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تفسیر-نقش-لیلی-و-مجنون-در-آثار-غیاث-الدین-بارویکرد-آیکونولوژی*

شهرهفضلوزیری**
احمدتندی***

چکیده 
احیای-دوباره-موضوع-آیکونوگرافی)iconography( و-آیکونولوژی-)iconology(-در-نظام-مطالعاتی-اندیشه-و-فرهنگ-غرب-
حضور-پر-اهمیتی-یافته-است.-در-این-مقاله-سعی-شده،-به-دالیل-انتخاب-موضوع-نقش-لیلی-و-مجنون-و-جهان-بینی-شرایط-خلق-
این-آثار-توسط-غیاث-الدین-نقش-بند-تا-حد-قابل-استنادی،-دست-یافت.-به-همین-منظور-با-تکیه-بر-نظریه-آیکونوگرافی-وآیکونولوژی،-
درونمایه-های-تصویر-لیلی-و-مجنون-در-ادبیات-و-تفکر-غالب-بر-فرهنگ-و-زمینه-ای-که-اثر-در-آن-پدید-آمده،-بررسی-می-شود.-جهت-
نیل-به-این-مقصود-پس-از-پرداختن-به-ادبیات-داستانی-لیلی-و-مجنون،-پارچه-هایی-منقوش-به-این-روایت-را-در-دوره-صفوی-با-
تکیه-بر-مراحل:-توصیف،-تحلیل-و-تفسیر-مورد-ارزیابی-قرار-خواهد-گرفت.-دردوره-های-تاریخی-نساجی-ایران-خصوصاً-در-دوره-
صفوی-موضوعات-نگارگری-در-نقوش-پارچه-ها-به-کرات-به-کار-گرفته-شده-است-که-در-این-مورد-روایت-تصویری-از-خمسه-

نظامی-مورد-توجه-بافنده-بوده-که-غیاث-الدین-با-این-انتخاب-نقش-بر-پارچه-زده-است.--

کلیدواژه ها: آیكونوگرافی،آیكونولوژی،پارچههایصفوی،غیاثالدین،لیلیومجنون،نظامی

*.اینمقالهازرسالهدکتریباعنوان»مفاهیمنمادینآیینیدرمنسوجاتصفوی«استخراجشدهاست.
Email:vaziri@asc.ac.ir.عضوهیأتعلمیدانشگاهعلموفرهنگ،تهران.**
Email: Tondi@art.ac.ir                                                                           .عضوهیأتعلمیدانشگاههنر،تهران.***
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مقدمه
پارچههایصفویبازنمایدورهایازتاریخهنرپر
ارزشایراناست.نقوشمنحصربهفردپارچهها،حمایت
از بافت، در آوری فن هنر، این حامیان پرقدرت
امروزه است. دوره این پارچهبافی هنر خصیصههای
اهمیتشناختبیشتراینآثارهنری،دانشبیشتریرا
رویكرد آیكونولوژی، راستا این در میطلبد. کمک به
نظریمهمیدرحیطةهنروروششناختیاستکهآثار
هنریراازورایزمینههایسیاسی،اجتماعیواقتصادی
هردورهبازگومیسازدواثرهنریرابهعنوانسندی
ازیکدورةتاریخیمعرفیکردهودرنهایتدستیابیبه
اثرراممكنمیسازد.اینرویكرددر محتوایمعنایی
زمرهروشهایتحقیقکیفیاستکهقدمتیبهاندازه
تاریخهنردارد.بههمینجهت،بررسینقشدوپارچه
با مجنون، و لیلی موضوع با نقشبند غیاثالدین از
بهرهگیریازمراحلسهگانهآیكونولوژیپانوفسكیکه
بهترتیبسلسلهمراتب،زمینهسازیكدیگرند،میتواند
درپیشبرداینتحقیقمناسبباشد.تالشبرایناست
کهبهزمینهوالیههایدرونیایندواثرپرداختهشود
بازخوانی و احیا بیشتر، شناسایی موجب امر این که
مجددآنهاخواهدشد.روشآیكونوگرافیوآیكونولوژی
کهمیتوانندبانمادنگاریونمادشناسیتصویرمترادف
باشند،تنهادرحوزههایمیانرشتهایقابلاجراهستند.
ازاینرودانشهایگوناگونرابهیاریمیطلبند.به
بازتاب و مجنون و لیلی داستان روایت منظور همین
نقوش و نگارگری منظوم، ادبیات در آن تصویری
ازایندیدگاهکههدفآنورودبه پارچههایصفوی
این در  شد. خواهد مقدور است، اثر رمزگان دنیای
مقاله،توصیفتحوالتتاریخیوجغرافیاییوباورهای
بازتابآنها و بررسیهایدقیقساختاری با فرهنگی
خواهد صورت صفوی دوره هنری رایج درسبکهای
شمایل مطالعات و رویكرد این به دستیابی گرفت.
شناسانهاینامكانرافراهممیسازدکهبااستفادهاز
تأثیر ادبیاتوهنربهویژهنگارگریو خوانشدوگانه
آنهابرنقشپارچههایصفوی،بسترمناسبیرابرای

مطالعاتتاریخهنرنساجیدورهصفویهفراهمگردد.

بررسی ریشه های تاریخی ـ اجتماعی شخصیت 
داستان لیلی و مجنون در ادبیات عربی و 

فارسی

منابع داستان
درموردناممجنونوهویّتاووداستانعشقورزی
از اّما است. نقلشده متناقضی و گوناگون روایات او،
مقایسهروایتهاییکهنقلکردهاستچنینبرمیآید
و باشد داشته هم تاریخی حقیقت مجنون، اگر که
وی دربارة کم دست نباشد ساختگی نیز او داستان
مبالغةفراوانیشدهاست.»اّماآنچهمسلّماستاینكهدر
العربدردورهموردنظرتعدادیازشاعرانبه جزیرة
مجنونملّقببودهاندواینلقبدامنةمعناییگستردهای
اشعار کنندة گردآوری که نیز والبی ابوبكر و داشته
مجنوناست؛اینمطلبراتأییدکردهاست«)اردانی،

.)45:1391

محدودۀ زمانی و مکانی داستان
محدودةزمانیومكانیداستانلیلیومجنونهمبه
به مربوط عربی آثار »در است. نشده مشّخص درستی
مجنون،ازدوشخّصیتتاریخیمشهور؛یعنیعمر)محمد(
بنعبدالرحمنبنعوف)م13هـ.ق(فرزندیكیازصحابه
پیامبراسالمونوفلبنمساحقعامری)م78هـ.ق(یاد
را لیلیاستونقشمیانجی قبیله از )نوفل شدهاست.
دارد.بامجنونمالقاتميکندودرراهرساندناوبهلیلي
مدینه صدقات گردآوری مأمور وی ميکند.( هم تالش
است.ایندودرداستانلیلیومجنوندرراهجلبرضایت
تالشهای مجنون با دخترشان ازدواج برای لیلی قبیلة
بیحاصلیکردهاند.اینمطالبمارابهایننتیجهمیرساند
کهمجنونبهاحتمالبسیارزیادحدودسال80هجریاز
دنیارفتهاستویادستکمبایدتاریخزندگیاورابی
حقیقت دانست. محدود سالها همین به ابهامی هیچ
دیگریکههمةمنابعآنراتأییدمیکنند؛انتسابمجنون
بهقبیلةبنیعامراست.اینقبیله،تیرهایاز»هوزان«بوده
استکهدرشمالجزیرةالعربمیزیستهاند.محلزندگی
ورفتوآمدعامریانسرزمینگستردهایبودکهازحجاز
تانجدراشاملمیشدهاست؛اینپهنه،ازغرببهدریای
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و )بینمكه ثقیف به ازجنوب یمامه، به ازشرق سرخ،
طائف(میپیوست.ضریهنیزکهنامشدرداستانمجنون
بوده مدینه حاکم قلمرو جزء یاقوت قول به بنا و آمده
است؛ناحیةهمجوارعامریانبودهوانگیزةآمدنعامالن
مینماید. توجیهپذیر سرزمین این به مدینه از را خراج

