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  برالس ةخمسهاي  بازنمايي تصوير زن در نگاره
 ويير بورد ميدان پي ةاساس نظري بر

رزينب صاب 1  ،   3محمدرضا حسني ،*2فاطمه شيرازي

  يدهچك
 نگارگران ايران توجه مورد غنايي و عاشقانه ييها داستان داشتن دليل به هجري هشتم قرن اواخر از خمسة نظامي

 دارنـد  اساسي يا در داستان نقشي هستند اصلي زنان قهرمانان ،خمسه يها داستاندر بسياري از . است  گرفته قرار
 ،جامعه در زنان به رايج منفي نگاه برخالف ،نظامي. است نظامي هاي در منظومه زنان اهميت ميزان بيانگر خود كه
ليلـي و  خصـوص   بـه هـا،   داستانمختلف نيز اين هاي  در دوره. بخشد مي آنان به رفيع جايگاهي مثبت رويكردي با

 كه در آن زنان حضوري پررنگ دارند، مورد توجه نگـارگران قـرار   ،بهرام گور گنبد هفتو  خسرو و شيرين، مجنون
تـوان   مي متفاوتهاي  هاي دوره تصاوير زنان در خمسه با بررسي و تجزيه و تحليل. شده است تصويرسازيگرفته و 
هـاي   تصوير زنان در نسـخه ة لذا با مطالع. اجتماعي و همچنين جايگاه زنان در هر دوره پي برد ـ فرهنگية به زمين
 تصاوير در زنان بازنمايي چگونگي به رساله اين. هاي مختلف پرداخت توان به بررسي جايگاه زنان در دوره مي مصور
 و بورديو ير يپ هنر يشناس جامعه تعريف به توجه با ها نگاره بررسي اين .زداپرد مي) برالس ةخمس( نهم قرن خمسه
، تـاريخي  ادبـي،  ميـدان  چـون هـايي   ميـدان . پـذيرد  مي صورت هنري اثر خلق در مختلفهاي  ميدان تأثير نظريه

 جملـه  از ،يادشده ةخمس در زنان كشيدن تصوير به درها  ميدان اين تأثير ميزان.  ...و اقتصادي، اجتماعي فرهنگي،
نهـم   قـرن  ةخمس در زن گفت بازنمايي تصوير توان مي گيري نهايي در نتيجه .است رساله اين در ثبح مورد موارد

 يـا  هـا  زمينـه  از برگرفتـه  بيشـتر  اجتمـاعي،  ايـي گر واقـع  به او توجه و بهزاد هنري سبك دليل به )برالس ةخمس(
  .است عامه فرهنگي و اجتماعيهاي  ميدان

  گانكليدواژ
  .نگارگري ميدان، ةنظامي، نظري ،زن ،برالس ةخمس
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  مقدمه
هاي  است كه بين سال گنج پنجيا  خمسهزبان،  يكي از آثار مهم نظامي گنجوي، شاعر بزرگ فارسي

خسـرو و  ، االسـرار  مخـزن (مشتمل بر پنج مثنـوي   خمسه. قمري سروده شده است 599تا  570
، خسـرو و شـيرين  نظامي در سه مثنوي  .است) اسكندرنامهو  پيكر هفت، ليلي و مجنون، شيرين

سـت كـه در آن زن   موضوعي عاشقانه را به بهترين نحو نشـان داده ا  پيكر هفتو  ليلي و مجنون
اشاره ... بانو، شيرين، ليلي، فتنه و توان به ميهن مي خمسة نظامياز جمله زنان . نقشي اساسي دارد

هـاي   تعدد زنان و همچنين پرداختن به خصوصيات و جنبه. كرد كه صفاتي مثبت يا منفي دارند
ست كه خود جـاي  ها، بيانگر اهميت نقش و جايگاه زن نزد نظامي ا مختلف نقش زن در داستان

و نگاه هنرمندان، متفكران  آثار در جامعه،منزلة بخش مهمي از  به ،تاريخ طول در زنان. تأمل دارد
در ادبيات، چه در نظم و چه در نثر فارسي،  .اند مهري قرار گرفته توجهي و بي مورد بي عموماً ،و ادبا

خوريم كه با رويكردي مثبت به  مي نگرش عمده به زنان نگرشي منفي است و كمتر به مواردي بر
پردازد  اما نظامي با نگاهي انساني بيشتر به توصيف صفات نيك زنان مي. زنان نگريسته شده باشد

محلي است بـراي   خمسة نظاميتوان گفت  كه مي طوري نگرد؛ به و با رويكردي مثبت به آنان مي
كه به شـكل چشـمگيري بـه زن و     توان نخستين شاعري دانست نظامي را مي. نهادن به زنان ارج

خاقاني در مورد نگـاه منفـي    .پردازد دهد و با نگاه منفي به زنان به مبارزه مي شخصيت او بها مي
  :نويسد گونه مي شاعران به زن در اعصار گذشته، اين

 زمان، آن سياسي و اجتماعي شرايط زيرا ،برد سؤال زير نبايد زن با را شاعران منفي برخورد
 و زمـان  شرايط تأثير تحت خود به خود نيز شاعران و است آورده وجود به زن يبرا را تيموقع اين

 ،است نبودهها  آن شخصي عقيدة و احساس زن، به نسبتها  آن منفي تفكر ،اند بوده خود اجتماع
  ].14ص، 16[ است بودهها  آن زمانة حاكمر تفك بلكه
 ؛شـود  مـي  محبوب محسوب يها كتاب از  خمسة نظاميسنت نگارگري ايراني،  در ،همچنين

مختلـف تـاريخي مصـور    هاي  رو هستيم كه در دوره به رو هايي خمسهدر گذر زمان با  كه طوري به
 خمسـه مصورسـازي  بـه   ،تيمـوري  ةازجملـه دور  ،مختلـف هـاي   هنرمنـدان در دوره  .ه استشد

 ،نگارگر دربـار سـلطان حسـين بـايقرا     ،توان به بهزاد مي ين اين هنرمندانتر مهمپرداختند كه از 
تصـاوير   .شـود  مـي نهم هجري بررسي و مطالعه  ةسد ةشد مصور ةخمس ،در اين مقاله. اشاره كرد

 ليلي و مجنون و خسرو و شيرينو  پيكر هفتهاي  شده در اين نسخه بيشتر تصاوير مثنوي مصور
نقاشـان و نگـارگران در   رسد اين سه مثنوي بيشـتر مـورد توجـه     مي است به نظر خمسة نظامي

اهميـت و چرايـي    .انـد  آن پرداختـه  تصويرسـازي بـه  كـه  گرفتـه   مختلف تاريخي قرارهاي  دوره
شود تصاوير  مي باعث ،نقشي كليدي و پررنگ دارندها  آن كه زنان در ها، داستاناين مصورسازي 

 ن منبـع ادبـي  بـود  بـا وجـود يكسـان   . مناسبي براي اين تحقيق باشـند هاي  گزينه ها داستاناين 
 يـك،  ند و هردار از يكديگر يمتفاوت و مستقلهاي  شده ويژگي مصورهاي  خمسه) خمسة نظامي(
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تصادي قبافت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ا ةكنند بازگو تاريخي متفاوت،هاي  با توجه به ميدان
  .دهند مي تصويري متفاوت و مستقل از زن در هر دوره را ارائه هر عصر است كه ةجامع

شناسي هنر معتقد است بـراي بررسـي اثـر هنـري بايـد چگـونگي        ر بورديو، در تعريف جامعهي پي
هاي مختلف اجتمـاعي،   تأثير ميدان توليد آن اثر را مد نظر قرار داد و هر اثر هنري در زمان توليد تحت

بـا يكـديگر،   ها و چگونگي ارتباطشـان   گيرد و بدون شناخت اين ميدان قرار مي... سياسي و اقتصادي و
همچنين تعريف او از ميدان اثر هنـري عبـارت   . پذير نيست شناخت و تجزيه و تحليل اثر هنري امكان

هـاي علمـي، ادبـي،     هاي مختلفي چـون ميـدان   هر اثر از مجموع و كشمكش فضاها يا ميدان: است از
ه يا به صـورت مسـتقيم   شود كه به نوعي با اثر در ارتباط بود توليد مي... فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و

هـاي ادبـي مـرتبط بـا      ها، به بررسي ميـدان  با توجه به اين تعريف. اند مستقيم بر آن اثر گذاشته و  غير
همچنـين،  . پـردازيم  مـي ) بـرالس  خمسـة (مصور عصر تيموري  خمسةچگونگي مصورسازي زنان در 

سـليقة حاميـان و   كننـدة آداب، رسـوم، نگـرش مـردم و حتـي       شـده بـازگو   هـاي يـاد   تصاوير نسـخه 
هر نقاش، با توجه بـه شـرايط اجتمـاعي محـيط     . در هر دوره است) شاهان و دربار(دهندگان  سفارش
يافتة خود و با توجه به عوامل فرهنگي متفاوتي كه بر او و نگرش او تأثير گذاشته است، دسـت   پرورش

ا، بررسـي ميـدان تـاريخي و    هـ  در اين ميان، عالوه بر بررسـي ميـدان ادبـي نگـاره    . زند به خلق اثر مي
اجتماعي عصر خلق اثر نيز براي دانسـتن چگـونگي شـرايط فرهنگـي آن دوره و همچنـين چگـونگي       

يكـي از موضـوعات مهـم در عرصـة      .رسـد  تأثيرات حاميان هنر و درباريان امري ضروري به نظـر مـي  
تواند به ما كمـك كنـد    مياين تحقيق . هاست پژوهش هنر، فهم رابطة اثر هنري، هنرمند و جامعة آن

  .، نسبت ميان اين سه عنصر را بهتر درك كنيم)زن در نگارگري(تا با تأكيد بر يك سوژة خاص 
تنظيم شده است كه بـه   ير بورديو پيي هنر شناس جامعهاين رساله براساس چارچوب نظري 

نـد از  ا رتعبـا هـا   ايـن ميـدان  . پـردازد  مـي  در خلق اثـر هنـري   مؤثرت ومتفاهاي  بررسي ميدان
كـه هنرمنـد در خلـق اثـر هنـري بـه       ... تـاريخي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي و    هاي  ميدان
كشمكش موجود بين اين ميـادين   ةكنند و اثر او بازگو گيرد ها تأثير مي آن متفاوت ازهاي  ميزان
يخي تارهاي  اساس داده اين رساله بر. توصيفي استـ  روش پژوهشي اين رساله نيز تاريخي. است

 بـرالس  ةخمسـ هـاي   تحليـل نگـاره   و تيموري بـه توصـيف و تجزيـه    و فرهنگي اجتماعي عصر
كـه بـه تجزيـه و     استتحليلي  ـ نيز توصيفيها  روش تجزيه و تحليل نگاره ،همچنين. پردازد مي

بنـدي،   را به لحاظ تركيبها  آن پردازد و مي برالس ةخمسزن در ة تحليل صوري و محتوايي نگار
  .كند ميمقايسه و بررسي  ...موقعيت زن وجايگاه و 

