بازشناسی تطبیقی ادبیات غنایی بر قالی سنگشکو با تاکید بر نگاره های مصور خمسه نظامی
در دورۀ صفوی (مطالعه موردی :دیدار لیلی و مجنون و آبتنی شیرین)*
اکرم صادقی و صمد نجارپور جباری و میثم براری

چکیده:
دورۀ صفویه از با شکوهترین ادوار تاریخی ایران میباشد .قالیهای بهه جهای مانهده از ایهن دوره از زیبهاترین و نفهی تهرین
فرشهای تاریخ هنر قالی ایران به شمار میرود .قالیهایی کهه در رهرو و نقهل جلهوهههایی از هنهر ایرانهی را بهه نمهایل
میگذارد .در بین این قالیها ،قالی تصویری سنگشکو ،1با نقوشی زیبا ،که تداعی کنندۀ داسهتانهها و اسهطورهههای ادبیهات
غنایی(خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون) است ،مشاهده میشود .در این پژوهل برآنیم که بهه بررسهی نقشهمایهههای روایهی
ادبیات غنایی بر قالی تصویری دورۀ صفوی بپردازیم .از این رو این سوأل مطرو میشهود کهه نقشهمایهههای روایهی ادبیهات
غنایی نسخهای مصور به چه صورت بر قالی تصویری دورۀ صفوی تجلهی یافتهه اسهتژ پهژوهل اههر بهه شهیوه ترکیبهی
توصیفی -تحلیلی با رویکرد تطبیقی انجام گرفته اسهت .در جتهت دسهتیابی بهه ار عهات و مطالعهات از روش تحقیقهات و
مطالعات کتابخانهای و مقاالت سایتهای معتبر اینترنتی و فیلبرداری بتره گرفته شده اسهت .بهرای دسهتیابی بهه ههد ،
چتا ر نگاره ( با موهوع آبتنی کردن شیرین و دیدار لیلی و مجنون) از خمسه نظامی دورۀ صفوی با قهالی سنگشهکو مهورد
مطالعه قرار داده شد .نتایج اصله بیانگر این است که نقشمایههای قهالی تصهویری دورۀ صهفوی بها پیهروی از نگهارهههای
نسخهای ادبی باز نمایی کرده اند ولی در مواقعی به متن ادبی رجوع نموده و یا با بترهگیری از عناصر رایج در قالی آن دوره
تغییراتی را در ررو قالی لحاظ نمودهاند.

کلیدواژه:
دورۀ صفوی ،ادبیات ،نگارگری ،قالی تصویری ،خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون.