)اردانی14:1931(

لیلی و مجنون در زبان فارسی
ازقرنچهارمهجریقمری ومجنون لیلی داستان
ایرانیقرارگرفتهودرآثار ادیبان موردتوّجهشاعرانو
)م رودکی به منسوب رباعّیات درمیان است؛ آمده آنان
923هـ.ق(دریکرباعیناملیلیومجنونذکرشدهو
اینآغازقرنچهارماست.رابعهبنتکعبقزداری)منیمه
قطران .ق(، هـ 234 )م دامغانی منوچهر ه.ق(، 4 دوم
تبریزی)قرن5ه.ق(،مسعودسعدسلمان)نیمهدومقرن
5ه.ق(،ناصرخسرو)م184هـ.ق(،امیرمعزی)م815هـ
.ق(،باباطاهر)اواخرسده4ه.ق(دراشعارخودازلیلیو

مجنونسخنگفتهاند.
»درقرنششمهجرینیزکهاوجشهرتاینداستان

است،تقریباًاکثرمتوننثرونظماینقرنبهاینداستان
دو این نام بیانهایمختلف، و تعابیر با و کرده اشارتی
دلدادةبیابانیرادرآثارخودآوردهاند.شواهدنشانمیدهد
کهداستانلیلیومجنوندرقرنششمشهرتیبهسزا
داشتهوزبانزدعاّموخاّصبودهاست،بههمینسببهم
شاهشروان،ابوالمظفراخستانبنمنوچهر،کهادبدوست
اینداستان پرداختن و بهساختن را نظامی است؛ بوده
تشویقکردهاست)سجادی،222:2731-602(.ازقرن
و یافت شهرت نظامی مجنون و لیلی نیز بعد به هفتم
حدودچهلمثنویبهتقلیداووسیزدهمثنوینیزبهزبان

ترکیسرودهشد.
باتوجهبهاینكهریشةداستانلیلیومجنون،عربی
تحلیلی، مورد آن عربی روایات با نظامی داستان است،
مقایسهوتطبیققرارخواهدگرفت.بدیهیاستکهقبل
ارائهمختصریازروایتهایعربیوروایت ازاینعمل،

نظامیازاینداستاناجتنابناپذیراست.

روایت های عربی
پیدا برای اصلی روایت عربیمجموعاً،سه مآخذ در

شدناینداستان،موجوداست:
لیلیکههردو نام به بادختری ملّوح بن 1.»قیس
خانوادة چهارپایان چرانیدن هنگام بودهاند، خردسال
خویش،آشنامیگردد.آندوبههمدلمیبندندوپساز
رسیدنبهسنبلوغ،خانوادةلیلیاوراازدیدقیس،دور
نگاهمیدارند.درپیآنجدایی،عشقیتوانفرساوجانكاه
سراسروجودقیسرافرامیگیردوشوروغوغاییبهپا

میکندو...
2.قیسولیلیازیکقبیلهوباهمآشنابودهاندو
براییكدیگرشعرمیخواندندوسپسدلدرگروعشق

همنهادندو...
3.قیسولیلی،هردوجوانانیبلندباالوخوشسخن
وشاعربودهاند.روزیقیسدربیابانازجاییمیگذشت،
بود، میانشان لیلیهمدر زنانودخترانکه از گروهی
نیز او بپیوندد، آنها بهجمع که کردند دعوت را قیس
پذیرفت،سرانجامشترخودراکشتتاخوراکیبرایآنها
بسازداّماپسازگفتوشنودادبی،جوانیدیگرپیداشد
وبهجمعآنانپیوست.زنانودخترانازجملهلیلیقیس
رارهاکردندوبهآنجوانرویآوردند.اینکاربرایقیس
بسیارگرانآمد.البتهاندکیبعد،لیلینیزعشقخودبه
قیسرابرزبانآورد.بهدنبالاینرویداد،آوازةعشقآن

دوبرسرزبانهاافتادو...
بههرحاللیلیومجنونوداستانپرشورآنان،وجود
خارجیداشتهیانداشتهباشد،ازارزشگزارشهاواشعار
وروایتهاییکهبهمجنوننسبتدادهاند،نمیکاهد،چرا
کهایناشعار،درادبپارسیوترکی،پایگاهیبسواال

یافتهاند)اردانی،74:1931(.

روایت نظامی
»دراواسطقرنپنجمهجری،بادیهنشینانحجازبه
ناصرخسروویرانههایقلعهایرادرحوالیطائفنشان
دادندکهمحلزندگیلیلیبودواودرسفرنامهخود
است. عجیب غایت به داستانی آنان داستان نوشت:
که آمد باعث شگفت، داستان این انتشار و شهرت
اخستانبنمنوچهرازنظامیبخواهدکهآنداستانرا
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بهنظمدرآورد)احمدنژاد،31:1372(.برايداستان
تاریخي زمان نتوان تحقیق به شاید مجنون و لیلي
تعیینکرد.هرچندمعلوماست،قصهایاستمربوطبه
عشقودلدادگیکهریشهدرپیشازظهوراسالمدارد
کهدرعصرامویان،صورتيآرمانيومثاليیافتهاست.
»طرحکلیاینداستاندرروایتنظامیکه4700بیت
برایآنسرودهاست،چنیناستکهبینکودکیبهنام
مكتب، در او همسال دختر لیلی، و بنیعامر قیسبن
عشقیآغازمیشودوغیرتوتعّصبعربیدرسرراه
اینعشقپرشورمعصوم،مانعهاپدیدمیآورد.لیلیبه
از که قیس و میرود سالم ابن نام به شوهری خانة
مداخلةپدروازوساطتنوفل،بهرهاینمییابد،مجنون
جانوران با و میگذارد بیابان به سر و میشود واقعی
صحراانسمیگیرد.نهخبروفاتپدرومادرکهدوراز
اوودرغماومیمیرند،اوراازشیداییبازمیآوردونه
مرگابنسالم،اورابهوصالوکاممیرساند.دراین
میانلیلینیزناکاممیمیردومجنونهموقتیبرسر
تربتاومیرودجانمیدهد.نظامیصحنههایداستان
راآنچنانجانداروگویارسمکردهاستکهخوانندةخود
رابیاختیارهمراهقهرمانانداستان،پیشمیبرد.نظامی
خودنیزصحنههاییبراصلعربیاینداستان،افزوده
است.ازجملةصحنههایافزودهشدهعبارتنداز:رفتن
مادرمجنون، ودیدن بوستان و بهار تماشای به لیلی
آشناشدنودیدارسالمبغدادیبامجنون،وفاتیافتن
ابنسالم،شوهرلیلیو...کههیچیکازاینصحنهها
دردیوانمجنونوگزارشهایروایتیپراکندهازاین
داستانبهچشمنمیخورد)غالمرضایی،233:1370:
و استطراد آن اینكه بر نظامیعالوه روایت 226(.در
پراکندگیونپختگیونارساییمنطقینظمداستانکه
درروایتهایعربیداستاندیدهمیشودوجودندارد،
روحفرهنگوادبپارسیوویژگیهایتمدنوفرهنگ
ایرانی،درجایجایداستان،لیلیومجنونچشمگیر
است.رفتارشخّصیتهایداستانبهرفتارکسانیکهدر
بیابانتربیتیافتهوازآموزشوپرورششهرنشینیبه
دیدار صحنه او دارد. شباهت کمتر باشند، مانده دور
مجنونولیلیرادربوستاندرفصلبهارتصویرمیکند
و آوازخوان پرندگان و گیاهان و گلها توصیف به و

