صفحات ۶۸ - ۵۹
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خوانش آیکونولوژیک «مجنون» در نگارههای دوران صفویه
الهام اعتمادی*
استادیار گروه هنر ،دانشکده عمران ،معماری و هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/20 :تاریخ پذیرش نهایی)97/6/3 :

چکیده

ً
تصویری غالبا غربی ســودمند است ،رویکرد آیکونولوژی (= شمایلشناسی)
یکی از رویکردهایی که برای بررســی محتوای متون
ِ
های خاص نگارگری ایرانی ،این رویکرد برای مطالعه برخی نگارههای ایرانی نیز مناسب
است .با در نظر گرفتن پارهای از ویژگی ِ
اســت .از نگارههــای مربوط به داســتان عاشــقانه لیلــی و مجنون ،اثــر منظــوم نظامیگنجــوی (۱۱۴۱-۱۲۱۱م ۵۳۵-۶۰۸/.ه.ق)،
میتــوان بــه عنــوان متون تصویریای یــاد کرد که رویکرد آیکونولوژی برای بررســی آنها ،بدون هیچ پیش شــرطی ،نتیجه بخش
اســت .در ایــن راســتا ،تمرکز مقاله پیشرو بر خوانــش آیکونولوژیک انعکاس تصویــری «مجنون» در نگارههایــی از دوران صفویه
(۱۵۰۱-۱۷۳۶م ۹۰۷-۱۱۴۸/.ه.ق) اســت کــه وی را پــس از تــرک قبیله خود به تصویر کشــیدهاند .هــدف از این پژوهش ،مطالعه
بازتاب ارزشهای نمادین در نگارهها و شرح فرهنگی و اجتماعی آنها میباشد ،که بهصورت آ گاهانه یا ناآ گاهانه ،منجر به تولید
ویژگیهای بصری شخصیت مجنون در نگارههای مورد نظر گردیده است .نتیجه آنکه نوع پوشش مجنون در نگارههای مورد
نظر ،نشان از عدم وابستگی او به هرگونه سامانه و یا جایگا ه اجتماعی شناختهشده در دوران صفویه دارد .ازاینرو در این مقاله،
پس از معرفی اجمالی رویکرد آیکونولوژی ،با استفاده از سه الیهی درک معنا در این رویکرد به بررسی و مطالعه انعکاس تصویری
مجنون در نگارههای دوران صفویه پرداخته میشود.

واژههای کلیدی

آیکونولوژی ،پانوفسکی ،صفویه ،مجنون ،لباس.

*نویسنده مسئول :تلفن ،۰۹۱۲۱۸۸۸۷۷۳ :نمابر. E-mail: etemadi.elham@gmail.com ،021-44869442 :
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مقدمه
توجه پژوهشـ ـ ــگران معاصر به محتوای نگارههـ ـ ــای ایرانی طی
سالهای گذشته ،منجر به ایجاد نگاهی عمیقتر به اهمیت بررسی
محتـ ـ ــوای آنها گردیده اس ـ ـ ـت؛ اما با توجه به غالـ ـ ــب پژوهشهایی
که تنها بـ ـ ــا تمرکز بر ظاهر بصری نگارههای ایرانی شـ ـ ــکل گرفتهاند،
مطالعـ ـ ــه محتوای آنها همچنان موضوعی حاشـ ـ ــیهای محسـ ـ ــوب
میگردد .ازاینرو تمرکز بر محتـ ـ ــوای نگارههای ایرانی ،امری درخور
توجه به نظر میرسـ ـ ــد .یکـ ـ ــی از رویکردهایی که با هدف بررسـ ـ ــی
محتوای متون تصویری در دهههای اخیر مورد توجه پژوهشگران،
1
به خصوص در زمینه هنر اروپایی ،قـ ـ ــرار گرفته ،رویکرد آیکونولوژی
اسـ ـ ــت 2.از نظر تاریخی ،بسـ ـ ــط و گسـ ـ ــترش این رویکرد به عنوان
سامانهی نقد منسـ ـ ــجم ،به دهههای اولیه قرن بیستم میالدی/
یگـ ـ ــردد که طی آن
چهاردهـ ـ ــم هجری قمـ ـ ــری و فعالیتهایی برم 
سـ ـ ــالها در مؤسسه واربورگ 3در شـ ـ ــهر هامبورگ صورت میگرفت.
نظریات اروین پانوفسـ ـ ــکی۱۸۹۲-۱۹۶۸( 4م۱۳۰۹-۱۳۸۷/.ه.ق) از
اعضای این مؤسسه ،در شکلگیری ،گسترش و انسجام بخشی به
رویکرد آیکونولوژی در قالب مدرن آن نقش بسـ ـ ــزایی ایفا کرد .وی
نظریاتش در حوزه هنر را با مطرح کردن سطوح مختلف درک از یک
ً
اثر هنری و متعاقبا معنا در آن توسعه داد (.)Summer, 1995, 17
در این پژوهش ،با اسـ ـ ــتفاده از رویکرد آیکونولوژی ،به بررسـ ـ ــی
انعکاس تصویری شـ ـ ــخصیت «مجنـ ـ ــون» 5در نگارههـ ـ ــای مربوط
به داسـ ــــتان عاشـ ـ ــقانه لیلی و مجنون ،اثر منظـ ـ ــوم نظامیگنجوی
(۱۱۴۱-۱۲۱۱م۵۳۵-۶۰۸/.ه.ق) ،پرداخته میشود .جهت انسجام
بحث ،نگارههایی از این داستان بررسی میشوند که در آنها مجنون
بعد از ترک قبیله و دیار خود در بیابان به تصویر کشـ ـ ــید شده است؛
همچنین ،بازه زمانی مورد تمرکـ ـ ــز تنها بر نگارههایی خواهد بود که
در دوران حکومت صفویان (۱۵۰۱-۱۷۳۶م ۹ ۰۷-۱۱۴۸/.ه.ق) خلق
شـ ـ ــدهاند .در این تحلیل ،پس از شناسـ ـ ــایی ویژگیهای بصری که
منجر به شـ ـ ــناخت مجنون در نگارههای مورد نظر میگردد ،به این