*این مقاله برگرفته از پایان نامة کارشناسی ارشد اکرم صادقی با عنوان« تحلیل تأثیر ادبیات ایران بر نقشمایههای قالیهای عصر صفوی و قاجار با تأکید بهر خمسهه
نظامی» به راهنمایی دکترصمد نجارپور جباری و مشاوره میثم براری در دانشگاه هنر اصفتان میباشد.
1. esangeško
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مقدمه:
ادبیات به معنی عام هر نوشتهایست که از نظر انسان ،به جتت لفظ و معنی ،ارزنده باشد .و در معنی خاص آن ،عبارتسهت از
هر اثر منظوم یا منثور که مظتر ذوق و زیبایی و ا ساسات بدیعی باشد و معانی لطیف را در عبارات فصیح بیان کند .از ایهن
رو ادبیات نیز همانند موسیقی ،نقاشی و سایر آثار ظریفه جزء هنرهای زیبا به شمار میآیهد(زاده شهف .)2:11:4،،در پیونهد
ادبیات و هنر نقاشی ،هنرمندان نگارگر را بر آن داشت تا به ذوق و ع قة خود و به سفارش شاهان ،مصور سهازی نسهخههای
ادبی همچون خمسهنظامی ،با اشعار ادبی غنایی و روایی که آمیخته با اسطورههای کتهن بهود ،بپردازنهد .همچنهین در ایهن
پیوند هنر قالی نیز دستخوش تغییرات ونقشمایههای اذبیات غنایی شد .در دورۀ صفوی شاهد پیشرفت چشمگیر هنهر قهالی
هستیم و نفی ترین نمونههای محفوظ در موزهها مربوط به دوره صفوی اسهت .در قهالیههای ایهن دوره ،نمونههای از قهالی
تصویری بسیار زیبا با مضامین ادبی ،و شرو ال دلدادگان قرار دارد .با دیدن این تصاویر ،ناخودآگاه ذههن ههر بیننهدهای را
به سوی نگارههای نسخههای خطی میکشاند .ضور نقشمایههای ادبی و غنایی در قالی دورۀ صفوی قابل تأمل هستند.
هد از این پژوهل ،بررسی نقشمایههای روایی ادبیات غنایی بر قالی تصویری دورۀ صفوی اسهت .لهذا بهرای رسهیدن بهه
نتیجه مطلوب دو نگاره با موهوع آبتنی شیرین و دو نگاره با موهوع دیدار لیلی و مجنهون از مکاتهت تبریزصهفوی و شهیراز
انتخاب شده و با قالی تصویری سنگشکو مورد مطالعه قرار داده شد و سپ با استفاده از جدولهایی تطاب ،نگارههای ادبهی
نسخههای مصور و قالی دورۀ صفوی صورت پذیرفته است .با ررو این سوأل که نقشمایههای روایی ادبیات غنایی نسخههای
مصور به چه صورت بر قالی تصویری دورۀ صفوی تجلی یافته استژ
پیشینه پژوهش
تاکنون در منابع معدودی به نقشمایههای ادبی و روایی قالی صفوی اشاراتی شده که معرفهی مهیگردنهد پهو ( )1131در
کتاب خود تحت عنوان«سیری در هنر ایران» به معرفی ویژگیتای رروههای برخهی از فرشهتای دورۀ صهفوی و همچنهین
قالیهای سنگشکو میپردازد .وی نیز در مورد پیوندی که هنرنقاشی با قالی دارد صحبت نمهوده اسهت .کشهاورز( )1134در
مقالهای با عنوان«مطالعه ادبیات منظوم در فرشهای کتیبهدار دوره صفوی»به بررسی ادبیات منظوم در فرشهای کتیبهدار
دوره صفوی پرداخته و نمونههای موجود را از نظر مضمون شعرها ،شاعر و محل بافت بررسی کرده اسهت .وی قالهت اصهلی
اشعار و نوع خطی که برای آنها در نظر گرفته شده نیز شناسهایی کهرده تها رابطهه ادبیهات و فهرشبهافی در دورۀ صهفویه
مشخص گردد .خشکنابی( )1111کتابی با عنوان «ادب و عرفان در قالی ایران» تألیف نموده که در مورد ارتباط بین ادبیات
و فرشبافی است ،که در آن بیشتر به شناسایی و معرفی این قالیها پرداخته تا تحلیل و بررسی آنها ،وی در ایهن پهژوهل
به وزههای عرفانی و مذهبی در ررو و نقلاین قالیها نیز پرداخته است .رادفر( )113:در کتاب «تعامهل ادبیهات و هنهر
در مکتت اصفتان» به ارتباط ادبیات با هنرهای معماری ،موسیقی ،خوشنویسی و تهذهیت و تجلیهد و نقاشهی بهه ویهژه در
مکتت اصفتان پرداخته است و نیز چندی ازمرقعات دورۀ صفوی و گورکانیان را معرفی کرده است .نجارپور جبهاری()113:
در پایاننامه خود با موهوع «بررسی تطبیقی نگارگری مکتت دوم تبریز و قالیهای هماندوره» ،قالیهای قدیم و قالیهای
اوایل دورۀ صفوی را مورد مطالعه قرار داده و آنها را با نقلمایهها و موتیفهای مورد اسهتفاده در نگهارهههای همهان دوره
تطبی ،داده است .مطالعات وی بر پایة قالیهای موزهای در ایران و در موزههای جتانی انجام گرفته است.
در این تحقی ،،سعی بر این است که به بررسی نقشمایههای ادبیات غنایی بر قالی تصویری دورۀ صفوی بپردازیم.
روش پژوهش:
پژوهل اهر به شیوه ترکیبی توصیفی -تحلیلی با رویکرد تطبیقی انجام گرفته است .در جتهت دسهتیابی بهه ار عهات و
مطالعات از روش تحقیقات و مطالعات کتابخانهای و مقاالت سایتهای معتبر اینترنتی و فیلبرداری بتره گرفته شده است.
 .1ادبیات غنایی:
ادبیات غنایی زبان ا ساس و عوارف نازک و باریک ،بیان کنندۀ بازتابهها و واکهنلههای ظریهف و لطیهف فهرد ،در برابهر
زیباییها و عوامل و انگیزههای بیرونی است .پیشینة ادبیات غنایی به زمان نخستین انسانهایی کهه تکلهم آموختههانهد بهاز
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میگردد .زمزمههایی که به رور انفرادی هر انسان عارفی میتوانست با خهود داشهته باشهد .آشهکارترین نهوع ادبهی همهان
سرودههای شبانی یا پارستورال است که در زبان فارسی در قالت دوبیتیهای محلی و فتلویات نمودار شهده اسهت .اشهعاری
بیشائبه ،ساده و صمیمی که تنتا در تخی ت خالص و سارای انسانهای بیآالیل صادر شده است .پ از آن کهه مهذهت
در جوامع انسانی ظتور کرد و انسان توانست به عنوان بندهای ناقص و هعیف در عتهد چندخهدایی بها خهدایان کامهل و در
دورۀ یکتاپرستی با ذات کامل قدیم ارتباط رو ی برقرار کند ،و اولین آثار غنایی مذهبی که غالباً با نهوا و موسهیقی همهراه
بوده است به وجود آمد .ادب غنایی از نظر مراتت ،نابترین و عارفیترین و خیالانگیزترین نوع ادبی به ساب مهیآیهد .از
آنجا که ادب غنایی با ا ساسات و عوارف ناب در انسان ارتباط پیدا میکند ،همخوانی و همهاهنگی و سهازگاری خاصهی بها
موسیقی پیدا میکند(پیروز.)21:1131 ،
نظامی را بی شک باید در زمره شاعران متبتر شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست .وی تنتا شاعری است که تها
پایان قرن ششم هجری توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به د اع ی تکامل برساند.آنچهه موجهت شهترت وشهاهد
استادی و متارت نظامی است کتاب خمسه یا پنجگنج اوست که به رری ،مثنوی و در پهنج بحهر مختلهف سهروده شهده و
دود سیهزار بیت دارد .مثنوی خسرو و شیرین منظومهای است که نظهامی سهرودن آن را در هدود سهال  :15هجهری
قمری به پایان رسانید و مثنوی لیلی و مجنون را در مدت کمتر از چتارده ماه سروده است نظامی این داستان را بهه سهال
 :32هجری به فرمان شروانشاه ج ل الدّین ابوالمظفّر اخستان پسر منوچتر ،که نامههای نوشهته و قاصهدی سهوی نظهامی
فرستاده بود ،به نظم درآورده بود .مثنوی لیلی و مجنون بهرخ داسهتان خسهرو و شهیرین کهه یهک داسهتان ایرانیسهت،
منشأیی عربی دارد.
 .2نقاشی دورة صفوی