بوستان، این که گویی میپردازد. ... و عاشق بلبالن
بخشیازمحیطبیابانیعربنیستبلكهبهشتخداوند
بررویزمیناست.دیگرشعرایفارسیزبانبهشیوه
آنان از برخی کردهاند؛ اشاره داستان این به دیگری
مضامیندیگریبرداستانافزودهاندویاحوادثفرعی
داستانرابهابتكارخودتغییردادهوبهگونهمتفاوتی
بیانکردهاندوبهذکرحوادثیپرداختهاندکهدرهیچ
یکازروایاتقبلیداستانگفتهنشدهاست.برخیاز
اینحكایاتحتیبااصلداستاننظامینیزدرتناقض
است.براینمونهـعطار،مولویووحشیبافقیهمگی
ازروینازیبایلیلیدراشعارجامی،برخالفروایات

پیشازخودخبرمیدهند.


ادبیات در دوره صفوی
صفویاندودمانیشیعهبودندکهدرسالهای907تا
1135هجریبرایرانفرمانرواییکردند.دردورةصفوی
هنر و فرهنگ مطالعات روند در مهمی نقش مذهب
خوبی به دینی مفاهیم و هنر بین ارتباط و داشت
پایهگذاریشدهبود.اماادبیاتازاینتوجهبهرهچندانی
نبردوازرشدوآفرینش،کمیدورماند.»نتیجهسیاست
تعصبآمیزمذهبیشاهاسماعیلوجانشینانشآنبود
و مثنویساز و غزلسرا ذوق خوش گویندگان که
داستانپردازکهدرایرانبودندازدربارهادوریجستند
ویابرایاشاعهبهدربارهایمشوقعثمانیوتیموریـ
هندرویآورند«)صفا،94:1353(.درمیانهنرهای
موردتوجه،کتابآرایی،نگارگریونساجیبسیارمورد
توجهصفویانقرارداشتند.بهطوریکهطیفوسیعیاز
کتبادبیواشعارقدمابازنوشتوتصویرسازیشد.از
در بار چندین که نظامی ازخمسة نسخههایی جمله
دورةصفویبازنویسیوتصویرسازیشد.گفتهمیشود
ازآثارنظامیحتییکمثنویازخمسةاوکهدردورة
است. نشده دیده باشد آمده در نسخ به شاعر حیات
به مربوط خمسة نسخه معتبرترین و قدیمیترین
کتابخانهپاریساستودرسال763هجرینوشتهشده
است.نسخخمسهنظامی،هرقدراززماننظامیدور
شدهاست،درابیاتوضبطکلماتباهماختالفزیادی
پیدا کردهاند.دهنسخهخطیازخمسهنظامیشناسایی
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شدهاستکهچهارنسخهازقرنهشتموبقیهازقرن
نسخ اختالف ودهمهجریهستند.شایددالیل نهم
خمسهرابتوانبهکاتبانینسبتدادکهدرحیننوشتار
ناتوانیدرخواندن یا متنبهدلیلعدمدانشادبیو
متونپیشازخودویاازرواجافتادنبعضیازواژگان
ادبیتغییراتیرادرمتنبوجودآوردهباشندویاحتی
اینگونهقضاوتکردکهسلیقهحامیانهنر میتوان
بوده دخیل داستان روند در نگارگری و خوشنویسی
به تاریخکتابتنسخههرقدر بهطوریقین اما است.

عصرشاعرنزدیکباشدارزشآنبیشتراست.

نقوش پارچه های صفوی
اصوالًدرفرهنگپیشازاسالمدرایرانوحتیدوره
اسالمی،هنرمندانبهندرتنشانواثریکهدرآنبه
معرفیوموجودیتخوداشارهکردهباشند،دیدهشده
اینخصیصه بر باتكیه نیز است.ویژگیهنراسالمی
فردیتدرمیانهنرهایایرانیرانادیدهمیانگارد.این
ویژگیدرمیانهنرمندانبافندهنیزمشاهدهمیشود.
ترکیب و پیچیده بافتهای نقوش، از ماهرانه استفاده
رنگهادرپارچهها،ایرانیانراقادرساخت،منسوجاتی
فردی به منحصر تنوع و ویژگی از که کنند تولید
برخوردارباشند.اینهنرصنعتدردورهصفویبهچنان
اوجشهرتیرسیدکهدرروزگارخودخواستارانزیادی
ازگوشهوکنارجهانپیداکرد.آنچهپارچههایصفوی
تنوع تاریخیمتمایزمیسازد،وجود ازدیگردوران را
نقوشگلوگیاهوتصاویریبهسبکمكاتبنگارگری
و بافنده نام دوره، این موجود آثار از بعضی در است.
طبقهبندی در که شد اضافه پارچهها متن به طراح
تاریخیپارچههانقشارزشمندیایفامیکنند.اگرچه
کتابآراییمكاتبصفویازمكتبهراتتأثیرگرفت،
اماتأثیرمشهوداینمكتببرنقوشپارچههایصفوی
دورة خصوصاً اصفهان، به پایتختی انتقال دوره در را
انتقال از پس یافت. میتوان عباسکبیر شاه حكومت
ابداع نگارگری متفاوتیدر اصفهان،سبک به پایتخت
شدکهتأثیریدرنقشپارچههایبافتاصفهاننداشت،
در زمان آن در که آنچه به پارچه بافندگان که زیرا
حیطهنگارگریدراصفهانرخمینمودتوجهنداشتند.