پرسش پاســــــخ داده میشود که پوشــــــش مجنون چگونه میتواند
بازتابدهنده بخشــــــی از شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه صفوی
باشـ ـ ــد؟ برای پاسخ به ســــــؤال مطرح شــــــده ،ارزشهای نمادین
جامعه صفویه که باتوجه به شــــــرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوران
شکلگرفته و بهصورت آ گاهانه یا ناآ گاهانه توسط نگارگران در بازتاب
تصویری شــــــخصیت مجنون انعکاس داده شده است مورد بررسی
قرار میگیرد .به بیانی دیگر ،تالش برآن اســــــت که به شــــــرح دالیلی
پرداخته شود که منجر به مصور نمودن مجنون در این نگارهها بدون
سـ ـ ــرپوش ،با باالتنهای برهنه و شلوار کوتاه آبی رنگ گردیده است.
با توجه به ماهیت این پژوهــــــش ،در این مقاله از رهیافتهای
کیفی بهرهبرداری شده است که بر اســــــاس روش تحلیل بنیادی-
نظری ،گزارههای ارائه شده در آن شکل و توسعه یافتهاند .همچنین،
بر اسـ ـ ــاس ماهیت و روش ،این پژوهش تاریخی ،توصیفی-تحلیلی
اسـ ـ ــت ،که به این منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز نیز با استفاده
از ابزارهـ ـ ــای گردآوری منابع کتابخانهای و آرشــــــیوی ،مانند کتاب،
مقاله و اس ـ ـــناد ،صورت گرفته است .شــــــایان ذکر است نگارههای
مورد مطالعه در این پژوهش نیز پس از شناسایی ،بر اساس اهداف
تحقیق به روش غیر احتمالی انتخاب و گردآوری شدهاند.
برای انســــــجام بحث و همچنین دســــــتیابی بــــــه اهداف این
مقاله ،مباحث مورد نظر در سه بخش رویکرد نظری ،معرفی متون
مطالعاتی و خوانــــــش آیکونولوژیک متون تصویــــــری ارائه میگردد.
در بخش رویکرد نظری ،بهصورت بســــــیار خالصه به شــــــرح رویکرد
آیکونولوژی پرداخته خواهد شــــــد .ســــــپس در بخش معرفی متون
مطالعاتی ،پس از ذکر شــــــرایط الزم برای بررسی نگارههای ایرانی از
زاویه رویکرد آیکونولوژی ،نگارههــــــای مورد مطالعه در این پژوهش
معرفی میگردند .در بخش سوم ،با ارجاع به نقش کلیدی مجنون،
خوانشـ ـ ــی آیکونولوژیک از وی در نگارههایی کــــــه او را در بیابان و در
میان حیوانات به تصویر کشیدهاند ،ارائه خواهد شد.

 .۱رویکرد نظری
در رویکرد آیکونولوژی ،واحد تولید معنا را «آیکون» مینامند؛ در
متون تصویری ،یک آیکون متشـ ـ ــکل از یک جزء یا اجزایی از تصویر
است که با ارجاع به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان مورد نظر و به
منظور انتقال یک مفهوم ،تم و یا یادآوری یک فرد ،شیء ،داستان
و  ...خلق شده اسـ ـ ــت .استمرار در اسـ ـ ــتفاده از این جزء یا اجزای
مصور شده در طول تاریخ ،با حفظ معنای اولیه آن ،منجر به ایجاد
سـ ـ ــنتی تصویری و در نهایت شـ ـ ــکلگیری یک آیکون میگردد .در
نتیجه ،همواره معنایی عینی و از پیش شکل گرفته در خارج از متن
تصویری به آیکون ترسیم شـ ـ ــده در درون متن منسوب میگردد .از
این رو ،اسـ ـ ــتفاده مجدد و آ گاهانه از یک آیکون در متون تصویری

متعدد با هدف شناســــــایی خصوصیات و معانی قراردادی منسوب
به آن صورت میگیرد (.)Adams, 2010, 44
از نظر پانوفسکی ،در مواجهه با محتوای یک اثر ،درک معنای یک
آیکون در سه مرحله پیشاآیکونوگرافی (مرحله توصیفی) ،آیکونوگرافی
(مرحله تشخیصی) 6و آیکونولوژی (مرحله تفسیری) اتفاق میافتد .به
صورت اجمالی ،مرحله پیشاآیکونوگرافی را میتوان محدود به توصیف
ً
7
ظاهر بصری آیکون(های) مورد نظر دانست .در مرحله دوم« ،عموما»
با اتکا و ارجاع به منابع بصری و مکتوب باقیمانده از دورانی که اثر مورد
نظر در آن خلق شــــــده است ،شناســــــایی و تشخیص معنای منسوب
به آیکون(های) مورد نظر اتفاق میافتد .در مرحله ســــــوم ،با توجه به
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اطالعات بهدسـ ـ ــت آمده از مراحل قبل ،و نظر به شـ ـ ــرایط فرهنگی و
اجتماعی زمینه تولید اثر« ،ارزشهای نمادین» جامعهای که ســــــبب
شکلگیری قراردادهای تصویری آیکون(ها) در آن گردیده است ،تفسیر
میگردد 8.در حالی که سه مرحله قید شده ،الیههای بالقوه معنا در یک
اثر را توضیح مــــــی دهند ،اما داللتی ضروری بر فرایند «واقعی» ذهن در
درک معنا از یک متن تصویری ندارند ،بلکه شرحی نظری برای توصیف
فرایند درک و تشخیص و تفســــــیر در مواجهه با متون بصری هستند.

 .۲معرفی متون مطالعاتی
نکـ ـ ــه این رویکرد بر پایه فرهنـ ـ ــگ و تاریخ هنر اروپایی
نظر به ای 
شکل و بسط یافته ،بیشک تعمیم آن به تمامی نگارههای ایرانی،
بدون در نظر گرفتن هیچ پیشفرضی ،خالی از اشکال نخواهدبود.
بهعنوان مثال ،با توجه به فرهنگ غالب شـ ـ ــفاهی در ایران ،بررسی
محتوای برخی از نگارههای ایرانی با اسـ ـ ــتفاده از روش آیکونولوژی،
بهطور جامع امکانپذیر نیسـ ـ ــت :رسـ ـ ــیدن به نتیجهای مطلوب با
استفاده از این روش ،وابسته به شناسایی موضوع ترسیم شده در
نگاره(های) مورد نظر به واسطه متون نوشتاری و تصویری موجود،
و تفسـ ـ ــیر آن(ها) ،نیازمند وجود اطالعاتی درباره شرایط فرهنگی و
اجتماعی از زمینه تولید اسـ ـ ــت (اعتمادی .)۵۸-۵۷ ،۱۳۹۶ ،از این
رو ،برای بررسـ ـ ــی محتوای نگارههای ایرانی با اسـ ـ ــتفاده از رویکرد
آیکونولوژی ،انتخاب متن تصویری مناسب بهمنظور دستیابی به
نتیجهای قابل قبول ضروری است.
بنابر آنچه گفته شد ،نگارههای مربوط به داستان عاشقانه لیلی
و مجنون که در دوران صفویه خلق شـ ـ ــدهاند ،موضوع این پژوهش
میباشـ ـ ــند .انتخاب این نگارهها را به سـ ـ ــه دلیـ ـ ــل میتوان نمونه
مناسبی برای بررسـ ـ ــی با اسـ ـ ــتفاده از رویکرد آیکونولوژی دانست:

تصویر  -1نامعلوم ،لیلی و مجنون در نخلستان مالقات
می کنند ،نگاره ای از خمســــــه نظامــــــی۱۵۱۶  ،م۹۲۲/.
ه.ق ،جوهر و رنگ بر روی کاغذ ،موزه هنر والترز ،آمریکا.
ماخذ ،The Walters Art Museum( :تاریخ دسترسی
 ۱۵خرداد)۱۳۹۷

نخست ،این نگارهها به داستان شناخته شده لیلی و مجنون ارجاع
دارند ،و متن خمسه نظامی بهعنوان منبع اولیه الهام در این نگارهها
در دسترس است؛ دوم ،نگارههای متعددی از این داستان عاشقانه
در طـ ـ ــول تاریخ هنر ایــــــران 9،بهطور کلــــــی ،و دوران صفویه ،بهطور
خاص ،خلقشده اســــــت که در نتیجه دسترسی به منابع تصویری
این داسـ ـ ــتان را امکانپذیر میسازد؛ سوم ،اطالعات موجود و قابل
دسترس از طریق سفرنامههای مختلف و پژوهشهای صورت گرفته
در مورد جایگاه و شرایط اجتماعی و فرهنگی افراد10در دوران صفویه،
به پژوهشگر امکان تفسیر گســــــتردهتری از این نگارهها را میدهد.
افزون ب ـ ـــر این ،با توجه به جایگاه مجنون به عنوان شــــــخصیت
کلیدی در این داســــــتان ،بــــــه طوری که حتی شــــــخصیت لیلی نیز
بهواسطه وی در طول داستان شکل میگیرد ،این پژوهش ،تنها به
بررسی نقش مجنون در نگارههای مورد نظر می پردازد .با توجه به
تکرار مستمر شخصیت مجنون در این نگارهها و شکلگیری حافظه
جمعی در مورد ویژگیهــــــای بصری وی ،انتخاب مجنون به عنوان
آیکون مورد تمرکز در این پژوهش ،دور از اشــــــکال خواهد بود .الزم
به ذکر است که جهت انســــــجام هر چه بیشتر تنها نگارههایی مورد
بررسـ ـ ــی قرار میگیرد که مجنون را بعد از تــــــرک قبیله و دیار خود به
همراه حیوانات در بیابان به تصویر کشیدهاند .ازاینرو ،نگارههای
مربوط به تصاویر  ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۵که بر اساس اهداف این تحقیق به
روش غیر احتمالی گردآوری شدهاند ،به عنوان متون تصویری مورد
تمرکز در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند.

 .۳خوانش آیکونولوژیک متون تصویری
در ادامه به مطالعــــــه مجنون در تصاویر  ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۵به عنوان
آیکون مورد بحث در این پژوهش با توجه به ســــــه مرحله قید شده،

تصویر  -۲نامعلوم ،داســــــتان مجنون۱۵۲۰،م ۹۲۷/.ه.ق،
روضه االنوار ،موزه کاخ گلستان ،ایران.

تصویر  -3آقا میــــــرک ،مجنون در بیابان ،نگاره ای از خمسـ ـ ــه
تهماسبی ،تبریز۱۵۴۳ ،ـ۱۵۳۹م۹۵۰/ـ۹۴۶ه.ق ،آب و رنگ روی
کاغذ ،کتابخانه بریتانیا ،انگلیس.
ماخذ( :پا کباز)۱۰۶ ،۱۳۸۰،
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تصویر  -۴نامعلــــــوم ،مجنون در بیابـ ـ ــان۱۵۷۰ ،م ۹۷۷/.ه.ق ،آب
و رنگ ،جوهر و طال بــــــر روی کاغذ ،کتابخانه بودلیان ،دانشــــــگاه
آ کسفورد ،انگلیس.
ماخذ)Scollay, 2012, 186( :

تصویر  -۵محمد زمان ،مجنون پدرش را در جنگل مالقات
می کنــــــد۱۶۷۶ ،م ۹۲۶/.ه.ق ،آب و رنــــــگ ،جوهر و طال بر
روی کاغذ ،گالری آرتور م .سا کلر ،آمریکا.
ماخذ( :پا کباز ،۱۳۸۰،تصویر رنگی شماره )۲۹

پیشاآیکونوگرافی ،آیکونوگرافی و آیکونولوژی ،پرداخته خواهد شد.
همان طور که عنوان شـ ـ ــد ،علیرغم جداسـ ـ ــازی نظری سه مرحله
مطرح شده در رویکرد آیکونولوژی ،به طور عملی ،در تجزیه و تحلیل
محتوای یک اثر هنری ،مراحل مذکـ ـ ــور بهطور مطلق قابل تفکیک
نبوده و مرز میان آنها تاحدودی نامشخص و قابل جابهجایی است.
اما در این مقاله با هدف درک بهتر از این رویکرد ،سـ ـ ــعی بر آن است
هر یک از این مراحل بهصورت جدا گانه مورد مطالعه قرار گیرند.
 .۱.۳پیشاآیکونوگرافی
همان طور که پیشتر اشاره شـ ـ ــد ،در مرحله پیشاآیکونوگرافی
به توصیف ظاهری آیکون مورد نظر پرداخته میشـ ـ ــود .از این رو،
آنچه در این مرحله مورد توجـ ـ ــه قرار میگیرد ،حضور مردی جوان
و الغرانـ ــــدام با باالتنهای برهنه و شـ ـ ــلوار کوتاه آبی رنگ در تمامی
نگارهها است .به غیر از تصویر ،۳افراد دیگری که نوع پوشش آنها
با مرد جوان متفاوت میباشند نیز در این نگارهها قابل شناسایی
هسـ ـ ــتند .در اطراف مرد جـ ـ ــوان ،صخرهها ،درختـ ـ ــان و حیوانات
متعددی همچون ببر ،پلنگ ،روباه و غیره ترسـ ـ ــیم شـ ـ ــده که گواه
حضور وی در بیابان اسـ ـ ــت .در تاریخ نگارگری ایرانی ،هنرمندان
بارها به ترسیم انسـ ـ ــان در بیابان و در جوار حیوانات پرداختهاند؛
برای مثال ،در نگاره «شـ ـ ــکارکردن اسـ ـ ــکندر کبیر در مسـ ـ ــیرش به
چیـ ـ ــن» (تصویر ،)۶شـ ـ ــاهد حضور انسـ ـ ــان در بیابـ ـ ــان و در میان
حیوانات وحشـ ـ ــی هسـ ـ ــتیم .وجود جزئیاتی چون ابزار شکار و فرار
حیوانات از اطراف افراد در این نـ ـ ــوع نگارهها ،فضا و درک اولیه از
آنها را با نگارههای مورد بحث در این پژوهش متفاوت میسـ ـ ــازد؛
در هیچ یک از نگارههای مورد نظر در این پژوهش ،ابزار شـ ـ ــکاری
ترسیم نشـ ـ ــده اسـ ـ ــت ،هیچ تعقیب و گریزی بهچشـ ـ ــم نمیآید و
حیوانات در آرامش و در نزدیک مرد جوان تصویر شدهاند .تمامی

