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Research Background  

Regarding the definition of popular culture, for example, Tamimdari 

in Folk Culture, explains the general meanings of popular culture and 

analyzes its characteristics, history, and sources. Also, Folk Beliefs of 

the Iranian People by Zolfaghari defines the folk culture and explains 

the forewords about the popular culture of the Iranians. But little 

research has been done on folk culture in Persian paintings. For 

example, in an article by Elahi and Farrokhfar, while reading the 

social types of personalities in the text and image of the Khavaran-

Nameh manuscript, they examined the type of clothing in the images 

and identified the hidden layers of the culture of that period. Also, 

Ghazizadeh and Haseli have analyzed the spiritual and aesthetic 

aspects of a number of works with the theme of Leili and Majnoon in 

Khamseh of Tahmasebi. 

However, no independent research on various aspects of folk 

culture, especially its metaphorical role in painting, has been presented 

so far. Therefore, this research can fill in the existing gap. 
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Goals, questions, and assumptions  
Showing the different moods of people at work, the behavior of 
different characters and their actions, as well as how they live in 
relation to the tools and materials of life, are among the elements of 
folk culture that have been used in this painting to associate meanings. 
The purpose of this study is to examine the appearances of popular 
culture in Persian painting with emphasis on this particular painting, 
and analysis the possibility of metaphorical expression of these 
elements in order to move from appearance to interior and help to 
better understanding of meaning. This research also seeks to answer 
the question: what are the metaphorical functions of the elements of 
folk culture in painting of “Taking the Majnoon to Leili’s Tent”? 

Main discussion  
Painters who were generally present in literary circles and some of 
them were also poets, created valuable works that were not only in 
relation with literary text, but also able to provide an expression 
appropriate to Persian literature. The fact that the painters visualized 
their thoughts through literary texts, not only harmonized the literary 
and visual methods, but also created a common language for 
expressing the truth.  

Metaphor is actually a way of thinking and makes it possible to 
understand one conceptual domain through another conceptual 
domain. In this view, metaphor is used in the visual realm to express 
the hidden and far-fetched meanings, and painters associate meaning 
with this expressive ability by using a variety of possibilities. 

Meanwhile, the realm of folk culture is vast, and it is defined as "a 
general term for aspects of human culture that are transmitted to 
people's lives orally and also by observation, experience and imitation. 
People usually contribute to the cultural structure which can be 
understood through common language, types of professions, racial 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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affiliation, certain historical or age periods, and geographical 
environment" (Tamimdari, 2017, p. 13). 

Throughout the history of painting, especially after Herat school, 
Realism and the display of folk culture have been considered. The 
public life of the people has always been the pretext of the painters to 
express the themes and they have intended to show the folk relations 
with a metaphorical interpretation of it; so, an artist like Mirseyed Ali 
became famous for depicting folk and shepherding scenes, and the 
painting of "Taking the Majnoon to Leili's Tent" is one of the 
metaphorical uses of folk culture in painting. 

Conclusion  
By reading this painting metaphorically from the perspective of folk 
culture, and in response to the question of the article (what are the 
metaphorical functions of the elements of folk culture in painting of 
“Taking the Majnoon to Leili’s Tent”?), it was found that the painter 
has been able to convey a far-fetched meaning to the audience through 
a love story in a rural or nomadic environment to an interior one by 
associating the meaning of the colors of clothes, such as green, blue, 
red, yellow and white, the states and conditions of human beings, such 
as the states of surprise, astonishment, and compassion, their 
occupation and function in various situations such as providing dough, 
providing fire, cooking, milking, shepherding, spinning, and 
reedplaying, the type of tents and the difference in their structure and 
color in expressing different meanings, along with the constituent 
elements and combination of painting, and the artist's tricks of 
depicting different times and places. In other word, it invites the 
principle of existence and the true beloved. Therefore, in this image, 
popular culture is metaphorically expressed as “the voice of nature”. 

Reference 
Tamimadari, A. (2017). Folk culture. Mahkameh. 
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 «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه» ۀخوانش استعاری فرهنگ عامه در نگار
 

  2*حسنوند حمدکاظمم ،1رجبی زینب
 

 (41/11/4111پذیرش:  10/10/4111دریافت: )

 چکیده

ها در آثار نگارگری سنتی است که قرن ،وجوه گوناگون فرهنگ عامه در نگارگری ایران
تنها برای فضاسازی آثارشان بهره نگارگران از این عناصر فرهنگی نه .موردتوجه بوده است

های معنایی را از این تا بتوانند بخشی از الیه اندها بخشیدهبلکه نقشی استعاری به آن ،اندبرده
ها و ابزار انسان .تا درک بهتری از مضمون اثر حاصل شود کنند، عرضهطریق به مخاطب 

 درموضوعاتی از فرهنگ عامه  ،گوناگون قشرهایحرکات  و هاحالت ،هادر کنش ،شانمادی
 کنند.می نقش ایفای معنا تداعی در های مختلفندآیند که با ترفحساب مینگارگری ایران به

 درپی گرفته، صورت موردپژوهی انجامو به توصیفی ـ تحلیلی شیوة به که پژوهش این
چه  «گاه لیلیردن مجنون به خیمهة بنگار»در  امهع فرهنگ ست که عناصرا پرسش این به پاسخ

عامه در نگارگری ایران و بررسی فرهنگ  ،هدف از این پژوهش ؟کارکرد استعاری دارد
 یها. یافتهمنظور توجه به باطن نگاره استچگونگی بیان استعاری این عناصر فرهنگی به

 ها وحالت ،هالباس رنگ توسط قابلیت استعاره، طریق از نگارگری که دهدمی نشان تحقیق
شری در ری این موارد با سایر عناصر و ملزومات بگکنش گوناگون و هایمشغله و حرکات

 کند.توانسته است مخاطب را از ظاهر اثر به باطن و حقیقت آن دعوت  ،فرهنگ عامه
 .میرسیدعلی ،نگارگری ،لیلی و مجنون ،استعاره ،فرهنگ عامه :کلیدی هایهواژ

                                                                                                                   
 تهران، ایران س،هنر دانشگاه تربیت مدر ةهنر اسالمی دانشکد یدانشجوی دکتر. 4
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 مقدمه. 1

ادیب و  بعضاًهنرمندان نگارگر که عموماً در محافل ادبی و حکمی حضور داشته و 

 ،تنها با متن ادبی هماهنگ بودهکه نه ندوجود آوردبهایی بهار گرانآث ،اندشاعر نیز بوده

اینکه  .دهندبیانی متعالی و متناسب با فرهنگ غنی ادبیات فارسی ارائه  توانستند بلکه

ای جلوه ی،نظر خود را از طریق متون ادبوردتفکرات و معانی م اندتوانسته نگارگران

بلکه در این  ،های ادبی و تجسمی شده استیوهتنها موجب هماهنگی شنه ،بصری دهند

 و استعاره میان . در اینوجود آمده استزبانی مشترک برای بیان حقایق به ،سخنیهم

 یهاالیه بیان در بسزایی نقش عارفانه هنر و ادبیات بستر در خصوصبه آن بیانی قابلیت

  .کنداهر اثر به باطن آن دعوت میظ از را مخاطب و دارد معنا عمیق

 ۀواسطمفهومی را به ایاندیشیدن است و درک حوزه ةواقع نوعی شیواستعاره در

 و های بصریاستعاره در حوزه ،این دیدگاهبا  .سازدمفهومی دیگر ممکن می ةحوز

رود و هنرمندان نگارگر از این قابلیت کار میبیان معانی پنهان و دور از ذهن به منظوربه