»آنانپارچههاییباموضوعداستانهایادبیبههمراه
و بوستان و باغ در گیاه وگل، نقوشیچونحیوانات
در بهتصویر  را تأثیرمكتبتبریز  ریزهکاریهایتحت
میآوردند.نسبتها،طرزقرارگیریوجزییاتپیكرههای
انسانی،حیوانیوپرندگانیکهتوسطهنرمنداندربار
اینگونه قاعدهمنددر بهصورتی بودند استفاده مورد
پارچههایفاخربكاربردهمیشدومعموالًرویزمینهای
تکرنگ،خالیازنوشتهواغلبدرمناظرطبیعینقش
میشدند.جالباستبدانیمکهطراحانبهجایآنکه
بررویپارچهها،نشانههایدودمانسلطنتیصفویرا
نقشکنند،درتزیینازافسانههاوادبیاتایران،مانند:
روی بر گرفتهاند. الهام نظامی خمسه و شاهنامه
بردارنده در عمودی طرحهای دوره، آن پارچههای
معروف داستانهای گونه این از صحنههایی و اشكال
هستند؛مانند:عاشقانتیرهبخت،یعنیلیلیومجنون،
وسوسه برای زلیخا ناکامی شیرین، و خسرو مالقات
یوسفکهبرآنهانقششدهاند«)بیكر،127:1385(.
به هم که بودند صفوی دورة در نامآوری هنرمندان
پارچه نقش و بافت به هم و میپرداختند نگارگری
مبادرتمیورزیدند.درایندورهاستکهبانامطراحان
ایران، هنربافندگی تاریخ در بار نخستین برای پارچه
روبرومیشویم.ازایندورهنامحدوددوازدهنفربرروی
پارچههایفاخر،بهعنوانبافندهبهچشممیخورد،که
به معروف یزدی علی غیاثالدین آنان، همه سرآمد
غیاثالدیننقشبنداست،هنرمندنامآوریکهسرآمد
روزگارصفویدرعرصههنربافندگیبودوداستانلیلی
آورد. در تصویر به پارچه روی بر را نظامی مجنون و
ازطرحو »تغییراتوجابجاییهادرزمینهسنتاعم
اندیشهیاموضوع،مقارنباظهورهنرمندانبزرگوبه
واسطهقدرتشخصیتایشاندرنگارگری،خصوصاًدر
ارتباطبامكتبهراتوتبریزباظهوروحضورهنرمند
بلندآوازهایچونبهزادبیشازپیشموضوعیتومصداق
پیداکرد«)عبدی،136:1390(بهنظرمیرسد،حضور
موضوعاتیمانند:عشاق،زندگیاشرافدراقامتگاههاو
باغوگلگشتبررویپارچههایصفوی،نگارگررااز
بندوابستگیبهنگارشرهانمودهوهنرشمنزلتیواال
بدستآوردهوبهمقامینایلگشتهکهطراحیپارچهرا
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بهزیرنفوذخودکشاندهاست.»مجموعهزیباییازاین
گونهپارچههادرقصرروزنبرگکوپنهاگوجودداردکه
آنجا به میالدی،سفیران قرن11هجری/17 آغاز در
بردهبودند.ازمیانآنهاقطعهایباتكراربیپایاننقش
ازهرسو،صحنهاندوهبارلیلیومجنونرانشانمیدهد
کهبهگفتهبازلگریبرخیازایرانیانازرویفراموشی
وبدونتوجهبهرقتیکهازمالقاتدودلدادهدرصحرا
به اینکمجنون ناشیمیشودو ازمبارزهبسیار پس
علتازدستدادنمشاعرخودقادرنیستازآنلذت
ببرد،بهتنمیکنند.البتههمگانبااینداستانآشنایی
داشتندوباپوشیدنجامههاییکهازاینگونهپارچهها
مربوط قهرمانی عصر با را خود بود، شده دوخته
میساختندکهبسیارازعصرواقعیخودشاندلپذیرتر
بود«)گری،160:1354(.ناکامیدرعشقبهصورت
استمراردرمیانداستانهایادبیایراندیدهمیشود.
با عارفانه اندیشهای و اشرافی آرمانی زندگی تلفیق
احتیاطوخویشتنداریهنرمندانصفویهمراهبودکه

بهبازنماییتصویریازآندرهنرشانمیپرداختند.

توصیف تصویر لیلی و مجنون در بافته های 
غیاآ الدین

خوش شاعری توانا، نقاش نقشبند غیاثالدین
بهسفارششاه بود.که بافندهایچیرهدست و قریحه
عباسوسایربزرگانآندورانبهبافتپارچههاینفیس
مبادرتمیورزید.خواجهغیاثالدینمعاصرشاهعباسو
ازنوادگانموالناکمال،خطاطمشهوربهعصاربودهکه
ذوقهنریخودراازاوبهارثبردهبود.»صادقیبیک
افشاردرمجمعالخواصنامیازغیاثنقشبندبرده،اورا
ازاهلشیرازوازاوالدسعدیمعرفیمینماید.مؤلف
جامعمفیدیدرمورداومینویسد:هنرهایزیادیدارد،
اوالًدرفننقشبندیوشعربافیمیتوان،نادردورانو
فریدزمانشخواند.شاهانوشاهزادگانایرانوتوران
و نیرومندی و چابكی در طالبند. را اختراعش کاالی
کمانگیرینظیرنداردوبااینحالکمآزارومهربان
است.شیوهطراحیونقشبندیغیاثازطرحهایقرن
دهمیعنیدورةاولسلطنتصفویاناقتباسشدهاست.
بهگواهیآثاربازماندهاودرایجادطرحهایگوناگونو

نقلآنهابررویپارچهمهارتهایبهسزاییداشتهو
دراینرشتهدرایرانبینظیربودهوکسیبهپایاو
مدتها از پس وی )7 )ذکاء،1341: است« نرسیده
زندگیدراصفهانوادارهکارخانههایزریومخملبافی
چنین کرد. مراجعت یزد خود، زادوبوم به عباس شاه
انزوا بهزهدو اواخرعمرخود پیداستکهخواجهدر
گراییدهوبهسرودناشعاریکهاندکیبویتصوفاز
آنهااستشماممیشد،پرداختهاست.تنهاهشتقطعه
پارچهازغیاثالدینشناساییشدهاستکهدرموزههای
با آنها از قطعه دو نگهداریمیشوند. وجهان ایران
نقشیازلیلیومجنونهستند.گوییداستانعاشقانه
راکهدرعینحال استاد این نظامی، ومجنون لیلی
بافندهوطراحبود،سختمجذوبخودکرده شاعرو
بود.یكیازایندوقطعهمخملسرخرنگیاستکهدر
تاریخ و میشود نگهداری ُکلكیان خصوصی مجموعه
مشخصیندارد،امابنابرشواهدمحلبافتآناصفهان
یابهاصطالحسنتی،واگیرهآنبه اندازهراپرت است.
زری دیگر قطعه است. سانتیمتر 32/2 در 65 ابعاد
اطلسگالبتونبامتنمشكیاستکهدرموزةهنرو
تاریخبروکسلواندازهراپرتآن85در23/5سانتیمتر
است.ایننمونهنیزبنابرشواهددراصفهانبافتهشده
است.عناصرمشترکیدراینآثاروجوددارد؛بهطوری
انواع لیلیومجنونحضوردارند. کهدرهردوقطعه
اثر،دیدهمیشوند. اهلیووحشیدرهردو حیوانات
بیابانهای نماینده تنها قطعه، دو هر در شتر حضور
سرزمینهایعربیاستکهآنهمبرگرفتهازسنت
نقشاندازیبررویظروففلزیازدورةساسانیاست.
تنها و ندارد اثروجود وفضایداخلیدردو معماری
کجاوهحامللیلیفضایمحصوردراینآثاراست.درهر
دوقطعهلیلیازمیانکجاوهنظارهگروضعیتمجنون
است»نمایشازپشتپنجرهوباالخانهمعنیتازهایدر
یافت.« راه ایران نقاشی به ازدورهجالیر بودکه فضا
)تجویدی،73:1375(مكتبدورةجالیربهموضوعات
تغزلیوعرفانیوعاشقانهتوجهویژهایداشتوبرای
راه نگارگری به اینمكتب از بارتصویرمجنون اولین
تنی با برهنه نیمه پارچهمجنون قطعه این در یافت.
رنجوروبدونپوششسربهسبکنقاشیهایمیرک،در
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رنگها است. الفتگرفته باجانوران و نشسته کناری
شیوه به غیاثالدین قطعه دو هر در و هستند تخت
قلمکاریودورگیریازسبکرضاعباسیباظرافتو
استادیهرچهتمامتربهحجمنماییونمایشچینو
چروکلباسهاپرداختهاست.برایتزیینبیشتروپر
کردنزمینهخالیمتنپارچه،بوتههایگلودرختچهها
بهمكتبتبریزشباهتدارند.هیچتحرکیازجانبلیلی
و درسكون میرسد نظر به نمیشود دیده مجنون و
و حرکت در حیوانات مقابل، در اما دارند قرار خلسه

