي جامي ،مجنون به قبیلهاي رسید و گروهاي از زیبارویاان را
دید تا اینكه آوازه زیبایي لیلي را شنید .باه قبیلاه لیلاي رفات .ماردم
قبیله حرمتش را داشتند .تا اینكه لیلي را دید:

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

نظامي :رفتن مجنون به نظاره لیلي

نقشبندیه متثثر است كه جامي در جواني پیرو آن بود .چاه اینكاه در
 10۹هجري قمري ( ۹021م ،).مرشد نقشبندیه در هرات باود .زباان
جامي در این اثر ،چون دیگر ادیبان صوفي مسلک ،سرشار از استعاره
و نماد عارفانه است .با این فرض كه انتقال و درک مفاهیم عرفااني،
فلسفي و اخالقي به مخاطاب سااده نیسات ،حكایاتهاا در قاالبي
تمثیلي و از زبان شخصیتهاي انساني و حیواني روایتشده است.

عشااقت چااو از ایاان دو جااا بخوانااد
صااحراي وجااود را گاال اساات ایاان
محماااال بااااه حقیقاااات رساااااند
دریاااي مجاااز را پاال اساات ایاان
)(Jami, 2006, p: 758
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 .5تحلیل سیماوسرشت لیلی در نگارههای داستان لیلی
و مجنون نظامی و جامی عصر تیموری و صفوی
زیبایيشناسي تصویر زن در نگارگري ایراني ،برآمده از جایگااه زن از
منظر دین اسالم و از نگاه ادیبان و عارفان مسلمان است كاه منباع
الهام هنرمندان نگاارگر قرارگرفتاه اسات .بررساي ممیازات زیباایي
ظاهري زن در ادب فارسي ،مالکهاایي از زیباایيشناساي انادام و
چهره او را ارائاه مايدهاد كاه مايتاوان آنهاا را مبنااي نگارش
زیبایيشناسي هنر نگارگري در این خصوص دانست .این ویژگايهاا
كه شامل نسبتها در شكل و نوع و رناگهاا اسات ،اغلاب بابیاان
حالتها نیز درهمآمیخته و بیان كاملي از زیبایي را جلوهگر ميساازد.
ترسیم چهره و اندام لیلي ،برگرفته از نشاانههاایي در ادب و عرفاان
اسالمي است .هنرمند با عنایت به جلوههاي عرفاني ،چهاره لیلاي را
كه نمادي از معشوق حقیقي انسان فرض ميشود ،محل تجلاي ناور
حقیقت ميداند و صورتي مهتاب گون براي وي تصویر مايكناد تاا
همچون ماه بيآنكه از خود نوري داشته باشاد مجاالي تاابش ناور
خورشید شود .تصویر لیلاي در آثاار نگاارگري بسایار عفیاف اسات.
نگارگران با نظر به عفت و پاكي وجاود لیلاي كاه حكماا و عرفااي
مسلمان نیز بر آن تثكید كردهاند .لیلاي در آثاار سارآمدان نگاارگران
اسالمي ایران ،در سیماي پاک و روحاني تصویر ميشود .این تقدس
و روحانیت كه هم در صورت ظاهر و هم در باطن به آن توجه شاده
است .آنچه در بررسي سیماي لیلاي در كناارههاا حاصال مايشاود،
جلوهاي از پوشیدگي و مستوري اسات كاه لیلاي را گاوهري عفیاف
مينمایاند .سیماي لیلي در نگارگري اساالمي مبتناي بار توصایفات
ادبي نظاامي و جاامي و باا اساتناد باه حكمات و عرفاان اساالمي
ترسیمشده است.
عشقي كه در روایت به تصویر كشایده مايشاود یاک عشاق
عرفاني و فرازمیني است .در روایات لیلاي حساابگريهااي زناناه و
مصلحت بینيهایي دارد كه الزماه حیاات بادیاه اسات .باااینحاال
شخصیت لیلي ازنظر زندگي سراسار تسالیم وي اهمیات دارد .لیلاي
شخصیتي است فاقد هرگونه تالش .او را از مكتبخانه بازميگیرناد.
در خانه زنداني ميكنند .او را به شوهر مايدهناد ،باه شاوهري كاه
همهروزه نگهبان اوست .كار لیلي اما در این میان فقط گریه و تسلیم
است .او حتي راز دل به مادر هم نميگوید .مادرش سالهاا بعاد و از
زبان همكالسان او پي به راز عشقش ميبرد .لیلي پرورده جامعاهاي
است كه دلبستگي و تعلقخاطر را مقدمه انحرافاي مايپنادارد كاه
نتیجهاش ساقوط حتماي اسات .نخساتین لبخناد محبات «لیلاي و
مجنون» اندکسال در فضاي محدود مكتبخانه ،نه از چشام تیازبین
مالي تركه به دست مكتب پوشیده مايماناد و ناه ازنظار كنجكااو
بچههاي همدرس و هاممكتباي .عشاق لیلاي و مجناون از عالقاه
معصومانه دو كودک مكتبي سرچشمه ميگیرد ،تعلقخااطري دور از
تمنیات جنسي كه هردو در یک مكتبخانهاند با نظامات قبیلاهاي و