  پيشينة تحقيق
 عقـوب ي ييراهنما به ،تهران دانشگاه از هنر پژوهش ارشد يدانشجو ،يداراب ايهل، 1384 سال در

 سـه  آن در كـه  كـرد  ارائـه  »يصفو زيتبر مكتب ينگارگر در زن ريتصو« عنوان باي ا هسالر آژند
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بررسـي   را رزايـ م ميابراه يجام اورنگ هفت و يطهماسب ةخمس ،يطهماسب ةشاهنام مصور كتاب
ها  آن پوشاك يچگونگ نيهمچن و زنان مقام و تيموقع يبررس به رساله نيا در شانيا. كرده بود

 .پرداخته است ريتصاو در
 در زن يشناسـ  ييبايز يبررس به ينگارگر در زن عنوان با يكتاب در زين ينياسي هيراض دهيس

 زدهيسـ  بـه  راهـا   آن ،ريتصـاو  در زنان پوشاك نوع و ظاهر به توجه با نيهمچن و پردازد مي نيد
  .كند مي يبند دسته مختلف يتيشخص گروه

 ة، بـه مقايسـ  خمسـة نظـامي  ي هـا  داسـتان با توجه به اهميـت نقـش زن در    ،در اين رساله
سـعي بـر آن اسـت     وشـود   مـي پرداختـه  ) برالسة خمس(تيموري  ة دور ةخمسبازنمايي زن در 

در خلـق اثـر،    مؤثر هاي انزن در تصاوير اين نسخه، با توجه به ميد ةداليل تفاوت بازنمايي نگار
  .تبيين شود

  ير بورديو پيي هنر از نظر شناس جامعه
يـر   پـي  هـاي  هاساس نظري اين مقاله، بر ةشد مصور مطالعههاي  خمسهتصاوير هاي  تجزيه و تحليل

بـه بررسـي    ،در اين قسمت .شود انجام مييد اثر هنري تولهاي  ميدان ةخصوص مطالع در بورديو،
پـردازيم، زيـرا بورديـو     مـي توليد اثر هنـري  هاي  حوزهي هنر و شناس جامعهاو درمورد  هاي هنظري

  :معتقد است
) اي صـرفاً آمـاري از هنرمنـدان    يـا مجموعـه  (نه فرد هنرمند ) هنري(شناسي آثار فرهنگي  جامعه

با يك گروه اجتماعي خاص كه عاملي تأثيرگـذار يـا   ) يا يك مكتب هنري(اي هنرمند  است و نه رابطه
بلكـه تالشـي اسـت     شـود،   كننده در زمينة فرم و محتوا يا هدف غايي توليد هنري پنداشته مي تعيين

هـاي اجتمـاعي    براي برقراري رابطة مستقيم ميان تاريخچة محتوا و فرم آثـار هنـري بـا تـاريخ گـروه     
شناسي محصوالت فرهنگي بايد مجموعـة روابـط    جامعه . براي تسلط بر جامعه ها غالب و كشمكش آن

ميـان هنرمنـد و ديگـر    ) گيرنـد  ها شـكل مـي   چه روابط عيني و چه روابطي كه از خالل انواع تعامل(
كـل عوامـل دخيـل در توليـد اثـر هنـري، يـا الاقـل عوامـل دخيـل در             هـا،  هنرمندان و فراتر از اين

. را مـورد مطالعـه قـرار دهـد    ...) حاميـان و   ها، منتقدان، مديران گالري(ثر هنري هاي اجتماعي ا ارزش
دوران كـودكي،  (هـاي اجتمـاعي توليدكننـدگان     اين رويكرد در تقابل است با توصيف قـاطع ويژگـي  

شناسـي دريافـت كـه اثـر هنـري را مسـتقيماً بـا بيـنش زنـدگي           و نوعي جامعـه ) آنان... تحصيالت و 
اي كه با توجه با ظـرفيتش بـراي پـذيرش آثـار      مخاطبان و به عبارت ديگر با جامعههاي مختلف  گروه

  ].68، ص8[كند  شود مرتبط مي هنري سنجيده مي
 ةنـد يگرفتن خـود فزا  دهيناد يگوناگون برا ةوين شيا ياثر هنر شناسي جامعه ،بورديو نظربه 

ة رابط ر، يناپذ ييجدااي  ز به گونهيو ن يد فرهنگيتول ةنيزم شناسي جامعهن يا. ندك مي د را رديتول
ش را يپـا  ه ردكـ  ياجتمـاع  يجبر؛ دكن مينندگان را مطالعه ك مصرف ةنيزم د بايتولة نيان زميم

  ].128، ص6[گذارد  ي ميباق يدر اثر هنر
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  نظرية ميدان بورديو
هـاي   هاي متفاوت زندگي، هنر، علم، دين، اقتصاد، سياسـت و نظـاير آن، عوامـل صـغير و مـدل      حوزه

  .نامد دهد كه بورديو آن را ميدان مي ها، مقررات و اشكال قدرت را شكل مي كوچك متمايزي از قاعده
ميدان قدرتي است كه تصميمات . هاست مندي از جايگاه اول، فضاي ساخت ةميدان در وهل

ة ميـدان صـحن   ،دوم ةدر وهلـ . كنـد  مي شوند تحميل مي مشخص خود را بر كساني كه وارد آن
از طريق آن در پي حفظ يا براندازي نظام موجود توزيـع  ها  گران و نهاد ي است كه كنشكشاكش

هويـت و نظـام   هـاي   ميـدان در ايـن معنـا كـارزاري اسـت كـه در آن شـالوده       . سرمايه هستند
هاي  مجموعهها  ميدان. گيرد مي طور الينقطع محل بحث و جدال قرار مراتبي پيوسته و به سلسله

گـاهي تضـعيف    در طول زمان به وجود آمده، رشد كرده، تغيير شكل داده وتاريخي هستند كه 
. گـردد  مـي  سومين ويژگي هر ميدان با ميزان آزادي عمـل آن مشـخص  . روند مي شده يا از بين

است كه در طول مراحـل  هايي  معني اين ويژگي آن است كه هر ميدان داراي امكانات و قابليت
ات خـارجي مصـون نگـه دارد و بـر ضـوابط و      تـأثير در برابر  رشد خود به دست آورده تا خود را

مجاور و متجاوز صحه گذاشته و آنان هاي  هاي ارزيابي خود در برابر و در مواجهه با ميدان مالك
  ].336، ص4[ را رعايت كند

  :كند گونه توصيف مي مفهوم ميدان را اين ير بورديو پيريچارد جنكينز نيز در كتاب خود به نام 
شوند كه محل منازعه و مبارزه  مي با اقالمي تعريف و مشخصها  ميدان ،به تعريف بورديوبنا 
منطـق متفـاوتي و سـاختار ضـرورت و      خـود،  ةكنند هر ميدان به دليل محتواي تعريف .هستند

كننـده ريختـاري اسـت كـه      متفاوتي دارد كه هم محصول و هـم توليـد   ةانگاشت مناسبت بديهي
كـه توسـط افـراد يـا     ( هاست موقعيت ةيافت ميدان نظام ساخت .ان استخور آن ميد مختص و در
هاسـت   يت براي دارندگان اين موقعيـت وضع ةكنند كه ماهيت آن تعريف) شود مي نهادها اشغال

  ].135، ص13[

  وضعيت اجتماعي توليد هنري و توليد فرهنگي
در  مـؤثر پردازد و عوامـل   مي دوشان فوارهو ش مگي تپرسخود به بررسي دو اثر  ةاف لين در مقال

بورديـو   هـاي  هچگونگي خلق اين آثار و همچنين چگونگي دريافت مخاطب را با توجه بـه نظريـ  
  :دهد مي توضيح

ف يـ ط يازه، موضوع و حتاند  ن قراردادها،يدام از اك در هر ،دهد مي ساندل نشانكه باك چنان
. ات نوشـته شـده اسـت   يق جزئير دقكبا ذ ار رفته معموالًكمورد نظر به  يه در نقاشك هايي رنگ
ن يتر ين را عاليرنسانس آغازهاي  يدهد نقاش مي حيه مخاطب معاصر ترجك يحال در ،بيترت نيبد

تنهـا نبـوغ هنرمنـد خـالق و      نـه اين آثـار    اما بداند،ها  ة آنننديآفر يان نبوغ شخصيب ةحد درج
ا يـ  يـي مـت ماننـد طال  يق گـران هـاي   رنگه انتخاب و استفاده از كرود، بل نمي شمار خودساالر به

ه كـ است  يت نهادها و افراديثروت و موقع ةفروشان ار و جلوهكآشاي  در اصل مشخصه يالجورد
 ياجتمـاع  يردكاركش ينما  ي،موضوع نقاش ،بين ترتيبه هم. مورد نظر هستند ياثر هنر كمال
ـ  بـه  هكـ  يردكاركـ . ص داديتـوان آن را تشـخ   ي ميآسان ه بهكاست  يا مذهبي از اي  نمونـه  ةمثاب
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 ،نيبنـابرا . شـود  مـي  ريتفس يآموزش مذهب يبرا يا ابزاريو  يدربار كخاص و مشترهاي  ارزش
 يردهـا كاركش ينمـا  يه در اصل براكهستند  يآثار گيرالنديوپرستش مگي مانند هايي  ينقاش

ل يـ تمامخاطـب معاصـر    ،همـه  نياما با ا. سفارش داده شدند يو اجتماع يار مذهبكخاص و آش
ش از يه بكبا يز و خور در ييزهايچ. ندكر يساالر هنرمند تفس آثار نبوغ خود ةمثاب را بهها  آن دارد
  ].120، ص12[شوند  مي شيستا ،ردشانكاركو نه  ،لكز به خاطر شيهر چ

شده  تواند عليه قراردادهاي كهنه شورش كند و از هنر تكراري و تجاري هنرمند فقط زماني مي
هايي كه پيشينيان و همتايان  برسد كه از تاريخ ميدان و دستاوردها و طيف موقعيتبه هنر ناب 

  :بورديو اصرار دارد كه. اند، آگاهي داشته باشد اش در آن اشغال كرده امروزي
انگارانه تنها  شناسي هنر نبايد در پي آن باشد كه پيدايش اثر هنري را با رويكردي ساده جامعه

هـاي   هاي سبك و نـوآوري  انتخاب. ة اجتماعي آفرينندة آن شرح دهدبا در نظر گرفتن سرچشم
هاي ممكن را در اختيـار   شناسانه را با در نظر گرفتن عوامل تاريخي كه طيفي از موقعيت زيبايي

اساس عوامل خارجي مانند سرچشمة اجتماعي،  تنها بر توان شرح داد و نه دهد، مي هنرمند قرار مي
ن است نقشي داشته باشند، اما اين نقش تنها در حدي است كه بر هاي اجتماعي ممك سرچشمه

