
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة زنان پژوهش
  162 -  139صص ، 1393 ستانزمو  پاييز، دومشمارة ، پنجمسال 

  هاي ايراني بررسي تطبيقي تصوير زن در ادب فارسي و نگاره

  *ياسيني راضيه سيده

  چكيده
 دين منظر از زن جايگاه از برآمده ايراني، نگارگري در زن تصوير شناسي زيبايي
 نگارگر هنرمندان الهام منبع كه است مسلمان عارفان و اديبان نگاه از و اسالم
 ييزيبا حقيقت به نگارگر توجه مبين ها نگاره در زن سيماي. است گرفته قرار

 از گذشته ،زيبا تصوير اين. وستا از عرفاني و ادبي توصيفات بر مبتني و او معنوي
 ترسيم كه چنان است؛ نيز توصيفات اين عرفاني معناي از كنايتي ظاهري، وجه
 بيان و دل حكايت مقام دهندة نشان زيبا لب و حق،  نظارة مقام مصور زيبا چشم
  .است تبسم يا گوو گفت سك بهتم با درون،  سرّ

 ايران، اصيل نگارگري آثار از مصاديقي و فارسي اشعار بررسي با مقاله اين
 ادبي تعاريف با نگارگران ةشناسان زيبايي معيارهاي انطباق چگونگي در مطالعه زمينة

 چگونه نگارگران كه دهد مي نشان و آورد مي فراهم را زن وجود از عرفاني و
 اسالمي تفكر مبناي بر زنان وجود در مطلوب خصايص تصويريِِ بيان درصدد
  .اند بوده ايران ادبيات در جاري

  .ادبيات نگارگران، ايراني، نگارگري زن، تصوير، :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 وي انـد  كوشيده همواره اديبان و نگارگران اسالمي، تفكر در زن منزلت و كرامت سبب  به
 خـويش  مغـازالت  براي محملي است، عالم اين در اخص نحو به الهي جمال مظهر كه ،را
. معرفي كنند معبود صفاي و لطف از تمثيلي را او مجاز، زبان به و دانسته يگانه محبوب با
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 بـاطن  زيبـايي  و وقار و كمال مظهر را نمونه زنان همواره مسلمان نامدار شعراي رو،   اين  از
 صاحب انسان تصوير ،زن از و اند دانسته تمام صالبت و ،متانت وجاهت، عين در ظاهر و

 حيـات  ادبيـات  همچون كه ،نيز نگارگري. است همگان مطلوب كه اند كرده معرفي كمالي
 زن تصـوير  در صـفاتي  چنـين  طرح به ،يابد مي اسالمي حكمت پرفيض چشمة از را خود
 در ،اسـت  انسـان  بر حقيقي معبود لطف و مهر جلوة كه ،را زن نيكوي صفات و پردازد مي
  .كند مي جمع او

حـريم   و تقدس پاكي نشان ديگري از اسالمي ايران، نگارگري در زن عفيف تصوير
 مشـاهدات  حاصـل  مسلمان نگارگران. هاست زيبايي همة منشأ كه است اي يگانه معبود
 حق درگاه به تقرب و نفس تهذيب و سلوك و سير نتيجة كه ،قدسي را عوالم از خود
 رقم ها نگاره صفحة داشته، بر اسالمي عرفان و حكمت و ادب در ريشه و بوده تعالي
هـايي از ادب و عرفـان اسـالمي، كـه زن را      و با تمسك به نمادها و نشـانه  است  زده

ها را از اين مخلوق  ترين جلوه د، پاكندا گاه مهر او مي نشاني از محبوب ازلي و تجلي
  .اند كردهترسيم 

  
  زن در حكمت و عرفان اسالمي. 2

اي از اويند  شانههمة موجودات عالم مظهري از اسماء الهي و ن ،در حكمت و عرفان اسالمي
در ايـن ميـان،     .هاست سبب ارادة حضرت حق به تجلي در اعيان، به انواع صورت  بهو اين 

جمال و جالل از اسماء مبارك الهي است كه در اين مقال به واسطة مظهريت ايـن دو اسـم   
  .شود ها ياد مي از آن) زن و مرد(در نوع انسان 

معنـا كـه    بـدين  ؛ديگري مستور اسـت  جمال و جالل حق دو صفتي است كه هريك به
: گويد شيخ محمد الهيجي مي. جمال خداوند در جاللش و جالل او در جمالش پنهان است

 »حقيقت، هر جمالي مستلزم جاللي است و در پس پردة هـر جـالل نيـز جمـالي اسـت      به«
  .)466: 1378 الهيجي،(

اسـماء   ةخالقـ علي و جامي معتقد است كه مرد و زن در مقام ذات، يكي مظهر وجه فـا 
واحد سرشـته   يكه هر دو از حقيقتي يجا آنو از ند ا كائنات ةهمالهي و ديگري نشان اعيان 

. نالند وطن مي يابند و از دورافتادگي و حب دو نوع مظهريت مي ،اند، اما در عالم وجود شده
  :چنين سروده استه نام نيوي در 



 141   ياسيني راضيه سيده

  

ــالق ودود ــماء اخ ــرد اس ــت م ــده فاعـــل در   كيس ــود كامـ ــوار وجـ  اطـ
 منفصــل گشــته ز اســماء و صــفات    چيست زن، اعيـان جملـه ممكنـات

ــور     قصـورچون همه اسماء و اعيـان بـي ــان ظهـ ــة انسـ ــدر رتبـ  دارد انـ
 كه چرا هر يك ز اصل خود جداست   هاسـتجمله را در ضمن انسان نالـه

 ايـــن بـــود ســـرّ نفيـــر مـــرد و زن   شــد گريبانگيرشــان حــب وطــن
تا نشاني از معدن  كردهدر منظر عرفاني، خداوند از رحمت خويش جمال را بر زن عطا 

زن نشان جمـال الهـي و    ،رو از اين. را در وجود ديگران بنشاند) جمال حضرت حق(خود 
از اين رو، زيبايي  .جمال زن صورت انساني جمال حق در اين عالم است. مظهر عشق است

تواند بـا   است كه مي مند بهرهي است از چنان قدرت معنوي انساني كه مظهري از جمال اله
  .آدمي را به معرفت پروردگار نائل سازد ،وساطت عشقي عرفاني يا انساني

انسـان نـزد    ةمرتبـ مگر به سـبب   ،محبت نساء ممكن نبود«: عربي الدين ابن محيبه باور 
يعني به سبب درك حقيقت انسـان اسـت كـه محبـت زنـان       ؛)518: 1385عربي،  ابن(» حق

اند،  بر صورت پروردگار خود خلق شدها وحبر اساس نظر وي، چون آدم و . شود ممكن مي
  :يعني. آن دو شد مياناين امر مناسبتي براي ايجاد ميل و كشش 

هريك در ديگري صورتي از رب خود را ديد و شيفتة آن شد و سبب ميل بنده به حـق آن  
است كه به نظارة چهرة پروردگار خود بنشيند و سبب ميل حق به بنده، آفرينش انسـان بـه   

  .)514 :همان( ‘خلق اهللا آدم علي صورته’. صورت خود است
ريشـه   ،سو يكاز نظر حكما و عرفا، زن ميانجي و پلي است ميان غيب و شهادت كه از 

تواند سالك را  زن در اين مقام مي. در عالم ملك و از سوي ديگر، رجوع به عالم غيب دارد
زن و نقـش او را در   راز محبوبيت عربي ابن. به عالم اسماء و صفات رهنمون و راهبر باشد

  : دارد بيان مي الهي، چنين نيل به حب
 مظهـري  هـر  و شود مشاهده مظهر و يلتج بدون كه است آن از هزمن اهللا اقدس ذات چون
 خدا مظهريت در زن .دهد مي نشان را خدا بهتر باشد الهي اوصاف و اسماء جامع تر بيش كه

 و اسـت  حـق  مخلوق چون است؛ انفعال و قبول مظهر فقط مرد زيرا است؛ مرد از تر كامل
 چون هست؛ نيز الهي تأثير و فعل مظهر است، الهي انفعال و قبول مظهر كه آن از گذشته زن
 ايـن  و سـازد  مـي  خـود  محب و داده قرار خويش مجذوب را آن و كند مي تصرف مرد در