سنتهاي قومي .دو كودک معصوم كه البد فاصلهاي تا مرز بلاو در
مكتب مالي قبیله دارند .تصویر لیلي در نگارگري بهتبع تصویر سایر
اجزاي نگارهها ،تصویري مثالین است .این تصویر مثاالي ویژگايهاا
بصري ویژهاي دارد كه مشتمل بر عناصر و نیز نیروهااي موجاود در
آثار نگارگري است .از مهمترین عوامل شكلگیري تاصویر مثالي در
نگارگري ،ميتوان بهنظام طراحي حاكم بر طراحي پیكارههاا اشااره
كرد كه مبتني بر قواعد طراحي و ترسیمات پرگاري اسات .این ناوع
از طراحي بیشترین سهم را در میان عوامل ایجااد تصاویر مثاالي در
نگارگري بهطوركلي و نیز در نمایش تصاویر زن باه عهاده دارد .در
این نظام طراحي ،كلیات انادام و نیاز اجازاي آن در قالاب خطاوط
منحني منطبق بر قسامتهاایي از محایط دایارههااي متعادد و در
اندازههاي متفاوت قابلیت بازیابي دارد .این نظام هندسي كاه یاادآور
مناسابات كیهاني و عالمي فراملكي است ،در كل تركیب نگارهها نیز
مشاهده ميشود .از سوي دیگر ،نوع خاص خطوط در طراحاي پیكار
زنان در نگارگري ا قلمگیريهاي منحني ا همچاون خطاوط ساایر
شكلها ،واجد صفت لطیف روحاني اسات .خطوط نگارگري فاقد هر
نوع وضع و حالتي است كه حاكي از پیاري و تخادیر روح باشاد .در
طراحي تصویر زناان ،بخصاوص زنااني كاه همچاون لیلاي نقشاي
محوري در داستان ایفا مايكنناد نشااني از خطاوط بریادهشاده یاا
شكسته یا حتي خطاوط كامال یكدسات دیاده نمايشاود .خطاوط
قلمگیري بسیار كاشیده و درعینحال ظریف اسات كاه باه فراخاور
موقعیت اشاكال ،تناوع ضاخامت ،حالات و حركات در آن مشااهده
ميشود .بهرهمندي از این نوع خط ،از عوامل مهمي است كه ترسیم
صورت مثالي را در پیكر زني همچون لیلي محقق ميساازد .رعایات
اصول متعدد دیگر ،ازجمله كاربرد رنگهاي خالص و ناب و پرهیز از
پرسپكتیویته حاصل از خطاي بصري نیز به این امر كمک ميكناد و
تصویري مثالین را محقق ميساازد .چناین تمهیاداتي سابب ظهاور
صفت «جواني؟» در سیماي لیلي در نگارهها اسات كه از مهمتارین
نشانههاي صورت مثالي او به شمار ميروند؛ زیرا در این صورت كاه
به عالم ملک تعلق ندارد ،پیري حقیقت ندارد .ایان امار بادان معناي
نیست كه از تصویر كردن زنان در سنین ماختلف پرهیز شده اسات،
بلكه جوهره ذاتي شكل و رنگ در نگارهها «جوان» اساات؛ هرچناد
فردي را در سانین پیري بااه نماایش درآورده باشاد .ناوع طراحاي
خطي ،بافت و رناگ در نگاارگري ،باه خدمت تجسم عاالم جاواني
در نگارهها ،ازجمله تصویر لیلي در نگارگري درآماده اسات .صاورت
جواني كه حاكم بر كل نگاره است ،صافتي اسات كه از جزء تا كال
اثر را در همه حال دربرماي گیارد و نگااره را مملاو از «هااستي» و
«ناشاط» و جاودانگي ميسازد .همه عناصر نگارهها در بافتي موزون
و هماهنگ ،تصویر صفت «جواني» را رقام مايزنناد و در صاورتي
جوان ،نمایشگر روح جاودان انسان ميشوند كه پیري بر آن متصاور
نیست .انتخاب رنگ در ترسیم این صورت مثالي بسیار مهم اساات.
نگارگر در عاین حافظ متانت رنگها ،قدرتمند و با اصالت رنااگ را
برميگزیند و با بهكارگیري دانش رنگآمیزي خاود ،از تركیاب ایان
سطوح رنگي مجموعهاي دلنشین پدید ميآورد كه هار جازء آن در
تشدید صفت جواني و زیبایي لیلي مؤثر اسات .بهطاوركلي باه نظار
ميرسد لباس لیلي در دوران تیموري باا ساادگي بیشاتر و تزئیناات
كمتري نسبت به دوران صفوي به تصویر درآماده و از تجماالت تاا

آن در نقاشی ایرانی

)(Poliakova & Rakhimova, 2002, p. 204
Fig. 2 : Layla and Majnun at Maktab, Linear version in 1495
A.D. Herat, Linear version of British Museum, London,
Qasem Ali.

اختصاصیافتهاند ،درختان و سایر گیاهان پیرامون ساختمان مدرسه
به تصویر درآمده اند كاه هام شاادابي بیشاتري باه فضااي نگااره
ببخشند و هم معرف «با مدرسه» ایراني باشند كه درگذشته ایران
بسیار رای بودهاند .همچنین حضور گیاهاان تاداعيگار رویاش و
زایندگي است كه از این نظر با مفهوم كاودک و مدرساه ارتبااطي
مفهومي برقرار ميكند(.تصویر .)۹
همچون نگاره پیشین ،این نگاره نیز باهگوناهاي باه تصاویر
درآمده است كه لیلي در كانون توجه قرارگرفته اسات و سار را باه
نشانه وقار و نجابت به سمت پایین گرفته است(.تصویر .)2
هااار كاااودكي از امیاااد و از بااایم
مشاالول شااده بااه درس و تعلاایم
بااااا آن پسااااران خاااارد پیونااااد
هاام لااوح نشسااته دختااري چنااد
هااار یاااک ز قبیلاااهاي و جاااایي
جمااااع آمااااده در ادب ساااارایي
قاایس هنااري بااه علاام خواناادن
یااااقوت لااابش باااه در فشااااندن
)(Nezami, 1984, P: 60

و سپس اینگونه به وصف لیلي ميپردازد:

)(Kevorkian, 1998, Fig. 15th
Fig. 1 : Layla and Majnun at Maktab, 1476 A.D. Herat, Topkapi
Palace Museum, Istanbul, Mir Khalil Mosavar.
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آهوچشااامي كاااه هرزمااااني
كشااتي بااه كرشاامهاي جهاااني
مااااه عرباااي باااه ر نماااودن
تاارک عجمااي بااه دل ربااودن
زلفش چو شبي رخاش چراغاي
یا مشاعله اي باه چناگ زاغاي
كوچااک دهنااي باازر سااایه
چااون تنااگ شااكر فاارا مایااه

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

تصویر  :2لیلي و مجنون در مكتبخانه ،نسخه سال  94۹هجري ،هرات ،نسخه
خطي موزه بریتانیا ،لندن ،اثر قاسم علي.
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حدودي دور نگاه داشته شده است .حالت سر لیلي در اغلب نگارههاا
مورب و سوي نگاهش به سمت پایین است .گرچه در اكثر نگاارههاا
لیلي همراه باا مالزماانش باه تصاویر درآماده اسات ،لایكن خاوي
اشاارافیت در او دیااده نماايشااود .حالاات نشسااتن او از ساابکهاااي
تصویرسازي رای زمانه پیروي ميكند و بهغیراز چند مورد خاص كه
در داستان لیلي در حااالتي خااص توصایفشاده اسات ،در ماابقي
نگارهها حالتي سنگین و موقر دارد .رنگ پوست او در تمامي نگارهها
روشن است و از دستهاي باریک و كشیدهاي برخوردار است .فیگور
لیلي در نگارههاي عصر صفوي پویایي و تحرک بیشتري نسابت باه
نگارههاي دوره تیموري دارد كه این نیاز باه دلیال دگرگاونيهااي
سبكي و فرمالیساتي در دوران صافوي باوده اسات .حضاور لیلاي و
مجناون در كااالس درس از سااوژههاااي مهام ایاان داسااتان بااراي
نگارگران به شمار ميرود و در اكثر نسخ خمسه نظامي ایان صاحنه
به تصویر كشیده شده است.
لیلي روشنترین و درخشندهترین جامه را در میان جمع بار تان
دارد .رنگ زرد لباس لیلي در مقابل رنگ سیاه مجنون سابب نقطاه
تثكیدي در تصویر شاده اسات ).(Mohammadi Vakil, 2009, p.29
موقعیت قرار گرفتن او درصحنه بهگوناهاي اسات كاه مركاز توجاه
تصویر باه شامار مايرود و دو دختار دیگار كاه در سامت چا او
نشستهاند گویي به زیبایي او رشک ميورزناد و نگااههاا باه سامت
اوست .لیلي در اینجا نجیب ،معصوم و افساونگر اسات و نماودي از
معشوق حقیقي دارد و واسطهاي باراي دساتیابي باه عشاق معناوي
معرفي ميشود .لیلي در این اثر با سري رو به پایین كه نشاندهناده
نجابت او است به تصاویر درآماده اسات و گیساوانش بار گاردن و
شانهها آویخته شده است.
این اثر همچون ساایر نگاارههااي مكتاب هارات از سااختار
بصري عمودي برخوردار است و نگارگر با بكار باردن رناگهااي
زمیناهاي نخاودي رناگ كاه مكمال یكادیگر