با رویکارآمدن دولت صفوی ،تحوالتی فرهنگی و سیاسی در ایران روی داد کهه بر نگهارگری این دوره تأثیر مستقیم و بهه
سههههزایی داشت .این تفاوتها را نههههه تنتا در شیوۀ ررا ی و سبک نگارهها ،بلکه در موهوع و فضای کلی نقاشی این دوره
میتوان مشاهده نمود .دوره کمرانی پادشاهان صفوی در ایران عصر ترقی و تعالی صنعت نقاشی بشهمار مهیآیهد .په از
اینکه شاه اسماعیل هرات را فتح کرد اهل فن و صنعت را از هرات به تبریز فراخواند .بتزاد به ریاست کتابخانه سلطنتی که
در آن زمان به منزلة دارالفنون بود ،برگزیده شد .مدرسه صنعتی صفویه به دستور شاه اسماعیل تأسی شد و به دستیاری
استاد بزرگ بتزاد و سایر صنعتگران اهل هرات و شترهای دیگر ،فن نقاشی رو به ترقی و کمال نتاد .در دوره سهلطنت شهاه
تتماست که خود نقاش ماهری بود ،سلطان محمد نقاش به ریاست مدرسه صنعت صفوی برگزیده شد.
 .1-4مکتت دوم تبریز
مکتت نگارگری تبریز دوره صفوی با بترهگیری از سه سنت هنری یعنی مکتهت ههرات ،مکتهت شهیراز (دوره ترکمانهان) و
مکتت ترکمانان (تبریز) شکل گرفت .با تلفی ،و ترکیت این سه سنت هنری ،کتابآرایی مکتت تبریهز بهه اوک کمهال خهود
رسید (آژند .)31:113:،از ویژگیهای مکتت تبریز استفاده از ک ه و عمامة قزلباش بود ،نگارهها بزرگ و با شکوه و پیکرههها
با م ت و ظریف بودند .نگارگران مکتت تبریز به پیروی از سنت بتزاد ،ع قه فراوانی به تصویرکردن محیط زندگی و امهور
روزمره داشتند و ت ش میکردند بازنمودی کامل از دنیای پیرامون را در نگارههای کوچهک انهدازه بگنجاننهد و از ایهن رو،
سراسر صحنه را با پیکرهها ،تزئینات معماری و جزئیات منظره پر میکردند .ولی در رویکرد واقعگرایانه بهه جتهان ههی گهاه
روش ربیعتنگاری را به کارنمیبرد .درنگارهها نشانی از ترفندهای سهبعدنمایی (پرسپکتیو ،سایهروشنکهاری و غیهره) بهه
چشم نمیخورد و فضا با نشانههای انتزاعی ازجتان واقعی تعریف میشود(پاکباز .)31:1131،نمایل برآمدگی درتارک که ه
قزلباشی ،نمود رکت در پیکرههای یکنواخت و بی الت قبل و تنوع در الت چترهها از دیگر تحهوالت بهارز در نگهارگری
این زمان ،می باشد.
 .1-4مکتت شیراز
مکتت شیراز که در سدۀ نتم هجری شکل گرفت ،تا اواخر سده11هه ق ادامه داشت .آثار شیراز در پایهان  21و :1مهی دی
بیانگرآشنایی هنرمندان با نمونههای نقاشی تبریز است .ظتور خمسة نظامی در این سالها و موفقیت بینظیر آن در ررو و
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رنگآمیزی و ترکیتبندی نمیتوانست بر مکاتت محلی از جمله شیراز بیتأثیر بوده باشد .منظره بهرای هنرمنهد شهیراز بهه
منزلة متنی برای ترسیم شخصیتهاست ،بنابراین از ترسیم منظرۀ متداول تبریز ،اجتناب میکردنهد .نقاشهان شهیراز تهی
یک بار نیز از اصل اساسی خود یعنی تخت بودن تصویر و بیان دوبعدی همه اجزا تخطی نکردند .در این گونه آثار تی یک
خط اشاره به عم ،ندارد (جاودانی،گودرزی .)114:113:،از مشخصات بارز این مکتت ،قرینه سازی ،رنگهای درخشان ،اف،
رفیع در منظرهها ،ابرهای پیچان ،قلمگیریهای صخرهها به شکل دندانهای ،میباشد .هنرمندان این مکتت نظام قانونمندی
را برای ترکیت بندی و پیوند عناصر نوشتاری و تصویری ابداع کردند .اساس این نظام بر تناست هندسی شکلبنا شده است
ابیات در کتیبههای چتارتایی یا دوتایی در باال و پایین تصویر جای میگیرند و فضایی را بهرای عناصهر تصهویری بهه وجهود
میآورند(پاکباز.)115:1131،
 .2-4نگارههایی با مضامین ادبیات غنایی
تصویرسازی نسخة خمسه نظامی ،از نوادر نقاشیهای قرن دهم در شرق به شمار میآید .نگارههای "خسرو و آبتنهی کهردن
شیرین" و " دیدار لیلی و مجنون" از سرودههای این مثنویست که اغلت ،هنرمندان هر دوره و مکتت به تصهویر سهازی آن
پرداختهاند ،نگارههایی که در آن نقاش ع وه بر شرو تصویری موهوع ادبهی در نگهاره ،بهه خله ،و ایجهاد فضهای رویهایی و
ربیعتی زیبا دست میزند.
الف .کایت دیدار خسرو و شیرین در کنار چشمه
داستان خسرو و شیرین شرو دلدادگی خسرو پرویز ،شاه ایران و شیرین ،شاهدخت ارمنی اسهت .کایهت دیهدار خسهرو و
شیرین در کنار چشمه از این قرار است که ،توصیفاتی که شاپور از شیرین ،برای خسروپرویز کرده بهود و تصهویری نقاشهی
شده از خسرو ،که به شیرین نشان داده بود سبت شد خسرو و شهیرین بهی آنکهه یکهدیگر را بشناسهند عاشه ،ههم شهوند.
شاهزاده درباره شیرین چیزی جز وصف وز یبایی اش نمیداند .شیرین نیز تنتا تصویر خسرو را به صورت نقاشی دیده اسهت.
اما برای بانوی پرشور ارمنی همین روئیت کافی است که پا بر رکاب رهوارترین اسبل به نام شبدیز گذارد .اوتا دربهار ایهران
خواهد تاخت تا ببیند برگزیده قلبل به تصویری که ازوی دیده است چقدر شباهت دارد .شهیرین په از هفهت روز اسهت
تازی به قلمرو خسرو می رسد .دست تقدیر وی را به چشمه ساری میرساند وی برای رفع خستگی و زدودن خاک راه از تن،
جامه های مردانه اش را از تن در آورده و با پوششی زیرین تن را به آب میزند(کِورکیان،سیکر .)114:1111خسرو نیهز کهه
برای رسیدن به شیرین عزم ارمنستان کرده است ،در راه به همان مرغزار و چشمه رسهیده و بهه سهربازان دسهتور مانهدن و
استرا ت میدهد و سپ خود به تنتایی وارد مرغزار می شود .با دیدن صحنه آبتنهی کهردن شهاهزاده ،بها وجهودی سهراپا
اشتیاق در پشت صخره ها خود را از چشم شیرین پنتان می دارد .وقتی شهیرین چشهمل بهه خسهرو مهیافتهد ،گیسهوان
بلندش را به دور خود پراکنده کرده و دست خود را ایلی برای پوشاندن خود قهرار میدههد و خسهرو نیهز روی برگردانهده
وخود را پنتان میکند .درهمان لحظه ،شیرین فرصت را غنیمت شمرده و از دید خسهرو مخفهی شهده و سهوار بهر اسهت از
مرغزار خارک میشود.
در آن منههههزل کههههه آن مههههه مههههوی مههههیشسههههت
قضهههههها را اسبشههههههان در راه شههههههد سسههههههت
سههههههههتوران را علوفههههههههه بههههههههر نتههههههههادن
غ مهههههههههههان را بفرمهههههههههههود ایسهههههههههههتادن
سهههههههوی آن مرغهههههههزار آمهههههههد خرامههههههههان
تههههههههن تنتهههههههها ز نزدیههههههههک غ مههههههههان
میههههههان گلشههههههن آبههههههی دیههههههد روشههههههن
رهههههههههوافی زد در آن فیهههههههههروزه گلشهههههههههن
تههههههذرروی بههههههر لهههههههت کههههههوثر نشسهههههههته
چههههههو راووسههههههی عقههههههابی بههههههاز بسههههههته
در آن آهسههههههتگی آهسههههههته مههههههی گفههههههت
گیههههها را زیهههههر نعهههههل آهسهههههته مهههههی سهههههفت
ورر ایههههن اسههههت آن مههههن بههههودی ،چههههه بههههودی
گهههر ایهههن بهههت جهههان مهههن بهههودی ،چهههه بهههودی
نظههههههر ناگههههههه درافتههههههادش بههههههه مههههههاهی
زههههههر سهههههو کهههههرد بهههههر عهههههادت نگهههههاهی
(ثروتیان)132:1135،
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شیراز /قرن  15م