 اگـر . اسـت  مرد از تر كامل زن جهت، اين از. خداست فاعليت از نموداري تأثير، و فتصر
 بخواهد اگر ولي نيست، كامل او شهود ،كند مشاهده خود تيمظهر در را خدا بخواهد مرد
  1»).912 :همان( رسد مي تمام و كمال به او شهود بنگرد، زن تيمظهر در را خدا
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 الهي؛ امر در برابر است طبيعت منزلت مانند درست در برابر مرد زن منزلت ،وي باور به
  است  حمانرال نفس طبيعت از مقصود

اي كامل بود كـه   مجنون دلداده. حكايت ليلي و مجنون است ،زيباترين مصداق اين نظر
محبـوب   ةجلـو هسـتي را در صـورت    ةهمـ در سلوك عاشقانة خود از قيد نفس رهيده و 

ليلي نيز معشوقي بزرگوار و صاحب كمال بود كه مجنـون را در  . ديد حقيقي خود، ليلي مي
ليلـي تمثيلـي از     .عفت بيـرون ننهـاد   ةدايرپا از  ،و در عين حال كردتمامي مراحل همراهي 

حقيقـت پنهـان    دليـل و شـايد بـه   اسـت  گر شده  وجه الهي است كه بر عاشق مشتاق جلوه
  .ليال يا شب نام گرفته كه در فرهنگ عرفاني مقام وحدت است »حقيقت عشق«وجودش 

كه زن مظهر جمال الهـي اسـت، مقـام معشـوقي و      در متون ادبي و عرفاني، به سبب آن
عرفا و حكما زنان   .در مقام معشوقي قرار گرفته است زنِلحاظ شده و  اودلبري اغلب براي 

گاه عشق خداوندي شوند و محبت الهي را  توانند تجلي اند كه مي را در مقامي توصيف كرده
داند كـه فـيض    عرفان اسالمي، زنان را درخور منزلتي شايسته مي. بار آورند بهدر نهاد مردان 

اين شأن و منزلت در . اند شدهالهي در وجود ايشان به وديعت گذاشته شده و صاحب شأن 
ـ   يراي وصـول بـه لقـا   كشف و شهودي كه همراه و مالزم با عفت و كتمان باشد، معبري ب

 ،رو، زنان بـه لحـاظ برخـورداري از ايـن كرامـت      از اين. شود حضرت حق براي مردان مي
  .اند همواره تمجيد و تقديس شده

دربـارة وجـود زن،     اين تعـابير و تفاسـير حكيمانـه   از اديبان و سپس هنرمندان نگارگر 
هـا رقـم    در نگارهرا ي از زن مثالكه تصويري  چنان ؛كنند ه مياستفاد مطمئنهمچون مرجعي 

هايي كه از زن در منابع حكمي، عرفاني و ادبي تفكر اسـالمي ايـران    بررسي ويژگي. زند مي
. كنـد  هـا همـوار مـي    وجود دارد زمينه را براي بررسي چگونگي ارائة تصـوير زن در نگـاره  

  .خواهيم كردهاي نيك زن در منابع مذكور  اجمال نگاهي به ويژگي بهدر ادامه  ،رو  اين  از
  

  هاي ايراني تصوير زن در ادب فارسي و نگاره. 3
، واجـد  كرده استو روايات معصومان اخذ  ميكر قرآنكه مباني خود را از  ،عرفان اسالمي

امـا   ،متقنـي دارد  ةشناسـان  زيبايينوعي بيان در نهايت زيبايي ظاهري است كه گرچه اصول 
شناسي برخاسته از ادب فارسي نيـز چنـين    زيبايي. درحقيقت، در پي بيان ملكوت اشياست

زيبايي اديبانه در اشعار فارسي، به صورت استعارات و تشـبيهاتي اسـت كـه خبـر از     . است
. شـود  دهد و هر مظهري در صـورت اتصـاف بـدان، صـاحب جمـال مـي       ملكوت زيبا مي
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ر جمـع  هاي زيبايي را در تمثيلـي از صـورت يـا    نشانه همةرو، شاعر مسلمان ايراني  اين از
  .چهرة محبوب حقيقي است دهندة نشانسازد كه  اي مي كند و از آن آينه مي

هـاي   اما در صورت ،نيافتني است گرچه كمال زيبايي در صورت ظاهر اين جهاني دست
  .شود مناسبت دارد ناميده مي» ملكوت زيبايي«چه  كه با آن شود ميهنري، وجهي از آن ظاهر 

در سـيماي   ،ها بـه سـوي اوسـت    كه همة دل ،محبوب حقيقياي از  در اشعار فارسي، جلوه
يابد كه كمال ظهوريافته را از فرزانگي باطن تا لطـف و جمـال ظـاهر     موجود زن تجسم مي

دقت به وصف آمده و با تشبيه و  بهپيكر اين مظهر زيبايي،  يدر شعر فارسي اجزا. دربردارد
كه همان جلوة باطني و صفات معنوي اسـت، ارجـاع داده    ،به حقيقت و ملكوتش، استعاره

اين تشبيهات و استعارات نيز، برگرفته از اخباري است كه از مشاهدات سالكان . شده است
آشـناي   هاي اين زيبايي از منظر چشم ايشان را و نشانهاست طريق محبت و واليت برآمده 

  .كند ديدگان ديگران مي
در دو وجـه معنـوي و ظـاهري    است زيبايي زن آمده  صفاتي كه در اشعار براي وصف

  صـي اسـت كـه وي را در آن سـوي جلـوة     يصفات معنوي زن خصا. بررسي استدرخور 
از صـفات بـاطني    ندا زبان دل و يك يككه ادبا  ،كند و صفات ظاهري اش تصوير مي ظاهري

  .در خصوص چگونگي جمال ظاهر زن است نيز ،يابد اعتبار مي
هـاي اسـالمي    در نگـاره . اند مسلمان نيز تصوير زن را بر همين سياق رقم زدهنگارگران 

هاي زيبايي معنوي زنانه، با تمهيد اصولي در  هاي زيبايي ظاهري و هم نشانه ايران، هم نشانه
انـد كـه در    نگـارگران كوشـيده  . كارگيري مباني هنري و طراحي اثر به ظهور رسيده است هب

شده از زنان را در اثر خود، به زيور صفات نيك ظـاهري و   ير ارائهسخني با ادبيات، تصو هم
  .باطني بيارايند و درنهايت، تصويري زيبا، اما عفيف از ايشان ارائه دهند

  
  هاي معنوي زنانه در شعر و نگاره تصوير زيبايي. 4

آن  بـارة هـاي ممـدوح در   ويژگي در حكمو  اند در ادبيات فارسي صفاتي براي زن برشمرده
زنان فرهيخته و برجسته بـه   كردن اند با منتسب بان كوشيده ز پارسيشاعران . اند صحبت كرده

زنان ترسيم كنند و اهميت تخلق به ايـن صـفات را بـراي     براياي  اين صفات، الگو و اسوه
تـوان   اما مي ،شود گرچه اين صفات به موارد ذيل محدود نمي. كنندتعالي وجود زن گوشزد 

خـوبي ترجمـة    ها بـه  هاست كه در نگاره ترين آن آيد از مهم ي كه در پي ميهاي گفت ويژگي
  .تصويري شده است
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زيـ ؛هـم اسـت   
  .نيست