شفاف (و سرد) بر
هستند ،كنتراست مطلوبي به تصویر بخشیده است .اگرچه در سایر
نگااارههااایي كااه بااه ایاان بخااش از داسااتان لیلااي و مجنااون
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شكرشكني به هار چاه خاواهي
لشگرشان از شاكر چاه خاواهي
تعویاااذ میاااان هااامنشاااینان
در خااااورد كنااااار نازنینااااان
لشگرشان از شاكر چاه خاواهي
محجوبااااه بیاااات زناااادگاني
شاااه بیااات قصااایده جاااواني
عقااد ز نااخ از خااوي جبیاانش
وز حلقاااه زلاااف عنبااارینش
گلگوناااه ز خاااون شااایرپرورد
سااارمه ز ساااواد ماااادر آورد
باار رشااته زلااف و عقااد خااالش
افاااازوده جااااواهر جمااااالش
در هاار دلااي از هااواي میلااي
گیساوش چاو لیال و ناام لیلااي
)(Nezami, 1984, P: 61

باوجود تمركز نظامي بر حاالت دروني لیلي كه در ظاهر عازادار
شوهر و درواقاع محازون از فاراق محباوب اسات و تصاری شاعر
بهتنهایي او ،شیخزاده یک مجلس سوگواري واقعگرایانه با افراد زیااد
را نقش كارده و توصایفات نظاامي از احاوال لیلاي را باه اشاخاص
مختلف نسبت داده است .ميتوان گفت به دلیل تفاوت در ابزارهااي
بیااني دو هنار و فضااهاي فرهنگااي متفااوت در زماان خلاق آثااار،

)(Nezami, 1984, p: 236
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)V.12: p.85
Fig. 3: Mourning to death of husband of Layla, 1494 A.D.
Herat, British library, London, Attributed to Qasim Ali

لیلاااي ز فاااراق شاااوي باااي كاااام
ماايجسااات ز جاااا چاااو گاااور از دام
از رفتااانش ارچاااه ساااود سااانجید
باااااینهماااه شاااوري باااود رنجیاااد
مااايكااارد ز بهااار شاااوي فریااااد
و آورده نهفتااااه دوساااات را یاااااد
از محناات دوساات مااوي مااي كنااد
اماااا باااه طفیااال شاااوي ما ايكناااد
اشااک از پااي دوساات دانااه م ايكاارد
شاااوي شاااده را بهاناااه مااايكااارد
برشاااوي ز شااایوني كاااه خوانااادي
در شااایوه دوسااات نكتاااه رانااادي
ملاااازش همااااه دوساااات بااااودي
شاااویش ز بااارونپوسااات باااودي
رسااام عربسااات كاااز پاااس شاااوي
ننمایااااد زن بااااه هاااایچكس روي
سااااالي دو بااااه خانااااه در نشاااایند
او در كااااس و كااااس در او نبینااااد
نالااااد بااااه تضاااارعي كااااه دانااااد
بیتاااي باااه ماااراد خاااویش خواناااد
لیلاااي باااه چناااین بهاناااه حاااالي
خرگاااااه ز خلااااق كاااارد خااااالي
باااار قاعااااده مصاااایبت شااااوي
بااااااااغم بنشسااااااات روي درروي
چااااون یافاااات غریااااو را بهانااااه
برخاسااااات صااااابوري از میاناااااه
مااايبااارد باااه شااارط ساااوگواري
بااار هفاااتفلاااک خاااروش و زاري
شااااوریدگي دلیاااار ماااايكاااارد
خااود را بااه تپانچااه ساایر ماايكاارد
ماايزد نفسااي چنانكااه ماايخواساات
خاااوف و خطااارش ز راه برخاسااات
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تصویر  :۳سوگواري در مر شوهر لیلي ،سال  199هجري قمري،
هرات ،كتابخانه بریتانیا ،لندن ،منسوب به قاسم علي ( Pakbaz, 2015,

همگامي نگاره با شعر آن موبهمو نباوده و دو هنرمناد دو ناوع نگااه
متفاوت بیروني و دروني به یک موضوع داشتهاند.
بااینوجود ،نگاره فوق به لحاظ تجسمي داراي ساختاري بسایار
پویا و درعینحال هماهنگ است .تنوع رنگاي و فرماي پیكارههاا و
تكاپوي موجود در آنها با قرار گرفتن در فضااي معمااري هندساي
نگاره ،جلوه پرتحركي به تصویر بخشیده است و این تضااد ،باا قارار
گرفتن فیگورهایي بالباسهاي تیره درزمینه روشن تصویر ،شور به پا
خواسته در اثر مر شوهر لیلي را بهخوبي القاا مايكناد .همچناین
پیكاارهاي كااه در طبقااه فوقاااني ساااختمان در حااال شاایون و زاري
ترسیمشده است ،به همراه پرچم آبيرنگي كه در سمت راست تصویر
قرارگرفته است ،با بیرون زدن از كادر تصویر ،تحرک موجود در نگاره
را به بیرون از قاب منتشر ميكند كه ایان مهام ازجملاه ترفنادهاي
نگارگران ایران از دوران تیموري به بعد بوده است( .تصویر .)۳

آن در نقاشی ایرانی

)(Internet Website: sovieteramuseum.com
Fig. 4 : Layla and Majnun met in the desert, 16th century A.D.
Golestan Palace Museum, Mozaffarali Torbati.
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گفتنااااد كااااه در فااااالن قبیلااااه
لیلااااي آمااااد بااااه نااااام و خیلااااي
حساان رخااش از صااف باارون اساات
از گاااااوش مجاااااوي كاردیاااااده!
ایاان قصااه شاانید قاایس برخاساات
از شاااااوق درون فلاااااان بااااارآورد
ماااااايرانااااااد در آرزوي لیلااااااي
چااااون مااااردم لیلااااياش بدیدنااااد
ماااهي ساات چااو حااور عااین جمیلااه
هاار سااو بااه هااوایش كاارده میلااي
هم خود برو و بباین كاه چاون اسات!
فااارق اسااات ز دیاااده تاااا شااانیده
خاااود را باااه لبااااس دیگااار آراسااات
و آن ناقااااه بااااه زیاااار ران درآورد
تاااا سااار بااارود باااه كاااوي لیلاااي
بااااار وي دم مردماااااي دمیدناااااد
گفتنااااد بااااه نیكااااویي تنااااایش
لیااک از هاار سااو نظاار همااي تافاات
خااااون گشااااات ز ناامیااااادش دل
آواز حلاااااي و باناااااگ خلخاااااال
در حلاااااه نااااااز دیاااااد ساااااروي
روي ز حساااااب وصااااف بیاااارون
آهوچشاااامي كااااه گااااویي آهااااو
هاااار مااااوي ز زلااااف او كمناااادي
گشاااتند باااه روي یكااادگر خاااوش
كردناااد باااه صااادر خاناااه جاااایش
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دیدار لیلي و مجناون در بیاباان یكاي از ساوژههااي رایا در
نگارگري خمساه نظاامي باوده اسات و ایان صاحنه بارهاا توساط
نگارگران به تصویر درآمده است.
مظفر علي در نگاره دیدار لیلي و مجنون در بیاباان ،لیلاي را در
دل طبیعت ،گویي درون جعبهاي زنداني و دستنیافتني كرده است.
مظفر علي تربتي در این نگاره دست به ابتكار جالبي زده اسات
ميرسد ناشي از اعتمادبهنفس نگاارگر مكتاب هارات در
كه به نظر 
ارائه تفسیر خویش از بخشي از داستان لیلي و مجنون است و اتكاي
كمتري به آنچه حقیقتاً در داستان آمده اسات دارد .چراكاه در هایچ
كجاي داستان لیلي و مجنون نظامي ،ایان دو در بیاباان باهتنهاایي
دیدار نميكنند و این نگاره درواقع مرباوط باه آن بخاش از داساتان
است كه مجنون با وحوش در بیابانها محشور و دمخور شده است و
با شنیدن خبر ازدواج لیلي او را دساتنیاافتنيتار از هرزمااني تصاور
ميكند .نگارنده بر این گمان است كه لیلي در ایان نگااره حضاوري