تصویر  -۶نامعلوم ،شکارکردن اسکندر کبیر در مسیرش
به چین ،نگاره ای از خمسه نظامی ،قرن ۱۶م۱۰/.ه.ق،.
جوهر و رنگ روی کاغذ ،موزه هنر والترز ،آمریکا.
ماخذ ،The Walters Art Museum( :تاریخ دسترسی
 ۱۵خرداد)۱۳۹۷

موارد ذکرشده این ایده اولیه را انتقال میدهد که میان مرد جوان
و حیوانات رابطهای صلحآمیز برقرار اسـ ـ ــت .از سویی ،پوشش مرد
جوان و نبود هرگونه ابزار انسـ ـ ــانی در اطراف او نیز داللت بر حضور
طوالنی مدت وی در قلمرو حیات وحش دارد.
اما آنچه از مرحله پیشــــــاآیکونوگرافی و تاریــــــخ هنر توصیفی فراتر
میرود ،شناسایی و تشخیص مرد جوان و دالیلی است که با توجه
به شـ ـ ــرایط زمینه تولید نگارهها ،منجر بــــــه خلق و نمایش او به این
شـ ـ ــکل گردیده اســــــت .از این رو دســــــتیابی به موارد ذکر شده به
مرحله آیکونوگرافی و پس از آن آیکونولوژی موکول میگردد.
 .۲.۳آیکونوگرافی
چنانکه مطرح شد ،آشــــــنایی با مفاهیم ،تمها و یا داستانهای
ً
گونا گونی که نگارههای موجود احتماال بر پایه آنها خلق گردیدهاند،
در مرحله آیکونوگرافی ضروری است .از اینرو ،به منظور شناسایی
و تشخیص آیکون اصلی ترسیم شــــــده در این نگارهها ،مجنون ،به
بررسـ ـ ــی منابع نوشــــــتاری و تصویری مربوط به آن پرداخته خواهد
شد .در این راســــــتا ،اولین منبع نوشتاری که در تشخیص داستان
این نگارهها نقشــــــی اساســــــی ایفا میکند ،عناوین آنها اســــــت که
اشارهای مستقیم به مصورکردن مجنون و همچنین یادآور داستان
عاشقانه او و لیلی هستند .همچنین ،در درون نگارههای شماره ،۱
 ۳ ،۲و  ،۴ابیاتی مربوط به داســــــتان لیلی و مجنون خطاطی شده
که راهنمایی برای شناســــــایی آن بخش از داســــــتان لیلی و مجنون
اسـ ـ ــت که در نگارههای مورد نظر تصویر شــــــده اســــــت .چنانکه در
بخش مربوط به معرفی متون مطالعاتی به طور کامل شــــــرح داده
شـ ـ ــد ،تمامی نگارههای مــــــورد بحث در این پژوهــــــش بهطور کلی
مربوط به بخشــــــی از داستاناند که مجنون قبیله خود را ترک کرده
و با حیوانات و درندگان همنشین شــــــده است .ازاینرو ،به عنوان
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نمونه در تصویر ،۳سه بیت خطاطی شده از داستان لیلی و مجنون
قابل مشاهده اسـ ـ ــت که گواه این امر میباشد .در دو بیت از ابیات
خطاطی شده در قسمت فوقانی و در سمت چپ نگاره آمده است:
هر وحش که بود در بیابان
در خدمت او شده شتابان
از شیر و گوزن و گرگ و روباه
لشگرگاهی کشیده بر راه
همچنین در بیتی که در قسمت پایینی نگاره قرار دارد ،این بیت
خطاطی شده است:
ایشان همه گشته بنده فرمان
او بر همه شاه چون سلیمان
عالوه بر عنوان و ابیات موجود در این نگارهها ،که به شناسایی
مجنون و داستان عاشقانه وی کمک میکند ،منابع و دانش بصری
مربوط به شخصیت مجنون ،که بارها در طول بازه زمانی مورد نظر
ً
در این پژوهش به تصویردر آمده است نیز در تشخیص وی و متعاقبا
اشاره به داسـ ـ ــتان لیلی و مجنون نقشی کلیدی ایفا مینمایند .در
این راستا ،بررسی دیگر نگارههای دوران صفویه همانند نگارههای
تصاویر  ۷و  ،۸که انعکاسدهنده شـ ـ ــخصیت مجنون در بیابان و در
میان حیوانات میباشند ،جهت خوانش آیکونوگرافیک و درنتیجه
تشـ ـ ــخیص مجنون الزامی اسـ ـ ــت .با نگاهی بر این متون تصویری
میتـ ـ ــوان چنین گفت که در عمده نگارههـ ـ ــای باقیمانده از دوران
ً
صفویه ،مجنون با باالتنهای برهنه ترسیم گردیده ،و غالبا شلواری
کوتاه با طیفهای مختلف از رنـ ـ ــگ آبی به پا دارد (بهعنوان نمونه،
نگاه کنید بـ ـ ــه تصاویر  ۷ ،۵ ،۴ ،۳، ۲ ،۱و  .)۸چنانکه پیشتر مطرح
شد ،تکرار مسـ ـ ــتمر این ویژگیهای بصری منجر به تشکیل حافظه
جمعی و در نتیجه تشـ ـ ــخیص آیکون مورد نظـ ـ ــر در متون تصویری