ر ي به ظهور مي
دست بههايي كه  ه

.انـد  سيم شـده 
1تصوير . دارند

كه در اين مجل
هاس نگـاره در  ن

حالت خاص نش
و امير در وضعي

ضع قرارگيري يك
شده است ريام

ها مشه ر نگاره

  
  . بخشي از اثر

هاي ايراني و نگاره

دب فارسي، صف
پاكزمة عفت و

ه پوشيدگي و م
به ديد   روي

يراني بر صفت
كه بر  رنـد
بسـيار مهي زن

را در آن راهي ن
درستي رگري به

در نگاره.  دارد
 و محجوب ترس
پوششي كامل د
شي كه براي ملك

مستوري زنـا ت
كه و انتخاب ح
و مردانة ملكه و
التي كه در وضع

كريپ باستن او
ي اوست كه د

و ملكه، تيموري،

ن در ادب فارسي و

زنان نيكو در اد
وشيدگي كه الز

را به ك، ايشان
شـد زن و خـوبر
زات دختران اي

مـا بسـي دخترة
رويي ت پوشيده

 كه نامحرمان ر
انه در آثار نگار

راهاي اصيل  ره
همواره مستور

خصوصي نيز پو
پوشش .دهد  مي
صفت دالبركه 

طراحي پيكر ملك
دو اندام زنانه و

اند، اما حا  شده
وضع نشس زيتما

 زنانه و مستور

امير و .1تصوير 

ي تطبيقي تصوير ز

ز صفات مهم ز
ي است، پس پو

 وصف زنان نيك
چو مسـتور باش
سي در بيان امتيا

ةپـردپس
صفت ،ب فارسي

كند، حريمي ي
صفت معنوي زنا

با غالب نگارن 
اند زنان ه خورده

خانه و محافل خ
و ملكه را نشان
شي كامل است
تمهيداتي در طر

هر د. كند يد مي
 است طراحي

د دارد، سبب تم
حجب و حياي
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يكي از
حريم الهي
سعدي در

فردوسي

در ادب
عصمت مي
اين صف

شدن منطبق
خهنر رقم 

اندروني خ
يك امير و
شده پوشش
نگارگر با ت

تأكيصفت 
به قرينگي

جود بدنش
ز حا ينشان
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. ر اسـت   
 ،رد اندكي

كـردن يـا   
كـه حتـي    
ن پاكي و 
ي از ايـن   
  با شيرين

ارگر نيـز    
ر ماهرانـه   

 همـواره    
ـواره بـر   
و  ه است

. است رده

ياس راضيه سيده

ونـاگون آشـكا
در موار فقطو  

ك  تنـي  كـه آب  
توجه اسـت كـ 

هر چيز، متضمن
، يكـيكـرده يم  

مواجهة خسرو

 رســته ســروي
  چشمه مهتاب

رده اسـت، نگـا
بسـيار ،ع خـود 

 
  945/949ود 

انـد شـيرين ـه    
كه دامن همـ ي

كردهشش ايجاد
كرف مساعدت 

ا در حاالت گو
استيت شده 

،ضـمون نگـاره   
درخوراما  ت،

ود كه بيش از ه
شيرين را ترسـي
امي است كه م

ــاالي خــدنگي ر
 لرزيد چون در

كالم آورعر به
كه در نوعست
  .است

 
بخشي از اثر، حدو

نظـامي پرداختـ
در حالياست؛ ه
ها نوعي پوش نه

 در حفظ عفاف

ها زنان در نگاره
ت و احوال رعايت

  . ت
ر، به دليـل مض

است قاشي شده
شو ي تصوير مي

كردن ش  تني آب
نظا ةخمسي از

   :د
بــه بــ   روي
همي   آب

ن را در اين شع
اس او ارائه كرده

جنسيتي به دور ا

نظامي، بخ خمسةن،

 ايـن داسـتان ن
خود را درآورده
لند بر روي سين

ده،نة شيرين بو

غالب تصاوير ز
در همة حاالت

معمول بوده است
هاي ناد  صحنه

بدون پوشش نق
ري نيز به نوعي

آكه  ،2تصوير 
ي بر داستانيمبتن

دارد  را بيان مي
ــذر ــر پشــت ت

ــمم او در ةچش
لت شرم شيرين

ا  از بدن برهنة
ري مميزات جن

خسرو بر شيرينرة

كه به هايي گاره
تنها باالپوش خ
ندن گيسوان بل
مايش بدن برهن

 مستوري در غ
مستوري زنان د
 فاقد پوشش م
مونه در برخي
ست، بدن زن ب

زن در نگارگر ة
. كودكانه است

اين نگاره مب. ت
اوكردن   تني ب

ــد بـ ــايي دي هم
ــم ــرم چش ز ش

كه نظامي حال ن
يصومانه و پاك

گر جلوه گونههر

نظار. 2تصوير 

ي ديگر، در نگ
 ترسيم شده و ت

همچنين افشا. 
كه ناچار از نم 

صفت
پوشش و م
تصوير زن
براي نم
استحمام اس

ةبرهنپيكر 
ك روحانيتي

هاست نمونه
آببه هنگام 

همچنان
تصوير معص
بوده و از ه

از سوي
برهنه ت نيمه

.تن اوست
،به نگارگر



بـه   ،بـدن   
ـارگر بـا   
بـه خـود   
ن زيبايي 

 از منظـر     
ص ايشـان   

ايـن  . رود
مضـاعف   
 حـاالت  
ت رقـص   

در . عـب 
شـباهت   ي 

سـاير اعضـاي ب
نگـ. رين اسـت

صورت نفساني ب
وي را به تحسين

 حالـت زنـان
رقـص دارنـد و  

ر شـمار مـي   ـه  
 وجـود دارد، م
مقايسه با ساير

حالـت.  اسـت 
ست تا لهو و لع

كه بـي است ه

  
  دهلوي،

8  

س ر مقايسه بـا 
و پوشـش شـير

تواند صو  كه مي
بلكه و كرده،ت

ايـن .شـود  ـي
ديگري قـرار د
ف روحـاني بـ
يم پيكر ايشان

تري در م پرده ي
ال حيا مشهود
وجد و سرور اس
ن طراحي شده

امير خسرو د واني
886/ 1481هرات،

هاي ايراني و نگاره

در حركت پاها
 حفظ حريم و
سيم موضوعي

ر بيننده ممانعت

 را نيز شامل مـ
گويي در عالم د

عي وجد و شعف
لي كه در ترسي
چه در حالت بي
ر ايشان نيز كما

تر معرف و يش
مي ساده و متين

دن حسين بايقرا،
ب به شاه مظفر، ه

ن در ادب فارسي و

 در ميان آب و
نگارگر درصدد
داتي، ضمن ترس
ين احساسي در

 .دارد وامي نيز
ي زنان رقصنده

شوند كه گ ر مي
ست، بلكه نوع
 پوشيدگي كامل
ين حالت، گرچ
رند، اما حتي در

و بيندارد واني
رقصند اندا  مي
  . ت

راي سلطاحرمس .3
خشي از اثر، منسوب

ي تطبيقي تصوير ز

قرارگيري بدن
ست كه گويي نگ
 از چنين تمهيد
نها از ايجاد چني

شيرين ةصومان
 مستوري حتي

اي تصوير گونه
ش و عشرت نيس
ور روحاني، با

زنان در اي. ست
دارقرار ها  گاره
شهوشائبة هيچ

براي زناني كه
 كودكانه نيست

3تصوير 
بخ 
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حتي نوع ق
اي اس گونه
مندي بهره

تن نه ،گيردب
پاك و معص
صفت
گ نگارگر به

تنها عيش نه
حالت سرو
نيز شده اس
زنانه در نگ
ه ،اين زنان
ب 3تصوير 

به حاالت
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شـرم و  «از ديگر صفات معنوي، كه وقار و متـانتي پسـنديده را بـراي زن در پـي دارد،     
هاي اسالمي، همواره بر صفت حيـاورزي در   ادبيات فارسي، به تبعيت از آموزه. است» آزرم
ضمن توصية اين صـفت بـه همگـان، بـر     ) ص( پيامبر اكرم. اي داشته است ويژهكيد أتزنان 

 ، حيـا أَحسنُ النّساء فى ولكن حسنٌ اَلحياء«: اند كردهكيد أتاهميت آراستگي زن به اين صفت 
 .)578: 1362 پاينده،(» است تر خوب زنان براى ولى ،است خوب

  :چنين سروده است اند به زيور اخالقي شرمفردوسي در وصف زنان نيك كه مزّين 
 سـت ه اكه جفتش بدو خانه آراسـت    كه با شرم و با خواسته اسـتيكي آن
  :گويد و سعدي مي