فیزیكي ندارد ،بلكه تفسیري از اوهام مجنون است كه توسط مظفار
علي تربتي نمود تصویري یافته است .چنانكه مرزي میان حقیقت و
رؤیا براي مجنون وجود نداشته است( .تصویر .)0
در بررسي نگارههااي دوره صافوي از روایات لیلاي و مجناون
هفتاورنگ جامي به تصاویري نسبتاً شلو و پر جزئیات برميخوریم
كه به خالف نگارههاي پیشین یاافتن لیلاي در آنهاا نیااز باهدقات
بیشتري دارد.
در این نگاره پرجنبوجوش كه داراي فیگورهاي بسیاري است،
مجنون با خرقه آبيرنگ خود در گوشه سمت چ تصویر قرارگرفته
و لیلي كمي آنسوتر در میان ورودي خیماه پارنقشونگاار خاویش
ایستاده است .لباس لیلي ارغواني رنگ بوده كه تزئینات زیاادي دارد
و آستین خود را بر لب گرفته است .حالات ایساتادن او داراي غمازه
خاصي بوده كه این حالت كمک ميكند تاا لیلاي را در میاان زناان
زیادي كه در این نگاره قرارگرفتهاند تشخیص دهیم( .تصویر .)2

)(Internet Website: si.edu/museums/freer-gallery
Fig. 5 : Majnun is standing at the corner of tent of Layla and
listen, Version of Haft Awrang of Jami, Mashhad, Between
the years 1539 to 1565 A.D. Freer gallery, Washington,
Attributed to Sheikh Mohammad.

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

تصویر  :0دیدار لیلي و مجنون در بیابان ،قرن  ۹4هجري قمري ،هرات ،موزه كا
گلستان ،مظفر علي تربتي.

تصویر  :2مجنون در گوشهاي از خیمه لیلي به گوش ایستاده است ،نسخهاي از
هفتاورنگ جامي ،مشهد ،بین مهرومومهاي  900تا  91۳هجري قمري ،نگارخانه
فري یر ،واشنگتن ،منسوب به شیخ محمد.
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از مقصاااد خاااود اثااار نمااايیافااات
ناگااااااااه برآماااااااد از مقابااااااال
گردانااااد سااااماع آن باااار او حااااال
چااااون كبااااک دري روان تااااذروي
گلگوناااه نكااارده ،لیاااک گلگاااون
چشاامش بااه نظاااره دوخاات باار رو
بااار پااااي دلااااي نهااااده بناااادي
در خاااارمن هاااام زدنااااد آتااااش
)(Jami, 2006, P: 247
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سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311
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 .4نقش کارگاههای دوره تیموری و صفوی در هنر
نگارگری
از مهمترین و تثثیرگذارترین عرفا بر روند شكلگیري هنر نگاارگري
ميتوان باه جاامي اشااره نماود ( Sadati Zarini & Merasi, 2008,
 .)p.95كارگاههاي تبریز و مشهد بهعنوان دو مكتاب شااخص دوران
صفوي در تاریخ نگارگري ایران شاناختهشادهاناد .درواقاع شاكوه و
درخشندگي نگارگري دوره صفوي را ميتوان در نسخههایي مشاهده
كرد كه روزگار جواني شاهطهماسب در تبریاز تولیاد مايشادند و در
دربار برادرزاده او ابراهیم میرزا در مشهد ،آینهاي از تاوازن ،تناساب و
تعادل نگارههاي مكتب تبریز همراه با پیكارههاایي باا ویژگايهااي
نقاشي و طراحي مكتب قزوین در نسخه هفتاورنگ جاامي نمایاان
شده است .نگارههاي «مجنون با زنجیر بر در خیمه لیلي » و «رفتن

 .7بحث و تحلیل
داستان لیلي و مجنون ،زبان رمز حال همه عاشقان صادق اسات .در
تمامي این داستانها بهرغم تفاوتهااي بسایار در روایاات مختلاف،
ناكامي در عشق دنیایي و مردن از درد نامردي مشاترک اسات .ایان
ماجراي كهن افسانهاي را نخستین بار نظامي به نظم فارساي درآورد
و آنگاه به تقلید از او شاعران و گویندگان بسیاري آن را به نظم و نثر
روایت كردهاند كه معروفترین آنها از آن عبدالرحمن جامي است و
او  ۳44سال بعد از نظامي این داستان را سروده است .سایماي لیلاي
در نگارگري ایراني مبتني بر توصیفات ادبي شاعران و باا اساتناد باه
حكمت و عرفان اسالمي ترسیمشده است .این تصویر گرچاه واجاد
زیبایي تعاليیافته ،بهویژه در وجاه بااطني و پنهااني وي اسات ،اماا
هرگز صرفاً محملي براي نمایش ظاهر زیباي او قرار نگرفتاه اسات.
درحاليكه در آثار نقاشاي غرباي تصاویر زن غالبااً مجاالي زیباایي
صرف اوست ،نگارگري اسالمي زیبایي پیكر و انادام زن را فقاط در
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این پیكرههااي متعادد هرچناد گسساته از همادیگر باه نظار
ميرسند؛ اما پیوندي تام و تمام با همدیگر دارناد و كلیتاي را شاكل
دادهاند كه در سیاق پیشزمینه است .چنانكه ميدانیم مظفر علاي از
شاگردان كمالالدین بهزاد و از پیروان مكتب تبریز است .هرچناد در
بیشتر نگارههاي بهزاد و پیروانش ازجمله مظفار علاي «هار بخاش
فضایي مكان وقوع رویدادي خاص و غالباً مستقل است» (Pakbaz,
)2015, V.12 : p.39؛ اما ميتوان نوعي پیوند داللتاند را دستكم از
منظري زماني میان اجزاي مختلف نگارة موردمطالعه لمس كرد.
از منظري زماني ،این بخش از نگاره با جلو رفت زماني پیوناد
ميخورد كه بر اساس این قاعده زماني ،رویدادهایي كه در آیناده ر
خواهند داد با شگردهاي گوناگون پیش از وقوع ،روایت ميشوند.
درواقع ابراهیم میرزا با حمایت هنري خویش به نظر مايرساد
قصد تلفیق تحارک و گیرایاي نگاارههااي پادربزرگش اساماعیل و
كمالگرایي زیبایيشناختي عمویش شاهتهماسب را داشته باشاد .باه
نظر ميرسد سبک تبریز با سنتهاي پیشین خراساان آمیختاهشاده
است .ولي در اغلب آنها گرایشي نو به چشم مايخاورد(Pakbaz, .
).2015, V.12 : p.45
شیوه نگارگر در نسخه هفتاورنگ باا نگاارگران دوره صافوي
متفاوت است .نگارگر بسیاري از قسمتهاي ابیات را در تصاویرگري
خود پوشانده است .آنچه به نظر ميرسد در ابیات جاامي ،نگاارگر در
ترسیم شخصیتها به نقش لیلي زیاد توجه نكرده است؛ و همانطور
كه گفته شد جامي تحت تثثیر عرفان بوده است و نگارگران آن زمان
با توجه به تثثیرپذیري از عرفاان و دساتورات شااه باه تصاویرگري
ميپرداختند.