مکتت/سال
محل نگتداری

کتابخانه ملی پاری
توضیحات متن نگاره

(مأخذ :کیورکیان ،سیکر )1:3:1111،

در این نقاشی خسرو سوار بر است درپشت صخرههها پنتهان اسهت و
شیرین با جامهای قرمهز در چشهمه ،در هال آبتنهی اسهت .درخهت
چنارتنومندی نزدیک چشمه است که لبهاس شهیرین بهر آن آویهزان
شده است .شبدیز نیز به چرا مشغول است .آسمان به رنگ ر یهی و
صخرههای بلندی که ریم قاب را شکسته و به بیرون کشیده شده-
اند .در این نقاشی چتار کتیبه بزرگ در باال و چتار کتیبه کوچکتهر
در قسمت پایین قرار دارد .نگارگران شیراز بها آنکهه تها انهدازهای از
سبکهای تبریز و مشتد و قزوین تأثیر گرفتهاند ،همچنان به اصهول
و قواعد سنتی وفادار ماندند .شاخصتهرین ویژگهی نگهارگری مکتهت
شیراز نظام قانونمند رابطة تصویر و متن است که در سدۀ نتم شکل
گرفته بود(پاکباز)11::1131،
کهههههه باشهههههد جهههههای آن مهههههه بهههههر ثریّههههها
رخشههههههت انههههههدر آب زاده
چههههههو مههههههاهِ ن ر
پرنهههههدی نیلگهههههون تههههها نههههها بسهههههته

عروسههههههی دیههههههد چههههههون مههههههاهی متریّهههههها
نههههههههه مههههههههاه آیینههههههههة سههههههههیماب داده
در آب نیلگهههههههون چهههههههون گهههههههل نشسهههههههته

مأخذ :نگارندگان
نگاره شماره4:
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موزۀ هنر والترز ،بالتیمورآمریکا
توهیحات متن نگاره

خسرو و شیرین با فاصلهای از هم قرار دارند شیرین لباسههای خهود
را بر درختی جوان و پر شکوفه آویختهه اسهت و در چشهمه مشهغول
آبتنی است .خسروانگشت یرت به دهان گرفتهه سهوار بهر اسهت بها
ک ه شاهی و تیردانی که به همراه دارد ،در پشت صهخرهههای بلنهد
پنتانی به شیرین مینگرد .شبدیز نیز با خیال آسوده بهه چراسهت.در
فضای داخل کادر هشت کتیبه که تقریباً هم اندازه هستند در بهاال و
پایین قرار دارند .فضای داخلی متن که بین کتیبه هاست ،منظهرهای
زیبا از مرغزار پوشیده از گل و بوته است .آسمان برخ نگاره ههای
قبل به رنگ الجورد است وتکههای ابر در آن هویداست.صهخرهههای
منحنی و آهویی که بر باالی آن دیده میشود.
(مأخذ)www.wikimedia.org :
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کهههههه دارم در بهههههن ههههههر مهههههوی مهههههاری
کههههه مههههوالی توارم،هههههان لقههههه در گههههوش
بهههه بهههازی زلهههفِ او چهههون مهههار بهههر گهههنج

اگهههههر زلفهههههل غلهههههط مهههههیکهههههرد کهههههاری
نتهههههان بههههها شهههههاه مهههههیگفهههههت از بنهههههاگوش
چههههههو گنجههههههی بههههههود،گنجل کیمیاسههههههنج

مأخذ :نگارندگان

ب .کایت دیدار لیلی و مجنون
از دیگر داستانهای ادبی خمسه نظامی که نگارگران در جتت تصویرسازی آن کوشیدهاند داستان لیلی و مجنون است .مجنون
که از غم هجران لیلی سر به بیابان گذاشته و همنشینی جز جانوران ندارد .پ از مرگ ابنس م ،شوهر لیلهی ،زیهد نهامی کهه
خود عاش ،دختر عموی خویل زینت است ،گره داستان را میگشاید و از سوی لیلی جامهای شاهانه به نزد مجنون میبرد و او
را به دیدار لیلی دعوت میکند .در این دیدار است که راز عش ،آن دو آشکار میشود و معلوم میگردد ،عمری را لیلی در خانه،
خدا خدا می گفته و نوری از بینایی امر والیت در دل یافته و مجنون نیز نزدیک به سی سال در غارها به همدمی ددان و دامهها
لیلیلیلی میگفته است.
چهههههون سهههههبزه بهههههه زیهههههر پهههههای شِمشهههههاد
در پهههههههههای مسهههههههههافر خهههههههههود افتهههههههههاد
در پردۀپههههههههای خههههههههویل جههههههههان دیههههههههد
مجنههههههون کههههههه جمههههههال دلسههههههتان دیههههههد
او نیهههههههههههههز بیوفتهههههههههههههاد از پهههههههههههههای
شههههههههههههغربی سپترفرسههههههههههههای
بههههههههههههرزد ر
ایهههههههن جهههههههان نسهههههههپرده لیهههههههک مهههههههرده
آن زنههههههههده ولیههههههههک جههههههههان سههههههههپرده
آواز جتههههههههههههان زگههههههههههههوش رفتههههههههههههه
افتهههههههههاده دویهههههههههار ههههههههههوش رفتهههههههههه
کهههههههرده بهههههههه هههههههه ک چنهههههههگ را تیهههههههز
گهههههههههههرد آمهههههههههههده آن ددان خهههههههههههونریز
چهههههههون چنبهههههههرِ کهههههههوه لقهههههههه بسهههههههته
پیههههههههههههرامن آن دو یههههههههههههار خسههههههههههههته
نظّههههههههههههاره نیافههههههههههههت در میههههههههههههان راه
زانبههههههههههههوه ددان بههههههههههههدان گههههههههههههذرگاه
(ثروتیان)452:1133،
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........
توهیحات متن نگاره