ــد ــرايي ببن ــر س ــي ب  كه بانگ زن از وي برآيد بلنـد   در خرم
در اشعار فارسي، وقار در سخن و رفتار همراه با حيـا در وجـود زن سـبب سـعادت و     

    .اي از زندگي باسعادت است خانه و همچون نشانهمي حريم رخ
در وضـعيتي كـه    آنـان غالبـاً  . ها بسـيار اسـت   مصداق اين صفت در حاالت زنان نگاره

هايي  زيري، از جمله حالت حالت سربه. اند سرشان اندكي متمايل به پايين است تصوير شده
 شاهنامههاي  كه يكي از داستان ،4تصوير . رود مي شمار بهاست كه مبين شرم و حيا در رفتار 

گـري   اي از جلـوه  كند، نمونه را روايت مي» يافتن سيندخت از كار رودابه آگاهي«با مضمون 
  .هاي اين اثر است اين صفت در شخصيت

  :گوي سيندخت و رودابه را چنين سروده استو فردوسي گفت
ــاه چــاه    به رودابـه گفـت اي سـرافراز مـاه ــاز برگ ــردي از ن ــزين ك  ك
 كـــه ننمودمـــت آشـــكار و نهـــان   چــه مانــد از نكوداشــتي در جهــان

  : گويد و در وصف حال رودابه در پاسخ به مادر مي
 جــاي  فرومانــد از خشــم مــادر بــه   زمــين ديــد رودابــه و پشــت پــاي
 به خون دو نرگس بياراسـت چهـر    فــرو ريخــت از ديــدگان آب مهــر

خـوبي تصـوير    ، حالت شرمندگي رودابه بـه شاهنامهاي مربوط به اين حكايت  در نگاره
و بـا  است سيندخت، مادر رودابه، از عشق دخترش به زال آگاه شده  ،در اين اثر. شده است

در  )رودابـه ( دخترحالت . كند ناراحتي بسيار وي را نزد خود فراخوانده و او را نصيحت مي
خـوبي در   سـت، بـه  كه حاكي از ادب و در عين حال شـرم و حيا  )سيندخت(ش مادربرابر 

  .شود طراحي اين اندام و نيز چهرة رودابه ديده مي



  .زئي از اثر

در  .سـت 
 ،و همـاي  

. كنند ت مي
 فضـايي    
ت زير ردا 

. نگـرد  ـي   
و  كـرده   

انه همراه 

هـا سـعي   
اسـت  » ي

وسي، صفوي، جز

، ترسيم شده اس
همـايون و. كرد

يگر را مالقات
الوه بـر ايجـاد
ه به ادب دست
بـه همـايون مـ
حائل صـورت
ك گردن در شا

  . مؤثر است

 
  

ه كـه در نگـاره   
منشي ي و خوش

 شـــد عيـــوب

  
فردو ةعزيز، شاهنام

،اند ه دو دلداده
ك مشاهدهرم را

د ر درختي يك
عال ،ن دو دلداده

كه ،هماي. ورزد
باسـت   شـده  

را از زير لباس ح
 و فرورفتن اندك
لت حيا بسيار م

 
. سمرقند يا هرات

انـد ك مرده شده
رفتاري خوب«

  :گويد ي مي
 آميزگـــاري بپوش

هاي ايراني و نگاره

، منسوب به عبدالع

كه ،ي و همايون
جلوة حالت شر

اند، در كنار آمده
گل در ميان اين
و ن دو تأكيد مي
ترام اندكي خم

دست خود ر ك
ن سر همايون
 در تشديد حال

هماي و همايون،

ب فارسي برشم
ملة اين صفات

سعدي. رود  مي
كـــه  وب

ن در ادب فارسي و

خت از حال رودابه

ن مالقات هماي
توان ج خوبي مي

م به ديدار هم آ
هاي گ ت و بوته

حفوظ ميان اين
 به عالمت احت
شيده است، يك

شد خم. ه است
شود ي ديده مي

مالقات ه. 5 صوير

متعددي در ادب
از جم. شوديان

شمار بهدة زنان
تر كه خو دلنشين

ي تطبيقي تصوير ز

يافتن سيندخ گاهي

نيز زمان 5صوير
خ بهرة همايون

اه نديم و مالزم
قراردادن درخت
يي بر حريم مح

با گردني كه ،ه
كه سراپا پوش ،ز

وي پنهان كرده
ه در آن افتادگي

تص

م ةزنانت معنوي
 زبان تصوير بي

هاي پسنديد گي
منشزن خوش
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آگ. 4تصوير 

در تصو
حالت چهر
كه به همرا
نگارگر با ق

گولطيف، 
پنهان داشته
همايون نيز
به نوعي رو
با قامتي كه

صفات
شود به مي

كه از ويژگ
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كه مبين منش و رفتار زيبا و خوب است، شاعر از تمثيل و  ،اين صفت نيكوبراي تجسم 
مكتبي . كند استفاده مي» رفتن راهمانند سرو در خراميدن و «اي چون  اشارات زيباي هنرمندانه

گيري از استعارات زيباي شعري، رفتـار معنـوي او را بـه     با بهره ،در وصف رفتار نيك ليلي
  :گويد و چنين مي كرده استدر سرو تشبيه  گري زيبايي جلوه

ــوة ــاراز جل ــه رفت ــرو او ب  نگونســار دل مــرغ خانــهصــد   س
منـدي از زبـان    اين صفات زنانه در نگارگري نيز تالش نگارگران بـر بهـره   كردنبازدر 
براي مثال در ترسيم حالـت پسـنديدة رفتـار خـوش زنانـه، حـاالت       . آن است ةويژهنري 

شود تـا بازنمـايي ايـن     براي قامت زنان در نظر گرفته مي، يدن چون سروبلندبااليي و خرام
  .صفت به زبان تصوير را به انجام رساند

  
  هاي ظاهري زنانه در شعر و نگاره تصوير زيبايي. 5

اي از جمـال   زيبايي باطني و ظاهري زن جلوه. زن از ديدگاه عرفاني مظهر جمال الهي است
ظاهر و باطن يا در خصوص صـفات   مياندر نسبت . شود باطني و ظاهري الهي شمرده مي

هاي ممدوح او بايد گفت اگر در جلـوة   صفات مربوط به زيبايي ظاهر زن و جلوه ميانزن، 
  ظهور جلوة. شود ميزيبا نيز متجلي شود، كمال مطلوب حاصل  زيباي ظاهر، باطن و سيرت

هاي ظـاهري و بـاطني    از اين رو، شعرا زيبايي. كمال، نشاني بارز از تجلي آشكار حق است
  .اند تعالي دانسته زن را تمثيلي از روي و وجه حق

م و شناسي انـدا  هايي از زيبايي بررسي مميزات زيبايي ظاهري زن در ادب فارسي، مالك
شناسي هنر نگارگري در ايـن   ها را مبناي نگرش زيبايي توان آن دهد كه مي او ارائه مي ةچهر

هاست، اغلب با  ها در شكل و نوع و رنگ كه شامل نسبت ،ها اين ويژگي. خصوص دانست
  .سازد گر مي ها نيز درهم آميخته و بيان كاملي از زيبايي را جلوه بيان حالت

م زيبا، فروغي بسطامي با استعانت از صنعت تشـبيه، حالـت   براي مثال در توصيف چش
  :كند خماري چشم را به نرگس مخمور وصف مي

 اي غنچه خاموش را در سـخن آورده    اينرگس مخمور را جام به كف داده
بلكـه   ،پيكر او نيسـت  يمنحصر به اجزا فقطوصف حالت زيبايي زن در اشعار فارسي 

  :گويد در اين باب فردوسي مي. دهد مدنظر قرار ميزيبايي وي را در صورت عام نيز 
ـ     بهشـــتي اســـت آراســـته پرنگـــار  خـرم بهـار   هچو خورشـيد تابـان ب
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  هاي زيبايي پيكره نشانه. 6
 و قـد و قامـت آمـده اسـت     ،پيكر در اصطالح ظاهري به معني تن، بدن، جسـم، انـدام  