مجنون بهساوي اتراقگااه كااروان لیلاي » متعلاق باه كارگااههااي
شاهطهماسب و ابراهیم سالطان كاه در فاصاله زمااني نزدیاک باه
یكدیگر و در مضموني مشابه نقش شدهاند.
«شاهان صفوي نیز همچون تیموریاان حامیاان خاوب هنار و
هنرمندان بودند .شاهتهماسب از عالقهمندان و دوستداران شدید هنر
و هنرمندان بود كه در باین ساالهااي  92۹ -921هجاري قماري
( ۹2۹2 -۹222م ).در هرات ،نزد كمالالادین بهازاد مشاق نقاشاي
كرده بود ،در تبریز هم از سلطان محمد تعلایم گرفات»Azhand, ( .
)2008, p.8
«در تصاویر نگاارگري هنرمناد بخشاي از داساتان را انتخااب
ميكند و بر اساس بعد عرفاني ،شخصیتها را به تصویر ميكشد .در
بررسي نگارهها الزم است به نقش عرفان توجه شود و بایاد دیاد تاا
چه حد هنرمندان توانساتهاناد ماتن و تصاویر را تطبیاق بدهناد .در
هفتاورنگ جامي ،دیدگاه داساتاني یاک دیادگاه عرفااني اسات».
()Interview with Azhand, 2017
«نقاش بیشتر از جنبه عرفاني مطلب را به تصویر ميكشیده ،در
بعضي تصاویر لیلي دیده نميشود ،اما در تصاویري كه لیلاي حضاور
دارد بنا به گفته بعضي شاعران زشت و الغر بوده ،پاس نقااش بایاد
تصویر یک دختر الغر و زشت را ميكشیده و زیباایي در كاار ایجااد
نميكرده است .درواقع به مخاطب اینگونه گفته ميشاود كاه لیلاي
كه در ظاهر زشت دیده ميشده لیلي دیگري بوده كه براي مجناون
جان ميداده و سختي ميكشیده و مجنون همیشاه چشام بصایرت
داشته است .در اینجا لیلي یک بهانه اسات .شااید خیلاي از نظارات
عرفاني به معبود برميگردد»)Interview with Yasavoli, 2017( .
جدا از مباحث سبکشناختي ،تحول نگارگري عهاد تیماوري و
صفوي ازنظر فكري بهوضوح در آثاار ایان دوران مشاخص اسات و
نميتوان این تحوالت را متعلق به تكامل سبک هناري نسابت داد،
زیرا آثار بسیاري هستند كه بهطور همزمان و در یک مكان یكساان،
تحت یک عنوان خلقشدهاند ،هیچ سنخیتي با یكدیگر ،چه ازلحااظ
شیوه تصویرگري و چه ازنظر كااربرد عناصار تصاویر ندارناد و ایان
خودآگاهي است بر این مسئله كه نحوه تفكر هنرمند تاثثیر بسایاري
در اجراي اثر هنري داشته است.

پرتره لیلي

Portrait of Layla

نام نگاره

Name of Painting

دوره هنري

Art movement

لیلي و مجنون در مكتبخانه

Layla and Majnun at Maktab

مكتب هرات

Herat Movement

دیدار لیلي و مجنون در بیابان
مكتب هرات

Herat Movement

Facial expressions

Three faces, Realistic, Look at down left

تزئینات لباس
رنگبندي

Coloring

تركیببندي

polka dots

رداي نارنجي بر روي لباس آبيرنگ

رداي زردرنگ

Orange cloak on blue dress

مركز ثقل ،ایستا

Composition

Center of gravity, Static

نوع فیگور

نشسته ،با كاغذي در دست

Figure

تعامل رنگي با زمینه

Color interaction with
background

عنصر بصري خط

Visual element of the
line

سربند یا تاج

Headband or crown

محل نقش لیلي

Location of Layla

منبع تصویر
Source

Sit and a paper in hand

متباین و هماهنگ

Yellow cloak

نقطه طالیي ،پویا

Golden point, dynamic

سوار بر شتر

Riding a camel

متباین

Separated and harmonic

Separated

رنگ متضاد ،ضعیف

سیاه ،قوي

Contrasting colors, weak

شال سر

Red scarf

راست مركز

Right center

دوزانو

Sit on two knees

توپكاي سراي استانبول ،اثر میرخلیل مصور.

)(Kevorkian, 1998, Fig. 15th
Topkapi Palace Museum, Istanbul, Mir Khalil
Mosavar.

Black, Powerful

سربند سفید

White headband

چ پایین

Left down

نامعلوم!

!unclear

موزه كا گلستان ،اثر مظفرعلي تربتي.
)(Internet Website: sovieteramuseum.com
Golestan Palace Museum, Mozaffarali Torbati.
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نوع نشستن

Sitting type

فاقد تزئینات

Without decorating
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حاالت چهره

سه ر  ،واقعگرایانه ،نگاه متمایل به چ پایین

سه ر  ،ملولي ،نگاه متمایل به راست

Clothes decorating

07

Layla and Madman meet at the desert

Three faces, Mongolian, Look at right

خالخالي

آن در نقاشی ایرانی

جدول  :۹مقایسه تطبیقي سیماي لیلي در نگارههاي دوره تیموري و صفوي

Table 1: Comparative comparison of appearance of Layla in the paintings during Timurid and Safavid dynasties

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

جلوه مادي و طبیعي او ندانسته و جمال ایان جهاانياش را در پاس
پردهاي از عفاف پنهان كرده است و بدینسان زیبایي فوق طبیعي را
در تصویر او به نمایش گذارده است كه با ظواهر زیباي زناناه قیااس
شدني نیست و این مهم در تصویر كردن شخصیت لیلي در نگارههاا
قابلمشاهده است.
چهره زنان در نگارگري اغلب همان چهارههاایي اسات كاه
شعرا در وصف زیبارویان توصیف كردهاند و درواقع شاامل عناصار
نمادین در ادبیات ایران اسات .در نگاارگري ایاران زن باا اباروان
كمان و لبان كوچک و چشماني بادامي تصویر شده اما در چهرههاا
حالتهاي فردي دیده نميشود .چهرهها نه خوشاحال اسات و ناه
غمگین و حالتي رمزگونه دارد و سایماي لیلاي نیاز از ایان قاعاده

مستثنا نیست .نگارگري و ادبیاات همیشاه داراي پیوناد دروناي و
همخااواني ذاتااي بااودهانااد ،شاااعر و هنرمنااد در عااین آفاارینش
زیبایيهاي این جهان همواره به عالم ملكاوت توجاه داشاتهاناد و
دست یافتن باه صاور مثاالي و درک حقاایق ازلاي اهاداف آنهاا
تشكیل ميداده است .در تصویرسازي نگارههااي عاشاقانه توساط
نگارگر ،محور اصلي زن است؛ مانند نگارههااي خسارو و شایرین،
شیرین و فرهاد ،لیلي و مجنون ،شیخ صنعان و دختر ترسا و غیاره
كه در كتب تصویرسازي شده و كتابآرایي در دورههااي مختلاف،
در منظومههایي چون هفتپیكر ،لیلي و مجنون ،خسرو و شایرین،
ویس ورامین ،شاهنامه فردوسي و هزارویکشب ،نگارگر باهناوعي
زن را به تصویر كشیده است.