مجنون به ال ا تضار ،سر بر دامان لیلی گذاشته اسهت .لیلهی
او را نوازش کرده و او را آرام میسازد .جانوران در ارهرا آنهان
لقه زدهاند .کجاوۀ لیلی در آن نزدیکی است .درختان سهر بهه
فلک کشیده و جوی آبی کهه از پشهت صهخرههها جاریسهت .در
تصویر دو کتیبه ،اوی متن اثر در باال و پایین نگاره قرار دارد.

آن سهههههر کهههههه بهههههه خهههههاک ره فتهههههادش

بهههههر زانهههههوی خویشهههههتن نتهههههادش نتهههههادش
مأخذ :نگارندگان
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مؤسسه نسخههای خطی باکو
توضیحات متن نگاره

هنرمند،تصویر مجنون را در ال ا تضهار کشهیده کهه سهر بهر
دامان لیلی گذاشته اسهت .لیلهی او را نهوازش کهرده و او را آرام
میسازد .جانوران در اررا آنان لقه زدهاند .کجاوۀ لیلهی بهه
همراه مردی که همراه لیلی بوده ،در آن نزدیکی اسهت .سهبزه-
زاری که محل قرار دو دلداده است با جوی آبهی روان و پرنهده-
هایی که نغمه خوان ،همه از شادی آن دو مسرورند.
کههههههه عشههههههه ،عهههههههر روا نهههههههدارد
عشهههههقی کهههههه غهههههر نشسهههههت برخاسهههههت
در سهههههههههههکّة نیکنهههههههههههامی افهههههههههههت

عشهههههههه ،عرررهههههههههی بقهههههههها نههههههههدارد
بهههها عشهههه ،کجهههها غههههر بههههود راسههههت
چهههههون عشههههه ،بهههههدین تمهههههامی افتهههههد

مأخذ :نگارندگان

 .:-4پیوند ادبیات با نگارگری
ادبیات فارسی از هنرهایی است که در رول تاریخ مخاربان بسهیاری را بهه خهود اختصهاص داده اسهت .شهاعران اندیشهمند و
متفکران ایرانی بی شک به تأثیر عمی ،و کاربرد بیان ادبی آگاه بودهاند که توانستهاند ا ساسات عمی ،خود را با تخیل آمیختهه
و به شیوه ای هنرمندانه و فصیح و زیبا به مخاربان عرهه کنند .این هنر متعالی زمانی جلوهگری میکند که با هنرهای دیگری
چون موسیقی ،نقاشی،خوشنویسی و  ...پیوسته و همگام باشد(غ م .)1،1131،شاهکارهای نقاشی ایران از ادبیات فارسهی التهام
گرفته است ،در واقع میتوان نقاشی ایرانی را بستری مناست برای بیان پیامهای عارفانه و شاعرانه دانست .ادبیات فارسی و هنر
ایرانی با یکدیگر پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشتهاند ،زیرا هنرمند و سخنور مسلمان بهر اسهاس بینشهی یگانهه و ذهنیتهی
مشابه ،دست به آفرینل اثر میزدهاند .آنها از خ ل زیباییهای این جتان ،به عالم ملکوتی نظر داشتهاند .در هنر آنهان قلمهرو
زیبایی با جتان معنی قرین بوده است(مقدم اشرفی .)11:1151،در نگارگری ایرانی ،نه تنتا ذهن نقاش بها ذههن شهاعر یگانهه و
همسو است ،بلکه نگارگر کارمایة خود را ،عمدتاً ،از منظومههای ماسی و غنایی بر میگرفهت .هنرمنهد در تهابلو نقاشهی خهود
همان عناصر و نمادهایی را تجسم میبخشد که در تخیّل شاعر پرورش یافته است ،و این همان صور خیال اسهت .همچنهانکهه
مقدم اشرفی بیان نموده« :صور خیال در شعر فارسی و نقاشی ایران بر هم منطب ،هستند .نظیر همان توصیفهای نهابی را کهه
سخنوران از عناصر ربیعت ،اشیاء و انسان ارائه میدهند،در کار نقاشان هم باز میتابد .شاعر شت را به الجورد ،خورشید را بهه
سپر زرین ،روز را به یاقوت زرد ،رخ را به ماه ،قد را به سرو ،لت را به غنچة گل و جز اینها تشبیه میکند و نقاش نیزمیکوشد
معادل تجسمی این استعاری را بیابد و بهکار برد .بدین منوال ،نقاشان بهه تهدریج ،فترسهتی از تصهویرهای قهراردادی بهر پایهة
مضامین ماسی و غنایی گرد می آورند .نقاشان تی در تبیین اصول فنی کارشان ،تحت تأثیر ادبیات هستند ،آنها رنگهها را
چون «عاش ،و معشوق» در کنار هم مینشانند(مقدم اشرفی .)11:11151،به رور مثال در نگهارههها تهک درختهی بلنهد دیهده
میشود ،پرندههایی که نشسته بر درختند ،سبزهزاری با جوی آب روان و دو دلداده که با فاصلهای نزدیک به هم تصویر شدهاند.
نمونه این تصویر را میتوان در نگارههای مربوط به آبتنی کردن شیرین مشاهده کرد .اینها عناصری نمادین هستند که برخهی
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از آنها ریشه در اندیشهها ،باورها ،اعتقادات مردم ایران دارند .همچنان که گاهی اندیشهها و موهوعات ادبی توسهط نقهاش بهه
وهوو خود را نشان میدهند در مقابل برخی موهوعات آثار هنری نیز به واسطة متنهای ادبی توهیح داده میشهوند .هنرمنهد
نگارگر از مضامین ادبی مایه میگرفته و اشخاص و صحنههای داستان را به آن صهورتی کهه شهاعر توصهیف کهرده ،بهه تصهویر
میکشید .در واقع او سخن شاعررا به زبان خط و رنگ تجسم میبخشید .تصاویر نگارگری با بترهگیهری از متهون ادبهی نقاشهی
شدهاند و سعی نگارگر بر این بوده که با پیروی و وفاداری به متن ادبی ،خل ،اثر کند ،ولهی نقهاش در برخهی مهوارد دسهت بهه
ابداعاتی زده و نگاره را با اندک تغییراتی نقل می زند و یاگاهی با زبان رمزآلود و نمادین خود بیانات شاعر را بتتر میرساند .بهه
رور مثال ،در نقاشی آبتنی کردن شیرین ،نقاش برای بیان عش ،خسرو و شیرین ،که عشقی پاک و التی اسهت ،بهه زیباسهازی
چتره و اندام شیرین نپرداخته است .و او را ساده و بیآالیل تصویر کرده است .و یا در این نگارههها نقهاش بهرای بیهان بتهت و
یرت خسرو از دیدن شیرین ،او را انگشت به دهان تصویر نموده است که این به پیروی از متن ادبی نبوده است .او برای نشان
دادن اینکه ،گرمی هوا سبت شده که شیرین تن به آب بزند ،آسمان نگاره را به رنگ ر یی کشیده است.
 .3فرش صفوی
وهعیت قالی ایران در عصر صفوی و تیموری بسیار درخشان بود .از ویژگیهای متم این اعصار،این بود که ،سنت قهوی نقاشهی
در اواخردورۀ تیموریان و اوایل صفویان سبت تأثیر پذیری نقاشان در نقشة قالیهای این دو دوره شهد .در ربقهه بنهدی زمهانی
قالیهای صفوی ،دورۀ کومت شهاه تتماسهت و شهاهعبهاس اول از شهاخصتهرین دورههها هسهتند(خانلری .)151:113:،شهاه
تتماست هنرمندان رراو را ارک مینتاد و خود نیز دلبسته ررو و نقل قالی بود .چنانچه گفته میشود او خود نقهل یکهی دو
قالی را به دست خود ررا ی نموده است .در زمان کومت این شاه صفوی ،قالی ایران در زیبایی و ظرافت بافت به هد کمهال
رسید و از همان هنگام به عنوان تحفهای بسیار نفی  ،ستمی در روابط ایران با کشورهای همسایه بر عتده داشت.
قالی دورة صفوی