 .۳.۳آیکونولوژی
بدون شــــــک شــــــرایط و ارزشهای نمادین فرهنگی و اجتماعی
زمینه تولید اثر نیز ،در چگونگی شــــــکلگیری قراردادهای تصویری و
تکرار آنها تاثیرگذار است .از این رو ،تکرار موارد ذکر شده در نگارههای
گونا گون این دوران ،منجر به طرح سؤالهایی در باب قراردادهای
تصویری شـ ــــکلگرفته و علل آنها میگــــــردد؛ به چه دلیل مجنون در
ا کثر نگارههای مربوط به دوران صفویه با باالتنهای برهنه ترســــــیم
شده است؟ چرا مجنون در ا کثر نگارههای این دوران شلوار کوتاهی
بهرنگ آبی به پا دارد؟ 11این در حالی است که در متن اشعار داستان
ً
لیلی و مجنون ،تنها در ســــــه مورد نظامیگنجوی تلویحا به توصیف
پوشـ ـ ــش مجنون میپردازد که در هر ســــــه مورد توصیف نظامی از
پوشـ ـ ــش مجنون با آنچه در نگارههای این دوران قابل مشــــــاهده
میباشد ،در تناقض است .در قسمتی از داستان بهصراحت اشاره
میشود که مجنون از غم فراق لیلی تنها پیراهن خود را میدرد:
مجنون چو شنید پند خویشان
از تلخی پند شد پریشان
زد دست و درید پیرهن را
کاین مرده چه میکند کفن را (نظامی گنجوی.)۱۳۶ ،۱۳۴۴ ،
در لغتنامه دهخدا« ،جامه دریدن» بهمعنای پاره کردن لباس
و پیراهن آمده اســــــت ،و نه بدون باالپوش بودن (لغتنامه آنالین
دهخدا ،تاریخ دسترســــــی  ۱۶خــــــرداد .)۱۳۹۷در نتیجه در صورت
وفادار ماندن نگارگران به متن شعر ،مجنون میبایست با پیراهنی
پاره مصور میگشــــــت نه با باالتنهای برهنه .از ســــــویی ،در دو مورد
دیگر ،نظامی مجنون را به طور کامل برهنه توصیف میکند:

تصویـ ـ ــر  -۷نامعلــــــوم ،مالقـ ـ ــات عشـ ـ ــاق ،نگارهــــــای از دیوان ســــــلطان حســــــین بایقرا،
۱۵۲۰م۹۲۶/.ه.ق ،.مؤسسه شرق شناسی علوم آ کادمیک روسیه ،روسیه.
ماخذ)Loukonine and Ivanov, 2003,Cat 107( :

تصویر  -۸نامعلوم ،پدر مجنون پســــــرش را در بیابان مالقــــــات میکند۱۵۶۳،م ۹۷۱/.ه.ق،.
جوهر و رنگ روی کاغذ ،موزه هنر والترز ،آمریکا.
ماخذ ،The Walters Art Museum( :تاریخ دسترسی  ۱۵خرداد.)۱۳۹۷

گونا گون و درک معنایی عینی از آن میگردد.
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چون یافت سلیمش آنچنان عور
بیگور و کفن میان آن گور
آن جامه تن داشت در بار
آورد و نمود عذر بسیار
کاین جامه حاللی است در پوش
با من به حاللزادگی کوش
گفتا تن من ز جامه دور است
کاین آتش تیز و آن بخور است (نظامی گنجوی)۳۶۴ ،۱۳۴۴ ،
چنانچه قابل مشاهده است ،نظامی در این ابیات از واژه «عور»
ً
به معنای کامال برهنه و لخت استفاده کرده است (لغتنامه آنالین
دهخدا ،تاریخ دسترسـ ـ ــی  ۱۶خـ ـ ــرداد .)۱۳۹۷در قسـ ـ ــمت دیگری
از داسـ ـ ــتان نیز که مجنون با پدر خویش مالقـ ـ ــات میکند ،چنین
میخوانیم که:
دیدش چو برهنگان محشر
هم پای برهنه مانده هم سر
از عیبه گشاد کسوتی نغز
پوشید در او ز پای تا مغز
در هیکل او کشید جامه
از غایت کفش تا عمامه (نظامی گنجوی.)۳۴۶ ،۱۳۴۴ ،
بهکارگیری «برهنگان محشر» در این ابیات توسط نظامیگنجوی
را نیز میتوان اشـ ـ ــارهای بـ ـ ــه برهنگی کامل مجنون دانسـ ـ ــت .این
ادعا بر این مطلب اسـ ـ ــتوار میگردد که با توجه بـ ـ ــه روایات ،در روز
محشـ ـ ــر به غیر از مؤمنین مقرب الهی ،غالب مردم به صورت برهنه،
بهطوری که عورت آنها نیز قابل رویت اسـ ـ ــت ،محشـ ـ ــور میگردند
َ
جلسـ ـ ــي .)۶۹ ،۱۴۵۷،در نتیجه این سـ ـ ــؤال مطرح میگردد که
(الم ِ
چرا مجنون با استناد به اشـ ـ ــعار نظامی ،با پیراهنی پاره و یا به طور
کامل برهنه در نگارههای این دوران به تصویر کشیده نشده است؟
یکی از دالیل احتمالی که در ابتدا بـ ـ ــه ذهن هر مخاطب معاصر در

تصویر -9منســــــوب به عبدالعزیز ،کاروانی که زال را پیدا میکند ،نگارهای از شــــــاهنامهی شاه
تهماسب۱۵۵۲،م ۹۳۱/.ه.ق ،.آب  و  رنگ مات ،مرکب و طالاندازی ،گالری آرتور م .سکلر ،آمریکا.
ماخذ( :سودآور)۱۶۵ ،۱۳۸۰ ،