پرتره لیلي

Portrait of Layla

04
Wild animals defend Majnun against
mercenaries of Layla's father

مكتب هرات

Herat Movement

 نگاه متمایل به چ، سه ر

 نگاه متمایل به راست پایین، سه ر

دوره هنري

Art movement

حاالت چهره

Three faces, Look at down right

Facial expressions

گلهاي ریز طالیي روي لباس

فاقد تزئینات

تزئینات لباس

Tiny golden flowers on clothes

Without decorating

Clothes decorating

Yellow cloak on light blue dress and dark blue
skirt

پویا

رداي بنفشرنگ بر روي لباس سبزرنگ
Violet cloak on green dress

ایستا

رنگبندي

Coloring

تركیببندي

Dynamic

Static

Composition

 در حال نوشیدن دارو،مدهوش

 انگشتبر دهان گرفته،نشسته

نوع فیگور

Intoxicated, Taking medicine

هماهنگ

Sit and catch her finger in the mouth

هماهنگ

Harmonic

Harmonic

 ضخیم،سیاه

 قوي،سیاه

Black, Thick

مقنعه

Wimple
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مكتب هرات

Herat Movement

نام نگاره

Name of Painting

Three faces, Look at left

رداي قرمزرنگ بر روي لباس آبي روشن و دامن آبي تیره

[ DOI: 10.52547/jic.4.2.39 ]

دیدار لیلي و مجنون در بیابان

Layla and Majnun meet at the desert

Black, Powerful

تاج و روسري

Crown and scarf

Figure

تعامل رنگي با زمینه

Color interaction with
background

عنصر بصري خط

Visual element of the
line

سربند یا تاج

Headband or crown

 پایین،مركز

مركز

محل نقش لیلي

Center, Down

Center

Location of Layla

لمیده

Recumbent

كتابخانه كنگره آمریكا

Library of Congress of USA

دوزانو

نوع نشستن

Sit on two knees

Sitting type

موزه متروپولیتن نیویورک

منبع تصویر

(Internet Website: metmusum.org)

Source

پرتره لیلي

Portrait of Layla

آوردن مجنون به چادر لیلي

Majnun is brought to the tent of Layla

مكتب شیراز

Shiraz Movement

 نگاه متمایل به چ پایین، سه ر

Three faces, Look at down left

دیدار لیلي و مجنون در نخلستان
Layla and Majnun meet at the
palm-grove

مكتب هرات

Herat Movement

 نگاه متمایل به چ باال، سه ر

Three faces, Look at up left

نام نگاره

Name of Painting

دوره هنري

Art movement

حاالت چهره

Facial expressions

9311  پاییز و زمستان،2  شماره،سال چهارم

دفاع جانوران وحشي از مجنون در برابر اجیرشدگان پدر لیلي

آن در نقاشی ایرانی

04

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

گلهاي ریز طالیي روي لباس

 گلهاي ریز زردروي ردا،گردنبند آبي

تزئینات لباس

Tiny golden flowers on clothes

Blue necklace, Tiny yellow flowers on the cloak

Clothes decorating

رداي سبز روشن بر روي لباس آبيرنگ با یقه و آستین
زردرنگ

رداي سبزرنگ بر روي لباس نارنجيرنگ

Green cloak on blue dress with yellow collar
and sleeves

Green cloak on orange dress

Coloring

پویا

 ایستا،متقارن

تركیببندي

رنگبندي

Dynamic

Symmetrical, Static

Composition

نشسته و در حال گفتگو

نشسته درحاليكه چهارزانو

نوع فیگور

Sit and talking

Cross sitting

هماهنگ

هماهنگ

Harmonic

Harmonic

 قوي،نازک

ظریف و نازک

Thin, Powerful

Delicate and thin

سربند سفید

White headband

 پایین،راست

Right, Down

دست بر زانو

سربند آبي

Blue headband

گوشه پایین راست

At the corner down right

دوزانو

Hand on the knee

Sit on two knees

، لندن، موزه بریتانیا،۹۳01 ،همگامي نقاشي با ادبیات در ایران
.اثر میرسیدعلي

نگارههاي ایراني گنجینه آرمیتاژ سده پانزدهم تا نوزدهم
۹۳10 ،میالدي





(Ashrafi, 1988)
Persian - Tajik poetry In XIV-XVII Centuries
Miniatures, British Museum, London, Mir
Seyyed Ali

(Adamova, 2007, p:78)
Persian Manuscripts Paintings and
Drawings: From the 15th to the Early 20th
Century in the Hermitage Collection

Figure

تعامل رنگي با زمینه

Color interaction with
background

عنصر بصري خط

Visual element of the
line

سربند یا تاج

Headband or crown

محل نقش لیلي

Location of Layla

نوع نشستن

Sitting type

منبع تصویر
Source
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پرتره لیلي

Portrait of Layla

مجنون در گوشهاي از خیمه لیلي به گوش ایستاده است
Majnun is brought to the tent of Layla
Majnun is standing at the corner of tent of
Layla and listen

مكتب مشهد

Mashhad Movement

مكتب قزوین

Qazvin Movement

نام نگاره

Name of Painting

دوره هنري

Art movement

 نگاه متمایل به راست پایین، سه ر

 نگاه متمایل به راست پایین، سه ر

حاالت چهره

Three faces, Look at down right

Three faces, Look at down right

Facial expressions

گلهاي رنگارنگ و متنوع

فاقد تزئینات

تزئینات لباس

Colorful and varied flowers

Without decorating

رداي زرشكيرنگ با تزئینات زیاد

رداي قرمزرنگ

Crimson cloak with high decorating

پویا

Dynamic
[ DOI: 10.52547/jic.4.2.39 ]