مختلف نگارگران با استفاده از امکانات بصری  .اندهکردوفور استفاده بیانی در آثارشان به

  .پردازندبافت و غیره به تداعی معنا می ،شکل ،همچون رنگ

با  نگارگری یکی از آثاربازتاب فرهنگ عامه در  ،اما آنچه موضوع این پژوهش است

شناخت ای از آن بر «استعاری خوانش»و  «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه»مضمون 

های رفتار شخصیت های مختلف کار،حالتنمایش  .اثر است های درونی معنایالیه

با ابزار و  در نسبت هاآن چگونگی زیست نیز های ایشان با یکدیگر وگوناگون و کنش

ها برای تداعی از آن این نگاره،است که در  هجمله عناصر فرهنگ عاماز زندگی،مواد 

ویژه در فضای روستایی و در این میان توجه به مردم عادی به .معانی استفاده شده است

از  ه،نگار مضمون اصلیفهم بهتر  کمک به ها برایاستعاری از آن ةشهری و استفادغیر
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لذا در این  .است استفاده شده یایران هایهنگار در بعضی از هایی است کهخصلت

 ازنگاره  این فرهنگ عامه درپژوهش سعی شده تا با خوانش استعاری عناصر گوناگون 

 .شودفرهنگ عامه جلب کاربرد توجه مخاطب به قابلیت بیان استعاری  ،میرسیدعلی

 کید برأبا تهدف از پژوهش حاضر آن است که نمود فرهنگ عامه در نگارگری ایران 

منظور گذر از بررسی قرار گیرد و امکان بیان استعاری این عناصر بهمورد خاص، این اثر

 .تجزیه و تحلیل قرار گیرداثر موردبه باطن و کمک به فهم بهتر مضمون  ظاهر
 

 پژوهش پرسش. 1ـ1

چه کارکرد استعاری  «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه» ةعناصر فرهنگ عامه در نگار

 ؟دارد

 روش تحقیق. 2

ده موردی استفاده ش ۀو در آن از مطالعتحلیلی انجام گرفته ـ  توصیفی ةاین مقاله به شیو

ای و از طریق با مراجعه به منابع کتابخانهابتدا در این پژوهش است؛ بدین صورت که 

 وابزارهای کتاب و مقاله به تحلیل مباحث نظری موضوع مورد بحث پرداخته شده 

از  ای از تحقیق موردپژوهی،نمونه منزلۀبه «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه» ةسپس نگار

 .خوانش و تجزیه و تحلیل استعاری قرار گرفته استمورد ،فرهنگ عامهکاربرد نظر 

 پژوهش ۀپیشین. 3

در این  هاتعدادی از آن شده که تألیفهای مختلفی فرهنگ عامه کتاب تعریفمورد در

 داریتمیم ۀنوشت ایران ۀفرهنگ عامجمله کتاب از .استفاده قرار گرفته استمقاله مورد

 شرحفرهنگ و فرهنگ عامه را کلی و مفاهیم نویسنده در این کتاب معانی  (.4991)

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
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همچنین  .است کردههای فرهنگ عامه و تاریخچه و منابع آن را تحلیل داده و ویژگی

نیز منبع ارزشمندی است  (4991)ذوالفقاری  ۀنوشت مردم ایران ۀباورهای عامیانکتاب 

 و باورها خصوصدر مدخل ۰01و سپس  کردهرا تبیین و تعریف  عامه که فرهنگ

 .ایرانیان را توضیح داده است ۀطورکلی فرهنگ عامبه و اعتقادات

های فرهنگ عامه در نگارگری ایران تحقیق کمی صورت گرفته جلوه ةاما دربار

در ترسیم  (پوشاک)مادی فولکلور  بازشناسی»ای با عنوان در مقاله نمونهبرای  .است

 (،4111)فر الهی و فرخ ۀوشتن ،«نامهمصور خاوران ۀسیمای اشخاص داستانی در نسخ

ها در متن و تصویر پردازیضمن خوانش طبقات اجتماعی و انواع شخصیت نویسندگان

های پنهان فرهنگ آن الیه وها در تصاویر را بررسی نوع پوشاک آن ،نامهخاوران ۀنسخ

نظر  آثار عرفانی نگارگری ایران را از که اما برخی منابع اند.کردهروزگار را شناسایی 

بهره برده شده ها این مقاله از آن تألیف در ،اندمعنا و ساختار موردبررسی قرار داده

های بیان هنری در نگاره»ای با عنوان در مقاله (4991)زاده و حاصلی قاضی است.

شناسی تعدادی های معنوی و زیباییجلوه ،«طهماسبی ۀداستان لیلی و مجنون در خمس

همچنین آلبوغبیش و آشتیانی  اند.تحلیل کردهنظامی را  ی و مجنونلیلاز آثار با مضمون 

ای از جامی و نگاره لیلی و مجنونخوانش  ؛پیوند ادبیات و نگارگری» ۀدر مقال (4991)

عناصر و  ،ضمن بیان دالیل و چگونگی ارتباط ادبیات با نگارگری ،«مظفرعلی

توجه به یکی از باامین عرفانی که هنرمند نگارگر برای بیان مضرا  یهاینمادپردازی

 است.  کردهتجزیه و تحلیل  ،هایی که به تصویرگری داستان لیلی و مجنون پرداختهنگاره

ابعاد گوناگون فرهنگ عامه  موردتحقیق مستقلی در ،شودمالحظه میچنانچه 

این رو اینئه نشده است و ازخصوص نقش استعاری آن در نگارگری تاکنون ارابه



 و همکار رجبی زینب  ___________________________...بردن مجنون » ةعامه در نگار خوانش استعاری فرهنگ

03 

 

های آینده در این زمینه فتح بابی در پژوهش ،موجود پر کردن خأل اتواند بمی پژوهش

 .باشد

 چارچوب نظری. 4

 فرهنگ عامه. 1ـ4

 ازجمله کردارها وها وردهآفر تمام و کندمی کسب جامعه از فرد که اموری مجموعه

گ فرهن ،ها و احکاممهارت ،هاسازمان ،هاپیشه عادات، فنون، علوم، باورها، رسوم،

تکیه بر راه و روش و قاعده دارند و  ،در تعریف فرهنگ نیز گروهی .دنآیحساب میبه

 .شوداجتماع در طول تاریخ است که فرهنگ نامیده می هرزندگی و رفتار  ةمعتقدند شیو

بخشد و آن را از انسانیت و هویت می ،قتی است که به انسانحقیواقع فرهنگ در»

را جانشین خدا بر زمین قرار  ، اواشرف مخلوقات ۀزلمنکند و بهحیوان متمایز می

 «دهد و فرهنگ عامه همان فرهنگ مردم است که در متن زندگی مردم جریان داردمی

 (.419، ص.4111 سرخنی و حیدری، نوری)