. بلنـدي آن اسـت   اسـت  از جمله اوصافي كـه بـراي پيكـر زن ذكـر شـده      .)1387 عميد،(
. كه در اغلب اشعار از آن سخن رفته است، نشاني از فرزانگي اوسـت  ،اندام زن» بلندبااليي«

  :گويد سعدي در باب سروقامتي مي. قامت بلند زن در اشعار به سرو تشبيه شده است
 يبلنــد رهــ نــه يولــباســتيز   اي سرو به قـامتش چـه مـاني

هـاي   كـه نقـش   ،هـا  زنان اصلي در نگاره ،در تجسم اين ويژگي زيبا در زبان تصوير
هاسـت كـه    يكي از اين نمونـه  6تصوير . شوند محوري دارند، همواره بلندباال ترسيم مي

در ايـن  . بررسي تناسبات اندامي در آن گواه صفت كشيدگي قامـت و بلنـدبااليي اسـت   
نگاره حتي با وجود يكنواختي حالت ايستادة پيكر و نوع پوشش لباس اين زن، نگـارگر  

ص پيكرة رشيد زنانه را در پـس طراحـي لبـاس و حالـت     يت خصاخوبي توانسته اس به
  .ايستاي او بازنماياند

  
  .بانوي ايستاده، هرات، جزئي از اثر .6تصوير 

صفت كشيدگي و بلندبااليي نشاني از بزرگي و فرزانگي اسـت كـه در اشـعار فارسـي     
. كار رفته اسـت  بهبراي نمونه در وصف بلندي گردن ، تناوب دربارة كل پيكر يا اجزاي آن به

  :گويد نظامي در وصف بلندي گردن شيرين مي
 به آب چشم شسـته دامـنش را  نهــاده گــردن آهــو گــردنش را
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به نحوي كه در تناسبات اندامي  ؛فراز ترسيم كنند اند زنان را گردن نگارگران نيز كوشيده
اي  نمونـه  7تصوير . استهايي كشيده منظور شده  رفته براي زنان در غالب آثار، گردن   كار هب

  .دهد از اين امر را نشان مي

  
  .، صفوي، جزئي از اثرطهماسب شاه شاهنامة .7تصوير

دربـارة بلنـدي   . بلنداي گيسو نيز از ديگر صفات زيبايي ظاهري زنـان در اشـعار اسـت   
  :است  گيسو فردوسي چنين سروده

ــاال ــه ب ــدب ــه گيســو كمن ــد و ب  فروهشــته تــا پــاي مشــكين كمنــد   بلن
 ؛انـد  زيرا زنان همواره پوشيده ترسيم شـده  ؛ها معدود است بازنمايي اين صفت در نگاره

كه اندكي از گيسو را  ،نحوي كه بخش عمدة گيسوانشان پنهان است، اما بخش پيشين سر  به
اين صفت در تصوير  در مواردي محدود نيز. هاست دهد، مبين بلندي ساير قسمت نشان مي

كنند  از جمله زماني كه زنان سوگوارند و در درون خانه مويه مي. است زنان نشان داده شده
صـفت زيبـاي    منزلـة  بـه اند، بلندي گيسوي مشكين  يا رقصندگاني كه موهايشان را باز كرده

  .)9و  8تصاوير ( ظاهري نشان داده شده است

  
   .1529الدين بهزاد،  كمال، يموريت ظفرنامةمراسم سوگواري امير تيمور، بخشي از اثر، . 8تصوير 
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  اميرخسرو دهلوي، حرمسراي سلطان حسين بايقرا، وانيد .9تصوير 
  .886/ 1481بخشي از اثر، منسوب به شاه مظفر، هرات،  

گل نماد و نشـاني از وجـود زن اسـت كـه بـه زيبـايي       . شود پيكر زن به گل نيز تشبيه مي
  :گويد خوانده و مي» اندام گل«نيك زيبا را سعدي زن . معنوي و صفاي باطن او نيز اشاره دارد

 انـدام با حسـن وجـود آن گـل      گــل را مبريــد پــيش مــن نــام
و در اشعار فراواني  رود شمار مي به ة زنشد  از ديگر صفات تحسين» روشني رنگ اندام«

  :گويد سعدي مي. اندام ستايش شده است به معني نقره ،اندام زن زيبا به صفت سيم
 تفاوتي نكند گـر دعاسـت يـا دشـنام       انـدامدهان سيمشيرينحكايت از لب

اند رنگي براي صورت و پيكر زنان انتخـاب   از اين تشبيهات كوشيدهثر أمتنگارگران نيز 
  .كنند كه لطافت آن را به لطافت گل نزديك كند

 و هرگـز  انـد  بـرده كـار   هنگارگران همواره رنگ روشن را براي چهره و اندام زنان زيبا ب
صـفت سـپيدرويي    زيـرا  ؛انـد  به رنگ تيره نقاشي نكـرده  بودندي تمام يزيبا زناني كه نشان

به همين دليل زماني كـه نگـارگر درصـدد    . چردگي تقبيح شده است همواره تحسين و سيه
كشد همة عوامل را متناسب با آن تعيـين   به تصوير  ياست كمال زيبايي زنانه را در شخصيت

رود رنگ صورتي روشن اسـت   كار مي روشني كه براي اندام زنان بهرنگ . كند و تجميع مي
  .اي از آن ياد شده است كه گرمي خاصي دارد و در اشعار به رنگ سيمين يا نقره

  
  هاي زيبايي چهره نشانه. 7

هاي بديع انساني به قلـم خداونـد اسـت كـه      آفريني زيبايي رخ و روي و چهره عرصة نقش
رو، اشعار فارسي سرشـار   از اين. يابد روي ظهور مي نان خوبنهايت تجلي آن در سيماي ز
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ي نهفته در چهرة زيبارويان اسـت كـه در اشـعار عرفـاني صـورتي      ياز تقدير و تحسين زيبا
  .تمثيلي يافته است

 ،آن يي چهره، گاه در وصف كل صورت و گاه در وصـف اجـزا  يدر مقام توصيف زيبا
هـايي چـون    ي چهره در تمثيـل يوصف كلي زيبا. شود هاي بسياري در اشعار ديده مي نمونه

  .گل، ماه و خورشيد آمده است
  :گويد فردوسي در وصف رودابه مي

 چون سرو سهي بر سرش مـاه تـام     بــامهرخ بــچشــم گــلبرآمــد ســيه
  :گويد شاه مي فردوسي در وصف دختر مهراب. روي زيبا به خورشيد نيز تشبيه شده است

ــس ــردپ ــتةپ ــر اس ــي دخت  تر است كه رويش ز خورشيد روشن   او يك
. شـود  مـي گنجد و بـه زيبـايي بهشـت قـرين      گاه روي زيبا در تمثيالت اين جهان نمي

  :باره سروده است فردوسي در اين
 به رخ چون بهشت و به باال چو ساج   سر تـا بـه پـايش بـه كـردار عـاج ز
روشني روي، كه در نهايت آن به سفيدي چون ماه تشـبيه شـده،    ،اين تمثيالت  در همة

  .نشاني از پاكي و معصوميت است
كنند كه بر روي  گونگي را ذكر مي گونگي و سرخ شعرا در وصف رنگ چهره صفت گل

جـامي   .)10تصـوير  ( بخشد نشيند و به آن زيبايي بديعي مي چهرة سفيد چون ماه چهره مي
  :گويد ليلي ميگونگي ذاتي  در بيان سرخ

 گلگونــه نكــرده ليــك گلگــون   رويي ز حساب وصف بيـرون

  
  .فردوسي، جزئي از اثر شاهنامةتدبير كنيزكان رودابه براي ديدار با زال، منسوب به مير مصور،  .10تصوير 
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چشم . كه تشبيهات زيادي در وصف آن آمده، چشم و ابروست ،از ديگر اجزاي صورت
شود كه همچـون چشـم آهـو در عـين درشـتي،       به لحاظ شكل و تركيب به بادام تشبيه مي