واپسین دیدار مجنون و لیلي

The last meeting between Layla and Majnun

ایستاده و دست بر لبها نهاده

Standing and put her hands on her lips

هماهنگ

Harmonic

قوي

Powerful

The red cloak

 حلزوني،پویا

Clothes decorating

رنگبندي

Coloring

تركیببندي

Dynamic, Spiral

Composition

مدهوش افتاده در حال تقال

نوع فیگور

Intoxicated and struggling

متباین

Separated

 قوي،نازک

Thin, Powerful

Figure

تعامل رنگي با زمینه

Color interaction with
background

عنصر بصري خط

Visual element of the

line

سربند یا تاج

Headband or crown

محل نقش لیلي

Location of Layla

نوع نشستن

سربند سفید

تاج پر تزئین

White headband

High decorated crown

متمایل به مركز

متمایل به چ باال

Inclined to the center

افتاده بر زمین

Sitting type

Fallen to the ground

منبع تصویر

موزه رضا عباسي

Inclined to up left

ایستاده

Standing

نگارخانه فري یر ،واشنگتن ،منسوب به شیخ محمد.
Source

Reza Abbasi Museum

54

سال چهارم ،شماره  ،2پاییز و زمستان 9311
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درپوششي دگرگونشاده اسات و گاواه آن حجام عظیماي از اشاعار
عاشقانه و توصیفي است كه در سرزمینهاي دیگر كمتار مايتاوان
نظیرش را یافت .اگر از شاهنامه فردوساي كاه نشاانههاایي از ماادر
محوري و مادر ساالري گاهي به چشم ميخورد بگاذریم بسایاري از
متون ادب تااریخي باا تبعیات از پیشاینگان ادب خاویش ،نیماي از
اجتماع بشري ایران را از مقام و موقعیات اساطورهاي و ممتااز او در
دورههاي تاریخي پیشین به طرز چشمگیري تنازل داده و موجاودي
كه در هزارههاي پیشازاین مانند یک الههي باستاني تقدیس ميشد
و تندیس او بر بلنداي رفیعترین بناها و عبادتگاههاي شهرها عظمت
اسطورهاي داشت راهي زاویه انزوا گردانیاد و حضاور او درصاحنهي
اجتماع كمرنگ و كمرنگتر شد و سپس به مردان سپرده شد.
منظومههاي عاشقانهاي كه از شاعران پرآوازه برجايمانده است
گویاي این حقیقت است كه آنچه آنان یا عرف حااكم بار جامعاه از
یک زن انتظار داشته است عشوهگري ،زیبایي ،دلربایي ،فریبنادگي و
كام بخشي است ،درمجموع دید منفي بر زن چربش بیشتري داشاته
دارد و در ادبیات فارسي ما چه در نظم و چه در نثر او موجودي است
كه در ردیف آالت و اسباب فسااد و حتاي جاادوگري تلقاي شاده و
سیماي مرد پیوسته بهعنوان موجودي برتر و واالتر از زن در جامعاه
مطرح بوده تصویربرداري از زن مبني بار ظرافات و فتناهانگیازي و
دلبري بوده است .اینچنین ذهنیتي نیز در اندیشه بسیاري از شاعرا و
اندیشمندان ریشه دوانده است كه حتي اگرچه شاعر مستقیماً به ایان
واقعیت تلخ اشاره نميكند ولي باكمي تثمل ميتوان رگههاي چناین
تفكري را در اثر او یافت .در دایرهي منظومه غنائي كاه رابطاه زن و
مرد به نحو بارزتري نمایان است و عاشاق و معشاوق در اصاطكاک
بیشتري به ایفاي نقش ميپردازند ،قطعاً افكار زن ستیزانه اي كه باه
روح جامعهي مردساالري و در دورههاي مختلف حاكم بوده باهطاور
صری یا تلویحي در شعر رسو ميیابد .نظامي یكي از بازر تارین
شاعران صاحب سبک در سرودن منظومههااي عاشاقانه اسات كاه
سبک نمایشي و نگارشاي كاامالً متماایزي در ادب فارساي از خاود
بجاي گذاشته است .گرایش شاعران زمانه همچنین توجه عاوام باه
داستانهاي عشق و عاشاقي و هاوس ناماههاا در ایان دوره رناگ
بیشتري به خود ميگیرد.
در دوره نابسااامان فرهنگااي و تعصاابهااا ،سااقوط معنویاات و
ارزشهاااي اخالقااي و خردگرایااي و ابتااذال نساابتاً عمااومي در پااي
سختيهایي چون ستم شاهان ،زلزله ،قحطي ،جناگهااي خاانگي،

نظامي بهدوراز تمام نابسامانيها سر در گریبان ریاضت فروبارده و در
خلوت صوفیانهي خویش دستبهقلم بارده و مخازناالسارار را كاه

] [ DOI: 10.52547/jic.4.2.39

از میان نگارگراني كه به تصویر كردن لیلي پرداختاهاناد مظفار
علي بیش از سایرین موردتوجه است چراكه بیش از ساایر نگاارگران
به تفسیر و تحلیل شخصي روي آورده است و برخي نگارههایي كاه
ميتوان به قسمت مشخصي از
به امضاي وي درآمدهاند را بهسختي 
داستان تعمیم داد .بهعنوانمثال مظفرعلاي در نگااره دیادار لیلاي و
مجنون در بیاباان (تصاویر  )2لیلاي را در دل طبیعات گاویي درون
جعبهاي زنداني و دستنیافتني كرده است و از این طریق تفسیر خود
را از این بخش از قصه ارائه ميدهد كه در نوع خود بسیار قابلتوجاه
است .هرچند دیدار مجنون و لیلي در بیابان یكي از سوژههااي رایا
در نگارگري خمسه نظامي بوده اسات و ایان صاحنه بارهاا توساط
نگارگران به تصویر درآمده است.
همچنین ميتوان گفت در تمامي نگارههاي تیموري و صافوي
نميتوان تفاوت خاصي را بین چهره لیلي با چهره سایر زنان موجاود
در نگاره در نظر گرفت و ميتاوان گفات هماه چهارههاا در قاالبي
یكسان تصویر شدهاند و تفااوت تنهاا در حالات قرارگیاري لیلاي در
تصویر و شكل لباس اوست.
چهرهي زن در تاریخ ادبي ایران از آغااز تاا عصار حاضار و در
ادوار مختلف با اوج و حضیضي نابرابر هماراه باوده اسات .جساتجو
درگذشتههاي دور و اوراق پارهپاره و گاه نوشتهنشاده تااریخ ،در پاي
هویت راستین زن و اثبات قدرت زنانه درگذشته او ميتواند بار دیگار
به جال و درخشندگي موقعیت او كمک كند .پرده برداشاتن از چناین
واقعیتي در گسترهي تاریخ ادباي ایاران در نگااه اول شااید انگشات
نهادن بر طرد زن از محدودهي مردانهاي است كه تاریخ ایران گاواه
آن است ولي در زندگي امروزهي ایران زن ایراناي كاه باه جبار یاا
اشتیاق بهسوي تلییر شكل كیفي در زندگي بهپایش مايرود .اثباات
حضور قاطع زن در كنار مرد صرفنظر از برخاي تناگنظاريهااي
تاریخي و ادبي نه بهصورت یاک تقابال بلكاه در هیبتاي همساو و
واقعیتي است كه ميتواند روزنهاي به كشف آن حقیقت دیگار یعناي
اهمیت و نقش و توانایي و آگاهي براي رویارویي باا جهاان معاصار
وي است .پنداشتي كه از طریق فرهنگ قدیم ما سینهبهسینه باه ماا
رسیده است غالباً در جهت نفي سرافرازي و ارج نهاادن او درحركات
بوده و حتي به خودزن نیز باورانده شده است.
در حیطه ادب ،بهجز افسانهها و ضربالمثلها بخشي از میارا
فرهنگي كه تودهي مردم نگاهبانان آن هستند در هایچ جااي دیگار
نامي از زن نیست .در ادبیات آموزشي و مكتبي و تعلیماي وجاود زن
نفي و حتي انكار شده اسات .در ادبیاات شااعرانه و غناائي عرفااني
ازآنجاكه باز صحنه غلبه ذهن بر رفتار است ،تقادیس و ساتایش زن

(Internet Website: si.edu/museums/freer)gallery
Freer gallery, Washington, Attributed to Sheikh
Mohammad.