جنبشهستند.
قطعهپارچهمخملسرخرنگ)تصویرشماره1(به
مجموعهُکلكیانتعلقدارد.باتوجهبهنقوشوذکرنام
غیاثبرمتنآن،ازقطعهدیگرقدیمیتراست.آنطور
فعالیتاشدر آغاز است،درسالهای روایتشده که
اصفهاننامخودراباعنوانغیاثدرمیاننقوشپارچه
باگذشتزمانرقمعمل بهتدریج و طراحیمیکرد
غیاثرابرپارچههانهاد.اودراینقطعهبرکجاوهنام
سالهای در است. داده قرار شمسهای در را غیاث
فعالیتاش،خودراغیاثالدیننقشبندنیزمعرفیکرده
است.درمتنپارچه،مجنونباتنیرنجورازریاضتدر
افكار در غرق و است نشسته زمین بر حیوانات میان

خویشاست.لیلیبرکجاوهایکهشتریآنراحمل
میکند،بهدیدارمجنونآمدهاست.پارچهزیرکجاوه
خشکوبدونچینوشكنتصویرشدهاست،لیلی
لباسوسرپوشیبهسبکزنانمكتبتبریزبرتندارد.
حضورشتأثیریبرمجنوننداردزیرامجنونغرقدر
تفكراستوگوییدراینعالمنیست.رفتارووقارلیلی
بهشخصیتهاینگارهایصفویشباهتدارد.زمینهاثر
همراه به دارند درشتی برگهای که درختچههایی با
گلهایشاهعباسیپُرشدهاست.حضورپرندهاینشسته

برآنهابازگوکنندهدرختیدرباغرویاییاست.
تصویرشماره2زریاطلسگالبتونبامتنمشكی
استکهدرموزههنروتاریخبروکسلنگهداریمیشود.
اینپارچهبازمینهساتینوریزهکاریهایجناغیبافته
ودرآنازالیاففلزیاستفادهشدهاست.تاریخبافتآن
بهاواخرسدةدهمواوایلسدةیازدهممیرسد.دراین
روایت،مجنونهوشیارترازنمونهقبلیدرحالنوازش
به را نامغیاث پناهآوردهاست. او به آهوییاستکه
صورتعمل غیاثبرکجاوهباسهشمسهتزیینکردهو
رقمشرادرشمسهمیانیقراردادهاست.غیاثباتأکید
براینكهعملبافتتوسطاوانجامپذیرفته،غرورحاصل
ازنقشمنحصربفردشرابازگوکردهاست.درمقایسه
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بانمونهقبلیایناثردارایهماهنگیوتوازنبیشتری
است.تصویرمجنونآنبخشیازداستاناستکهرها
گشتنآهوازدامصیادورستنازمرگبهکمکمجنون
رانشانمیدهد.برخالفنمونهقبلیکهدرآنجامجنون
هوشوحواسدرستینداشتدراینجانسبتبهحضور
لیلیآگاهاست.باتنیرنجورآهوییرادرآغوشگرفته
وآهویدیگریدرهماننزدیكیدرجستوخیزاست.
گوزنبزرگکهبسیارطبیعیوزیباتصویرشدهعلیرغم
حرکتشیربهطرفشآراماستوبهمسیرحرکتشیر
مینگرد.تصویرمجنونبازهمبهشیوهمیرکاست.نگاه
لیلیومجنونبهصورتمایلهمدوختهشدهاست.در
در که میشود دیده دگمه لیلی لباس روی بر اینجا
نگارگریهایسبکاصفهاناینعنصرتزیینیبرلباسها
اضافهشدهبود.شخصیکهافسارشترحملکنندهلیلی
رابرعهدهدارد،بهصورتمانعیدرمیانلیلیومجنون
است.اینشخصبرایبهعقبراندنشترازپیشروی
کجاوهحامللیلیبهطرفمجنون،چوبیرابهحالت
ضربه از جلوگیری برای شتر و است برده باال تهدید
چوبدستیخودرابهعقبکشیدهوبادهانبازواکنش
شخص، این حضور از منظور شاید است. داده نشان
همسرلیلیابنسالمباشدزیراظاهریآراستهداردو
ممتاز مردان پوشش رایج شیوه به سربندی و لباس
به شباهتی و شده نقش براندامش اصفهان مكتب

شتربانانندارد.بررویقبایاونیزدگمهدیدهمیشود.
ویبرایسهولتحرکتدربوستاندامنقبایخودرا
جمعکردهاستودرشالکمرشفروکردهاست.در
که بود تبریز آن از پس و هرات مكتب نگارههای
فعالیتهایغیررسمیوعادیاشخاصبهتصویردرآمد.
محملوتزییناتشترزیباترازنمونهقبلاستوپارچه
زیرکجاوهباحرکتشتربهپیچوتابافتادهاست.همه

جزییاتکاملوبدوننقصبهتصویردرآمدهاند.

تحلیل تصویر لیلی و مجنون در بافته های 
غیاآ الدین

آگاهیازنیتوقصدهنرمنددربوجودآوردهاین
نقوشبرپارچهها،تاحدیبااحتماالتقابلقبولیروبرو
انتخابداستان نظامیدر تأثیر نظرمیرسد به است.
توسطغیاثامریاتفاقینباشد.سرودناشعاریعارفانه
تصوف بوی که یزد به مراجعتش سالهای در او از
با جوانی روزگار از او که دارد این از سخن میدهد،
چنیناندیشهای،آثارشرابهتصویرونقشدرمیآورده
وعشقعذراازمیاناشعارنظامیدرموردایندودلداده
روحیهصوفیانه با دیگر میانسرودههایشعرای از را
و نظامی آثار از آنچه »مطابق میدیده. سازگار خود
نوشتههایدیگرانبرمیآید،نظامیرابرادرویابرادرزاده
قوامیمطرزی)شاعرسدةششمهجریکهدرسرودن