  :گويد جامي در وصف ليلي مي .ه نيز استكشيد
ــو ــويي آهـ ــه گـ ــمي كـ  چشمش بـه نظـاره دوخـت در رو     آهوچشـ

ـ  استعارات زيبايي در اينزيبايي چشم به رنگ سياه تيره وصف شده و  كـار رفتـه    هباره ب
  :سرايد رنگ زيبا چنين مي حافظ در توصيف چشم سياه. است

 سـت ا هر كه دل بردن او ديده در انكار مـن   شرم از آن چشم سيه بـادش و مژگـان دراز
  :گويد تر از پر كالغ در مژه مي فردوسي نيز در تحسين سياهي افزون

 مـــژه تيرگـــي بـــرده از پـــرّ زاغ     به بـاغسان دو نرگسدو چشمش به
باختن  تواند سبب جان كند كه مي وصف ميثيرگذار أتحافظ زيبايي مژگان سياه را چنان 

  :شودعاشق 
 ز فريب او بينديش و غلط مكن نگارا  خون ما اشارتهسياهت ار كرد بةمژ

جـامي در وصـف    .گيـرد  زيبايي چشم همواره در تناسب با ابرو قرار مي ،از سوي ديگر
  :گويد ليلي مي

ــوز ــرين ت ــان عنب ــروش كم  مشـك تيـر دلـدوزمژگانش ز  اب
معمول چشمان سياه و كشيده  اي گونه نگارگران نيز به پيروي از اين معيارهاي زيبايي، به

ايـن صـفات   . انـد  و نيز ابروان همچون كمان را براي تجسم صورت زيباي زنانـه برگزيـده  
 11 تصـوير . شـود  گيرند لحاظ مـي  زناني كه محور نگاره قرار ميخاص در چهرة  شكلي  به

  .دهد به روايت جامي نشان مي »سالمان و ابسال«داستان چهرة ابسال را در مقطعي از 

  
   963 -  72/ 1556 -  65جامي،  اورنگ هفتخوشبختي، جزئي از اثر،  ةجزيرسالمان و ابسال در  .11 تصوير
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نظـامي در وصـف   . كننـد  كشيدگي و باريكي آن اشـاره مـي  شعرا در وصف بيني نيز به 
  :گويد شيرين مي

 كه كرد آن تيغ سيبي را به دو نيم  تو گويي بينيش تيغيست از سـيم
  :سرايد فردوسي نيز چنين مي

 ستون دو ابرو چـو سـيمين قلـم  دو نــرگس دژم و دو ابــرو نجــم
كـه بـه هنگـام سـخن شـكفته      از دهان نيز هميشه به تنگي وصف شده و به غنچة گلي 

  :گويد حافظ در وصف اين غنچه مي. شود تشبيه شده است مي
ــاغ نظــر ــه در ب ــاد ك ــداي دهــنش ب  سـت بن غنچـه نيـ ا از تـر  خـوش  جهانيآراچمن  جــان ف

كه نظامي در وصـف   چنان شده است؛لب زيبا نيز به رنگ ياقوت و لعل و عقيق وصف 
  :شيرين سروده است

ــاب داده   دادهدو شـــكر چـــون عقيـــق آب  دو گيســو چــون كمنــد ت
انـد كـه    چانه را به سيبي تشبيه كرده ،در زيبايي چانه نيز توصيفاتي وارد است كه در آن

  :گويد نظامي در وصف ليلي مي. اصطالحاً دلدادگان در چاه زنخدانش اسيرند
ــاده ــه سرگش ــاه زنخــش ك ــاده  چ ــط درو فت ــه غل  صــد دل ب

  :گويد حافظ مي. استخال نيز از عوامل زيبايي چهره 
 ســرّ آن دانــه كــه شــد رهــزن آدم بــا اوســت   گون اسـتخال مشكين كه بدان عارض گندم

هـا در   شود، چهـره  ها مي كه توجه خاصي به آن ،رويان و زيبارويان هگذشته از صورت م
ها واحـد   همة چهره ها حقيقت انسانيِ زيرا در نگاره ؛شوند نگارگري همواره زيبا ترسيم مي

امـا اسـتعانت نگـارگران از     ،شـود  ها در همه حال حفظ مـي  و صورت مجرد آناست بوده 
اي كه در توصيف اجزاي چهره در اشعار فارسي وجود دارد رمـز و   شناسانه مميزات زيبايي

كـارگيري ايـن    هاي از ب نمونه 12تصوير . ها را دو چندان كرده است راز چهرة زنان در نگاره
  . است انها در ترسيم چهرة زن ويژگي

  
  .1590 -  95بانوي ايستاده، جزئي از اثر، رضا عباسي، اصفهان،  .12 تصوير
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  شناسي تصوير زن در نگارگري بر مبناي ادب و عرفان اسالمي زيبايي. 8
هـاي انسـان، از جملـه     ها از جمادات و نباتات گرفته تا حيوانات و پيكـره  اجزاي نگاره

كه از مجردتـرين   ،همچنين تذهيب و اجزاي آن ،اند تصوير زن كه جملگي نقوش متعين
؛ كننـد  هاست، همواره نظر بيننـده را بـه دو وجـه معطـوف مـي      نقوش موجود در نگاره

نگـارگران مسـلمان تصـويري از عـالم     . صورتي از اين عـالم و تصـويري فراسـوي آن   
نيستي و هستي موجودات را در قالبي محسوس به نمايش گذاشـته  اند كه نقش  بركشيده

كـه واقعيـت ايـن     در حـالي ؛ از عالم باقي اسـت  2هر نگاره، واجد صورتي مثالي. است
  .شود خوبي درك مي اش نيز به جهاني
  

  ها هاي بصري تصوير مثالي زن در نگاره ويژگي. 9
اين . ها، تصويري مثالين است گارهتصوير زن در نگارگري نيز به تبع تصوير ساير اجزاي ن

اي دارد كه مشتمل بر عناصر و نيز نيروهاي موجـود   هاي بصري ويژه تصوير مثالي ويژگي
  .نگارگري است آثاردر 

تـوان بـه نظـام طراحـي      گيري تصوير مثالي در نگارگري، مي ترين عوامل شكل از مهم
. راحي و ترسيمات پرگاري اسـت بر قواعد ط كه مبتنيكرد ها اشاره  حاكم بر طراحي پيكره

ترين سهم را در ميان عوامل ايجاد تصوير مثالي در نگـارگري بـه    اين نوع از طراحي، بيش
در اين نظام طراحي، كليت اندام و نيز . طور كلي و نيز در نمايش تصوير زن به عهده دارد

عـدد و در  هـاي مت  هايي از محيط دايره قالب خطوط منحني منطبق بر قسمت اجزاي آن در
كه يـادآور مناسـبات كيهـاني و     ،اين نظام هندسي. داردبازيابي قابليت هاي متفاوت  اندازه

  .شود مينيز مشاهده  ها در كل تركيب نگاره ،عالمي فراملكي است
هاي  گيري قلم ـ از سوي ديگر، نوع خاص خطوط در طراحي پيكر زنان در نگارگري

خطـوط  . واجـد صـفت لطيـف روحـاني اسـت     هـا،   همچون خطوط ساير شكلـ  منحني
در . نگارگري، فاقد هر نوع وضع و حالتي است كه حاكي از پيـري و تخـدير روح باشـد   

شده يا شكسته يا حتي خطوط كامالً يكدست  طراحي تصوير زنان، نشاني از خطوط بريده
گيري بسيار كشيده و در عين حال ظريف است كه به فراخـور   خطوط قلم. شود ديده نمي

مندي از اين  بهره. شود در آن مشاهده ميتنوع ضخامت، حالت و حركت  ،موقعيت اشكال
. سـازد  زنانه محقق مي از عوامل مهمي است كه ترسيم صورت مثالي را در پيكر ،نوع خط

  )13تصوير (
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  .1652 -  28 حدود اصفهان، عباسي، ايستاده، جزئي از اثر، رضا بانوي .13 تصوير