ً
راسـ ـ ــتای عدم ترسیم مجنون به صورت کامال برهنه در این نگارهها
خطور خواهد کرد ،موضعگیــــــری احتمالی جامعه دوران صفوی در
برابر برهنهنگاری مجنون اســــــت .اما با نگاهی عمیقتر بر روی دیگر
نگارههای این دوران با مواردی روبرو میشــــــویم که با تکیه بر متن
ً
نوشتاری داستان ،شــــــخصیت محوری به طور کامال برهنه ترسیم
شـ ـ ــده اسـ ـ ــت (به عنوان مثال رجوع شــــــود به تصویر  .)۹بنابراین
جهت پاسخ به ســــــؤال مطرح شده ،دالیل و معانی نهفته در متون
تصویـ ـ ــری ،که منجر به ایجاد تناقض موجــــــود میان نگارهها و متن
اصلی داستان در نوع پوشــــــش مجنون شده است ،دارای اهمیت
میگـ ـ ــردد .عالوهبر برهنگــــــی باالتنه مجنون ،موضــــــوع دیگری که
بهخاطر تکرار قراردادهای تصویری شــــــکل گرفته در نگارههای این
دوران مطرح میشود ،رنگ آبی شلوار کوتاه مجنون است؛ در هیچ
کجا از اشعار نظامیگنجوی ،اشارهای به رنگ پوشش مجنون نشده
ً
است .اما چنانچه مطرح شد ،مجنون غالبا با شلوار کوتاهی به رنگ
12
آبی در عمده نگارههای این دوران ترسیم شده است.
ً
همانطور که مشخص اســــــت ،صرفا با بررسی ظاهری نگارههای
مورد نظر و اجزای ترســــــیم شــــــده در آن ،علل و ارزشهای فرهنگی
اجتماع ـ ـ ـیای که منجــــــر به خلق و تکــــــرار مســــــتمر خصوصیات و
قراردادهـ ـ ــای تصویری مطرح شــــــده گردیده اســــــت ،توضیح داده
نمیشـ ـ ــود .از آنجا که یک آیکون در خأل تولید نمیشود و محصول
محیط اطرافش اســــــت ،ویژگیهای بصری آن حامل عالئمی است
که ریشـ ـ ــه در رفتارها و ارزشهای بصری دورانی دارد که در آن تولید
گشته است .در نتیجه ،تالش بر آن است که در این مرحله به کشف
ارزشهایی پرداخته شود که گاهی برای خالق اثر نیز ناشناخته بوده
و بهصورت ناآ گانه و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعهای
که در آن قرار گرفته به تولید و بازتولید تصویری آنها پرداخته است.
در این راس ـ ـــتا ،برای بررســــــی دالیلی که منجر به ترسیم مجنون با
باالتنهای برهنه همراه با شــــــلوار کوتاه آبیرنــــــگ در نگارههای این
دوران گردیده است ،اهمیت ،معنا و ارزشهای اجتماعی پوشا ک و
جایگاه رنگ لباس در دوران صفویه مورد بررسی قرار میگیرد.
الف .پوشش مجنون
در دوران صفویه ،البســــــه افراد ،انعکاســــــی از طبقه و موقعیت
اجتماعی آنها بوده است .در سفرنامه تاورنیه 13میخوانیم ...« :این
ضربالمثل امروزه در میان ایرانیــــــان رواج دارد« :قرب به لباس»،
یعنی هر اندازه بهتر پوشــــــیده باشید ،به همان اندازه عزیز و محترم
هسـ ـ ــتید و به دربار و خانه بزرگان دسترسی دارید» (تاورنیه،۱۳۳۱،
 .)۲۹۶اما سامانه اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه در مورد لباس،
بهعنـ ـ ــوان نمادی برای جداســــــازی اجتماعی و یا ،بــــــه بیان دیگر،
نمادی از جایگاه و طبقه اجتماعی پوشــــــنده ،نیز بسیار سختگیر
بوده است .در این دوران ،تمامی اقشار اجتماع ،چه فرودستان چه
فرادستان ،به حفظ و رعایت این وجوه تمایز بسیار پایبند بودند.
عدم انعطافپذیری ســــــامانه نمادین جامعه صفوی در حدی بود
که در منابع میخوانیم روزی یکی از خدمتکاران شاه عباس جوراب
زربفت به پـ ــــا کرده بود؛ چون میزان عایدات او با این نوع پوشــــــش
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تناسـ ـ ــب نداشت ،شـ ـ ــاه عباس دسـ ـ ــتور داد آنقدر او را زدند تا مرد
(تاجبخش.)۳۲۷ ،۱۳۷۸ ،
همچنین ،با تکیه بر یادداش ـ ـ ـتها و سفرنامههای باقیمانده از
اروپاییهایی که در دوران صفویه مدتی را در ایران سـ ـ ــپری کردند،
ً
بهنظر میرسـ ـ ــد کـ ـ ــه علیرغم اینکـ ـ ــه در ایـ ـ ــن دوران عموما لباس
متحدالشـ ـ ــکلی برای گروه خاصی از افراد چـ ـ ــون غالمان یا نظامیان
ً
وجود نداشـ ـ ــته ،اما در عین حال شـ ـ ــغل و متعاقبا طبقه اجتماعی
افراد از روی البسه آنان قابل تشـ ـ ــخیص بوده است (کمپفر،۱۳۶۰ ،
۹۳؛ دالواله .)۲۲۰ ،۱۳۴۸ ،بهعنوان مثال ،شاعران و فیلسوفان ّ
جبه
سفید جلو بازی همراه با آستینهای پهن و گشادی بر تن میکردند
و توبرهای نیز بر کمر میبستند که در آن کتاب ،کاغذ یا قلمدان خود
را قرار میدادند .باالپوشـ ـ ــی که بر روی کتشـ ـ ــان میپوشیدند فاقد
آستین بوده و برخالف سایرین از جوراب یا مچپیچ تنها در زمستان
اسـ ـ ــتفاده میکردند ،کـ ـ ــه آن نیز تنها تا قوزک پای آنان میرسـ ـ ــید،
درحالیکه شـ ـ ــلوار آنها تا روی پایشان را میپوشـ ـ ــاند (اولئاریوس،
.)۳۰۸-۳۰۷ ،۱۳۶۳
همچنین ،پوشـ ـ ــش مـ ـ ــردان در دوران صفویـ ـ ــه از چندین الیه
ً
تشکیل میشـ ـ ــده اسـ ـ ــت .مردان غالبا در کوچه و بازار ،درحالیکه
شلوارهایی گشـ ـ ــاد به پا داشـ ـ ــتند ،پیراهنهایی بدون یقه همراه
با جلیقـ ـ ــه و یا قباهایی بلند نیز بر روی آن بـ ـ ــه تن میکردند؛ تعداد
الیههای بیشتر لباس مردان در این دوران ،اشاره به رتبه اجتماعی
باالتر فرد پوشنده داشته است (یارشاطر .)۲۰۸-۲۰۱ ،۱۳۸۲ ،نگاهی
اجمالی بر نگارههای باقیمانده از این دوران (به عنوان مثال تصاویر
 ۱۰و  ،)۱۱رابطه مسـ ـ ــتقیم میان تعداد الیههای لباس مردان و طبقه
اجتماعی آنها را نیز بهصورت مصور آشـ ـ ــکار میسـ ـ ــازد .جزء دیگری
که در لباس دوران صفویه به جایگاه اجتماعی فرد پوشـ ـ ــنده اشاره
دارد ،سرپوش و یا کاله اسـ ـ ــت؛ بنا به گفته ژان شاردن،14جهانگرد
فرانسوی ،هر چه سـ ـ ــرپوش فرد بزرگتر و همراه با تزیینات بیشتری