نام قالی

مشخصات نقش قالی

(مأخذ :پو )1412:1131،
سنگشکو(مجل آواز پارسی)

نوع ررو قالی

تصویری(مزین به صحنههای داستان های ادبی ایرانی)

ابعاد

 411 ×11:سانتیمتر

محل بافت

ا تماالً کرمان

سال /دوره

صفوی /اواخر سدۀ 11هه ق

00

قالی ازنظر مفتوم و محتواکام ً تصویری است .متن سرمهای رنگ قالی
مجموعهای از چند صحنه را نمایل میدهدکه ههر کهدام یهک دامنهه
افقی را تشکیل داده است .
ردیف اول :صحنهایست کهه خسهروپرویز شهیرین را بهه هنگهام آبتنهی
میبیند و در نزدیکی او درختی ایست که لباس و ک ه شهیرین بهر آن
آویخته است درست همهانگونهه کهه در مینیاتورههای نسهخه خمسهه
نظامی نقاشی شده و نیز بر پارچههای مخمل یزد میتوان دید.
ردیف دوم :صحنه شکار که شکارچیان بها ابهزار و ادوات شهکار در پهی
جانوران هستند
ردیف سوم :صحنه دیدار لیلهی و مجنهون نقهل بسهته اسهت .در ایهن
صحنه لیلی ،با کجاوهای بر روی شتر به دیدار مجنونِ در ال ا تضهار
میرسد .که این نیز از درونمایههای نگارههای نسخههای خطی است.
ردیف چتارم :مجدد صحنة شکار قرار دارد
ردیف پنجم :تقابل سهیمر و اژدهها بهه تصهویر در آمهده  .البتهه بهه
دالیلی نامعلوم قسهمتی از قهالی کوتهاه و مرمهت شهده از ایهن رو ایهن
تصویر را کامل و واهح مشخص نیست.
ترکیتبندی این فرش تقارن ساختاری رهها شهده اسهت و همهراه آن،
رابطه متعار و متناست با ترتیت معماری اجزا نیز رعایت نشده است،
در واقع این امر دیگر عر آن زمان شده بود ،زیرا که تقارن و تناظر را
ظهههاهراً مهههانعی در راه آزادی خیهههال در ررا هههی مهههیدانسهههتند
(پو .)4111:1131،
اشیه قالی :با قابهایی با تصاویر انسانی و نقشمایه فرشته و گرفهت و

محل نگتداری

گیر به همراه نقوش گیاهی ،تزیین شده است.