شـوند و در   ها منتقل يا تجزيه مي گذارد و از طريق آن ها تأثير مي ها و خصلت گيري رغبت شكل
  ].135، ص6[شوند  يك دورة تاريخي خاص به منطق ميدان هنري بازترجمه مي

خ يتـار  يامـد اجتمـاع  يه پكـ بل نـدارد،   اش نبوغ خالقهة شه در معجزيز رياستقالل هنرمند ن
د يـ تول يط اجتمـاع يتنها شـرا  د نهيهنر با شناسي جامعه. نسبتاً مستقل استاي  نهيزم ياجتماع

د يـ تول يط اجتمـاع يه شراكبل، )آموزش و انتخاب هنرمندانة نندك نييعوامل تع( نندگانك ديتول
واره و بـه   ا و بـت ياشـ ة ننـد ك ديـ عنـوان تول  د هنرمند بهيه به تولك يانكعنوان م د را بهيتولة نيزم

ة ز ابـژ يـ ش دارد ني، گـرا يباشناختيعشق و لذت ز  ،مانيموضوع ا ةمثاب به ياثر هنر گر، يعبارت د
  ].73، ص8[ة خود قرار دهد مطالع
كـه بـه    زيمپردا مي هايي دانبه بررسي مي ،ميدان بورديو ةبا توجه به تعريف و نظري ،در ادامه

 .انـد  گذاشـته  تـأثير  بـرالس  ةخمسـ زنان در  تصويرسازيمستقيم بر روند  صورت مستقيم يا غير
دومـين ميـدان،   . تسـ ا  خمسة نظـامي ن ميدان، ميدان ادبي تصاوير است كه همان متن نخستي

 ةسـازي زنـان در نسـخ    اين ميـدان بـه بـاز    تأثير ست كه نقاش تحتا ميدان فرهنگي و اجتماعي
كـه   اسـت اثـر   دهنـدگان  سـفارش شـامل حاميـان دربـاري و     اوالً ،اين ميدان. پردازد يادشده مي

شامل ميدان فرهنگي و اجتمـاعي   ،درثاني .نبوده است تأثير آنان بر خلق اثر بي ةخواست و سليق
ــ فرهنگـي، آداب و    گرفته از نسخ تاريخي عصر تيموري است كه به نـوعي شـرايط اجتمـاعي    بر

  .دكن مي زنان آن دوره را آشكارمرتبط با .. .رسوم و

  خمسة نظامينگرش به زن در ميدان ادبي و متن 
 گاه به آن شـكلي آرمـاني  ؛ زن هستيم ةمتفاوتي با مقولهاي  شاهد برخورد ،ادب فارسي حوزةدر 
گرايانـه بـه    برند و در اكثـر مـوارد نيـز بـا نگـاهي مـادي       مي بخشند و گاه با نفرت از آنان نام مي
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 صفات به مثبت يرديكرو با گاهنيز نظامي. كنند مي ظاهري زنان توجههاي  باييخصوصيات و زي
بررسي اين قسمت . دنك مي اشاره زنانه ناپسند و زشت صفات به يمنف رديكرو با گاه و زنان يكن

مصور  ةخمس) ميدان هنري( هاي تصاوير ها و تفاوت به تجزيه و تحليل و درك چگونگي شباهت
 .كند مي كمك) ميدان متن ادبي( تيموري، با زنان ساخته و پرداخته شده در اشعار نظامي ةدور

به ، دارد حضور كه هم آنجا و است رنگ كم بسيار شعر در انزن ورضحفارسي،  كهن اشعار در
شـاعران  . آيـد  اي و در كنار ساير وقايع و حوادث اصلي از زنان سخن به ميان مـي  صورت حاشيه
شاعران بر خصلت معشوق بودنِ زن اسـت   ةتكي .كنند عنوان معشوق و يار ياد مي به بيشتر از زن

 وهـا   ويژگـي  دربـارة  قضـاوت  بـه  شـاعران  اشعار، نوع اين در .پردازند مي به ستايش او رو اين و از
  :ستاري معتقد است. ها آن شخصيت نه ،اند پرداخته زنان يخو و خُلق

 دنتمـ  بـردن  باال دراي  عمده سهم است، بشر نتمد و زندگي اصليهاي  پايه از يكي كه زن
 بـه  تاريخ طول در زن مقام و شأن اام ،است بوده انسان نسل دوامهاي  پايه از يكي و داشته بشر

  ].15، ص25[ است داشته يزياد يها نشيب وز فرا سياسي و ياقتصاد اجتماعي، مختلف داليل
  :نويسد مي طباطبايي نيز در اين باره

 و محترم و عزيز گاه .است بوده مردان جانب از مختلفي رفتارهاي شاهد تاريخ، طول در ،زن
 و مقهـور  غالبـاً  وجـودي،  ضعف جمله از خود خاص هاي يويژگ خاطر به اما .منفور و مطرود گاه

  ].13، ص24[ است بوده محروم خود انساني حقوق ترين طبيعي از و آزار و شكنجه مورد و مظلوم
بنـدي انـواع نگـرش شـاعران      به دسـته  سيماي زن در فرهنگ ايرانيجالل ستاري در كتاب 

  :كند مي پردازد و آن را به سه گروه تقسيم مي گذشته به زن
 بـه  اول دستة: نشست تماشا به را زن يسيما ديدگاه سه از توان مي، گذشته منظوم آثار در
 در تـوان  مـي  را دسـته  ايـن  كه گيرند مي قرار ستايش و سپاس مورد كه يابد مي اختصاص زناني

 و تحقيـر  جنبـة  كـه  اسـت  زنـاني  به مختص دوم دستة. كرد جوو جست حماسي منظوم اتيادب
 بيشتر تعليمي منظومِ تبيااد در دسته اين .تاس نمودار تكريمشان ةجنب از بيش آنان به توهين
 دسته اين .ددارن مي وا سرايي غزل و شعر به را شاعر كه دلربايند زناني سوم، دستة. شوند مي يافت

  ].56، ص25[ دهند مي تشكيل را ما غنايي تاادبي زنان، از
جـويي   نظامي نيز براي زن مقام وااليـي قائـل اسـت و او را بازيچـة مـرد و وسـيلة كـام       

زن در . جويـد  آورد و در وجود زن انسـان را مـي   شمار مي بلكه او را انساني واال به. داند نمي
شيرين نمونـة كامـل زنـي اسـت كـه      . شود اشعار نظامي شايستة عشق و افتخار و شرف مي

بارة زنان نظري سواي عقيدة متداول در عصر خود ابراز  چه او بارها در اگر. پسندد نظامي مي
نظامي، طبـق تربيـت و   . تأثير و افكار شايع زمان خود بوده است داشته است، مطمئناً تحت

كند كه اگر زن متمرد و سركش بود، الزم است چون طفلـي   وصيه ميفرهنگ زمان خود، ت
زن از ديدگاه نظامي ارج و اهميت خود را . سر جايش نشانده شود و تأديب و گوشمالي گردد

هـا و بنـا بـه موقعيـت آمـده اسـت، در برابـر         دارد و انتقادهاي جزئي كه در خالل داسـتان 
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ابهت، همراه با شرف و  با خمسهي، سيماي زن در كل طور به. هاي او از زن ناچيز است تمجيد
  ].327، ص28[افتخار ترسيم شده است 

 شمارد مي بر آنان زشت صفات از شتريب را زنان يكن صفات رانهكف روشن ينگاه با گنجه ريپ
 ...و يگـر  لـه يح حسـادت،  چـون  يزشـت  صفات به گاه اگر و نگرد مي آن به مثبت يرديكرو با و

 در .تاسـ  رفتـه  ،خشـم  سـر  از گاه داستان، قهرمانان زبان بر هك است ييگفتارها ند،ك مي اشاره
 او تيشخصـ  و زن بـه  شـده،  نوشـته  ينظـام  از شيپـ  هكـ هايي  منظومه و ها داستان از يك چيه
 امـ ا ،اسـت  شـده  انينما يمنف يطرح در زن تمثال همواره هك چرا ،است نشده داده بها گونه نيا

  ].7، ص21[ نديآفر مي زن از مثبت يتمثال و ندك مي رد را غلطنت س نيا ينظام
نگـرش بـه   : نـد از ا شاهد سه نوع نگرش اساسي به زنان هستيم كه عبـارت  خمسة نظاميدر 

  .زيبايي زنان، نگرش منفي و نگرش آرماني

  نگرش به زيبايي زنان
نقـش منفـي، بيشـتر    رويند و بالعكس زناني با  عموماً زيباي دارند، ي كه در ادبيات نقش مثبتزنان

و وصـف زنـان    هـدف رسـيدن بـه   بـراي   ،نظامي ي همچونانشاعر. ندا منظر يا پير و فرتوت زشت
به شـكلي  . كند مي اش جمع هاي داستاني را در شعر يا شخصيتها  و خوبي ها ييزيبا همة، مثبت
كشـيده،  همـه قـدي بلنـد و    . دارند يكسان و متشابههاي  ويژگيها  اين زنان يا معشوقه ةكه هم

  .رنددا كمند و زباني شكرريز گونه، گيسويي مشكين و چشماني زيبا و سياه، صورتي خورشيد
  

 قــامتي چــون نخــل ســيمينكشــيده
ــر  ــرد   گ ــويش گي ــم خ ــدازه ز چش  ان

   

 چـين  دو زنگي بر سر نخلش رطـب  
 بــر آهــوئي صــد آهــو بــيش گيــرد

  ]136، ص18[
  

دهند  نمي درستي نشان افراد را بههاي  فاصلهها و  تفاوتواقع  در خمسهدر ها  اين نوع توصيف
در  ،ايـن امـر را عـالوه بـر شـعر     . سـازد  مـي  مثـالي و بسـيار متشـابه   هـاي   و از اين افـراد نمونـه  

معشوقان  ةهم ،در اين تصاوير هم. توان ديد مي خوبي مينياتورهاي ايراني نيز بههاي  تصويرسازي
  .ي دارندمتشابه و يكسانهاي  ويژگي

  نگرش منفي
حتـي در برخـي    .اند بوده مؤثرپيشين در ايجاد نگرش منفي به زنان بسيار  شاعران و نويسندگان

رشد اين نوع نگـرش باعـث شـد زن را    . آمد مي بودن خود دشنامي براي مرد به حساب موارد زن
نگـرش   ي از ايـن تـأثير شاعري را يافـت كـه هـيچ     توان ، نميدر ادب فارسي. اتاً معيوب بدانندذ
  .و اعتقاد متفاوت است تأثيرميزان اين اما ن نداشته باشد، ه آباي  اشاره ياگرفته ن

اي  پذير هستند و نكته كه نظامي در آثار خود به زنان داشته است، توجيههايي  اغلب تعريض
در  تقريبـاً تمـام مـوارد مـذكور،    . تواند نظامي را از نگرش منفي به زنان مبرا سـازد  مي دارند كه
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ها  داستانشوند، اما نظامي سير حوادث  مي ابراز ها داستانگوها و عقايد و اعمال قهرمانان و گفت
 وقتي ليلـي را ناخواسـته بـه شـوي    . ثابت شودها  آن كند كه سرانجام خالف مي را چنان هدايت