میبوده ،فرد به طبقه اجتماعی باالتری از جامعه تعلق داشته است
(شاردن.)803 ،1374 ،
درنتیجه ،با توجه به جایگاه و ارزش اجتماعی پوشا ک در دوران
صفویه ،نوع پوشش مجنون در نگارههای مورد نظر انعکاسی است
از جایگاه اجتماعی توصیف شــــــده وی در داستان نظامیگنجوی،
با تکیه بر ارزشهــــــای اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه؛ از آنجا که
در متن داســــــتان ،مجنون از غم فراق لیلــــــی ،جامعه و قبیله خود
را تـ ـ ــرک کرده و به تنهایــــــی در جنگل و در میان حیوانات وحشــــــی
زندگی میکند ،در هیچ یک از طبقات اجتماعی شــــــناخته شده در
آن دوران قرار نمیگیرد .به بیــــــان دیگر در نگارههای مورد بحث در
این پژوهش ،مجنون فاقد رده اجتماعی مشــــــخصی اســــــت که با
توجه به استانداردهای اجتماعی دوران صفویه قابل تشخیص و یا
عالمتگذاری باشــــــد .از این رو ،در زمانی که پوشش افراد به عنوان
شـ ـ ــاخصی جدی برای نشان دادن طبقه اجتماعی مورد توجه بود،
منطقی بهنظر میرســــــد کــــــه نگارگر ،عدم تعلــــــق کنونی مجنون به
طبقات اجتماعی شــــــناخته شده در آن دوران را از طریق پوشش او
انعکاس دهد .در نتیجه علیرغم اشاره نظامیگنجوی به «دریدن»
پیراهن مجنون از غم لیلی ،ترسیم مجنون در نگارههای مورد نظر با
پیراهنی پـ ـ ــاره بهصورت نمادین وی را به طبقهای هرچند پایین در
جامعه صفوی مرتبط میساخت .عالو ه براین ،در ابتدای داستان
و پیـ ـ ــش از اینکه مجنون بــــــه زندگی در بیابان و بــــــا حیوانات روی
بیـ ـ ــاورد ،نظامیگنجوی وی را به عنوان یکی از اعضای قوم بنیعامر
ً
در نجد معرفی مینماید .در اینراستا ،ترسیم مجنون به طور کامال
برهنه ،چنانکه نظامیگنجوی در اشــــــعار خود با استفاده از دو واژه
«عور» و «برهنگان محشــــــر» به آن اشاره کرده ،نیز هرگونه وابستگی
پیشـ ـ ــین او به نظام طبقاتی قبیله خود قبــــــل از ترک آن را بهصورت
بصری غیرقابل درک مینماید .بنابراین نگارگر با توجه به شــــــرایط
اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه ،از طریق باالتنهای برهن ه و بدون

تصویر -۱۰نامعلوم ،تجمع در باغ۱۶۲۵ ،ـ۱۶۲۶م۱۰۳۴/.ـ ۱۰۳۵ه.ق ،آب و رنگ ،جوهر و طال بر
روی کاغذ ،موزه هنر والترز ،آمریکا.
ماخذ ،The Walters Art Museum( :تاریخ دسترسی  ۱۵خرداد)۱۳۹۷

تصویر  -۱۱منســــــوب به محمد قاسم ،تفرج شـ ـ ــاهزاده در ییالق۱۶۵۰ ،م ۱۰۶۰/.ه.ق ،.آب و
رنگ ،جوهر و طال بر روی کاغذ ،موزه بریتانیا ،انگلیس.
ماخذ)Canby, 2009, Figure 73( :
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سرپوش ،عدم وابستگی «کنونی» مجنون در نگارههای مورد بحث
در ایـ ـ ــن پژوهش را به هرگونه سـ ـ ــامانه اجتماعی بهصورتی نمادین
منعکس کرده اسـ ـ ــت 15.همچنین ،با توجه به این که اندازه شلوار
مردان در دوران صفویه تا قوزک پای آنان میرسـ ـ ــیده ،شلوار کوتاه
مجنون نیز به نوبه خود مهر تأییدی بر این ادعا و انعکاسی تصویری
از عدم وابسـ ـ ــتگی وی به استانداردهای ظاهری تعریف شده در آن
جامعه دارد .الزم به ذکر است ،چنانکه مطرح شد ،با توجه به عدم
انعطافپذیری سیسـ ـ ــتم نمادین جامعه صفویه درمورد ارزشهای
اجتماعی پوشـ ـ ــا ک ،نسـ ـ ــبت دادن کد لباس هر طبقه اجتماعی به
فردی که از جامعه جدا شـ ـ ــده است ،میتوانسـ ـ ــته برای نقاش اثر
16
مشکلساز باشد.
ب .رنگ آبی شلوار کوتاه مجنون
موضوع قابل تأمل دیگر در این قســــــمت ،بررسی رنگ آبی شلوار
کوتاه مجنون و تکرار آن در نگارههای باقیمانده از این دوران اســــــت.
جولی اسـ ـ ــکات میثمی ،17رنگ آبی لباس مجنون را اشارهای به غم و
سوگ وی در عدم وصال به لیلی میداند .در نظر وی ،آبی رنگ ماتم
اسـ ـ ــت و از این طریق غم فراق لیلی ،که همــــــواره با مجنون بوده ،در
تمامی نگارههای موجود در این دوران بهواســــــطه رنگ شــــــلوار وی
انعکاس داده شـ ـ ـ�ده اسـ ـ ـ�ت ( .)Scott Meisami, 2009اما این ادعا با
بررسی سفرنامههای باقیمانده از دوران صفویه قابل اثبات نیست،
زیرا در یادداشــــــتهای باقیمانده از اروپاییها به این امر اشاره شده
است که ایرانیان در این دوران در مواقع عزاداری ماه محرم و یا مرگ
دوستانشان برای نشان دادن غم خود لباس سیاه رنگ بهتن میکردند
(دالواله ۱۲۴-۱۲۳ ،۱۳۴۸ ،و  .)۲۰۵درنتیجه ،برخالف نظر اسـ ـ ــکات