ها و اندیشه ،پندارها ،ذهنیات هر فرد از باورها .قلمرو فرهنگ عامه گسترده است

 از ییهاجنبه ، برایفرهنگ عامه اصطالحی کلی است» .ستسخن و ادب عامه انباشته ا

 منتقل مردم زندگی به تقلید، و تجربه مشاهده، شفاهی، صورتبه که بشری فرهنگ

 زبان طریق از آن شناخت که هستند سهیم فرهنگی ساختار در معموالً مردم شود.می

محیط  یا و معین یسنّ یا تاریخی هایدوره نژادها، پیوستگی ،هاپیشه رایج، انواع

بسیاری از تدابیری را که انسان  (.49 ، ص.499۰ ،داریتمیم) «شودجغرافیایی میسر می

 مسکن و کار ابزار و خوراک و پوشاک ۀتهی قبیلاز خود ۀبرای برآوردن نیازهای اولی

 در دارد درنظر فراغت اوقات گذران برای را آنچه از ایعمده سهم و گیردمی کاربه

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
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 ،برخاستونشست ،آداب سفر ،آمدوثل آداب رفتم اجتماعی رفتار از بخشی

ی از یاهگوشه ، همگیمراسم و آداب زندگی از زادن تا مردن ،تعارفات ،بازدیدودید

ها در جوامع مختلف در افکار و باورهای انسان» .دندهفرهنگ عامه را تشکیل می

راری ارتباط با افراد هر جامعه هر تمدن ریشه دارد و برای برق ۀفرهنگ چندهزار سال

 ،روش خاص زندگی ،های فرهنگیبه الیه خناگزیر از رسو (،سوادچه بی ،چه عالم)

  (.41، 9، ص. 4991 ،ذوالفقاری) «نمادها و اساطیر آن جامعه هستیم ،عقاید

حیات در  ۀهای فرهنگ عامه که سبب شده است تا روح زندگی و فلسفاز ویژگی

حرکات و  ،ها در قالب الفاظیاری گرفتن از نمادها و استعاره ،اشدآن جاری و ساری ب

 ۀمجموع ،همچنین زندگی عامیانه .ها برای بیان مفاهیم فرهنگی استاعمال انسان

در  رواین. ازشامل زندگی اجتماعی و عواطف اجتماعی و فردی است ایپیوستههمبه

این خصوصیات را  .ود داردشناسی تعاون وجیا نوعی جامعهفرهنگ عامه کنشگری 

های و هنرمندان برداشت کردتوان مشاهده خوبی میویژه در برخی از آثار نگارگری بهبه

 اند.استعاری خود را از این عوامل برای بیان افکار خویش داشته

 نگاری در نگارگری ایرانواقع. 2ـ4

 و ، در کتبی بودنسبب خاصیت تصویری و عینی و واقعنگارگری ایران به ۀآثار اولی

 طب، شناسی،گیاه ازجمله طبیعی علوم کتب گرفت.می قرار استفاده مورد علمی نسخ

گرایی واقع از ییهاجنبه با همگی آن، امثال و مکانیک، علوم صناعی یا الحیلعلم نجوم،

 تصویری روایتگری به نگارگران علمی، کتب جز به شدند.می تصویر عینی صورتبه و

طور ساده و با نظر را بهین معنا که داستان یا حکایت موردبد پرداختند.می نیزادبی  متن

  .دندکرتصویرسازی می ،های هنریتکنیک
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شود ظهور هنرمند خالق و اهل عطف تلقی می ۀآنچه در تاریخ هنر نگارگری ایران نقط

مناسبات  ای به انسان و نقش او دربهزاد است که توجه ویژهالدیننام کمالبه یفکر

گوناگون برای  یهاشغلها و وی با نمایش زندگی مردم عادی در حالت .اجتماعی دارد

. در اغلب موارد، استفاده از طور گسترده پرداختبار به نمایش فرهنگ عامه بهاولین

 و گراییاهمیت واقعفرهنگ عامه در آثار او، مقید به متن داستان ادبی نبوده است. 

در آن است که وی این موارد را در متن  کشیده،تصویر که بهزاد بهنگاری خاصی مردم

ظاهر ضمن تصویرگری متن ادبی که به کرد وهای ادبی مطرح میتصویرسازی داستان

مردم و مناسبات ایشان و  قشرهایبه نمایش  ،مقصد اصلی ایجاد اثر هنری است

برداشتی اما گاهی  ست.پرداخته ا برقراری ارتباط میان فرهنگ عامه و هدف داستان

تا  شده استاستعاری از فرهنگ عامه برای بیان افکار خویش دارد و این امر سبب 

 .در قالب فرهنگ عامه نمایش داده شود و های ظاهریهای پنهان معنا با جنبهجنبه

 ثبت به آگاهانه و عمیق دیدی با آن، مددبه بهزاد که است ایبهانه تصویرشده داستان»

 قرار خویش آثار موضوع را ایشان و پردازدمی خویش پیرامون عادی ردمم زندگی

 «پردازدها میحال با ظرافت تمام به بازگویی حقیقت پنهان زندگی آنعیند و دردهمی

  (.919 ، ص.4919 ،زادهقاضی)

 ،های بعدتصویری به مردم و فرهنگ و روابط ایشان در دوره تو سن نگرشاین 

با این  .توجه هنرمندان قرار گرفتنیز مورد دوصفویه و مکتب تبریز  ةویژه در دوربه

دلیل آشنایی بیشتر نگارگران با زبان و بیان ادبیات فارسی و درک تفاوت که به

فرهنگ  ، نمایشیکی از ابزارهای اصلی بیان تصویری منزلۀبه ،های بیانی استعارهقابلیت

بیشتر در این مسئله عملکرد  .ری همراه شدتوسیع های بیانی و استعاریِعامه با جنبه

های آن، از طریق نمایش صحنههای معنایی الیهبرای درک بهتر  های عرفانی ونگاره
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آثار میرسیدعلی در این میان  شود.های فرهنگ عامه مشاهده میجلوه و زندگی مادی

هره جسته طور خاص از این امکان تصویری و معنایی بههایی است که بجمله نگارهاز

 است. 

 نقش بیانی استعاره در آثار نگارگری. 3ـ4

 صورتی است که مخاطب را از ظاهر به باطن یاتبع آن در تصویر، بهاستعاره در کالم و به

کند، لذا هنرمند از طریق عبارت دیگر از امری آشنا به امری غریب دعوت میبه

هنری را از حد زبان عبارت و امور عادی  کند تا خواننده یا بینندة اثرزدایی سعی میآشنایی

ترین هاستعاره یکی از هنرمندانو روزمره جدا و او را با عالم و حقیقتی دیگر آشنا سازد. 