آورد  مـي  كند، اما كسي پيش مجنون خبـر دروغ  مي دهند، او خون جگر خورده از وي دوري مي
لي را به زنـان  يگاه خصا آن. گذارد و ديگر به ياد تو نيست مي ليلي با شوي خود خوشكه اكنون 

  ].120، ص14[ دهد مي نسبت
  

ــه زن ــر نـ ــيگـ ــزاريكـ ــدهـ  باشـ
ــون  بســتند عهــد و وفــا نقــش چ

ــن  ــار اي ــان ك ــت زن ــاز راس ــت ب  اس
  

ــم عهــــددر  ــداســــتوار كــ  باشــ
ــام ــان بـــر نـ ــم زنـ ــتند قلـ  شكسـ
ــون ــان افسـ ــد زنـ ــت دراز بـ  اسـ

  ].452ص،18[
  

شخصـي   ةزنان بوده اسـت نـه عقيـد    ةباراعتقاد عمومي و عرف اجتماعي در اين موارد بيانگر
. پـردازد  مـي  بينيم كه او به سـتايش و تمجيـد زنـان    مي در بسياري از اشعار نظاميزيرا  ،نظامي

 ن و منزلـت زن نـزد  أند و اين نشـان از اهميـت و شـ   ا ي او زنها داستاناكثر قهرمانان  ،همچنين
ي خود نگرش منفـي جامعـه   ها داستانكوشد با آفرينش قهرمانان زن در  مي نظامي. نظامي دارد

  .به زنان تغيير دهد را

  آرماني نگرش
ان شـاعر . و داستاني ادبيات فارسي يافتعرفاني متون  در توان مي را معموالًبه زن  آرماني نگرش

اين بازآفريني عمدتاً با نـوع  . پردازد مي زنبا نگرشي مثبت به بازآفريني آرماني  سرايان يا داستان
شـاعر از زن  . كه همان نگرش منفي است، متفاوت است ،نگرش سنتي و عرفي موجود در جامعه

زن در ايـن  . دكنـ  هاي يك زن را در او متجلي مـي  ال ايده همةاي مثالي و آرماني ساخته و  نمونه
. دبرخي صفات مردانـه را هـم دار   حتي مدار و حكيم است و نگرش معشوق، مادر، مربي، سياست

صفت مردانگـي را   ،كه نظامي در كنار ساير صفات نيكو و برجسته تسابانو از جمله زناني  ميهن
  :دهد مي هم به او نسبت

  
ــن ــه ارمـ ــا بـ ــيم اران تـ ــه اقلـ  همـ
 ز مــــردان بيشــــتر دارد ســــترگي

  

 مقــرر گشـــته بـــر فرمـــان آن زن  
ــي   ــد از بزرگ ــانوش خوانن ــيهن ب  م

  ].137ص،18[
  

آشكار دارد و زن در كانون توجه  ةغلبها  در آثار نظامي، نگرش آرماني به زن بر ديگر نگرش
خسرو ة هم يادآوري كرده، در منظوم ،خاورشناس روسي ،»برتلس«كه  مثالً چنان؛ گيرد مي قرار

ي هـا  داسـتان  در. مركزي آن، شـيرين اسـت نـه خسـرو    ة ، قهرمان واقعي داستان و نقطشيرين
برند نه سلسله حوادث  هاست كه داستان را به پيش مي آنهاي  ها و ويژگي اين شخصيت ،نظامي
هاي زن را نسـبت بـه    توان برتري شخصيت مي وضوح نظامي بههاي  پردازي شخصيت در. داستان
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موجود در ادبيـات كهـن   هاي  قهرمانان برخالف سنتها،  داستاندر اين . مرد ديدهاي  شخصيت
 پيكـر  هفـت توان به شيرين، ليلي، نوشابه، ميهن و زنان  مي از جمله اين زنان. هستندفارسي زن 
  ].120، ص14[اشاره كرد 

ي خـويش بـه   هـا  داستانهاي ديگري را هم در  ويژگي ،صفاتي كه اشاره شدظامي عالوه بر ن
ـ     عاشقي و دل :؛ همچونقهرمانان زن نسبت داده است ه دادگي، عفاف، سـخاوت، تقـوا، احتـرام ب

  .آيين و اخالق، وفاداري، خردمندي و آموزگاري، حكمراني و سياست و عدالت

  ميدان فرهنگي و اجتماعي زنان در عصر تيموري
. هـا و عاليـق مـردم آن دوره دارد    شده همه تأثيراتي از آداب، رسوم، سنت هاي ياد تصاوير نسخه

دهندگان  سليقة حاميان و سفارشكنندة آداب، رسوم، نگرش مردم و حتي  همچنين هر اثر بازگو
يافتة خود و با  نقاش، با توجه به شرايط اجتماعي محيط پرورش. عصر خود است) شاهان و دربار(

. زند توجه به عوامل فرهنگي متفاوتي كه بر او و نگرش او تأثير گذاشته است، دست به خلق اثر مي
چنين ميـدان تـاريخي و اجتمـاعي    دهندگان و هم در اين ميان، بررسي ميدان حاميان و سفارش

  .رسد عصر تيموري براي دانستن چگونگي شرايط فرهنگي آن دوره امري ضروري به نظر مي

  دهندگان و حاميان درباري سفارش
قـرص   ان پروپـا يـ ن از حاميموجود در هرات سبب شد سلطان حس يط فرهنگيآرام و شرا يفضا

را ) يشـرق  كـي تر( يي، زبان جغتاييرنوايش يعل ريام، تشيفاكر بايوز كمكبا  او. هنر و ادب شود
: ردكـ ت يـ ران حمايا يبزرگ فرهنگهاي  تيرساند و از دو تن از شخص ياز رشد ادباي  به مرحله

 ياز فضـا  يتب هرات بازتـاب كم ةن دورياهاي  نگاره يگيما وقار و گران. شاعر و بهزاد نقاش يجام
تنها به تناسب شـأن و   نه ياجتماعات سلطنتن در يمدعو. ن استين دربار سلطان حسيآرام و مت

مباحـث   دادن را هنگام انجـام  يه موظف بودند شئونات فرهنگكبل ،شدند مي داده يمنزلتشان جا
در چنـين شـرايطي، قشـر فرهنگـي     . ننـد كت يو هنر رعا يقيشعر، موس ةنيدر زم يف هنريظر

دورة طـوالني توليـد نسـخ    براي هميـاري هنرمنـدان، در ايـن    ]. 76، ص31[اي فراهم آمد  نخبه
 از. حمايـت دربـار ضـروري بـوده اسـت       فيروزه،مواد ارزشمند طال، نقره و  شده با خطي تذهيب

ن يشـ يپ يارهاكهـا و شـاه   بـه مـدل   يسـلطنت هـاي   تابخانـه كهنرمندان فقط در  ،ها گذشته نيا
 صـورت  ياسـ يرهبـران س  يشـه از سـو  يت هميـ ن حمايـ ه اكـ توان گفت  مي .داشتند يدسترس

ه وقـت و  كـ مه بودنـد  كحا يها چندان قدرتمند خاندان نه يس اغلب اعضاكه بالعكبل ،گرفت نمي
ان هنـر و  يـ از حام قرا شخصـاً ين بايسلطان حس. ردندك ي ميهنر يها پول خود را صرف سفارش

ر يتجمـع هنرمنـدان و ادبـا و فضـال و مشـاه     هاي  انونكاز  به يكيادب بود و هرات در روزگار او 
گسـتر و شهنشـاه    ن پادشـاه عـدل  يرزا، سـلطان حسـ  يـ م ر سـام يـ به تعب .تبديل شدعرا عرفا و ش
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. ام او دوازده هزار علما موظف بودنـد يام بهار، خرم و در ايام دولتش چون ايپرور بود و در ا تيرع
 ةمنظـر ها  ي آنستزي ل گرفته بود و همكدار ش نيت زميقرا از تفاهم اشرافين بايدربار سلطان حس

و  يابيـ  ز به سـهم خـود در بهـره   يان و اشراف نيه در آن اعكداد  مي را نشاناي  پارچهيك يفرهنگ
تـوان از   مـي  ن روزگـار يـ بانان علـم و ادب ا يان هنر و پشتياز حام. دست داشتند يهنر يور بهره

 ي،ليخ احمـد سـه  ين شـ يالـد  ر نظـام يـ قرا، امين باي، معاشر و مشاور سلطان حسييرنوايشيرعليم
 ،نامـه  شـرف لـف  ؤم يخـواف  كالملـ  ن نظـام يالـد  ، خواجه قوامي، از نخبگانليسه شيخمعروف به 

شـاعر معـروف    ي،و عبدالرحمن جـام  ،برالس ةليقب ياز امرا ي،رين محمد بورونداق اميالد شجاع
ت و كبه مشـار  يو هنر و معمار ياز سازندگ يبانيدر پشت ين افراد جملگيا. را نام برد ،ن دورهيا

تـب هـرات   كن ميپسـ  ةردنـد و دور كجـاد  يا يهنـر هـاي   انياز جر يبرخاستند و موج يحس هم
  ].92، ص2[برخاست ها  ي آنو فرهنگ ي، اقتصاديرد اجتماعكه از عملكبود  يراثين ميتر ارزنده

م بـا آمـال و   يمسـتق  يونديپ يو هنر يفرهنگهاي  تياز فعال يمورينخبگان ت يتينظام حما
 ه در دربـار او گـرد  كبود  يرا مالزمان يمكهر حا. داشتها  ة آنمكو دستگاه حا ياسيس هاي تين

هـاي   نـه يشـبرد هنرهـا هز  يدر بـاب پ هـا   آن .ردندك مي تيحما يو ادب يآمدند و از امور هنر مي
ن يـ از اهـا   آن دربار. بودها  آن قدرت نشانةار خود نماد و كن يردند و اك ي ميگذار هيسرما ياديز

 ينشـان از قـدرت و اقتـدار و حتـ     ين اعتبار فرهنگيافت و اي مي دست ياعتبار فرهنگق به يطر
 ياعتبـار فرهنگـ  ها  ي آنبرا ،قتيحق در .شد مي ش محسوبيا و رقبايدر نظر رعاها  آن تيمشروع

. شـد  مـي  ومت مطلقـه برشـمرده  كح يبرااي  لهيز وسيداشت و خود دربار ن يدر پ ياسياعتبار س
ن اعتبـار  يابد و ايدست  يتوانست به اعتبار فرهنگ يقرا به اعتبار اقتصاديبان يدربار سلطان حس

خـود   السـير  حبيـب  ر دريـ خوانـد م . او بـود  يِاسـ ياعتبـار س  يارتقـا  يبرااي  لهيهم وس يفرهنگ
قرا گـرد آمـده   ين بـا يه در دربار سلطان حسكند ك مي خته صحبتيست تن فرهيم از دوِك دست