میثمی ،رنگ آبی استفاده شده در شلوار مجنون را نمیتوان بر اساس
ارزشهای نمادین جامعه صفوی ،اشــــــارهای به غم و ماتم دانست.
از نظر نگارنده ،رنگ آبی تکرار شــــــده در شــــــلوار کوتاه مجنون،
همانند برهنگی باالتنه وی ،انعکاسی از عدم وابستگی او به طبقات
اجتماعی اســــــت .این ادعا برپایه پژوهش صــــــورت گرفته با هدف
بررسـ ـ ــی پالت رنگی پارچههای ترسیم شــــــده در نگارههای دوران
صفویه استوار است .در این تحقیق ،رنگهای بهکاررفته در پارچه
لباس  ۱۳۶پیکــــــره موجود از  ۶۸نگاره مربوط به دوران صفویه مورد
تحلیل آماری قرار گرفته و با توجه به درصد رنگی بهدســــــت آمده از
بررسی رنگ پارچههای بهکار رفته در البسه پیکرههای ترسیم شده
ً
در این نگارهها ،رنگ آبی بهعنوان رنگی کامال خنثی مشخص شده
اسـ ـ ــت 18.در نتیجه ،در مواردی که رنگ غالب البســــــه پیکرههای
ترسیم شده در نگارههای مورد مطالعه آبی و یا طیفهای مختلفی
از رنگ آبی است ،طبقه اجتماعی ،شغل و یا پیشه افراد تصویر شده
در نگارهها ،توسط نقاش انعکاس داده نشده است .بهعبارت دیگر،
تشخیص و یا شناســــــایی ارتباط این پیکرهها با طبقه اجتماعی یا
شغل مشـ ـ ــخصی امکانپذیر نیســــــت .این در حالی است که برای
ً
مثال ،رنگ طالیــــــی عموما به عنوان رنگ غالب در پوشــــــش افراد
از طبقات اجتماعــــــی باال ،همچون پادشــــــاهان و درباریان ،و رنگ
قهوهای بهطور کلی برای ترســــــیم البســــــه افــــــراد طبقات اجتماعی
پایین ،همانند چوپانها ،مورد استفاده قرار گرفته است (Etemadi,
 .)2009, 83درنتیجه ،با توجه به ارزشهای نمادین جامعه صفوی
و شـ ـ ــرایط فرهنگی و اجتماعــــــی آن دوران ،رنگ آبی شــــــلوار کوتاه
مجنون را نیز ،همانند برهنگی باالتنه وی ،میتوان تأ کیدی بر عدم
وابستگی مجنون به طبقات اجتماعی آن دوران دانست.

نتیجه
همانگونه که مطرح شد ،آیکونولوژی یکی از روشهای موجود
در مطالعات هنر برای بررسـ ـ ــی محتوای یک اثر هنری است .در این
راسـ ـ ــتا ،محتوای نگارههای مربوط به داسـ ـ ــتان لیلی و مجنون ،که
مجنون را پس از تـ ـ ــرک قیبله و دیار خود در بیابان ترسـ ـ ــیم نموده
بود ،با استفاده از این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت .پس از مرحله
پیشـ ـ ــاآیکونوگرافی ،که محدود به توصیف ظاهری پیکره مرد جوان
بود ،در مرحله آیکونوگرافی با تکیه بر متون نوشـ ـ ــتاری و تصویری و
در نهایت تشـ ـ ــخیص ویژگیهای تکرار شـ ـ ــده جهت توصیف بصری
پوشـ ـ ــش مرد جوان در نگارهها ،باالتنهای برهنه همراه با شلوار آبی
کوتاه ،وی بهعنوان مجنون شناسـ ـ ــایی شد .در مرحله آیکونولوژی،
با تکیه بر تناقض موجود میان متن اصلی داسـ ـ ــتان با قراردادهای
تصویری که منجر به شـ ـ ــناخت مجنون در نگارهها گردیده بود ،به
بررسی دالیل و ارزشهای نمادین جامع ه صفوی پرداخته شد که
منجر به مصور نمودن مجنون با باالتنهای برهنه و با شـ ـ ــلوار کوتاه
آبی رنگ در نگارههای مورد نظر گردیده بود.
بنابر یافتههای این پژوهش میتوان چنین اسـ ـ ــتدالل کرد که با

توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران صفویه و ارزش و جایگاه
اجتماعی لباس در این دوران ،نوع پوشــــــش مجنون در نگارههای
مورد نظر ،اشــــــارهای مبنی بــــــر ترک قبیله توســــــط وی در غم فراق
لیلی ،و درنتیجه عدم وابستگی کنونی او در نگارههای مورد نظر به
سـ ـ ــامانه و جایگاههای اجتماعی شناخته شده در آن دوران است.
از طرفی ،رنگ آبی شــــــلوار کوتاه مجنون نیز بــــــا توجه به رنگهای
بهکاررفته در البســــــه افراد در نگارههای این دوران ،بهعنوان رنگی
خنثی شناختهشــــــده که به نوبه خود تأ کیدی مجدد بر گسســــــت
میان مجنـ ـ ــون و جایگاههای اجتماعی اســــــت .در نتیجه میتوان
چنیـ ـ ــن نتیجه گرفت که یک اثر هنری ،بهعنــــــوان مثال یک نگاره،
در خأل تولید نمیشــــــود و شــــــرایط اجتماعی و فرهنگی زمینه تولید
اثر ،آ گاهانه و یــــــا ناآ گاهانه ،در نحوه نمایــــــش مضمون اثر هنری و
ً
متعاقبا درک آن توسط مخاطب مورد نظر تأثیرگذار است .بنابراین،
بدون شـ ـ ــک برای درک هر چه بهتر و شناسایی ارزشهای نمادین
نهفته در متن تصویری ،شناخت کامل شرایط اجتماعی و فرهنگی
زمینهای که اثر در آن تولید گشته است الزم و ضروری است.
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Etemadi, Elham (2009), Safavid Clothing: Painting Disclose the Social Hierarchy and Power Relations, Zaytoon, 1, 73-90.
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