Museum of fine bostonتصویر2.زریاطلسگالبتونموزةبوستون
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او اشعار در دانستهاند. داشت(، مهارت مصنوع اشعار
کلماتمطرزوطرازبهتكرارآمدهاستواینامراحتمال
قوتمیبخشد. بهشغلمطرزی را او اشتغالخانواده
البتهحریربافیهمدرگنجهآنروزرواجداشتوحریر
امادر بهشمارمیآمد. بهترینمحصوالتآنشهر از
مورداشتغالنظامیبهحریربافییامطرزیسندیدر
دستنیستکهایجادیقینکند.رواجصنعتحریربافی
ایجاد در عاملی میتوانسته نیز گنجه در مطرزی و
تصویرهایذهنیشاعرباشدوسببتكرارکلماتیچون
طرازومطرزدرشعراوگردد«)احمدنژاد،8:1372(
شایدیكیدیگرازدالیلانتخابغیاثالدیندرگزینش
لیلیومجنوننظامی،اشتغالتباروخانوادهنظامیبه
نزدیكی احساس او به نسبت که باشد پارچهبافی فن
میکردهاستوعلیرغماینكهروایاتمتفاوتیازلیلی
ومجنونوجودداشتهروایتنظامیراپسندکردهودر
پارچههابهتصویردرآوردهاست.بعضیازتحوالتبافت
در داشتند، خاص مصارف که پارچهها گونه این در
روزگارپایتختیاصفهانوخصوصاًحكومتشاهعباس
بهوقوعپیوست،حمایتشاهعباسوعالقهمندیاوبه
هنرپارچهبافیدرگسترشبافتپارچههاییاینچنین
اقتصادیواجتماعیاین تأثیرنبود.ازطرفیرفاه بی
این پارچههای سفارش در را شاه کهدست بود دوره
حمایتی چنین تحت میگذاشت. باز نفیس چنین
هنرمندانبافندهبهآزادیعملبیشتریدستیافتندو
رفاه و تاریخی ادبی، عرفانی، استعارات و موضوعات
اشرافیرادرنقوشپارچهبهتصویردرآوردند.پارچههایی
و سلطنتی خاندان و بود اشرافی همیشه گونه این
طبقاتممتازمتقاضیآنهابودندوقطعاَاستفادهازآن
مراسموآدابخاصرابهدنبالداشت،زیراکههمتهیه
مواداولیهآندردسترسعوامنبودوهمبافتآنماهر
وهمحامیپرقدرتوثروتمندیرامیطلبید.درهردو
قطعهتصویرلیلیدرکجاوهایکهبررویشترقراردارد
آن، اصلی داستان بودن عربی علیرغم میشود. دیده
پسند بوستانهای میان از لیلی کجاوه حامل شتر
صفویان،برخالفبیابانهایخشکسرزمینحجازگذر
وسنت تبریز نگارگریمكتب تأثیر اینجا در میکند.
ترکمنیدرذهنیوحسیبودنتصویرقابلدرکاست.

بهنظرمیرسدغیاثازآنمكتبدرایجادطرحپارچه
نگارگر هنرمندان که آنجایی از و است گرفته تأثیر
مكتبتبریزسرآمدروزگارخودبودند،همهخصوصیات
بنام نگارگران از فردهریک به ویژگیهایمنحصر و
مكتبتبریز،غیاثالدینراتحتتأثیرخودقراردادهاند،
بهطوریکهازویژگیسبكیهریکازاینهنرمندان
درنقشلیلیومجنونبررویپارچهبهرهبردهاست.
مكتبتبریزواپسینتجربهبزرگدرهنرکتابنگاری
ایرانیبودکهپسازآننگارگریازکتابآراییجداشد.
درواقعبهنوعیدورانجدیدیدرتاریخنقاشیایران
آغازشدکهدیگرمانندگذشتهمخاطبدربارینداشت
بسنده نگارهها تک بهسفارش نقاشی هنر متقاضی و
میکردند.بهعبارتیاینهنرکمترازقبلاشرافیبوددر
حقیقتپیوندمیاننقاشیوادبیاتازبینرفتهبود.در
موضوعات تصویر به غیاثالدین که بود فضایی چنین
ادبیبررویپارچههاپرداخت.اوبابهتصویردرآوردن
شیوهاستادانمكتبتبریز،شكوهوجاللهنریراکه
دیگرازیاریحامیانپرقدرتبیبهرهبودرادرتارو
پودپارچهیادآورشدوشیوههایطراحیمنحصربفرد
عنوان به را تبریز مكتب نگارگر هنرمندان از یک هر
نشانهویادبودیازآنهنرمنددرآثارشباترکیببندی
موزونبههمپیوندداد.همچنینابتكاراتفنیونوینی
بافت جمله از آورد؛ بوجود پارچه بافت عرصه در را
پارچههایچندتاییکهطرحهارابهصورتبرجستهاز
زمینهمجزامیکرد.غیاثالدینازواقعگراییهایمكتب
اصفهانهمدرپیشبردروایتبرتاروپودپارچهکمک
بسیار لیلی کجاوه حامل شتر طراحی است. گرفته
که است، جامی اورنگ هفت نگاره از واقعگرایانهتر
شیوه درآوردهاند. تصویر به محمد شیخ و مظفرعلی
طراحیمجنونوحیواناتیکهلیلیومجنونرااحاطه
کردهاندبازهمنشانازتأثیرمیرکبرغیاثدارد.این
ویژگیهاشاملبازیهایحرکتیجانوراننظیربهعقب
نگریستنبز،شیوهبازنماییگرگ،شیردرحالاستراحت
وتصویرببر،همهدرنگاهنخستیادآورهنرنماییمیرک
هستند؛امانسبتبهکارمیرککمترواقعگرایانهبهنظر
میرسند.میدانوزمینهاثرازگوناگونیوتنوعنقوش
اثر، تنگاست،باهمهشلوغیوازدحامنقشدراین
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غیاثباتوانهنرنماییباالیخودتوانستهنگاهبیننده
رادروهلهاولمتوجهلیلیومجنون،سازدتاآنهااز
زمینهپرنقشبازشناساییشوند.اینویژگی،قدرتو
نشان پارچه بر نقش بازنمایی در را او باالی تسلط
میدهدکهتوانستهطرحرامتناسبباپارچه،کاربردی
سازد.عالوهبرتأثیریکهسلطانمحمدبرتصویرسازی
فضایروایتداستانبراوداشتهاست،امضایغیاثالدین
به که نگارههایی در نیست. او رقم به بیشباهت هم
میرکمصورمنسوباست،سربندهایسفیدبررویسر
مانند غیاث، درآثار اینكه ضمن میشود، دیده زنان
در تصویر به مایل زاویهای با سرها میرک، نگارههای
آمدهاند.دراثردیگریمنسوببهمیرکباعنوانمجنون
دربیابان،مجنونعریانباموهایبلندوبدنیاستخوانی
کهرنجوریاضتبدنشرابهآنروزدرآورده،برروی
دیده آهویی نوازش حال در و است نشسته زمین
میشود.درپارچهغیاثآهوازآغوشمجنونرهیدهو
درحالجستوخیزاستولیلیچهرهایایرانیدارد.
بر تأکیدی پارچه زمینه بر عباسی نقشگلهایشاه
بافتودورهپادشاهیشاهعباساست.گلهای زمان
شاهعباسیکهدرمتنپارچهبزرگنماییشدهاند،نشان
این به عباس شاه توجه و عالقه سلیقه، به ازحرمت
نقشاست.ماننداثرقبلبرگهایدرختان،بزرگنمایی
شدهاندوبهبوتهبیشترشبیهاند.درنگارههایمنسوب
بهسلطانمحمداونیزبرگدرختانراهمینگونهبه
تصویردرآوردهاست.برگهابهدرختانسپیدارتعلق
داردکهمنحصراًدرآبوهوایسرزمینایرانمیرویند
او که را نظر این حیوانات، تصاویر واقعگرایانه نقش
ناتواندرارایهاندازهنقوشاستراردمیکند.برروی
پرندهاینشستهاست بزرگدرختسپیدار، برگهای
کهدرحالآوازخوانیدراینباغخوشآبوهوااست.
بهجزحیواناتکهدرچرخشوحرکتیتوامباآرامش
هستند،همهچیزسیالودرسكوناست؛قرارنیست
دنیای تمامی باشد. داشته اینجاحضور در غریبهای
پیرامونایندودلدادهغرقدراینسكوتازلیاندگویی
غیاثالدینمظهرعشقافالطونیوصوفیانهرابهتصویر