 ةح خالقـ يواقـع قـرا   تابخانـه در ك ].همان[ ستنديز مي تن شاعر 200تا  150بودند و در دربار او 
پـرور و   هنـر  يـك ونـد نزد يآن پ ةجيه نتكقرار داد  يو رسم يچارچوب دولت يكهنرمندان را در 
 يارهـا كه دست به كش آورد يان پيموريت ةسلسل يبرا ان راكن اميله ائن مسيهنرمند بود و هم

 ةننـد ك انيـ ن دوره بيا يگوناگون هنرهاي  دست رشته يكو  يب غنكيتر. بزنند يوه فرهنگكباش
) يحام(پرور  ن هنريوند بيپ. ها بود گران بدانياز طرز نگرش دها  آن توقع ان ويموريطرز نگرش ت

 يهنـر  يدسـتاوردها  يبـرا اي  ه شـالوده كـ د آورد يـ پد يم و منسـجم كـ و هنرمند چارچوب مح
  ].257، ص2[د شقرا ين بايسلطان حس ةدرخشان دور

  تحقير زنان
. زن اسـت  ةتاريخ مكتوب و شفاهي ايران، مملو از كلمات و جمالت و ابيات ضد و نقـيض دربـار  

عنـوان   بدون توجه به اصل رسالت خود، بـه  ،شاعران و نويسندگان مختلف براي بيان عقايد خود
جا كه نيـاز   و هربه تعريف و تمجيد  ،اند جا كه الزم ديده يشه جامعه هراند  در اصالح ،يك متفكر
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ابن عربشاه در كتاب خود در پايـان حكـايتي كـه در آن    . اند به تكذيب پرداخته ،به مخالفت بوده
  :گويد مي) اين شوهر تيمور است( كنند مي زنان در دفاع از شوهر خود مكر

وي . آن زمـان جايگـاه تيمـور را در نظـر آورده قصـد جـان او كـرد       ) آل مظفر( شاه منصور
زنان سوي شاه منصور شتافته . اي بر سر افكنده در سراپرده زنان روي بنهفت جامهبگريخت و رو
گـاه انبـوهي از لشـكريان را بـه وي      آن. ستا  اينجا حرم نسوان و جايگاه پردگيان: چنين گفتند

پـس  . تسـ ا  جويي در ميان ايشان مي نمودند و گفتند كه مقصود و منظور تو آنجاست و آنكه تو
در ايـن  . خود گذاشته روي بگرداند و بدان سوي كه بروي بنمودند مركـب رانـد   آنان را به جاي

  ].43، ص3[... وار در ميان گرفته و سپاه دشمن وي را حلقه، حال
مـردان   است كه در تاريخاي  پارچه همان تكه ،كه تيمور بر سر كرد ،اين جامه يا روسري يا چادر

مجازات، افراد را تهديد بـه بـر    رايند يا بكرد مي مكردن به داشتن آن مته يكديگر را براي تحقير
  اي خودشـيفته  در زمـان تيموريـان از شـاهزاده    التواريخ منتخب. كردند يا بر تن كردن آن مي سر
  :گونه نوشته است اين

غايت صاحب جمال بود و پيوسته با جمـال   سلطان حسين بن شيخ اويس بن شيخ حسن به
 زار نگريسـت و زار  مـي  كـرد و بـه آيينـه    مي مقنعه در سر خودورزيد در خلوت و  مي خود عشق

ثمـانين و سـبعمائه   قتل او در سـنه اربـع و   ة بيست و هشت سال عمر كرد و قضي... گريست مي
  ].164، ص34[بود .) ق.ه 784(

  زشت و ننگين دهد كه حتي بردن نام زنان از گناهان مي خبر المقدور عجايبابن عربشاه در 
كند كه در صورت شكست هريك  مي خود به تيمور پيشنهاد ةازي ابويزيد در نامسلطان غ. است

  :خورده زنان خود را طالق گويد از آنان در جنگ، فرد شكست
خـود را بـه ذكـر     ةاز آن روي كه نام .او را مردي ديوانه خواند ،چون تيمور آن نامه را خواند

تـرين   هـا و بـزرگ   ترين ننـگ  تيموريان از زشت نام زنان به پايان برده بود و بردن نام زنان در بر
لفظ زنان زبان نگشودندي و از بردن نام ايشان پيوسـته در  ه گاه ب كه هيچ چندان ؛بود مي گناهان

زاده اسـت يـا   اي  گفتنـدي كـه مخـدره    ،زني از ايشان دختري بـزادي  گاه اجتناب بودندي و هر
  ].176، ص3[نشيني بياورد  پرده

 زنانعشق و احترام به 
رسد  مي به نظر. توان ديد مي از عشق و احترام به زنان را ،كاند  چند هر ،هايي نمونه ،در اين دوره

مـادران بـه نسـبت از ارج و احتـرام     . آمـد  مـي  تر به شـمار  و ضروري تر مهماحترام به مادر امري 
كـه   چنان هم آنولي اين احترام و عالقه ، اند و همسران برخوردار بوده بيشتري نسبت به دختران

تيموري با عشق پدر بـه دختـر يـا مـرد بـه      ة در برخي كتب تاريخي دور .بايد كافي نبوده است
وفات به دليل عشق به همسر  ةدهند مواردي هم وجود دارد كه نشان. شويم مي همسر نيز مواجه

مـرگ   ةواقع احترام تيمور به زنان، در، به زنان در اين عصر احترامهاي  يكي ديگر از نمونه. است
  .خواند مي كردن معرفي جانشين خود زنان و امراي خود را فرا اوست كه براي وصيت
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  :خواهند مي هنگام مرگ تيمور براي كنترل اوضاع كشور زنان را به مشاوره ،همچنين
امرا ابتدا خواستند مرگ او فاش نشـود و بـه همـين جهـت زنـان را از      ، پس از مرگ تيمور
هـاي حـرم بـه     با مشورت زنان و خانم ،پس از آن. كردند مي عزاداري منع تغيير لباس و نوحه و

  ].1036، ص33[ اميرزاده خليل سلطان و امرايي كه در تاشكنت بودند خبر فرستادند
در امـور مملكـت    ،ملـك  شـاد ، آمده است كه خليل سلطان با همسر خود المقدور عجايبدر 

  ].285، ص3[بود  تأثيرگذاركرد و اين زن در امور مملكت بسيار  مشورت مي

  حضور زنان در جامعه
بلكـه طبـق گـزارش ابـن     ، حضور زنان ايراني به مجامع مذهبي و ادبي منحصر و محـدود نبـوده  

در جشـن عروسـي   . انـد  كـرده  مـي  گساري نيز شـركت  عربشاه، زنان تيمور در مجالس بزم و باده
خود از نيشابور تا جيحون  ةسفرنامكالويخو در فصل دهم  .اند حضور داشته زنان تيمور ،بيك الوغ

  :گذشته و دو پسر به جاي گذاشته بود برد كه صاحب آن در مي از محلي به نام سالوگرسوحه نام
نسبت به اين جوانان اظهار عالقـه   ،تيمور كه ده روز پيش در اين حدود از آنجا گذشته بود

صاحب كنوني اين آبـادي  .. .ه خويش گرفته و با خود به سمرقند برده استكرده و آنان را در پنا
وي از ما بسيار با احترام و اعزاز پذيرايي كرد و دسـتور  . است ،يعني مادر اين جوانان ،اوة زن بيو

به ما داده شود و نيز اين خانم براي  ،داد كه آنچه از خوراكي و وسايل آسايش مورد نياز ما باشد
  ].201، ص30[ به نزد ما آمدصرف نهار 

ـ  شـركت آنـان در امـور خيريـه و     ،جامعه حضور زنان درهاي  يكي ديگر از نشانه خصـوص   هب
  :رواج داشته است ساخت اماكن مذهبي است كه در اين دوره بسيار

شروع به ساختن مسجد جامعي در جوار قبه امام رضا كـرده بـود    ،زن شاهرخ ،شاد آغا گوهر
  ].1154، ص33[ دكه بناي آن در آن موقع به پايان رسي

  پوشاك
ـ ، هاي عصر تيموري لباس ةدربار ،نويس عصر صفوي نامه سفر ،شاردن دربـار صـفوي   ة كه در خزان

  :نويسد مي ،ديده است
گـذرد   مـي  ار سالينند و بسك ي نميرويپدن هرگز از مد يپوش ن در لباسيزم مردمان مشرق

مانـدن و   سـان يكه كن گفته راست باشد يو اگر ا اند خود نداده كر در طرز پوشايين تغيمتركه ك
ان يـ رانيا ،اط آن اجتمـاع اسـت  يـ نشـانگر فـرم و احت  اي  در جامعـه  كل پوشـا ير و تبدييعدم تغ

را هرگـز  يـ ز، باشـند  ي ميجوامع بشرن افراد يتر شين و دوراندين و استوارتريتر ق محتاطيتحق به
مـن بارهـا   . ر دهنـد ييـ خـود را تغ  كا دوخـت پوشـا  يـ ه رنگ يا نوع پارچـه  كستند يبند آن ن در

 ق دريـ بـه نظـر تحق  ،  ام دهيد شده  يدار پادشاه نگه ةان در خزانيموريه از زمان تكرا  ييها لباس
د يـ پدها  آن در ير قابل توجهيياضر تغه از آن روزگاران تا زمان حام ك افتهيو درام  ستهينگرها  آن
  ].800، ص27[ نون معمول استكه اكهمسان بوده است ها  آن امده است و برش و دوختين
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  :دربارة پوشش زنان تبريز و استفادة آنان از عطريات و لوازم آرايش در سفرنامة كالويخو آمده است
 گونه ظروف جواهرات و همه ابريشم خام وابريشم و پنبه و تافته و هاي  پارچه، در بازار تبريز

وسـايل و لـوازم آرايـش و    هـا   آن كه در ،سراها در بعضي از كاروان مثالً ،بنابراين... توان يافت مي
بخرند، زيرا ها  آن آيند تا از ها مي هاي آن و حجرهها  شود، زنان به دكان مي عطريات زنان فروخته

سفيدي ة ست از پارچا زنان در خيابان عبارتة جام. برند مي اين زنان عطر و روغن بسيار به كار
كـس آنـان را    افكنند تا هـيچ  مي پوشاند و نقابي از موي اسب كه بر چهره مي كه سراپاي آنان را

  ].160، ص30[ نشناسد
و  شـده  مزينهاي  و سراپردهها  بيك از برپايي خيمه ابن عربي نيز در جريان جشن ازدواج الوغ

  :آورد مي هايي بسيار فاخر سخن به ميان و روپوشهمچنين منسوجات 
كـه  هـا   و تحفـه ها  و طرفهها  و كليدها  كردند و قفل ها بود كه بدان تكيه همي در آنجا تخت

ـ . گرانبها بر آن گسترده بودندهاي  روپوش سـلطان بايزيـد    ةاز جمله روپوش چوخايي كه از خزان
ها و اماكن و اشكال پرندگان و درندگان  از رستنيهاي بديع  به پهناي ده ذرع با نقش ،ربوده بود