 .تبع آن در نگارگری مورداستفاده قرار گرفته استادبیات فارسی و به در ی است کهیهاآرایه

 ةاستعاره دربردارند .بخشدجذابیت میو به آن  کندمیاستعاره وسعت زیبایی زبان را بیشتر 

شود و به عمق معنا رهنمون می کندمیظاهر لفظ یا تصویر گذر  از های معنایی است والیه

  .کندهای جدیدی را به مخاطب عرضه میو الیه

توان این خصوصیات بیانی استعاره را در قالب تصویر و اشکال بصری نیز می

 ،تیموری و اوایل صفوی ةخصوص در دوره نگارگران بهکباید اذعان کرد  کرد.مالحظه 

از  ،اند در آثار هنری خویشآن توانسته ۀآشنایی با معارف عرفانی و زبان رمزگون دلیلبه

 .را نمایش دهند محسوسو واقعیتی فراتر از جهان  ببرندهای بیانی استعاره بهره قابلیت

که نمود ی آنچنانایران هنر عالم زیرا ،نیست خاکی واقعیت نجهاجهان هنرمند ایرانی »

عالم معارف روحانی و حقایق  ،گر شده استمتعارف آن در شعر و ادبیات فارسی جلوه

در چنین رویکردی میان شاعر و نگارگر  (.110 ، ص.4919، رادحسینی) «معنوی است

 دو حقایق یکسانی را درک و مشاهده بدین معنا که هر ؛نسبتی مشابه برقرار است

به این جهت  .کندمیبیان اما یکی آن را به زبان شعر و دیگری به زبان تصویر  ،کنندمی
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جدیدی در  زبان از طریق کاربست قابلیت بیانی استعاره، نگارگران تالش کردند تا

  .نمایش حقایق معنوی داشته باشند

 «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه ۀنگار»خوانش استعاری . 4ـ4

هایی برخوردار است که از ویژگی ،به روایت نظامی خصوصبهمجنون  داستان لیلی و

بحث و بررسی قرار عرفانی مورد تأویلی باطنی ودر  را های روایتصحنه ۀتوان هممی

بدین جهت در  .ثیر شگرف داشته استأت ایران نیزدر هنر نگارگری این مسئله  .داد

و  نظامی ۀخمس نگارگری، آثار مضامین یکی از پرطرفدارترینتاریخ نگارگری 

های مصور که در طول تاریخ نگارگری خمسه خصوص داستان لیلی و مجنون است.هب

خصوص پس از مکتب هرات و آشنایی نگارگران با عرفان اسالمی و اند بهتصویر شده

نگارگران ضمن تصویرگری  و دارای بیان استعاری و رمزگونه بوده ،ادبیات عرفانی

توجه مخاطب را  عناصر گوناگون بصری،اند با استفاده از ها توانستهنداستا این ظاهری

یکی از این عناصر بصری اشکال  .کنندداستان جلب  یظاهر تصویر رایوبه حقیقتی 

  .است عامهمناسبات و ابزارهای گوناگون در فرهنگ  ،حرکات ،رفتار ،هاانسانی با حالت

فرهنگ عامه در قالب بیان استعاری  های نمایشنگاره یکی از بهترین نمونهاین 

میرمصور بوده است و از هنرمندانی چون  ،شاگرد پدر خود سیدعلی. میراست

قلم آن قریحه و نازکاو از هنرمندان صاحب .نیز بهره برده است کمحمد و آقامیرسلطان

 شاعر نیز بوده است و به ظاهر شعر ،بر هنر نگارگریآید که عالوهحساب میدوران به

 مورخیننویسان و عموم تذکره» :قرار داشته است اشقبول و پسند اهل فن زمانهمورداو 

 و شعر فن در که الدوله نظر دادهءاشعار وی را ستوده و ازجمله میرعال ،آن دوره

 دارد بسیار رباعیات و مقطعات و قصاید و است خبیر و مندبهره غایتبه آن، دریافت

سبک  ۀدر زمین (.4900، ص. 4911تبریزی، زاده)کریم« ندهست مقبول و مطبوع همه که
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خاصی به  ۀهنری میرسیدعلی باید گفت که وی یکی از نگارگرانی است که عالق

این استاد »رو تصویرگری زندگی روستایی و مناظر بکر و بیرون شهری داشته است و ازاین

 ،های این هنرمندنگاره ... دندهزندگی قرار می ةهای روزمررا در ردیف نقاشان صحنه

در مقام سند و شاهدی از زندگی فرهنگی  ،هاپردازیها و دقیقهکاریسبب بعضی از ریزهبه

 (.441، ص. 4911، ترجمۀ آژند، 4919)پوپ، « ارزشمند و بسیار ستودنی است ،آن دوره

 و پردازی دقیق و توجه به جزئیات عناصر تصویریکاری و عالقه به منظرهغنای ریزه

  .ستاو های سبکتصویرگری متون عرفانی و حماسی از دیگر ویژگی

 ۀبحث یکی از آثار ماندگار و شاخص نگارگری ایران و مربوط به نسخمورد ةنگار

خورد که با اوج گرفتن می گونه رقمداستان نگاره این (.4)تصویر طهماسبی استۀ خمس

نمای مجنون انگشت ها،آن صالماجرای عشق لیلی و مجنون و مخالفت پدر لیلی با و

روزی پیرزنی را  است. شدهها رهسپار بیابان قرار از دوری معشوقخاص و عام و بی

مجنون با زاری  .کشاندمی برای امرار معاش دنبال خودبیند که مردی را در زنجیر بهمی

به  تا کند تا او را به جای مرد درویش در غل و زنجیر کردپیرزن را متقاعد  ،و التماس

در راه از خود  . مجنونل شودئبه دیدار محبوب نا یابد کهمجالی  شایداین طریق 

 ، مجنونلیلی ۀبا رسیدن به خیم .زنندمی دهد و کودکان او را سنگمی دیوانگی سر

و در اوج  کندشروع به خواندن آوازهای سوزناک از غم فراق می و شودمیتاب بی

  .گذاردمی و سر به بیابان کندمیزنجیرها را پاره  ،حالیتابی و پریشانبی

پرده نشان داده پیشبخشی در  است. میرسیدعلی نگاره را به سه بخش تقسیم کرده

رسن بر گردن توسط پیرزن  ،مجنون شود.دیده میکه ماجرای اصلی داستان در آن  شده

های بعضاً محلی و اسبا لبدر این صحنه کودکانی  .گاه لیلی آورده شده استبه خیمه

خبران و از بیتواند نشان اند که میدر حال سنگ زدن به مجنونراه و کاله نمدی، راه
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تأمل ها در این نگاره قابلانسان ۀباشد. بررسی پوشاک مجموع غافالن از احوال عشق

 است.