درآوردهاست.
درهیچیکازنگارههایخمسةنظامیتصویریازابن

سالمهمسرلیلینقشنشدهاست.تنهادریکنگارهاز
خمسهنظامیکهتوسطبهزاددرهراتبهتصویردرآمده
سوگشویلیلیوجودداردکهآنهمفاقدتصویرابن
سالماست.شایدغیاثبرایاولینباربهایننوآوریدر
همه ،1 شماره پارچه خالف بر باشد. پرداخته نقش
حیواناتدراینپارچهدرحالرمیدنهستند.شیروببر
درغرشندوبسیارطبیعیبهتصویردرآمدهاند.بهنظراز
حضوراشخاصتازهواردبهحریمشانناراضیاند.شیربا
بازوحرکتپرشتابوببردرخیزشوحملهو دهان
غراناعتراضخودرانشانمیدهند.گنبدیکهبرروی
کجاوهلیلیاست،بیشباهتبهکارهایمیرزاعلینیست.
میرزاعلیدربهتصویردرآوردنآدابورسوم،وزندگی
روزمرهاستادبودبهطوریكه،ازرویآثارویموضوعات
اجتماعیدرآندورهرامیتوانبازشناخت.بررویگنبد
کجاوهپرندهاینشستهاستکهیادآورنغمهسراییبلبالن
دربوستاناست.تصویرپرندهنسبتبهنمونهقبلظرافت
منظومه این اشعار در خود که نظامی دارد. بیشتری
را آنصحنههایی اولیه عربی داستان به نسبت عاشقانه
اضافهکرده،برغیاثتأثیرگذاربودهاست.صحنههایچون
رفتنلیلیبهتماشایبهاروبوستانودیدنمادرمجنون،
در که ... و مجنون با بغدادی دیدارسالم و آشناشدن
دیوانمجنونوگزارشهایروایتیپراکندهازاینداستان
بهچشمنمیخورد،درنقشپارچههایغیاثبهتصویردر
آمدهاست.عالقهصفویانبهگلوبوستانواستفادهاز
نقوشگلوگیاهازویژگیهایپارچههایصفویاست،به
طوریکههیچپارچهایازآندورانرابدوننقشگلو
تنوع از که پارچهها این زمینه بر یافت. نمیتوان گیاه
نقوشگلوگیاهانودرختانسرشاراند،همهبهصورت
قابلشناساییهستند.گلهاییچون واقعیدرطبیعت
زنبق،شقایق،بنفشه،واقعگرایانهدرکنارگلشاهعباسیبا
ظرافتیچشمگیردرمتنپارچهقرارگرفتهاند.تصویرگل
زنبقوشقایقبهکارمیرکومیرزاعلیوترسیمدرختچهها
بهکارسلطانمحمددرخمسهتهماسبیشباهتدارد.از
آنجاییکهاینپارچههادراصفهانبافتهوتهیهشدهاند
به تبریز پایتختی انتقال از پس قرن یک زمانی فاصله
قزوینوازآنجابهاصفهاننتوانستهارزشنگارگریمكتب
تبریزرادرخاطرغیاثکمرنگسازد.اوضمنتأثیرپذیری
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بكاربردن در تبریز مكتب بنام هنرمندان یكایک از
ویژگیهایمنحصربفردهریکازآنانچنانخالقیتیاز
خودنشاندادهاستکهگوییخودآنتصاویرراآفریده
است.غیاثدرپارچهدوم،بیشازنمونهقبلباواقعگرایی
بیشتریتجربهوقابلیتخودرابهنمایشگذاشتهاست.
بر دیگری بافندگان توسط صفوی دوره در داستان این
از استنادی قابل نمونههای که آمد در تصویر به پارچه
آنهاوجوددارد.دریكیازنمونههایموجودکهبافندهآن
نامشخصاست،فرجاموتغییرداستانایندودلدادهبا
انتخاباشعارجامیدرموردوصللیلیومجنونتغییر
کردهاست.اینجاستکهبهنظرمیرسدانتخابفرجاماین

داستانبهسلیقههنرمندصورتگرفتهاست.

تفسیر تصویر لیلی و مجنون در بافته های 
غیاآ الدین

بافتههاییبانقوشانسانیازدورانباستاندرمیان
پارچههایتاریخیایرانهموارهرایجبود.نقوشآنهااز
روایاتوباورهایاسطورهایگرفتهشدهبودکهبامراسم
دورة آثار میان در بود. هماهنگ خود زمان آیینی
ساسانینقوشیازپادشاهیاقهرمانیشكستناپذیرکه
ازسنتیزرتشتیبهرهمیبرد،زینتبخشپارچههای
اینشخصیتهایخاصکه آندورانهستند.تصویر
اکثراَشاهانوپهلوانانشاملآنهامیشد،پرقدرتبه
درخت از محافظت و پاسداری حال در قرینه صورت
رمزی و راز و جادویی قدرتی کننده بیان مقدس،
تمثیلیاند.دردوراناسالمیخصوصاًدردورةآلبویه،
پارچههاییبانقوشومضامینیماورایی،عرفانیودینی
چون:عروجانسانومواردیاینچنینیکهازباورها،
صورت به بود، شده گرفته اسالمی عرفان و دین
برایمراسمآیینیموردتوجهقرارگرفت. پارچههایی
مورد در یافت. راه پارچههایسلجوقی به ویژگی این
نمونههای مانند غیاثالدین، شده بافته نمونههای
پیشین،واقعگراییدرنقوشانسانیدیدهنمیشوداما
ماهیتیروایتگرایانهدارند.داستانیعاشقانهکهبادرکی
فلسفینمودپیداکرد.نكتهقابلتوجهدرایندوقطعه،
طبیعتیاستکهاتفاقدرآنجاروایتمیشود.تأثیرو
تلفیقزندگیآرمانیاشرافیواندیشههایفكریغالب