هنرهای تزیینی پاری

مأخذ :نگارندگان

در دورۀ شاهعباس نیزکارگاهها سلطنتی بسیاری راهاندازی شد که در آنها نفهی تهرین قهالیههای زربافهت و سهیمینبافهت و
ابریشمین بافته میشد .از جمله قالیهایی که در دورۀ صفوی بافته شد قالیهای گروه سنگشکو4میباشد که در بین آنها قهالی
بسیار زیبا که نقل آن به مانند نگارههای نسخههای خطی ررا ی شده است.
 .1-1پیوند نگارگری و قالی
در نیمة نخست سدۀ دهم هجری در ایران هنر نگارگری و قالی بافی دست به دست هم دادنهد و چنهدین شهاهکار برجسهته را
پدید آوردند .در این پیوند بسیاری از نقلمایههای نگارگری همچون سیمر و اژدها ،فرشته و نقوشی دیگر به قالیها راه یافت.
نقلمایههایی مثل گرفت و گیر با آهوان خالداری که بر زمین افکنده شدهاند در تشعیرهای واشی خمسة نظهامی بهه رهرزی
دلانگیز نشان داده شده است(پو  .)4551:1131،تأثیر نقاشیهای مینیاتور در قالی صفوی سنگشکو بسیار آشکار اسهت رهرو
این قالی تقریباً تمام صفحاتی از مینیاتور است که بدون تردید به دار قالی انتقال یافته است .قالیبافان چنان بهه سرمشه،ههای
خود وفادار بودهاند که تی سبک هنرمندی را که از او تقلید کردهاند نمیتوان تشخیص داد .با مشاهدۀ ویژگهی رهرو و نقهل
این قالی به نظر میآید رراو ،خود نگارگری برجسته بوده است زیرا اوبه زیبایی و با هنرمندی تمام این صحنهها را در قهالیهها
تجسم بخشیده است . .به گفتة آقای پو  :ررو قالیهای گروه سنگشکو چنان به آثار نگارگرانی چون محمدی شباهت دارنهد
که میتوان آنها را به وی یا به شاگردان و همکارانل منتست دانست .در واقع برخهی از آنهها بهه قهدری سهرزنده و لطیهف و
ظریف ررا ی شدهاند که همانند کارهای این استاد میباشند(پو .)4111:1131،
جدول شماره : 1تطابق نقشمایههای دیدار خسرو و شیرین در کنار چشمه
موضوع ادبی

تصویر نگاره()1

تصویر نگاره()2

قالی صفوی

دیدار خسرو و
شیرین در کنار
چشمه

تطبیق تصاویر

صحنة هر سه تصویر پر از گل و گیاهاست .شیرین شلواری به تن دارد ،در چشمه نشسته و مشغول به آبتنی اسهت .او یکهی از
پاهای خود را دراز کرده و پای دیگرش جمع است و یکی از دستانل باال بر روی سر ،و دیگری را در جتت پایین قرار داده تها
فاظی برای پوشاندن تن قرار دهد .در هر سه تصویر خسرو سوار بر است است .پرندگان بر شاخها در سهرورند و شهبدیز نیهز
در آن نزدیکی به چرا و مشغول خوردن علوفه است .درختی در آن نزدیکی است که لبهاسههای شهیرین بهدان آویختهه شهده
است .درنگاره( )1درختی که لباس شیرین بر آن آویزان است چنار است و در نگاره ( )4درختی شهکوفهدار ودر قهالی صهفوی
نیز از نقشمایه گلهای برگ مویی و شاه عباسی برای تزیین مورد استفاده قرار گرفته است . .رنگ استها در تصهاویر متفهاوت
هستند .در نگارهها ،خسرو در پشت صخره ها قرار دارد و انگشت یرت به دهان گرفته و نظاره گر شیرین است ولی در قهالی
صفوی و خسرو پرنده شکاری بر دست گرفته ودر مقابل شیرین قرار دارد.
مأخذ :نگارندگان

0

.مجموعهای کوچک از قالیهایی که تعداد آنتا دود  14تخته است در نمایشگاهی در لندن به نمایل گذاشته شد .در آنجا ظریفترین نمونههای ایهن
گونه قالی در کنار هم قرار داده شده بود که سبکی متمایز از دیگر سبکهای ررا ی را آشکار میساخت .ازآن جتهت کهه ممتهازترین قطعهه فهرش ایهن
گروه به مجموعة شاهزاده «رومن سانگوژکو» تعل ،داشت ،برای ستولت در نامگذاری آنتا را نوع سانگوژکو یا سنگشکو نامیدهاند.
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جدول شمارة : 2تطابق نقشمایههای دیدار خسرو و شیرین در کنار چشمه
نقشمایهها

نگاره2

نگاره1

قالی صفوی

شیرین

خسرو سوار بر است

شبدیز

درخت

لباس آویخته بر درخت
مأخذ :نگارندگان

جدول شماره : 3تطبیق نقشمایههای داستان لیلی و مجنون
موهوع ادبی

بخشی از نگاره()1

بخشی از نگاره()2

بخشی از قالی صفوی

آبتنی کردن
شیرین

تطبی ،تصاویر

در هر سه تصویر ،کجاوه ای بر شتر قرار دارد که لیلی سوار برآن به دیدار مجنون اسهت .در همهه تصهاویر لیلهی و مجنهون کنهار
یکدیگر قرار دارند و جانوران در اررا آنان جمع شدهاند .و مجنون نحیف و الغر ،سر بر دامان لیلی نتاده است .در قالی صهفوی
نیز به همین ترتیت است ولی لیلی و مجنون بر روی زیراندازی قرار دارند .این صحنه از داستان لیلی و مجنون نیز تا دودی بهر
اساس متن ادبی آن تصویر شده و قالی صفوی نیز قرابت بسیار با نگاره دارد .برخی تفاوتها در ررا ی قالی صهفوی و نگهارگری
در رابطه با نقل کجاوهای که روی شتر قرار دارد دیده میشود در نگاره( )1و قالی صفوی شباهت بیشتری به یکهدیگر دارنهد و
نوع پوشل لیلی در نگاره ( )2و قالی صفوی نسبت به نگاره ()1کمی متفاوت میباشد
مأخذ :نگارندگان
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جدول شمارة :4تطابق نقشمایههای دیدار لیلی و مجنون
نقشمایهها

نگاره4

نگاره3

قالی صفوی

لیلی

مجنون

شتر و کجاوه لیلی

مأخذ :نگارندگان

ویژگیهای مشترک در نگارهها و قالی دورة صفوی

الف .کایت دیدار خسرو و شیرین در کنار چشمه
-1فرم پیکره شیرین اعم از قرار گیری دستها و پاها و زاویه قرار گیری شیرین.
-4پوشل شیرین که تنتا شلواری به تن دارد.
-1لباس شیرین در هر سه تصویر بر درختی آویخته است.
 .-2در لباسهای شیرین ،فرم ک ه او شباهت زیادی با هم دارند.
 -:فرم و نحوۀ قرار گیری شبدیز که سر به پایین دارد و مشغول خوردن علوفه است.
 -5زین و رو اسبی که روی شبدیز قرار گرفته در نگاره( )4و قالی صفوی به هم شبیه هستند.
ب .کایت دیدار لیلی و مجنون
 -1فرم نشستن لیلی و نحوه قرار گیری سر مجنون بر زانوی لیلی.
-4نحوه ررا ی دست لیلی که یک دست رو به باال و دست دیگر رو به پایین است ،در نگاره( )2و قالی صفوی شبیه به یکدیگر هستند.
 -1تن پوش مجنون تنتا شلواری کوتاه است.
-2مرکت لیلی شتر بوده و کجاوه روی آن قرار دارد.
-:کجاوۀ لیلی در نگاره( )1و قالی به هم شبیه هستند.
 -5دور لیلی و مجنون را جانوران ا اره کردهاند.