 
 

 ,Cary Welch)ق 41علی، خمسۀ طهماسبی، قرنگاه لیلی، میرسیدبردن مجنون به خیمه :4تصویر

1976, p. 89) 

Picture 1: Taking the Majnoon to Leili’s Tent, Mirseyed Ali, Khamseh of 

Tahmasbi, sixteen century, (Cary Welch, 1976, p. 89) 

 

 ۀاساساً پوشاک و نوع و رنگ آن یکی از مصادیق فرهنگی در تمدن و فرهنگ عام

توان از تاریخ تفکر بشری منفک اس را نمیتاریخ لب» .شودهر کشوری محسوب می

زیرا تغییر در نوع پوشش در ادوار گوناگون بشری تناسب مستقیم با منظر  ،دانست

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C


 4111آذر و دی  ،14، شمـارة 9 سال__________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

88 

 

بر این  .شودانسان دارد و مظهر نگاه او به جایگاه خود در عالم تلقی می ۀشناسانهستی

های فهم لفهؤرو از مازاین و کندمی تعریف را انسان یستیکچیستی و  ،مبنا پوشاک

در این نگاره مجنون  (.0 ، ص.4990 ،یاسینی)« رودشمار میهویتی و فرهنگی به

ده که ترک تعلقات دنیوی شو با حداقل پوشش و پابرهنه تصویر عریان صورت نیمهبه

هایی که نگارگران برای یکی از روش (.0)تصویر کندرا القا می و اعراض از نفسانیات

ها در پوشش لباس افراد استعاری از رنگ ةاستفاد ،برندکار میشان بهارثتداعی معنا در آ

از  ، رنگشودخصوص زمانی که آثار نگارگری با مضامین عرفانی تصویر میبه .است

عرفا برای ذکر منازل سلوک خود از »زیرا  ،شودای برخوردار میجایگاه بیانی ویژه

ها در رنگ (.1 ، ص.4919 ،همکارانو  سرخهونسی)م «اندنمادهای رنگی استفاده کرده

ای هر یک معنای ویژه ،های زندگیباورهای دینی و تجربه ،فرهنگ ،ارتباط با طبیعت

 :وجود دارد تا جایی که بیان شده است که تداعیدر عرفان نیز همین  .گیرندخود میبه

 ،بودن ویاگر رنگ و صورت آن در  .صورت درویش باید مناسب سیرت او باشد»

 نیز نگارگری آثار در دلیل به همین (.91 ، ص.4910 ،باخرزی) «ای از نفاق استشعبه

 در اینجا نیز شود.می استعاری بیان ۀجنب دارای نگاره موضوع با تناسب در هالباس رنگ

نظامی  که در داستانحالیدر شده، یآمیزرنگپاکدامنی  ۀبه نشان لباس مجنون آبی

آبی یا رنگ ازرق  موردباخرزی درست. س مجنون نشده اسخنی از رنگ و پوشش لبا

ازرق کسی را مسلم است که مراد خود را ترک کند و از نفس خود  ۀجام» :نویسدمی

الجمله بهترین الوان جامع روی بگرداند و اشتغال دنیا را از پیش خود بردارد و فی

این خصوصیات  (.91ـ00 )همان، ص. «تر استازرق است و این لون مناسب ،درویش

 شخصیت بلندهمتی و از طلب نیاسودن همگی در، زدگیمصیبت ،یعنی طلب عشق

داللت معنایی این رنگ را به  ،نگارگر با این تمهید و شگرد» .مجنون گرد آمده است
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آالیش لیلی و پاک و بی به کند و فرازمینی بودن عشق قیسمی مخاطب نگرنده منتقل

 (.1۰ ، ص.4991و آشتیانی،  لوغبیشآ) «کندبودن آن را بیان می

 
 4: بخشی از تصویر0تصویر

Picture 2: detail of picture 1 
 

ایستادن وی در مقابل لیلی است که در  ةشخصیت مجنون نحو مورددیگر در ۀنکت

دو دست خود را بر روی یکدیگر نهاده و سر را به سمت جلو خم  ،کمال ادب و حیا

گ و آداب ایرانی داللت استعاری از حالت ادب و حیا این حالت در فرهن .است کرده

تصویرسازی از متن داستان قصد اگر قرار بود نگارگر تنها  .مقابل فردی بزرگ دارد در

زیرا طبق داستان  ،دادمیبایست مجنون را آشفته و ژولیده نمایش می ،داشته باشدرا 

کند و سر و زنجیر پاره می شودمیشود از خود بیخود زمانی که به مالقات لیلی نائل می

هنرمند نوعی دیگر از نمایش فرهنگ و آداب معاشرت را بنابراین،  .گذاردبه بیابان می
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مجنون، استعاری از طریق حرکت اندام  بیاندر اینجا به نمایش گذاشته و با استفاده از 

  .است کرده در عشق را تداعی «رضا»و  «تمکین»مرتبۀ 

  

 

 

ی از : بخش9تصویر

 4تصویر

Picture 3: detail 

of picture 1 

: بخشی از 1تصویر

 4تصویر

Picture 4: 

detail of 

picture 1 

 4: بخشی از تصویر0تصویر 

Picture 5: detail of picture 1 

توان توسط دختری که بین دو خیمۀ پایینی با لباس بنفش همچنین، این مسئله را می

هایش قرار (. این دختر انگشت خود را بر روی لب9تصویر شده، مالحظه کرد )تصویر

داده است که در فرهنگ عامه و بصری نگارگری اشاره به حالت تعجب دارد. همچنین، 

بانوی دیگری که پشت لیلی ایستاده است، یک دست را در کنار صورت و دست دیگر 

شود الحظه می(. م1 سمت پایین گرفته است )تصویررا به نشانۀ حیرت از این ماجرا به

باشد. در فرهنگ  «حیرت»گر معنای تواند تداعیکه حتی حرکات اندام افراد می

ها در های آن حالتها گوناگون در یک فرد، از جلوهتصویری معموالً برای بیان حالت
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ای از حال ، استعاره«تداعی معانی»کنند تا به صورت هایی دیگر استفاده میانسان

 وردنظر باشد.شخصیت اصلی مضمون م

با اینکه نظر شاعر در مجموع داستان لیلی و مجنون و ازجمله در این صحنۀ خاص، 

ماجرای عشق مجنون بود، و شخصیت لیلی در مرتبۀ دوم قرار دارد، اما در این نگاره، 

ای باشکوه بر پشتی لیلی در خیمه .استاختصاص یافته لیلی  بهنقش مهم و اصلی 

 نشان او دست (. حالت0)تصویر قتدار و شکوه تکیه زده استبا ا قّش،سفیدرنگ و من

 برای مقامی پرسپکتیو نوعی از نگارگر است. مجنون با گووگفت حال در که دهدمی

افرادی که در این نگاره قرار  سایر بهنسبت را او پیکرة واست  برده بهره لیلی شخصیت

 ،کبود ،های سبزترکیبی از رنگ های اولباسمجموعه .است کردهتر تصویر بزرگ ،دارند

داللت برای مثال در  ای باشد.ویژه معنای دارایتواند زرد است که هر یک می و قرمز

دالن است و هرکه این رنگ همتان و زندهعالی از آنِسبز » :رنگ سبز آمده است معنایی

 «بخشحیات ،خندان و خرم باشد و مانند آب ،باید که چون سبزه ،جامه پوشد

ترین پوشش لیلی نگارگر این رنگ را در بیرونی (.4۰1 ، ص.4901 ،سبزواریکاشفی)