به است. محسوس پارچهها نقش در صفوی مكتب
و احتیاط با مجنون و لیلی رویارویی که طوری
خویشتنداریوتحتتأثیرمكتبفكریهنرمندشكل
گرفتهاست.دراینداستان)برخالفخسرووشیرین(
روایتبرپایهتألماتروحیمردجریانداردکهبیشتر
مجنونرادرگیرخودکردهاستزیراکهلیلیازامكانات
تكاپوی باوجود است. برخوردار زمانخود مرفه زنان
حیواناتوشخصهدایتکنندهشتر،لیلیومجنوناز
زمانبازماندهاندوغیاثالدینآنصحنهرادرخاطره
کرده رها را است.مجنونهمهچیز نموده ثبت خود
است.اوعاشقرنجبردنوخواریکشیدنونالهکردن
است.ازنشاطوسبکروحیبهدوراستوآنرامطابق
شأنانسانینمیداندوخودآزاراستولیلیلیاینگونه
نمیاندیشدورنجورخودکمبینیمجنوناست.چراکه
میداندتااینخودکمبینیوحقارتهست،بهوصالاو
نخواهدرسید.بهگفتهسعیدیسیرجانیلیلیپرورده
مقدمه را خاطر تعلق و دلبستگی که است جامعهای
انحرافیمیپنداردکهنتیجهاشسقوطحتمیاستوبه
داللتهمیناعتقاد،همهقدرتقبیلهمصروفایناست
کهآتشوپنبهراازیكدیگرجدانگهدارندتاباتمهید
مقدماتگناه،آدمیزادهظلوموجهولدرخسرانابدی
آنجا به خویش معشوق دیدار برای تنها لیلی نیفتد.
میرود،بیآنكههیچیکازمردمبادیهاوراببینند.شاید
همزاد داستان با غیاثالدین موضوع این تفسیر در
پنداریکردهباشد.برخالفاکثرداستانهایدلدادگی،
و لیلی و نموده رخ اسالمی سرزمینی در روایت این
ابنسالم لیلی مسلمانند.حضورهمسر دو هر مجنون
تلقی نوعیمعرفطرز به قبلی آثار از برداشتی بدون
است. پرداخته آن به غیاثالدین که است احساسی
غیاثالدینجدالمیانعشقوآدابورسومراازورای
با تصویری و شفاهی و مكتوب روایات تمامی تلفیق
کمکتخیلاش،آفریدهاستوتكهپارههاییراتبدیلبه
یکروایتتصویریمنسجموواحدوباارزشکردهاست.
ممكناستکشفوتفسیرارزشهاینمادینداستان
لیلیومجنونبرغیاثالدینناشناختهباشد،اماپیوندی
کهویباخلقتصویرشبرقرارنمودهکاماًلبرگرفتهاز
نگارگریهای شناسایی و دقت با است. درونی حسی
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از که میشویم موضوع این متوجه نظامی خمسه
ابنسالمهیچتصویریموجودنیست،اینگونهبرداشت
میشودکهحضوراینشخصازدیدگاهآیكونوگرافیبه
آن فكری دیدگاه در جدیدی موضوعی معرفی منزله
زماناست.هنرمندبرخالفدیگرنقاشیهایدلدادگان
کهفضاییآرمانیوعرفانیرادرنظرداشتهاند،دلبستگی
از جلوگیری برای و دانسته زمینی را مجنون و لیلی

گناه،شخصیرامانعقراردادهاست.

سخن آخر
نقوشتصویریدرپارچهصفویباموضوعلیلیو
مورد نوشتار این در آیكونولوژی منظر از مجنون،
ارتباط این در گرفت. قرار تفسیر و تحلیل توصیف،
بامضمون پارچه نگارگری،نقش قراردادهایتصویری
مشابه،جهانبینیوفرهنگغالببرغیاثموردبررسی
واقعشد.بااینرویكردازمنظرپانوفسكیروابطمتقابل
اثروارتباطآنبا،ادبیات،فلسفه،مذهبوجامعهمورد
با وارتباطمستقیم اثر قرارگرفت.شكلگیری بررسی
بستر و اجتماعی شرایط و دوره همان در نگارگری
فرهنگیزمانهایکهاثردرآنخلقشدهاست،مارابا
تحلیلیجامعهشناسیروبرومیسازدکهنخستپساز
توصیفروایتومرورپسزمینههایتاریخی،اجتماعی
این شرایطسرودن مجنون، و لیلی روایت فرهنگی و
مثنویعاشقانهتوسطنظامیرانیزآشكارمیسازد.از
آنجاییکهنقوشپارچههایبافتغیاثبااینمضمون
تبریزشباهت مكتب در دورهصفوی نگارگریهای به
داشتند،الزمبودقراردادهایحاکمبرتصویرکهازفهم
سنترایجدردورهصفویاننشاُتمیگرفتموردبررسی
اینگونه تابعواملفرهنگیدرپسند باز قرارگیرد.
نقوشبرلباسصفویانتنهاازراهشناختقواعددرونی
که گونه همان شد. مقدور صفوی، دوران بر حاکم
پانوفسكیعقیدهدارد،مولفههادرمعناییفراترازآن
چیزیکهدارند،دیدهمیشوند.بنابرایننقوشانسانی
ورواییبرپارچههایصفوی،شیوههاییازآزمونانسان
در را ازلی عشق به رسیدن و نفسانی هوای برابر در

معنایثانویبههمراهدارد.
تهماسبی خمسة نسخه تهیه در اینكه علیرغم

هنرمندانبنامیبهتصویرسازیپرداختهانداماهمهاین
ایدئولوژی یک پایه بر را خود شیوههای هنرمندان
مشترکآفریدهاندکهدرکلبیانگرتمایزشانازدیگر
مكاتبهنریاست.اینكهغیاثالدینعامدانهویاغیر
عامدانهاینموضوعراانتخابکردهرابهیقیننمیتوان
اظهارنمود.ازجهتیاوهنرمندیکاملاستکهبدیهه
سراستوبااشعارشعرایپیشازخودآشناییداردواو
راازاوالدسعدینیزمیدانندوازجهتیدیگرقادراست
هرنقشیرابرپارچهببافد.نزدیكیپیشهاشبانظامیو
خاندانشدرانتخابداستانلیلیومجنونرانمیتوان
نادیدهگرفت.اوجشهرتوفعالیتشدراصفهانرابه
رفاهگذراندهوادارهکنندهکارخانههایزریومخمل
شدن سپری از پس اما است. بوده عباس شاه بافی
روزگارجوانیبهیزدمراجعتکردهاست.درسالهای
پایانیزندگیشبهسرودناشعاریبهتصوفرویآورده
است.نیتوقصداینهنرمنددربوجودآوردهتصویر
لیلیومجنونبرپارچههااحتماالًدلیلیبراعتقاداوبه
عباس شاه دورة در اینكه ضمن است. عذری عشق
عرفایبزرگیدردرباربودندکهممكناستحضورشان
براوتأثیرگذاربودهباشد.ازطرفیاینهنرمنددرارایه
رقمشدرمتنپارچههابهنوعیبرتریخودرابهنمایش
گذاشتهاستکهباعملهنرمندانپیشینمنافاتدارد.
بهنظرمیرسدغروراوراموعوبخودساختهبودهاست.
باوجوداینكهپارچهشماره1قبلازپارچهدومتهیهو
بهثمررسیدهاست،هرچندممكناست،بهتصویردر
آمدننقوشدرآنخامبهنظربرسد،اماازارزشهنری
که گرفت نتیجه میتوان حتی نمیشود. کاسته آن
غیاثدراثراولخودبیشترجنبهاحتیاطرادرسلوک
اخالقیزمانهاشرعایتنمودهاست.بهطوریکهاستفاده
اورادرخصوصعشقی اندیشه ازعناصرتجریدشده
عرفانیوغیرزمینیبیشترالقامیکند.درپارچهدوم
و داشته تأثیر هنرمند بر اصفهان مكتب واقعگرایی
است. برخوردار حرکت و سكون بخش دو از تصویر
شخصیکهشویلیلینامیدهشدوحیواناتدرحرکتند
دارند. قرار سكون در و بیحرکت مجنون و لیلی و
تماشاگردرمواجههبااینتصویر،بافضاییدوگانهروبرو
میشود.شناساییارزشهایمستتردراینروایتوباز
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آفرینیآندرشكلاستحالهیافتهدیگر،بهروشهای
اندیشهملتیمتكیاستکهدرمذهبوسبکفلسفی

درروزگارخودسرآمدبودهاند.
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