نظااامي در ساایماي لیلااي ،عصاایان زن و خویشااتن را علیااه
اجبارهاي زیستن ناشي از نظام غلط و غیرانساني نماایش مايدهاد.
شخصیت وي را باآنكه بهزور و بهاكراه به ابن سالم دادهاند گوناهاي
ميپرورد كه بهجاي تسلیم ،مبارزه ميكند .عمل لیلي در تپانچه زدن
به چهرهي ابن سالم و عدم تمكین او ،حركتي نماادین اسات علیاه
نظم قرونوسطایي و بيتوجهي جامعه به زن .لیلي تپانچاهاي چناان
زد....

نتیجهگیری

از مهمترین عوامل شكلگیري تاصویر مثاالي در نگاارگري ،مايتاوان
بهنظام طراحي حاكم بر پیكرهها اشاره كرد كه مبتني بر قواعد طراحي و
ترسیمات پرگاري اسات .این نوع از طراحي بیشترین ساهم را در میاان

] [ Downloaded from jih-tabriziau.ir on 2022-03-17

پینوشت

عوامل ایجاد تصویر مثاالي در نگاارگري باهطاوركلي و نیاز در نماایش
تصویر زن به عهده دارد .در این نظام طراحي ،كلیت اندام و نیاز اجازاي
آن در قالب خطوط منحني منطبق بر قسمتهایي از محیط دایارههااي
متعدد و در اندازههاي متفاوت قابلیت بازیابي دارد .این نظام هندسي كاه
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ادیبان و سپس هنرمندان نگارگر از تعابیر و تفاسیر حكیماناه دربااره
وجااود زن ،همچااون مرجعااي مطماائن اسااتفاده مايكننااد؛ چنانكااه
تصویري مثالي از زن را در نگارهها رقم ميزنند .بررسي ویژگيهایي
كه از زن در منابع حكمي ،عرفاني و ادبي تفكر اسالمي ایران وجاود
دارد زمینه را براي بررسي چگاونگي ارائاه تصاویر زن در نگاارههاا
هموار ميكند.
در جواب سؤال اول ميتوان مطارح كارد كاه فیگاور لیلاي در
نگااارههاااي عصاار صاافوي پویاایي و تحاارک بیشااتري نساابت بااه
نگارههاي دوره تیموري دارد و این نیز به دلیل دگرگونيهاي سبكي
و فرمالیستي در دوران صافوي اسات .موقعیات قارار گارفتن لیلاي
درصحنهها بهگونهاي است كه عمدتاً مركز توجاه تصاویر باه شامار
ميرود .در نگارههاي عصر تیموري و صفوي ميتوان لیلي را نجیب،
معصوم و افسونگر توصیف كرد كه توجاه مجناون و ساایرین را باه
خود جلب كرده است و خود بهجایي بیارون از نگااره چشام دوختاه
است .لباس لیلاي در دوران تیماوري باا ساادگي بیشاتر و تزئیناات
كمتري نسبت به دوران صفوي به تصویر درآماده و از تجماالت تاا
حدودي دور نگاه داشته شده است .حالت سر لیلي در اغلب نگارههاا
مورب و سوي نگاهش به سمت پایین است .گرچه در اكثر نگاارههاا

لیلي همراه باا مالزماانش باه تصاویر درآماده اسات ،لایكن خاوي
اشاارافیت در او دیاده نمايشااود .حالاات نشسااتن او از ساابکهاااي
تصویرسازي رای زمانه پیروي ميكند و بهغیراز چند مورد خاص كه
در داستان لیلي در حااالتي خااص توصایفشاده اسات ،در ماابقي
نگارهها حالتي سنگین و موقر دارد .رنگ پوست او در تمامي نگارهها
روشن است و از دستهاي باریک و كشیدهاي برخوردار است.
جواب سؤال دوم را اینگونه ميتوان مطرح كرد كه در بررساي
نقش اسطورهاي لیلي در ادبیات ،یک سري تصاویر هستند كه عاین
متن كشیده شدهاند و در بعضي تصاویر بالعكس .در اینجاا بازنماایي
زماني است كه ما با آن پدیاده روبارو شادیم و نقاشاان باهصاورت
بازنمایي برداشت شخصي خود را از متن اصلي به تصویر ميكشیدند.
با توجه به تعدد فرقههاي عرفاني ،شكل صور نگارههاا نیاز متفااوت
بوده است؛ یعني این ابتدا در محتواي شاعر تجلاي كارده ،ساپس در
سیرت و روش زندگي هنرمند از طریق پایبندي او به فرقههاي خاص
عرفاني مانند فرقه نقشبندیه نمایان شده اسات و درنهایات در شایوه
اجراي اثر تثثیر گذاشته است .منبع الهاام اصالي آثاار نگاارگري كاه
بهنوعي تصویرگري متاون ادباي اسات ،هماین آثاار هساتند .پاس
نميتوان منكر تثثیرات اندیشههاي عرفاني بر نگارگري شد.


آن در نقاشی ایرانی

زن گاار چااه بااود مبااارز افكاان
آخاار چااو زن اساات ،هاام بااود زن

تحلیل تطبیقی نقش اسطورهای لیلی در آثار نظامی و جامی و بازنمود

منظومهاي كامالً حكمي و اخالقي است مينویسد.
داستان لیلي و مجنون داستان نافرجام قایس بانبناي عاامر و
لیلي بنت اسعد از همان قبیله است .اصل این داساتان عرباي اسات.
داستاني كه نویسندگان بزرگي چون ابن ندیم ،ابوالفرج اصفهاني ،ابن
نباته به آن اشارهكردهاند .نظامي در تنظیم حكایات لیلاي و مجناون
غالباً به منابع عربي نظر داشته و تا آنجا كه ممكن بوده است تاالش
داشته اساس قصه را دستخوش تلییر و تحول قارار ندهاد .بناابراین
نگاهي كه در این منظومه به زن شده اغلب معلاول ناوامیس عصار
جاهلیت و آدابورسوم اعراب بادیاهنشاین اسات ( Sotudian, 2008,
 .)p.98تا عقاید نظامي .هرچند نظامي نیز با مقایسهي اساس داستان
و چهارچوب این منظومه و جایگاه زن در عصر جاهلیات باا جایگااه
زن در عصر خویش كامل بيطارف نباوده اسات و هار جاا مجاالي
ميیافته ،نمایي از وضعیت زن را هرچند مختصار در نقاشاي منظاوم
خویش ترسیم كرده است.
در داستان لیلي و مجنون ،لیلي تصویري است از یاک زن كاه
حتي از آزادي انتخاب همسر نیز محروم است و نميتواند در پاسخ به
عشق راستین خویش همسر آتي را برگزیند .موجاودي كاه در یاک

نظام پوسیده مانند دوران فئودالیته حق انتخااب در هایچ ماوردي را
ندارد .به همین جهت اگرنه همه بلكه اكثار غامهاا ،اضاطرابهاا و
ناااتوانيهاااي او ،حاصاال مقااام و موقعیاات زن در آن دوران اساات.
احساس انساني او بهعنوان یک زن بایستي در میاناهي آدابورساوم
راكد و منجمد عصر جاهلیت مدفون شود اینجاست كه با طنز تلخاي
نظامي ميگوید:
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