هـاي خـالص و نـاب و پرهيـز از      از جملـه كـاربرد رنـگ    ،ديگـر رعايت اصول متعدد 
و تصـويري مثـالين را    كنـد  كمـك مـي  پرسپكتيويتة حاصل از خطاي بصري نيز به اين امر 

هاسـت   در تصوير زن در نگاره» جواني«چنين تمهيداتي سبب ظهور صفت . سازد ميمحقق 
كه بـه عـالم    ،در اين صورت رازي روند؛ شمار مي بههاي صورت مثالي  ترين نشانه كه از مهم

زنـان در   كردناين امر بدان معني نيست كه از تصوير. ملك تعلق ندارد، پيري حقيقت ندارد
اسـت؛  » جوان«ها  بلكه جوهرة ذاتي شكل و رنگ در نگاره ،سنين مختلف پرهيز شده است

  .هرچند فردي را در سنين پيري به نمايش درآورده باشد
رنـگ در نگـارگري، بـه خـدمت تجسـم عـالم جـواني در        نوع طراحي خطي، بافت و 

صورت جواني كه حـاكم بـر كـل    . است درآمده  ،از جمله تصوير زن در نگارگري ،ها نگاره
گيرد و نگاره را مملـو   نگاره است، صفتي است كه از جزء تا كل اثر را در همه حال دربرمي

هـا در بـافتي مـوزون و     عناصـر نگـاره   همـة . سـازد  و جاودانگي مـي » نشاط«و » هستي«از 
گـر روح   زننـد و در صـورتي جـوان، نمـايش     را رقم مـي » جواني«هماهنگ، تصوير صفت 

  . كه هرگز پيري بر آن متصور نيست شوند ميانسان  ةجاودان
نگارگر در عين حفظ متانت . انتخاب رنگ در ترسيم اين صورت مثالي بسيار مهم است

آميزي خـود،   ي دانش رنگريكارگ بهگزيند و با  ميمند و باصالبت رنگ را بر ها، قدرت رنگ
آورد كه هـر جـزء آن در تشـديد     اي دلنشين پديد مي از تركيب اين سطوح رنگي مجموعه

حتي اگر نمايش اندام و چهـرة زنانـه    ،به اين ترتيب .)14تصوير ( صفت جواني مؤثر است
تفاوت باشد، هرگز از در نگارگري بر مبناي صورت مثالين خود در هريك از مقاطع سني م

  .شود طراوت و صالبت جواني تهي نمي



 هاي ايراني بررسي تطبيقي تصوير زن در ادب فارسي و نگاره   158

  

  
  فردوسي، تبريز شاهنامة ،ي از اثرئجز اسفنديار، دست به ارجاسب شدن كشته .14تصوير 

ها به پيكر انساني نيز از ديگر عوامـل تحقـق صـورت مثـالي      نگاهي چندسويه در نگاره
افـق و   تـوان ديـد   رخ اسـت، امـا مـي     سه ةديد غالب به پيكر انسان زاوي ةگرچه نقط. است
بـراي   معمـوالً ديـد افـق    .)15 تصـوير ( كـرد ها مشاهده  زمان در برخي پيكره رخ را هم   سه

جمـع   .رود كار مي به ها و ديد سه رخ براي ساير اندام انساني رخ چهره نمايش پاها و گاه نيم
كـه در عـين زيبـايي،     گذارد نمايش مياين دو زاوية ديد، تصوير كاملي از پيكر انسان را به 

  .قابليت بيان حاالت و حركات بسياري نيز دارد

  
  1556-   65 جامي، حدود اورنگ هفتجزيي از اثر،  رود، مي ليلي ديدار به گوسفند پوست در مجنون. 15 تصوير

نگارگران مسلمان ايراني با انتخاب و ترسيم نوع طراحي لباس بـر روي انـدام انسـاني،    
كننــد و بــا پرهيــز از  هــاي انــدام حيــواني انســان دور مــي را از ويژگــي ناخودآگــاه چشــم

سـعي نگـارگر   . سازند سوي عالم دوبعدي معطوف مي بهپردازي طبيعي، نظر بيننده را  حجم
ضمن حفظ جلوة ظاهري پيكر زن، به جوهره و حقيقت آن نيز نظـر داشـته    كهبر آن است 

وي بـا  . جويد از عوامل مختلفي مدد مي نانهكردن صورت مثالي ز براي تصوير نگارگر. باشد
گشايد و در اين طريق، جميع مبـاني هنـر    سوي عالم خيال مي تجسم اندام ثانوي، روزني به

  . كند  ميخويش را با اين جهت همسو 
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هـايي در ادب و عرفـان    صور مثالي رنگ در ترسيم چهره و اندام زنانه، برگرفته از نشانه
هـا را مهتـابي فـرض     نگارگران بدون استثنا رنـگ چهـرة محبوبـه   براي مثال . اسالمي است

كه نمادي از معشـوق  را،  هاي عرفاني، چهرة محبوبه زيرا هنرمند با عنايت به جلوه ؛اند كرده
گـون بـراي    و صورتي مهتاب داند ميمحل تجلي نور حقيقت ، شود حقيقي انسان فرض مي

د نوري داشـته باشـد مجـالي تـابش نـور      كه از خو آن تا همچون ماه بي كند ميوي تصوير 
اساس طبيعـت و بسـته بـه    ر اين در حالي است كه رنگ چهرة ساير زنان، ب. شودخورشيد 

  .شده است شرايط قومي و نژادي و متناسب با شغل ايشان انتخاب مي
گرچـه   »ليلـي و مجنـون  «بر همين اساس، براي اشاره به حقيقت و پاكي عشق در قصة 

گ سرخ و نشان عشق است، اما لباس زيرين ليلي به رنگ آبـي خالصـي   روپوش ليلي به رن
  .)16 تصوير( است كه نشان از پاكي و عفت او دارد

  
  .هرات احتماالً اثر، از بخشي رود، مي مجنون ديدار به ليلي .16 تصوير

يوسف به نشـانة    الدين بهزاد نيز، رنگ لباس اثر جاودان كمال ،»يوسف و زليخا«در داستان 
  .)17 تصوير( عصمت سبز، و رنگ لباس زليخا به عالمت عشق، قرمز انتخاب شده است

  
  .1488 حدود سعدي، بوستان بهزاد، الدين كمال زليخا، و يوسف .17 تصوير
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اوج چنين تقيد و پايبندي به مباني تفكر عرفاني و اسالمي در نگارگري، در شاهكارهاي 
آور نگارگري تا پيش از دوران تأثيرگذاري هنر غرب بـر نگـارگري اسـت و بـه      استادان نام
توان تمايز طراحي پيكرة زنانه را در مكتب اصفهان با سـاير مكاتـب قبـل از آن     سهولت مي
  . مشاهده كرد
شناسي در هنر نگـارگري را تحـت    تب اصفهان، هنر و فرهنگ غرب مباني زيباييدر مك

از جمله پيكر زنان در آثار نگارگري،  ،هاي انساني رو پيكره دهد و از اين خود قرار ميثير أت
هـاي مكاتـب هـرات و     وقار و حجبـي كـه در نگـاره   . كند هاي جديدي ظهور مي با ويژگي

تيموري وجود داشته و تصاويري كه در آن، عامدانه از هرگونـه تظـاهر فريبنـده و ظـاهري     
ر زنـان از  شد، تا حدودي از آثار دورة صـفويه رخـت بربسـته و تصـاوي     اندام زن پرهيز مي

كه اشاراتي بر جوهر و ذات اندام و نشاني از عالم خيـال مقـدس هنرمنـد     ،هاي مجرد اندام
  .گيرد بود، فاصله مي

  
  گيري نتيجه. 10

حرمـت ايـن حـريم     ،رو محرم بارگاه الهي اسـت، از ايـن  » زن«در معارف اسالمي، وجود 
بارگاه است و در نگـارگري  پاكي و عفت نشاني از تقدس اين . مقدس را نيز به همراه دارد

  .شود جلوة اين صفات، در تصوير زن به عيان ديده مي
نگارگران با نظر به عفت و پاكي وجود . تصوير زن در آثار نگارگري بسيار عفيف است