 ۀجام» طبق منابع که است کبود وی ۀهمچنین رنگ اصلی جام .قرار داده است

در طلبی که آن را  صهخا .زده بودمصیبت ،دیدگان است که طالبانند و طالبمصیبت

قدر و بلندهمت بود و عالی ،ن آسمانباید که چو ،پوشد ههرکه این جام .نهایت نیست

رنگ قرمز  (.4۰9، ص. )همان «بر همه کس سایه افکند و روز و شب از طلب نیاساید

 دانندمی عشق رنگ را رنگ این عامه، فرهنگ اما در ،نزد صوفیه فاقد اشاره و نماد است

او  پوششترین درونی را در سطح رنگ این است، معشوق لیلی که آنجا از نگارگر و

رنگ زرد  باشد. همچنین،پنهان  باید عشق اوای است از اینکه رو استعارهو ازاین قرار داده

شود نگارگر از طریق چنانچه مالحظه می .تلقی شده است خاکساریو  زهدنمادی از 
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پرشکوه و باصالبت نشان  ،را معشوقی واالمقام وی ،های لیلینمایش استعاری رنگ لباس

هایی که در فرهنگ عرفانی برای ریق نگارگر توانسته است همان ویژگیداده که از این ط

 مسئله کند. اینصورت مجسم تصویر برای لیلی به ،اندمعشوق حقیقی و ازلی درنظر گرفته

 فرهنگ در که عاشق را مقام شود نگارگرمشاهده می و کندمی صدق نیز مجنون درمورد

جایگاه  .یدن به حقیقت است درنظرگرفته استرس برای ازخودگذشته سالکی مقام عرفانی،

که ظهور نور فطرت از پس کثرات ظلمت  «عشق»کید بر مقام أواالی عاشق و معشوق و ت

 و ها نشان داده شدهآن از طریق انتخاب رنگ طالیی برای زمین زیر پایدنیوی است، 

  .کندمخاطب را متوجه اتفاقی مقدس می روازاین

نگارگر به تصویرگری و  ،لی نگاره یعنی لیلی و مجنوناص ةبه غیر از دو سوژ

 .است کردهای را تصویر فضاسازی اثر پرداخته و محیطی عشایری و زندگی ساده قبیله

زنان در حال فعالیت و فراهم آوردن مایحتاج  ،در این نگاره همچون فرهنگ عشایری

نگارگر با توجه  .پرورش فرزند و غیره هستند ،زندگی و خورد و خوراک و شیردوشی

ها گوناگون اختصاص داده بخش اصلی نگاره را به بانوان در حالت ،به فرهنگ عشایری

یک از این هرتوان برای می .شغل چوپانی نمایش داده است درو همچنین مردان را 

 داشت.خوانشی استعاری ، افراد متناسب با مضمون نگاره

بدین معنا که با نمایش دادن  .است ایمباحث واسطه ةنگاره دربردارند ۀبخش میان

 ۀواسطزندگی عادی و آرام مردم هم بر گذر زندگی و هم بر مقام امن و آرامی که به

 از سیر متفاوت، یهاصحنه تصویر با نگارگر» شود.کید میأت است عشق ایجاد شده

 رقرا حرکت در همواره سیر این در را بیننده و نموده بیان را دیگر مقام به مقامی

ند که در این نگاره افراد گوناگونی وجود دار (.01 ، ص.4990 ،صدری)« دهدمی

 لیلی لباس میان تشابه اند.شده تصویر لیلی لباس از بخشی هایی به رنگیک با لباسهر



 و همکار رجبی زینب  ___________________________...بردن مجنون » ةعامه در نگار خوانش استعاری فرهنگ

88 

 

 از یکی شده، تصویر کبود لباس و مرکزی ۀخیم در که مادری با جلویی، ۀخیم در

د که در زیر انشده تصویر کودکی و مادر شبخ این در (.۰)تصویر است آن مصادیق

که در  این صحنه .اندیکدیگر ترسیم شده او مهر در نسبت ب عطوفتسفیدرنگ با  ۀخیم

ای از تواند نشانهمی ،است ای دیگر ترسیم شدهگونههای لیلی و مجنون نیز بهسایر نگاره

دیگر بیانگر عشق عبارت به و مادر به فرزند و بالعکس باشد «فطری»مهر و محبت 

در  هاآننظامی که عشق  مجنون و لیلیداستان  مورداین مسئله در .فطری و پاک است

قرار گرفتن مادر و کودک در  .کندصدق می ،است شکل گرفتهایام کودکی و نابالغی 

جا که سفید در فرهنگ و لیلی است و از آن ۀرنگ با خیمسفیدرنگ که همای هخیم

تواند مدعای فطری بودن نقش ایشان می ،آالیشی استکی و بیباورهای مردم رنگ پا

  .در تصویر را صحه بگذارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4: بخشی از تصویر۰تصویر

Picture 6: detail of picture 1 
دوزی بر روی در همان خیمه که مادر و کودک قرار دارند دختری زردپوش درحال گل

 .ترسیم شده است ،عشایر و روستایی است سفیدرنگ که یکی از هنرهای دختران ۀپارچ
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این دختر درحال دوختن نقوشی است که از نظر طرح با نقوش پشتی و زیرانداز لیلی 
 .و مقام عشق فاخر است معشوق در حال پروردن جایگاه ویدارد و گویی  تمشابه
زندگی  است،تر در بخش سوم نگاره که در باال واقع شده و از نظر زمانی عقب 
سازی غذا تصویر در این بخش سه زن درحال آماده .عشایری نشان داده شده است ةساد
دیگری آتش و هیمه زیر دیگ را  ،کندیکی خمیر درست می (.1)تصویر اندشده
سه زن نیز که با . این زندهم میغذای درحال پخت را به و نفر سوم کندور میشعله

، اندلباس لیلی تصویر شده ابه رنگهایی به رنگ سبز و قرمز و کبود که مشپوشش
به این ترتیب که گویا لیلی در لباس  .لیلی باشند وجود دیگر از ایتوانند استعارهمی

سپس  .عشق استبساط درحال فراهم کردن  ،در ابتدای شروع عشقی خامو  قرمزرنگ
زدگی عاشق و معشوق و هجران و گر مصیبتدر هیئت زنی با لباس کبود که تداعی

درحال دمیدن آتش عشق در وجود مجنون نمایش داده شده است و  ،راق ایشان استف
آن را به ثمر رسانده  ةشددیگ عشق و طعام پخته ،ای دیگر در لباس سبزرنگدر جلوه

 ست.و به بلندهمتی و جایگاه واالیی رسیده ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 : بخشی از تصویر1تصویر

Picture 7: detail of picture 1 
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 داده، نشان را لیلی شخصیت سادة و عشایری هایجلوه که تصویر از بخش این میان