 .4نتیجهگیری
ادبیات و نگارگری با یکدیگر پیوندی دیرینه دارند و هنرمندان دورههای مختلف هنری سعی نموده تا با بترهگیری از موهوعات
ادبی ،آثار فاخر و ارزندهای پدید آورند .از ررفی در دورۀ صفوی شاهد وجود تصاویری با موهاعات ادبیات غنائی بر روی قالیهها
هستیم .قالی تصویری سنگشکو با بترهگیری از شیوههای رایج هنری در عصر صفوی ررا ی و بافته شده اسهت .در ایهن قهالی
تصویری ،ع قه هنرمند به داستانهای ادبی غنایی و بازنمایی اسطورهههایی همچهون خسهرو و شهیرین و لیلهی و مجنهون کهه
01

سمبل عش ،و دلدادگی هستند ،به وهوو دیده میشود .تصاویری که به صحنههای مینیاتور نسخههای خطی بسهیار شهباهت
دارند .بنا به ویژگیهای ررو و نقل ،به نظر میآید رراو ،خود نگارگری برجسته بوده باشد ،زیرا او به زیبهایی و بها هنرمنهدی
تمام این صحنهها را در قالی تجسم نموده است .با خواندن اشعار منظوم نسخ و مشاهدۀ نگارههای مصور شده در آن ،مهیتهوان
گفت ،هنرمند نگارگر سعی نموده تا با رجوع و پیروی از متن ادبی به متارت تمام داستانهای روایی و تراوشات ذهنی شهاعر را
بر بوم نقاشی تجسم بخش د .البته در برخی مواقع از متن پیروی ننموده و بنا به هوش و متارت خود در ررا ی ،تصورات شهاعر
را با خط و رنگ به بتترین شکل بر مخارت نمایان ساخته است مث ً در نگارهها نقاش برای نمایل بتت و یرت خسهرو ،وی
را به گونهای که انگشت یرت به دهان گرفته ،به تصویر کشیده است .هنرمند رراو قالی نیهز بهه پیهروی از نگهارهههای ادبهی
صحنة آبتنی کردن شیرین را بر متن قالی بازنمایی نموده است .ولی در برخی نقشمایهها پیروی نکرده و با رجوع به متن ادبهی
و تبعیت از آن ،تصاویر را ررا ی نموده است و یا در مواردی نیز عناصر موجود در فرش را جهایگزین عناصهر نگهارگری نمهوده
است .به رور مثال برای نشان دادن درخت بزرگ چنار ،درختی با گلهای برگ چناری یا همان برگ مو که در ررا هی قهالی
صفوی مرسوم بوده را ررا ی کرده است  ،ویا رراو قالی سنگشکو در تصویرسازی داستان لیلی و مجنون از مصورسازی کتهت
تبعیت نموده ولی ظاه راً با رجوع به متن ادبی که لیلی و مجنون را در خیمه توصیف نموده ،آن دو را نشسته به روی فرشی ،به
تصویر کشیده است.
منابع و مآخذ
 پو  ،آرتور اپتام و آکرمن ،فیلیپ  .) 1131(.سیری در هنر ایران از دوران پیل از تاریخ تا امهروز .ترجمهه :سهیروس پرههام.جلد  .5تتران :علمی فرهنگی.
پو  ،آرتور اپتام و آکرمن ،فیلیپ  .)1131(.سیری در هنر ایران از دوران پیل از تاریخ تا امروز .ترجمه :سیروس پرهام.جلهد .14تتران :علمی فرهنگی.
پاکباز ،روئین( .)1131دایره المعار هنر .تتران :فرهنگ معاصر.پاکباز ،روئین ( .)1131نقاشی ایران از دیرباز تا امروز .تتران :زرّین و سیمین. پیروز ،غ مرها( .)1131ادبیات غنایی و جلوههای آن در ایران پیل از اس م ،پژوهلگاه علوم و انسهانی و اجتمهاعی 5(،و،)1.55-1:
 ثروتیان ،بتروز( .)1135خسرو و شیرین .تتران :امیرکبیر.ثروتیان ،بتروز( .)1133نظامی گنجهای ،لیلی ومجنون .تتران :امیرکبیر. جاودانی ،ندا و گودرزی ،مصطفی( .)113:هنر انق ب :بررسی و مقایسه هفت نگاره ایرانی با موهوعی وا د دیدن خسروشیرین را در ال آبتنی ،خیال شرقی ،شماره.141-1،111
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Comparative Recognition of lyrical literature on esangeško Musharraf with
Emphasis on painter Images of Khamseh Nezami During the Safavid era
(case study: Lily and Majnoon and bath Shirin)

Abstrac:
Safavid era is one of the most magnificent historical periods in Iran. The remaining carpets of this
period are considered to be the most beautiful and most exquisite rugs in the history of carpet art in
Iran. The carpets that display the effects of Iranian art. Among these rugs,esangeško carpet is a
magnificent rock with beautiful paintings, which is associated with the stories and myths of the rich
literature (Khosrow and Shirin, Lily and Majnoon). In this research, we are going to study the
narratives of narrative literature on the carpet of Safavid era. Hence, the question arises as to how the
narratives of lyrical literature of illustrated versions manifest themselves on the carpet of the Safavid
period? The present study was conducted using a descriptive-analytical combination with a
comparative approach. In order to access information and studies, the research methodology and
library studies and articles of authentic internet and vector picks have been used. In order to achieve
the goal, four pictures (with the theme of bath Shirin and visit Lilly and Majnon) from Khamseh
Nezami The Safavid era was studied with Sangshuku. The results indicate that the features of carpet
paintings of the Safavid era have been revealed by following the pictures of literary copies, but
sometimes they refer to the literary text or by using the common elements in the carpet of that period,
changes in the design of the carpet in terms of Have found.
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