زدن ايـن حقيقـت، در    ، درصدد رقماند آن تأكيد كردهبر زن، كه حكما و عرفاي مسلمان نيز 
اند تا حقايق مستور وجود زن را در آثـار   اند و كوشيده برآمده ها قالب سيماي زنان در نگاره

  .اند گونه كه ادبا و شعرا نيز در متون ادبي چنين كرده خويش بنمايانند؛ همان
. شود مدان نگارگري اسالمي ايران، در سيمايي پاك و روحاني تصوير ميآزن در آثار سر

 اسـت،  باطن بـه آن توجـه شـده    كه هم در صورت ظاهر و هم در ،اين تقدس و روحانيت
گونـه شـائبه و   هـر  نيافتني از زن ارائـه كـرده اسـت كـه فاقـد       اما دست ،تصويري محبوب

اند كه محملي براي نمـايش   اي تصوير كرده گونه نگارگران زن را به. هاي دنيوي است جاذبه
اه او را ناخودآگ و سازد ميكمال زيبايي هنري شده و از اين ساحت، بيننده را مسحور خود 

  .دارد كه در آن نمود يافته وامي اي به ستايش از كمال زيبايي
اي از پوشيدگي و مستوري  شود، جلوه ها حاصل مي آنچه در بررسي سيماي زن در نگاره

كـه  نظرداشت اين عفت ذاتي، سـبب شـده اسـت    . نماياند است كه زن را گوهري عفيف مي
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  اين تقيـد و پايبنـدي بـه   . به نمايش درآيد تصوير زن همواره در سيمايي محجوب و پوشيده
نحوي است كه هرگز در آثار استادان بزرگ نگارگر و آثار مهم مكاتب هنـري نگـارگري تـا    

شناسـي غربـي در بازنمـايي تصـوير زن در      كه پيش از رسوخ زيبـايي ـ  صفوي  اواسط دورة
خورد؛  و مردان رقم نميتصويري از موضوعات محرمانه ميان زنان ـ  رود شمار مي بهها  نگاره

انـد، امـا همـين     اي نيز از زنان نقاشي شـده  هاي برهنه گرچه به تناسب مضامين خاص، پيكره
واسـطة   سـو بـه   تحقق اين امر از يك. ندا شان بسيار عفيف معصومانه ها در عين برهنگيِ پيكره

ملكـوتي   كه تصويرگر عـالمي قدسـي و   ،شناسي نگارگري ي اصول حاكم بر زيباييريكارگ به
مالت طراحان و نقاشان در نحوة نمايش أ، حاصل تسوي ديگرو از  است حاصل شده ،است

  .منظور حفظ سيماي پاك اوست حاالت و حركات اندام و چهرة زن، به
كاربستن پوششي كامل بـر   هدر بازنمايي تصوير زن، با ب كوشد مينگارگر مسلمان ايراني 

 ؛اي از عفت، حتي بر ظاهر زنان بپوشـاند  ببندد و جامهظاهر وي، راه را بر هر نظر نامحرمي 
گرچه در نمايش صفات زيباي معنوي زنان نيز مفاهيم عفيف ادب فارسي را دسـتماية اثـر   

و همـة حـريم زنانـه را بـه     اسـت  هنرمند نگارگر به اين حد نيز اكتفا نكرده . سازد خود مي
دارد تا راه را بـر   را پوشيده مي وي ،هرچند پاك ،و حتي احساسات درونيبرده است اختفا 

 هـاي  ندرت با ابراز احساسـات يـا هيجـان    تصوير زنان در نگارگري به. هر نامحرمي بربندد
نگارگري در بازنمايي تصوير زن حاالت و . شود و اغلب متين و موقر است شديد همراه مي

ص طراحـي و  ي نـوع خـا  ريكـارگ  بهبرد و اين مقصود را با  حركات او را به پردة عفت مي
  .سازد اصول و مباني معنوي نگارگري عملي مي

در هر حال، شـأن و مقـام زن    دارند، اماها جايگاه متنوع و متفاوتي  گرچه زنان در نگاره
چنان كه حقيقت وجود ايشان  آن گوناگون،تصوير زنان در حاالت  .ماند همواره محفوظ مي

  .محجوب و محترم است و كند، عفيف ايجاب مي
بر توصيفات ادبي شاعران و با استناد به حكمت و  زن در نگارگري اسالمي مبتني سيماي

ويژه در وجه  به،  يافته اين تصوير گرچه واجد زيبايي تعالي. عرفان اسالمي ترسيم شده است
محملي براي نمايش ظاهر زيباي او قـرار نگرفتـه    باطني و پنهاني وي است، اما هرگز صرفاً

مجـالي زيبـايي صـرف اوسـت،      آثار نقاشي غربي تصوير زن غالبـاً  كه در در حالي. است
در جلـوة مـادي و طبيعـي او ندانسـته و      فقـط نگارگري اسالمي زيبايي پيكر و اندام زن را 

ي فـوق  يسان زيبا و بديناست  كردهاي از عفاف پنهان  ش را در پس پردها جمال اين جهاني
  .نيست شدني قياسكه با ظواهر زيباي زنانه طبيعي را در تصوير او به نمايش گذارده است 
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  ها نوشت پي
 

 الهـي؛  امـر  در برابـر  اسـت  طبيعت منزلت مانند درست مرد در برابر زن منزلت عربي ابن باور به. 1
 اسـت،  انسـاني  نـوع  ابنـاء  اعيـان  وجـود  محل زن يعني ؛است  حمانرال نفس طبيعت، از مقصود
 پديـدار  آن از و يابنـد  مي تكون طبيعت در كه است اجسام اعيان ظهور محل طبيعت  كه همچنان

 كون كه اين  حاصل. الهي امر بدون طبيعت نه و يابد مي  تحقق طبيعت بدون الهي امر نه. شوند مي
 كـه  كسـي  و شناسـد  مـي  را زن مرتبة بشناسد را طبيعت مرتبة  كه كسي ؛است چيز دو بر فقمتو

 اللّه سوي ما يعني ،موجودات وجود كه داند مي و شناسد مي را مرد مرتبة شناسد مي را الهي مرتبة
 ).231 ،423 باب /5 :1381 عربي، ابن( است حقيقت دو  اين بر متوقف

 كه شود مي گفته وجود از اي مرتبه به مثال عالم. به عالم مثال است صورت مثالي موجودات متعلق. 2
 اما نيستند، مادي اگرچه عالم اين موجودات درواقع. است جسماني عالم و عقلي عالم ميان واسطة
 عالم جوهرية هاي صورت مثال، عالم در. دارند را...  و وضع و كيف و كم مانند ماده آثار از برخي
 موجوداتي از ما از هريك كه مفهومي مانند دارند؛ وجود ماده حضور بي و ثابت صورت به مادي
  ).1239 -  1238 /4 :هالحكم ةينها(كنيم  مي تداعي خود ذهن در ايم ديده را ها آن قبالً كه
  
  منابع

  .خواجويمولي  ةمقدم و ، تصحيحمكيه فتوحات .)1381( الدين عربي، محي ابن
   .دانشگاهي نشر مركز: تهران پارسا، احمد خواجه ، شرحالحكم فصوص .)1385( الدين محي عربي، ابن

 .، جاويداننهج الفصاحه .)1362( ابوالقاسم پاينده،
  .يمركز نشر دانشگاه: تهران ، مقدمه و تصحيح مظفر بختيار،نامه ني .)1380( عبدالرحمن بن احمد، جامي

 .سعدي :حيح مرتضي مدرسي گيالني، تهران، تصمثنوي هفت اورنگ ).1366( ن احمدب جامي، عبدالرحمن
 .دوران: ، بر اساس نسخة محمد قزويني، قاسم غني، تهرانديوان اشعار). 1390( الدين محمد شمس حافظ شيرازي،
  .اميركبير :، تهرانبه اهتمام محمدعلي فروغي ،كليات سعدي). 1372( عبداهللا بن سعدي، مصلح
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