نظر تداعی  پیوندی زیبا از ،اخر و باشکوه از لیلی استفای جلوه که پایین بخش با

  :توانداین موارد می ۀچنانچه هم .معنایی برقرار است

 زندگی از لیلی خواست آنچه باشد. لیلی آمال و هاز موقعیتهای نمادینی اجلوه

 زندگی واقعیت آنچه و است شده گرجلوه مادر یک شکلبه خود اوج در است،

ال کار نمایانده شده حدر قالب دخترکی در ،شایر استع دختر عنوان یکبه لیلی

ای فاخر و مزین به نقوش زیبای تزیینی که با اما قرار گرفتن لیلی در خیمه .است

نمایشگر مقام و شکوه لیلی در  ،یه زده استحالتی شاهوار به پشتی سفیدرنگ تک

 (.11 ، ص.4991، زاده و حاصلیقاضی) چشم عاشق مجنون است

 های گوناگون در آنِها و مکانهای نگارگری ایران نمایش زمانیکی از ویژگی

 حرکت زمینهزمینه به پسدر این نگاره نیز هرچه از پیش .واحد در یک نگاره است

 عشق پرورش مراحل گویا و است افتاده اتفاق زمانی گردعقب ینوع درواقع شود،می

ایش لیلی در نم از غیر مسئله، این حقیقت است. شده داده نشان آن در مجنون و لیلی

 نگاره باالیی قسمت در است. تداعی قابلیت نیز هاخیمه توسط های گوناگونمقام

 ةساد سیاه چادر میان نرمنده وضوح،به که دارد وجود عشایر رسمبه ییهاچادرسیاه

 نوعی از نشان پایین یهاخیمه است. شده قائل تفاوت پایین فاخر یهاخیمه و ایشان

عشق دو دلداده در  ةتر دارد و گویا در این زندگی که ثمریافتهتکامل و متمدنانه زندگی

ها که از چادراما سیاه ست.عشق به کمال و زیبایی رسیده ا ۀواسطبه ،آن اتفاق افتاده

ی هافرهنگ عامیانه عشایر گرفته شده است زمانی که با مجموعه عناصر و نشانه

باشند که مخاطب  یمعنای پنهان ةدربردارند توانند، مینظر گرفته شونداستعاری نگاره در

هرچند که انتخاب رنگ سیاه برای  .کندتعمق بیشتر در موضوع نگاره میعوت به را د

امان ماندن از مضرات آن دلیل بازتاب نور آفتاب موجب دربه چادرها از نظر فیزیکی
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کنونات قلبی م بیان برای ایساده یهارویداد چنین از ، هنرمنداناما در عالم هنر ،است

علت سیاهی چادر  ،و زبانی استعاری معانیکنند و با تداعی خویش استفاده می

چنانکه در بیتی  .کنندداد میصحرانشینان را عزاداری ابدی ایشان در رثای لیلی قلم

 :آمده است عامهمعروف در بین 

 هزار سال گذشت از حکایت لیلی
 

 نداهنوز مردم صحرانشین عزادار 
 

 ۀتپ خطوط توسط طور مشخصبخش دیگری که در باالی تصویر قرار دارد و به

 تصویر گله چرای درحال چوپانان که است بخشی به مربوط شده، جدا رنگطالیی

 (.1 )تصویر اندشده

 
 4: بخشی از تصویر1تصویر

Picture 8: detail of picture 1 
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 4: بخشی از تصویر9تصویر

Picture 9: detail of picture 1 
 4: بخشی از تصویر41تصویر 

Picture 10: detail of picture 1 
 

ا ب سیدنرینخ که آنجایی از (.9)تصویر است ریسیدننخ درحال چوپانان از یکی

نیازمند صبر و تحمل زیاد است تا نخ حاصله بتواند کیفیت  ،استفاده از تاباندن دوک

یا  پیوند تحمل و صبر در راه عاشقی  ای ازاستعارهشاید بتواند  بدست آورد،مطلوبی 

  .عشق باشد ةعشق و سپس محکم کردن آن در راه پرمخاطر ۀرشت

اصوالً در فرهنگ عامه و  (.41ویر)تص حال نواختن نی استاما چوپان دیگر در

  :ی و عشایریزندگی روستای

دلیل فرهنگ چوپانان به .چوپانان از راویان و خوانندگان مهم شعر روستایی هستند

ترین تولیدکنندگان ادبیات غنی و آداب و رسوم خاصشان همواره یکی از مهم

ترین ناب ،با طبیعتدلیل آشنایی با موسیقی و ارتباط نزدیک اند و بهشفاهی بوده

داران برای کم کردن بار خستگی چوپانان و گله .اندها را تولید کردهها و مقامنغمه

کنند و اغلب با اشعاری را زمزمه می ،طبیعت ۀو پر کردن تنهایی خود در دامن

  (.499 ، ص.4991 ،ذوالفقاری) خوانندصدای نی و همراه با آواز می
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 ةشود و به اصطالح از زمرمی است که با دهان نواختهیکی از آالت موسیقی  «نی»

ت بند دارد هف ،شودمی ساخته طبیعی نی از که ساز ن. ایآیدمی حسابسازهای بادی به

 یاست که صدای عمیق و نافذ ییترین سازهاحال عجیبعینترین و درساده وو جز

)نای( آدمی  ةنجرحاز ترین آالت بادی است که اختراعش ملهم سالنی از کهن» :دارد

 ،ن و حالتترین صوت را از لحاظ تُصورت گرفته و به همین مناسبت است که نزدیک

اشاره به  ــ  موسیقیاشرف آالتــ فارابی بعد از حلق آدمی  .به صدای انسان دارد

 (.009 ، ص.4990مراغی، )طهماسبی «کندمی خصوص نیآالت بادی به

  کارکرد نی در فرهنگ چوپانی آمده است: ةنیز دربار سازشناسیدر کتاب 

 .است ساربانی و شبانی چوپانی، فرهنگ در ساز ترینیگانه شاید و ترینمهم نی

نی یکی از  ،بیشتر چوپانان با نواختن نی آشنا هستند و در زندگی و آداب شبانی

ر د .شوندها با نی منتقل میهای چوپان به دامبسیاری از پیام .لوازم مهم است

آب خوردن و  ،جمع کردن گله ،لآغموسیقی نواحی ایران ورود و خروج دام به 

نی  ،هابر اینعالوه .گیرندمی یک با نواختن آهنگ خاصی با نی صورترهغیره 

)اطرایی و درویشی،  همدم تنهایی چوپانان در دشت و کویر و کوهستان است

  (.400 ،401، ص. 4991

 از صدای خوش نی استفاده ،ی و شیردهی گوسفندانوربرای افزایش بهره ،همچنین

بلکه با  ،پذیرندتنها تربیتاند که حیوانات نهدانستهمی خوبیایرانیان به» .شده استمی

 «وری بیشتر از آنان دست یابندتوانند به بهرهمی آواز و صدای ساز و اصوات آهنگین

گارگر همین موارد را نشان داده ن ،در ظاهر این تصویر هم (.41 ، ص.4910، جاوید)

یکی از  ،همچنین .شیر گوسفندان زیاد شده و زنی در حال دوشیدن آن است .است

در باالترین صحنه گوسفندان به نوای نی واکنش نشان داده است و قرار دادن این 
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ر یا عصر بش یشبان عصر به ،دشوکه از نظر زمانی دورترین زمان تلقی می قسمت نگاره

  .دارد اشاره او طگیواسبی

ترین دوران زندگی بشر است و قدیم نتصاویر نمادی از طور کلی نقش چوپانبه

تصویر چوپان دارای نماد مذهبی  ،در تمدن چادرنشینان دامدار»حتی بیان شده که 

ول قاز طرفی این  (.011 ص. ،4910ترجمۀ فضایلی،  ،011۰ ،گربرانشوالیه و ) «است

 ،الهی اغلب به شغل چوپانی مشغول بودند یهست که انبیا و اولیاید این نکته نیز ؤم

به حکمت الهی شبانی در » :زیرا برای هدایت مردم صبری همچون یک چوپان الزم بود

ن مردم اراعی و شب در آیندهای قرار داده شده است تا آنان بتوانند زندگی پیامبران مقدمه