هـا بـه    و كـوه هـا   هـاي شـهر   هاي زيبا و اعجوبه و صورت پيران و جوانان و زنان و كودكان و خط
راننـد و   آنان با تو سـخن مـي   ةجنبندهاي  كه پنداشتي پيكره آميزي و نقاشي چنان بهترين رنگ

جهان بـود كـه بـه    هاي  اين روپوش يكي از نادره .خوانند را به چيدن ميو آن ت ةرسيدهاي  ميوه
  ].218، ص3[ نيايد توصيف در

  زيورآالت
شـده بـه    مـزين هـاي   و سـراپرده هـا   بيك از برپايي خيمه ابن عربي در توصيف جشن ازدواج الوغ

  :دهد مي آالت خبر جواهرات و انواع زيور
ود و درون و بـرونش از  انـد  پـاي زر  يكي سرا. هاي فراوان بود و پوششها  خيمه ،در آن ديوار

بديع مزين گشته، يكي از سـر  هاي  و نقش ها رنگبال پرندگان آراسته، ديگري از پرنيان و به  و پر
آن ندانستي، ديگري از انـواع   ةدان كس قيمت يك تا پاي لولو رخشنده كه جز خداي تعالي هيچ

را درها بود ها  آن يك از جواهر تابناك كه بر صفحات زر نشانده شده و سقفش از سيم خام، و هر
هـاي   كـه روپـوش  هـا   و تحفـه ها  و طرفهها  و كليدها  كردند و قفل ها كه بدان تكيه همي و تخت

  ].همان[ گرانبها بر آن گسترده بودند

  برالس ةخمسهاي  نان در نگارهچگونگي بازنماي تصوير ز
با حمايت  خمسة نظاميپرور دربار سلطان حسين بايقرا بود كه اين  علي برالس از اميران هنر امير

كشيده است . ق900هاي آن را بهزاد در سال  بعضي از نگاره. او و براي كتابخانة او تهيه شده است
دارد و . ق899شاگرد بهزاد، است و تاريخ  ،)گشا چهره(علي  و هفت قطعه نگارة آن داراي رقم قاسم

از نظر تصويرگري از آثار باشكوه  خمسهاين . ثبت شده است. ق898در چند نگارة بهزاد هم سال 
سـه تـا از   . امروزه متعلق به كتابخانة بريتانيا در لنـدن اسـت  . رود شمار مي مكتب پسين هرات به
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، 1[دهد  ، احتماالً حسين بايقرا را نشان ميمرد عابدديدار اسكندر با ويژه  هاي اين نسخه، به نگاره
تصوير آن داراي نقوش زنان است كـه در تجزيـه و    11تصوير دارد كه  22 خمسهاين ]. 238ص

ها  هاي ادبي و تاريخي و فرهنگي هر اثر و ميزان تأثير آن تحليل چند تصوير از آن به بررسي ميدان
  .پردازيم ها مي نگاره در چگونگي مصورسازي تصوير زنان در اين

  پيرزن و سلطان سنجر

  پيرزن و سلطان سنجر. 1 شكل
 :منبع

(https://imagesonline.bl.uk/?service=search&action=do_quick_search&language=en&q=or.6810)   
 االسـرار  مخـزن كـه برگرفتـه از داسـتان     ،1در شـكل   :ميزان مطابقت نگاره با ميدان ادبـي 

بيت آغازي را عينـاً بـه تصـوير     نقاش تنها ،ه سلطان سنجر و دادخواهي از اوستشكايت پيرزن ب
  :درآورده است

  
 تگرفـپيرزني را ستمي در

 
 دست زد و دامن سنجر گرفت

  ].60، ص18[
  

امـا   ،گرفتن برگرفتـه از مـتن ادبـي اسـت     دامانو  هايي چون پيرزن، سلطان سنجر مايه نقش
در متن ، زيرا برگرفته از تخيل نقاش و سنت نگارگري ايراني استها  پردازي تصاوير و چهره ةبقي

  .به منظره، تعداد افراد يا جزئيات آنان نشده استاي  ادبي هيچ اشاره
 از پيرزن نـام بـرده   فقط ،در اين داستان :شده با ميدان ادبي نگاره ميزان مطابقت زن مصور

تصـوير در اينجـا از ميـدان    . نشـده اسـت  به مشخصات يا حاالت او اي  گونه اشاره شود و هيچ مي
  .برگرفته شده است نقاش اجتماعي و ذهن خالق

. ، پيرزن است1زن در شكل  :شده با ميدان تاريخي و فرهنگي نگاره ميزان مطابقت زن مصور
. لباس كامالً ساده و بدون تزئين است. رسد او لباسي بلند به رنگ تيره بر تن دارد كه تا ساق پا مي
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اندازة آن تا  چادري سفيد بر سر دارد كه در زير چانه گره خورده است و به دور او پيچيده و پيرزن 
اين نوع پوشش كامالً با نوع پوشش زنان عامه در عصر تيموري مطابقت (رسد  ساق پاي پيرزن مي

نقاش قامت پيـرزن را خميـده نشـان داده    . موهاي پيرزن به رنگ سفيد نقاشي شده است). دارد
اسـاس   بـر (تواند بيانگر رنج و عزايي باشد كه از سمت مأمور شاه به او رسيده اسـت   كه مياست 

واقع تأكيدي براهميت و احتـرام بـه مـادران يـا      اين داستان يا اين تصوير در). ميدان ادبي نگاره
اين امـر  . كند پيرزنان است، زيرا اين زن بدون هيچ ترسي دامن سلطان را گرفته و دادخواهي مي

هرچند در برخي . ود بيانگر جايگاه اجتماعي پيرزنان و احترام ايشان در عصر سلطان سنجر استخ
، زشتي صورت پيرزن 1در شكل . گر و مكار و عجوزه دارد متون ادبي پيرزن نقشي منفي و حيله

ر پوشش پيرزن نيز كامالً مطابق با پوشش زنان د. اي به اين كاركرد اجتماعي باشد تواند اشاره مي
همچنين . اند طور كه گفتيم زنان در اين دوره چادري سفيد بر سر داشته زيرا همان اين دوره است،

 .كردند در اين دوره زنان پير اصوالً از روبند يا برقع استفاده نمي

  ادن تصوير خسرو به شيرين بار اولد نشان

  )همان: منبع( دادن تصوير خسرو به شيرين بار اول نشان . 2شكل 
  

دادن تصوير خسرو به  نشان داستان ةكنند بيان ،2شكل  :ميزان مطابقت نگاره با ميدان ادبي
نماياند كـه شـيرين و دوشـيزگان همـراه او در      مي گلشني را تصوير براساس اشعار. شيرين است

زنـد   مي شاپور تصوير خسرو را به درخت. پردازند مي گساري و به شادي و مي اند آنجا اتراق كرده
تصـوير دقيقـاً   . گويد كه آن را به نزد او بياورنـد  مي بيند و مي رود كه ناگاه شيرين تصوير را ميو 

بيت است  11اند  تعداد ابياتي كه در اين تصوير كشيده شده. دهد مي داستان را نشانة اين لحظ
نشـان  گويا نقاش قصـد دارد بـه بيننـده     .اشاره شده استها  آن در متن نگاره نيز به كه تعدادي

  .چنين است اين 2زين مرتبط با شكل بيت آغا .ه استكرددهد كه كدام ابيات را مصور 
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ــايين كـــوه گـــران  ســـنگكـــه در پـ
  

 اي تنگ ست گردش بيشها  گاهيچمن 
  ].141، ص18[

  
سـنگ، نشسـتن    گلشـن، كـوه گـران   . كشـد  مـي  تعداد زيادي از اشعار را به تصـوير  2 شكل

هم، آوردن مي، ظروف گالب، ديدن تصوير توسط شـيرين، حتـي    رويان، نشستن دوستانه با پري
. ادبـي نگـاره اسـت    ةند همه برگرفتـه از ميـدان و زمينـ   ا نيز جفتها  آن درختان و شمشادها كه

نقاش بـا خوانـدن اشـعار فضـايي را      .فضاي تصوير با فضاسازي اشعار نظامي كامالً مطابقت دارد
 ،نظامي به تعداد زيـادي از همراهـان شـيرين   . است متصور شده كه برگرفته از فضاسازي نظامي

و چگونگي قرارگيري آنـان در تصـوير برگرفتـه از آيـين و     ها  آن اما تعداد ،اشاره دارد، ندا كه زن
به زنان نوازنـده يـا نـوع آالت نوازنـدگي آنـان و      اي  نظامي اشاره، زيرا مراسم دربار تيموري است

هـا برگرفتـه از خالقيـت     اينة هم. شيرين است نداردصورتي كه پشت سر  حتي حضور مرد سياه
  .است) تيموري( نقاشة اين خالقيت نيز برگرفته از بافت تاريخي و فرهنگي دور .نقاش است

كه در  نويسد مي متن ادبي در مورد زنان: شده با ميدان ادبي نگاره ميزان مطابقت زن مصور
دادن ابـزار موسـيقي و    اما نقاش در ايـن تصـوير بـه نشـان     ،پردازند مي ند و به شاديا حال رقص

ورزد كـه خـود بيـانگر     رويـان امتنـاع مـي    كنـد و از كشـيدن رقـص زيبـا     مـي  نوازندگي بسـنده 
. نظامي يا پادشاهي ساساني ةبافت فرهنگي نقاش است نه فرهنگ دور بخشيدن تصوير با تطبيق

. قاش نيز سعي بر زيبارو كشيدن شيرين داردصورت بودن شيرين اشاره دارد و ن متن ادبي به ماه
كـه همـديگر را   ، روي شيرين هدو زن روب. ابروان پيوسته است ،يكي از نمادهاي زيبايي اين دوره

. و همچنين زنان نشسته در پايين تصوير، برگرفتـه از مـتن ادبـي هسـتند     اند، آغوش كشيده در
نظامي در مـتن ادبـي   . اشعار اشاره كرده استدر ها  آن دو نشستن به بودن و دو نظامي به دوستانه

را  گسـاري  كـه مـي   ،بنا به عرف جامعـه  ،اما نقاش، شود مي گساري متصور شيرين را در حال مي
  .كشد اي مي داند، در دست شيرين قطعه پارچه مي پسند براي زنان نا

شـيرين كـامالً    لبـاس : شده با ميدان تاريخي و فرهنگـي نگـاره   ميزان مطابقت زن مصور
 رداي .2؛ پيـراهن زيـر   .1قسمت  لباس زنان شامل سه. برگرفته از پوشاك رايج اين دوران است

لباس بلنـدي كـه بـر     ياقبا . 3 ؛شود مي و روي آن قبا پوشيده داردبلندي كه اصوالً آستين بلند 
بسـيار  هاي  آستين. از قسمت جلو باز است ودارد شود و اصوالً آستين كوتاه  مي پوشيده ردا روي