 از اننگارگر (.441 ، ص.49۰4)مجلسی،  «ها رمه ایشان به حساب آیندباشند و امت

چوپان  .اندن دادهچوپا به آثارشان در را راهبر و هدایتگر نقش و کرده استفاده تشابه این

نمایش داده  لیلی و مجنونکه عمدتاً در تصاویر داستان  با نوای نی در آثار نگارگری

شان را در مقابل رساند و ایمی حقیقت کالم حق را به خلق یا سالکدر ،است شده

  .کندمی سوی حق دعوت به و دهدمی وحدت و کندمی جمع درونی و برونی، دشمنان

از آنجا که عرفای مسلمان برای بیان  .داردای نی در ادبیات عرفانی نیز جایگاه ویژه

در  نی ةتبع آن از قابلیت تداعی معانی استعاراز زبان اشارت و به معانی باطنی و عرفانی

ها در آن ۀهم ،زیادی را از آن برداشت کنند حقایقند اهو توانست استفاده کرده شانآثار

نی رمز انسانی است که از خویش فانی شده »اند و آن این است که عقیدهیک موضع هم

،  4919)تاجدینی،  «ستتعالی در آمده ازن عالم وجود یعنی حقاست و در اختیار نی

چوپان »در قالب  «نی» ةاستعار از ،های عرفانیآموزه اساسنگارگران بر (.111 ص.

وجود انسان  أعامل تذکر برای دعوت به روز الست و اصل و مبد منزلۀبه «نوازنی

تا مخاطبان خود را به نوای عهد الست و عشق حقیقی انسان برای سیر  انداستفاده کرده
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کید بر أنگارگر با ت ،ن دیگربه بیا. از وضع موجود به مقام محمود انسانی متوجه سازند

 پنهان آن و درونی حقیقتتوجه به  ومخاطب را به گذشت از ظاهر داستان  ،این صحنه

 داستان از نگاره این تصویری یهانشانه سایر کنار در وقتی نشانه این کند.می دعوت

 حقیقی معشوق با وصال و وجودی اصل به بازگشت درواقع گیرد، قرار مجنون و لیلی

  کند.می تداعی را

های بصری در نگارگری ایران توسط هنرمندانی است که تداوم سنت گفتنی پایان در

خود  اند،متوجه مباحث نظری و دارای ذوقی متناسب با چنین مباحثی بودهکه است 

های استعاری این توان تداعیچنانچه می .هاستگونه خوانشدلیلی بر صحت این

در سایر آثار نگارگری با  ذکر شدمقاله  که در اینرا  هاز فرهنگ عام مشترک عناصر

برای مقایسه و  و 4در جدول آن هایی از که نمونه کردمالحظه و تفسیر  مضمون مشابه

 است. شدهدرک بیشتر موضوع ارائه 

 های لیلی و مجنون )مأخذ: نگارندگان(: مقایسۀ عناصر استعاری فرهنگ عامه در نگاره4جدول 

Table 1: Comparison of metaphorical elements of popular culture in Leili 

and Majnoon paintings (Source: Authors) 

مادر و  هامشخصات نگاره

 کودک

 نوازینی ریسینخ شیردوشی آشپزی

گاه بردن مجنون به خیمه»

 «لیلی

 علیمیرسید

 نسخۀ خمسه طهماسبی

 ق41قرن 

 مکتب تبریز دو

   
  

واستگاری پدر مجنون خ»

 « از لیلی

 اثر میرسیدعلی

نسخۀ لیلی و مجنون 

 نظامی

    

 

 

- 
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 ق 41قرن 

 مکتب تبریز دو

 «دیدار لیلی و مجنون»

 منسوب به مظفرعلی

 جامی پنچ گنجنسخۀ 

 ق41قرن

 مکتب تبریز دو

 

 

 

- 
 

 

 

-  

نخستین دیدار لیلی و »

 «مجنون

 هنرمند نامعلوم

 یجام هفت اورنگنسخه 

 ه.ق41قرن 

 مکتب مشهد

 

 

 

-  
  

 «دیدار لیلی و مجنون»

 منسوب به محمدی

 الذهبسلسلهنسخۀ 

 جامی

 ق9قرن 

 مکتب هرات

 

 

 

- 

 

 

- 
  

 «مجنون بر سر مزار لیلی»

 منسوب به قاسمعلی

نسخۀ لیلی و مجنون 

 نظامی

 ق9قرن 

 مکتب هرات

 

 

- 

 

 

-  
 

 

 نتیجه. 8

خصوص بعد از مکتب به انعامه در طول تاریخ نگارگر گرایی و نمایش فرهنگواقع

ها و مناسبات ها و مشغلهزندگی مردم در حالت بوده است. توجه ویژه، موردهرات

ای هبره در .بوده است گوناگونهمواره دستاویز نگارگران برای بیان مضامین  ،مختلف

دم را در متن تصویرسازی مر ۀبهزاد نمایش مناسبات عاملدینالاز تاریخ هنر ایران کما
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افکار خویش را صورت  ،و با برداشتی استعاری از آن کردهای ادبی مطرح داستان

پس از او نیز این سنت ادامه یافت تا جایی که هنرمندی همچون  .بصری بخشید

  .شد معروف های عامیانه و زندگی چوپانیمیرسیدعلی به تصویرگری صحنه

از منظر  «گاه لیلیبردن مجنون به خیمه»ری نگاره در این مقاله با خوانش استعا

بردن مجنون » ةدر نگار امهع فرهنگ و در پاسخ به پرسش مقاله که عناصر فرهنگ عامه

که نگارگر از طریق تداعی  شدمشخص  ؟چه کارکرد استعاری دارند «گاه لیلیبه خیمه

ها و حالت ؛آبی و دسفی ،زرد ،قرمز ،کبود ،های سبزهمچون رنگ ها،معنای رنگ لباس

در  هاآنو شغل و عملکرد  عطوفت؛حیرت و  ،ها تعجبمانند حالت هانساناطوار ا

 ،پختن غذا آتش، کردنفراهم  ،های گوناگون همچون فراهم آوردن خمیرموقعیت

کار برده و تفاوت ساختار و های بهنوازی، نوع خیمهنی و ریسی، چوپانی، نخشیردوشی

 ترفندهای و نگاره ترکیب و سازنده عناصر کنار در ن معنای متفاوت،ها در بیارنگ آن

تری را های معنایی عمیقتوانسته الیه ،های گوناگونها و مکانمایش زمانن در نگارگر

شایری به مخاطب عرضه کند و او را از ظاهر داستان عاشقانه در محیطی روستایی یا ع

اصل وجودی و وصال با معشوق حقیقی  مجموع دعوت بهبه باطنی رهنمون کند که در

 ندای مبین استعاری طوربه فرهنگ عامه نگاره،در این  ،رواینو از کندمیرا تداعی 

 شده است. فطرت
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