كردند و ساير زنـان جامعـه از ايـن     قدر بوده است كه كار نمي بلند مخصوص زنان ثروتمند عالي
بلند مختص زنان اشراف،كاله هاي  آستين و رداهاي بلند و فاخر. كردند نوع پوشاك استفاده نمي

واريـدي كـه دور   مرهـاي   رود، رشـته  مـي  كه به پشت سر ،بندهاي كوتاه تاج، روسري يا رو يا نيم
موهاي بلند همه نمادهاي زيبايي براي زنان ايـن  و  گيرد، ابروان پيوسته، قد بلند مي صورت قرار

نواختن چنگ نيز يكي از كارهاي رايـج   ،همچنين .)اساس ميدان فرهنگي و اجتماعي بر( اند دوره
با از ايـن صـحنه   زي تصويرسازينظامي سعي در . آمد مي حساب زنان در ايام شادي و پايكوبي به
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امـا   ،شـود  مـي  رويـان متوسـل   در متن خود دارد و به اكثر اصطالحات زيبايي براي توصيف پري
تـا  ) دربـاري بـا نـژاد مغـول    (پردازد  مي نقاش در اينجا به تصويرسازي زيباروياني از جنس دربار

دارد كـه   بر سـر تاجي  شيرين نيم. بتواند زيبايي آرماني مورد پسند نژاد مغول را به تصوير بكشد
حجـابي در پشـت دارد كـه     امـا همـين تـاج پارچـه    . دهد مي جايگاه او را در عصر ساساني نشان

تيموري بـه  اي  شيرين به صورت شاهزاده. ست ا ايران در عصر تيمورية متناسب با فرهنگ جامع
و گـره  كه به زيـر گلـ   دارندهايي  زنان روسري يا مقنعه ةهم ،در اين تصوير. تصوير درآمده است

گويا اين نوع سـرپوش در ايـن   . اند نيز روي آن بستهاي  اما برخي از آنان نوار پارچه. خورده است
  .دوره، در ميان طبقات متوسط و روستايي رواج داشته است

از عناصر زيبايي درباري نيز استفاده ) دربار( هدهند كردن خواست سفارش نقاش براي برآورده
 گرانبهـاي شـيرين  هاي  را در تجمالت اشيا و لباسها  عناصر و زيباييخصوص اين  به ؛كرده است

دقيق به تصـوير  هاي  كاري بدون پرسپكتيو و با ظرافت 2 شده در شكل فرش مصور. توان ديد مي
گـر در   حضور زنان نوازنـده و رامـش  . درآمده كه احتماالً هدف نقاش معرفي اين نوع فرش است

. كي از رسوم رايـج در زمـان تيموريـان و دربـار شـاهان اسـت      ي ةدهند اين صحنه نيز خود نشان
خـود بـه    ،تصوير كشيدن نوازندگي و موسيقي كـه در مـتن ادبـي بـه آن اشـاره نشـده اسـت        به

از جملـه   ،مختلف يحضور اشيا. كرده است بخش صحنه كمك دادن فضاي رمانتيك و آرام نشان
اين گلدان بيانگر نـوعي از ظـروف    .اردبسيار اهميت د ،رنگ در جلوي تصوير گلدان چيني سفيد

ظروف . شتشد و بسيار مورد اهميت درباريان قرار دا مي متداول و اشرافي است كه از چين وارد
هاي موجود و نوع پوشش شيرين و تعداد مالزمان و همچنين  لميدن او در وسـط تصـوير   و تنگ
دربـار  هـاي   قصـد دارنـد ويژگـي    گويا اين تصاوير. درباري و اشرافيت شيرين استة جامع گربيان

 .تيموري و شكوه و جالل آن را به بيننده نشان دهد

  فرهاد هنگام رسيدن به كاخ شيرين

  )همان: منبع( فرهاد هنگام رسيدن به كاخ شيرين. 3 شكل
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اسـاس سـه بيـت از ابيـات داسـتان       بـر  فقـط  3 شـكل  :ميزان مطابقت تصوير با متن ادبـي 
آنجا كه شاپور فرهاد را بـه قصـر    ؛ي شده استزسا مصور خمسهدر  شدن فرهاد به شيرين عاشق
گويد و سفارش كندن جوي شـير را در دل   مي آورد و شيرين از پس پرده با او سخن مي شيرين

  :اين سه بيت از اين قرارند. دهد مي كوه
  

 رقيبـــــان حـــــرم بنواختنـــــدش
 بــــرون پــــرده فرهــــاد ايســــتاده

ــردون انديشــه كــه لعبــت  در   ــاز گ  ب
  

ــه  ــاختندش ب ــاهي س ــب جايگ  واج
 ميـــان در بســـته و بـــازو گشـــاده
 چــه بــازي آورد از پــرده بيـــرون   

  ].224، ص18[
  

فرهاد را در بيرون و شيرين را در فضـاي داخـل نشـان داده     با توجه به ميدان ادبي، 3 شكل
. ذهـن شـاعرند   ةشده در مـتن ادبـي حضـور ندارنـد و سـاخته و پرداختـ       ساير افراد مصور. است

در . به چگونگي فضاي داستان يا قصر نكرده اسـت اي  شاعر در متن داستان هيچ اشاره ،همچنين
ة دهنـد  سـفارش (علي فارسـي بـرالس    متني در ستايش امير ،درون كتيبه تصوير و يقسمت باال

اين مصورسازي در  شده كه از سه بيت استفاده ،نوشته شده است) نظامي ةاين نسخمصورسازي 
  .كار رفته است هتصوير ب نگاره، دو بيت در متن

 ةنظـامي فقـط دربـار   ، در ايـن داسـتان   :شده با ميدان ادبي نگاره ميزان مطابقت زن مصور
امـا نـوع تركيـب و    . دهـد  نمـي  سخنوري شيرين صحبت كرده است و هيچ تصـويري از او ارائـه  

 ادبـي با مـتن   منظردهد كه از اين  مي گفتن نشان او را در حال سخن نشستن شيرين در تصوير
  .مطابق است

شـيرين را در   3 شـكل  :شده با ميدان تاريخي و فرهنگـي نگـاره   ميزان مطابقت زن مصور
او لباسـي  . اوست دهد كه تأكيدي بر جايگاه اجتماعي مي حالت نشسته و دور از ساير زنان نشان

بـوده  با آستين بسيار بلند بر تن دارد كه در اين دوره متـداول و مخـتص زنـان دربـار و اشـراف      
بـه قسـمت پشـت ايـن تـاج نيـز       . بودن اوست شيرين تاجي بر سر دارد كه نشان شاهزاده. است
شـيرين   ،در ايـن تصـوير   .)مخـتص زنـان مسـلمان   ( اسـت  روبندوصل است كه همان اي  پارچه

كردنـد و داشـتن    تـزيين اسـتفاده مـي    بـراي گوشواره و جواهراتي دارد كـه زنـان در ايـن دوره    
 اي ايـن تصـوير احتمـاالً   هـ  گوشـواره . م و منزلت اجتماعي هر فرد بوده استجواهرات بيانگر مقا

شـايد  هـا   آن دهد و هدف نقـاش از تصـوير   مي هايي است كه شيرين بعدها به فرهاد هديه همان
لباس شيرين نيز طبق لباس زنان ايـن دوره سـه قسـمت    . هاست آوري ارزش معنوي آن براي ياد

كـه در ايـن دوره متـداول و نشـان      داردپهن و سياه  ،اني پيوستهشيرين در اين تصوير ابرو. دارد
تيمـوري را در   ةمتـداول دور هاي  زيبايي همةگويا نقاش سعي بر آن دارد كه  .زيبايي بوده است

چهار زن از . دارندزنان نديمه همه لباسي ساده . به تصوير كشد) زن آرماني شعر نظامي( شيرين
يـك   ،همچنين. به سر دارند كه زير گلو گره خورده است) قنعهم(اين زنان روسري سفيد كوتاه 
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بـه   اين نـوع پوشـش  . حجابي بر سر دارد كه به سمت عقب برگشته است) شيرين يرو هروب(زن 
 ةصورت و پشت سر پيداست، كه بيانگر پوشش منطقه يا طبق موي زن از اطراف شكلي است كه

ني ديگر حضور دارد كه روي حجاب سـفيد خـود   ز، در كنار او. خاصي از زنان در اين دوره است
 اين نـوار را زنـان روسـتايي و مسـن بـه سـر       بلندي را به سر بسته است كه اصوالًاي  نوار پارچه

نقاش در اين تصوير سعي دارد زنـاني از  . تر بوده است يقديماي  گويا برگرفته از دوره .بستند مي
او سـعي دارد بـه ايـن وسـيله بافـت      . دهـد تيموري را به بيننـده نشـان    ةطبقات مختلف جامع

محدود  او خود را به زنان و مردان دربار. به آيندگان نشان دهد فرهنگي و اجتماعي عصر خود را
 هاي سـلطنتي  گذارد و مردم خارج از كاخ را وارد كتاب ميفراتر  را پا كند و از ديوارهاي كاخ نمي
اختصـاص داده شـده    معماري و تزئينات آنكردن بنا و  به مصور 3 شكل  ةقسمت عمد. كند مي

هاي بنـا و عمـارت شـيرين را     و ظرافتها  كاري سعي كرده تزيينات و كاشي) بهزاد(نقاش . است
نشـان   او قصد دارد شكوه و عظمت معماري عصر تيموري را به بيننده. جلوه دهد متجمل و زيبا

دهد كه در  مي كه اتاقي را نشان وجود دارداي  پنجره ،در قسمت باال و سمت راست تصوير. دهد
همچنين در سمت چپ تصوير زني ديگر را بـه صـورت    .ندا دختر و پسر مشغول صحبت يك آن

بيـانگر سـبك   هـا   ايـن قسـمت  . بينيم كه به كار خود مشغول اسـت  رنگ مي نشسته با لباس زرد
 .نگاري او در تصوير است مختص به بهزاد و روزمره

  يمرگ مجنون بر سر تربت ليل

  )همان: منبع( مرگ مجنون بر سر تربت ليلي .4شكل 
  

سـر تربـت    براساس داستان مـرگ مجنـون بـر    4 شكل :ميزان مطابقت نگاره با ميدان ادبي
سر تربت ليلي آمده و در همان  مجنون بر. اين تصوير نيز كار بهزاد است. ليلي نقاشي شده است

. كسـي بـه او نزديـك شـود     دهنـد  اجـازه نمـي  گيرنـد و   مـي  حيوانات گرد او را. بازد مي جا جان
 .يابند مي شوند و مردم او را مي حيوانات بعد از يك سال پراكنده .اطرافيان از مرگ او خبر ندارند



  391 ...خمسه برالسهاي  بازنمايي تصوير زن در نگاره

زنند اين مجنـون اسـت كـه در وفـاي ليلـي جـان        مي ولي فقط استخوان او برجا مانده و حدس
با اين بيـت  اين ابيات . مصور شده است شش بيت داستان عيناً توان گفت مي تقريباً. باخته است

  :شود آغاز مي
  

ــين ســر ــر زم ــت و نهــاد ب ــن گف  اي
  

ــت در او  ــت را گرفـــ ــر ن تربـــ  بـــ
  ].250، ص18[

  
كننـده در پشـت    دو فرد نظـاره  و دادن گرد او نهاده به تربت ليلي، حضور مباحث مجنون سر

ولــي ســاير  انـد،  ، مبـاحثي هســتند كــه طبـق اشــعار بـه تصــوير درآمــده   )نمــاد دوري(صـخره  
ام نحيف و الغـر مجنـون نيـز برگرفتـه از     اند  .برگرفته از ذهن خالق نقاش استها  پردازي صحنه
  .است» بي زورتر و نزارتر گشت/ زان حال كه بود زارتر گشت« :بيت

بـه  اي  هيچ اشـاره ، 4 در متن ادبي شكل :شده با ميدان ادبي نگاره ميزان مطابقت زن مصور
ـ  ،اما در تصوير زنـان و مـردان   ،داستان نشده استحضور زن در اين  بـه تعـداد    ،جـز مجنـون   هب
هـدف نقـاش از تصـوير زنـان در ايـن      . كنـد  مـي  كه نوعي تعادل را ايجاد اند مساوي مصور شده

ست بـراي بهـزاد تـا    ا اي ليلي بهانه ةقبيل. عصر خود بوده استة روزمرة دادن جامع داستان نشان
  .عشايري عصر خود را نشان دهد ةعبتواند زندگي جاري در جام

، رنـگ لبـاس زنـان قرمـز     :شده با ميدان تاريخي و فرهنگي نگاره ميزان مطابقت زن مصور
 تأكيـدي بـر  ة شـود و نقطـ   مي نارنجي و آبي نسبتاً روشن است كه باعث جلب توجه بيننده ،زرد

خـورده   هايي گره ريروس ،همچنين .دارندسه زن روستايي هر سه لباسي ساده و بلند . آنان است
دو زن روي ايـن روسـري نـواري    . گوش و بلند تا كمر، بـه سـر دارنـد    سهاي  دنباله بازير چانه و 

يكي از زنان با لبـاس نـارنجي اسـت كـه نـوع       ،سمت چپة در خيم .اند به دو سر بستهاي  پارچه
پوشش ايـن زن بسـيار   . متفاوت او نسبت به ساير زنان است ةآن بيانگر طبق لباس و پوشش سر

. شكلي كه موهـاي آن از اطـراف پيداسـت   و به تاجي به سر  با نيم ؛شبيه پوشش زنان دربار است
بخشـيدن و   جـذابيت  برايو  كردهتنهايي نقاش را راضي ن شايد حضور زنان روستايي در تصوير به

پردازي زنـي   كتاب، به نقش ةدهند اشرافي سفارش ةزيبايي نگاره و همچنين جلب رضايت روحي
ريسـي و دوشـيدن    نـخ (دهنـد   مـي  كارهايي كه زنان انجام .پردازد مي باالتر ةيا زيبارويي از طبق

  .آيد مي حساب از جمله كارهاي اصلي زنان روستايي در اين دوره به) شير
 بـرالس  ةخمس ةنگار  22نگاره  از  11، شاهد حضور زنان در يادشدهبه روش  بررسيپس از 

  :استكه نتايج حاصل به شرح ذيل بوديم 

  شده حليل و نتايج تصاوير بررسيت و تجزيه
 ةخمسـ هـاي   بورديو، بازنمايي تصوير زن در نگـاره  ةيشاند  كوشيديم با توجه به ،در اين پژوهش
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 ةشـد  بررسي انجامدر . را تحليل و بازنمايي تصوير زن در اين كتاب نگاره را ارزيابي كنيم برالس
يي هـا  داسـتان ادبي، بيشتر بـه  هاي  در برگرفتگي خمسهشويم كه اين  مي متوجه، برالس ةخمس

نقاشان اين زنان را بيشتر مورد توجه قـرار داده و  . توجه دارد كه زنان در آن نقشي اساسي دارند
يگـري اشـاره   جز زن اصلي داسـتان بـه زن د   حتي در تصاويري كه در متن ادبي. اند مصور كرده
را مصورسـازي  اين نـوع  . پردازد ها مي آن زنان ديگري در كنار تصويرسازينقاش به  ،نشده است

بيشتر در آثار بهزاد شاهد هستيم كه بـا توجـه بـه ميـدان تـاريخي و فرهنگـي عصـر خـود بـه          
 ةخوبي موقعيـت و جايگـاه زنـان در جامعـ     عامه و روستايي پرداخته و بههاي  صحنهمصورسازي 

چگـونگي كـار، پوشـاك يـا      ةدهنـد  كـه نشـان  اي  خصوص زندگي قبيله ؛ بهدهد مينشان  د راخو
اما از آنجا كه اين كتاب، كتابي اسـت كـه بـراي شخصـي از     . است هاي زنان اين دوره مسئوليت

 دهنـده را نيـز در نظـر    گـراي سـفارش   اشرافي و تجمـل ة نقاش روحي ،شود مي دربار مصور ةطبق
باالتر و قشر  ةزنان معمولي، زناني از طبق بسياري از تصاوير در كنار زنان خدمه ياگيرد و در  مي

هسـتند كـه بـه دليـل     ها  داستانهمان زنان اصلي  اين زنان اصوالً. مرفه جامعه نيز حضور دارند
اهميتشان در متن ادبي در اينجا نيز مورد توجه قرار گرفته و در باالترين سطح طبقـاتي تصـوير   

عناصر  همة ،همچنين. دارندآالت  تجمل و مزين به انواع زيور هايي پر جامه گيرند و اصوالً قرار مي
  .شود بسيار شبيه هم باشند مي وجود دارد كه باعثها  كل آن زيبايي به شكل يكسان در

بردن  باال منظور به دهنده در تصاوير نسخ درباري يا اشرافي براي جلب رضايت سفارش نگارگر
. كنـد  مـي  يا الجورد به نسـبت بيشـتر اسـتفاده   اي  گرانبهاي طاليي و نقره يها رنگ ازارزش اثر 

در  هـا  رنـگ يـن  ادادن مقـام و جايگـاه واالي معنـوي و مـادي افـراد نيـز از        نشـان  نگارگر براي
نقاش به . پيامبر يا شاه و قهرمان اصلي تصوير تصويرسازيدر  مثالً؛ كند مي استفاده تصويرسازي

 ابنيـه و بنـا  مصورسـازي  در تصوير بـه   دادن وضعيت موجود اجتماعي، شكلي زيركانه براي نشان
تصوير را به بنا ة نقاش قسمت عمد) فرهاد هنگام رسيدن به كاخ شيرين(، 1شكل در . پردازد مي

بيـانگر مقـام و منزلـت     ن بنا عالوه بر آنكـه داد نشان. دهد مي و جزئيات و تزيينات آن اختصاص
  .كشاند مي باشكوه دربار تيموري را به رخ بينندههاي  به نوعي معماري ،شيرين است

در بـه تصـوير   را خصـوص اجتمـاع دربـار،     ، بـه ميدان اجتماعي هاي تأثير يكي ديگر از نشانه
 زيبارويـان مـتن ادبـي   . نـد دارمغـولي  هـاي   اين زنان چهره همة. توان ديد مي كشيدن زيبارويان

رويـان عصـر    امـا زيبـا   ،نـد ا با توصيفات زيباروياني با نژاد ايرانـي همخـوان   اكثراً) خمسة نظامي(
گويا ميدان اقتصادي افراد شامل تعلق آنان به دربار، ثـروت،  . ندا تيموري همه، زناني با نژاد مغول

زيبارويـان   ةهمـ ، رو اين از .آمد مي بزيبارويان به حساهاي  هاي فاخر، جزء زيبايي تجمل و لباس
توان گفت تصوير زنان  ، ميكلي صورت به. دارندو نژادي مغول  ندبرگرفته از دربار تيموري ةخمس

اسـت تـا   ) عصـر تيمـوري  ( بيشتر برگرفته از ميدان تاريخي و فرهنگي نقـاش  برالس ةخمسدر 
ساسـاني نيـز نگـارگر    هـاي   شـاهزاده هاي  سازي حتي در مصور، زيرا )خمسة نظامي( ميدان ادبي
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زن در . قبول فرهنگ رايج عصر او باشد پوشاند تا مورد مي لباس و حجاب زن مسلمان را به آنان
يكي زن روستايي، عشايري و خدمـه و ديگـري زن   : شود مي اين تصاوير به دو صورت كلي ديده

  .متجمل و درباري
 خمسهتصاوير در اكثر موارد به متن ادبي  رسيم كه مي به اين نتيجه ،در بررسي ميدان ادبي
االمكـان   نگـارگر حتـي  . از توصيفات نظامي است گرفته كلي داستان بر ةتوجه كرده است و صحن

مثالً قدرت و ابهت و اقتدار . سعي دارد معناي نهفته در شعر نظامي را به زبان تصاوير نشان دهد
 ،همچنـين . دهـد  مـي  داد كنيـزان او نشـان  چهره و حتي تعـ  /ها لباس /با تخت شاهانه شيرين را

زناني . آفريند مي ي خود زناني خاص راها داستاننظامي نيز در آفرينش ، شده طور كه گفته همان
 زنـاني كـه عاشـق   . نـد ا ايرانـي  ةچون ليلي، شيرين يا نوشابه كه جـزء زنـان اسـتثنائي در جامعـ    

درباري اثر نيز به همـين دليـل،    ةدهند سفارش. رسند يا بسيار صبورند مي شوند، به حكومت مي
بـه سـمت مصورسـازي     ،كه باعث جذابيت داستان شده اسـت  ،بودن زنان نظامي يعني استثنائي

تـوان قابليـت    مـي  ها را در اين دوره خمسهمصورسازي يكي ديگر از داليل . آورد ميروي  خمسه
نقـاش بـراي    ،هر صورت در. در نمايش قدرت و تجمل و شكوه دربار دانست خمسهي  ها داستان

، اما عامل مهم ديگـر  ،گيرد مي كند و از آن كمك مي مصورسازي تصاوير ابتدا به متن ادبي رجوع
 هنرمنـد . سزايي دارد هب تأثيرنيز بر آفرينش هنر  ،بافت فرهنگي و ميدان اجتماعي هنرمند يعني
تيمـوري   ةدر دور كـه  طوري هب. عصر خود خارج شود يا آن را نديده بگيرد تواند از بافت رايج نمي

لمنفعـه مشـغول   ا اند و به امور عام نواز بوده هنرمند به دليل اينكه حاميان هنري دربار همه رعيت
 يـا ديگـر كتـب دربـاري روي    هـا   خمسهاجتماعي در تصاوير هاي  به تصويرسازي محيط اند، بوده
  .در تصاوير هستيمگرايي اجتماعي  شاهد واقع تيموري ةخمسدر  رو، اين از. آورد مي
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