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چکیده
در هر فرهنگ و تمدنی، یک هنر بنیادین وجود دارد که سایر هنرها بر اساس آن ایجاد می شوند. در ایران، شعر، نقش 
هنر بنیادین را در ایجاد سایر هنرها ایفا می کند. از میان هنرهای مختلف، نگارگری، ارتباط فراوانی با شعر دارد و در بین 
آثار نگارگری، نقش داستان های عاشقانه قابل  توجه است و حکایت خسرو و شیرین یکی از مشهورتریِن این داستان ها 
بوده و توسط حکیم نظامی گنجوی گردآوری شده است. اشعار در منظومۀ خسرو و شیرین رمزگونه هستند؛ بنابراین 
نیاز است که به تفسیر دقیق آنها پرداخته شود. در این مقاله سعی بر آن بوده است که توصیفات مرتبط با پوشش 
شخصیت های اصلی داستان خسرو و شیرین از منظومه استخراج و به مقایسۀ آن با پوشش موجود در نگارگری های 
مرتبط بپردازد؛ در نهایت، با بهره گیری از یافته های پژوهش به پاسخ این سوال دست یابد که اثرپذیری نگارگری از 
شعر چگونه است؟ روش گردآوری اطالعات در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای بوده و جهت تدوین و تنظیم آن از 
روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بیان چگونگی جنسیت پارچه ها شامل پرند، پرنیان، دیبا، خز، خارا، حریر، 
َقَصب و زر از گزینه های مورد توجه در منظومه برای توصیف پوشش خسرو و شیرین است. زرد، قرمز، سیاه، ارغوانی و 
آسمان گون، برای رنگ انتخاب شده و برای طرح، از کاله، قبا، کمربند، َسلَب، شقایق، سرآغوش، طراز، ِمعَجر، مقنعه، 
حمایل، برقع، نقاب و همچنین برای زیور از انگشتر، گوشواره، خلخال، گردن بند، نقش دست، عنبرینه، دست بند، فرق بند 
و گیسوبند نام برده است. با بررسی 14 نگاره از سبک های طالیی نگارگری ایران، مشخص شد که تأثیرپذیری نگارگر 

از منظومه، بیشتر در رنگ پوشش خسرو و شیرین است.
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1. مقدمه
با اهداف گوناگون ایجاد می شوند؛ برخی پایه و منشأ پیدایش هنرهای دیگر و برخی برگرفته و  هنرهای مختلف 
تأثیرپذیرفته از سایر هنرها هستند. در ایران، بنیاد بسیاری از هنرها را شعر می دانند و نگارگری از جمله هنرهای پیرو 
است که پیوند و ارتباطی دیرینه با شعر دارد. برای دریافت مفهوم واقعی شعر، نیاز به واکاوی آن است به ویژه اگر 
تاریخی بس طوالنی از زمان آفرینش اثر گذشته باشد؛ همچنین اگر شاعر در رمزگونه سخن گفتن شهرۀ جهان باشد. 
نظامی گنجوی، مشهورترین شاعر در سرودن داستان های عاشقانه، داستان خسرو و شیرین را با اشعاری رمزگونه 
می سراید که هر واژۀ آن معانی گوناگونی را به مخاطب القا می کند. این مقاله به بررسی هنر منشأ و پایه شعر می پردازد 
و سعی دارد ارتباط و میزان اثرپذیری هنر نگارگری از شعر را جستجو کند و به پاسخ این سوال دست یابد که اثرپذیری 
هنر پیرِو نگارگری از هنر پایۀ شعر چگونه بوده و به چه شکل اجرا شده است؟ البته احتمال می رود که شاعر در 
اشعاری که به توصیف شخصیت های اصلی داستان پرداخته، از توصیف پوشش آنها غافل نبوده باشد و بخش هایی را 
به آن اختصاص دهد. همچنین به نظر می رسد که هنرمند نگارگر پس از مطالعۀ منظومه و با توجه به توصیفات شاعر، 
به تصویرگری پرداخته باشد. در مقالۀ  موجود، پوشش خسرو و شیرین بر اساس آنچه که از منظومۀ نظامی استنباط 
می شود، استخراج گشته و سپس با پوشش نگاره های خسرو و شیرین در آثار نگارگری قرن های هشتم تا یازدهم 

هجری قمری مقایسه شده و نتایج حاصل ارائه شده است.

2. روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل اطالعات، کیفی بوده و به درک واژه ها، 
تصاویر و همچنین تفسیر آنها می پردازد. جمع آوری اطالعات بر اساس اسناد و مدارک موجود و با مشاهدۀ تصاویر 
انجام شده است. در این پژوهش، تعداد 14 نگاره از قرن های 8 تا 11 هجری قمری که در بردارندۀ سبک های طالیی 
نگارگری ایران است و داستان خسرو و شیرین را به تصویر کشیده اند، انتخاب و پوشش آن ها استخراج شد. انتخاب 
14 نمونه به نحوی است که دارای بیشترین ارتباط موضوعی با منظومه باشند. الزم به ذکر است که تمامی ابیات از 
خمسۀ نظامی، تصحیح حسن وحید دستـگردی استخراج شده است )کلیات نظامی گنجوی 1386، ج. 1(. همچنین 
منظومه  در منابع مختلف دارای بخش های الحاقی است که طبق تحقیقات پژوهشگران، به احتمال زیاد، این ابیات 
توسط شاعر گنجه سروده نشده و به مرور زمان به منظومه اضافه شده است؛ بنابراین بخش الحاقی نامیده می شوند 

که در منبع مورد استفاده از مصحح نام برده، با قرار گرفتن در قالب ][، مجزا و مشخص شده اند.
در این پژوهش که صرفا به بررسی پوشش خسرو و شیرین می پردازد، ابتدا کلیۀ ابیات مرتبط با توصیف پوشش در 
چند بخش شامل جنسیت، رنگ، طرح و زیور، مشخص و مجزا شده و به تفسیر واژه های مرتبط با پوشش می پردازد؛ 
سپس با ارائه تصاویری از نگاره ها به مقایسۀ توصیف متن با پوشش موجود در این آثار پرداخته شده است. شاعر در 
هنگام توصیف شخصیت های منظومه، از ذکر چگونگی پوشش آن ها غافل نشده است؛ ولی در هیچ بیتی، از پوشش 
پایین تنه و پای پوش کاراکترهای خود، به جز خلخال و پوشش شیرین در حین آب تنی، سخنی به  میان نیاورده است. 
بنابراین، تطبیق پوشش شخصیت ها در منظومه و نگاره ها، به سرپوش و باالپوش اختصاص یافته است. جدول )1( 
مشخصات نگاره های انتخاب شده را نشان می دهد. این آثار مربوط به کلیۀ مراحل و صحنه های داستان خسرو و 
شیرین نظامی گنجوی است که به صورت متوالی و پیاپی از ابتدای داستان و زمان نوجوانی خسرو پرویز آغاز شده و 

تا پایان داستان، یعنی مرگ شیرین تداوم می یابد.

3. پیشینۀ تحقیق
با تحقیقات انجام شده، منابع فراوانی که به روش های مختلف به بررسی منظومۀ خسرو و شیرین نظامی گنجوی 
بپردازند موجود می باشند؛ اما تنها منابع معدودی به بررسی و مطالعۀ پوشش افراد در این منظومه پرداخته اند. طغیانی 
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و چوقادی )1388( در مقالۀ خود با عنوان »الگوی پوشش در داستان خسرو و شیرین نظامی« به بررسی انواع پوشش 
در این داستان پرداخته اند و آن را با الگوهای پوشش دوره های ساسانی و سلجوقی تطبیق داده اند. نتایج این پژوهش، 
تأثیرپذیری را بیشتر متاثر از سنت ادبی و همچنین تاریخ و اجتماع عنوان می کند. نظرلی )1390( در کتاب جهان 
دوگانه  مینیاتور ایرانی، رنگ پوشش خسرو در نگاره های زمان صفوی را مورد مطالعه قرار داده است. همچنین مایکل 
بری )1996( در بررسی رنگ و نمادگرایی در کاشی های معماری اسالمی، از نظامی گنجوی شاعر بزرگ فارسی زبان 
سخن می گوید و به اشعار وی اشاراتی دارد. در مقالۀ پیش رو، برخالف تحقیقات ذکر شده، به بررسی کلیۀ اشارات 
شاعر در مورد پوشش لیلی و مجنون پرداخته شده است و پس از تفسیر واژه ها و دسته بندی آنها و اشاره به قسمت های 
اصلی پوشش یعنی جنسیت، رنگ، طرح و زیور، مقایسه ای با پوشش های موجود در 14 نگارۀ منتخب، صورت گرفته 

و چگونگی تأثیرپذیری نگارگر از منظومه ذکر شده است.

جدول1. معرفی نگاره های خسرو و شیرین )نگارندگان(.
مشخصاتنگارهمشخصاتنگاره

1

پدر،  برابر  در  جوان  خسرو 
شیراز،  مکتب  نظامی،  خمسه 
نامعلوم،          هنرمند  صفوی،  دورۀ 
کاتب:  15/6سانتی متر،   ×  125

حسن الحسینی کاتب شیرازی
 )آدامووا  1386، 122(.

8

حال  در  تخت  بر  شیرین  و  خسرو 
گوش کردن به داستان های ندیمگان 
شیرین، منسوب به آقا میرک، خمسه 
 -946 حدود  تبریز،  مکتب  نظامی، 

950 ه.ق.، کتابخانه بریتانیایی
 )پوپ و اکرمن 1387، 896(.

2

به  خسرو  تصویر  دادن  نشان 
میرک  آقا  به  منسوب  شیرین، 
مکتب  نظامی،  خمسه  هروی، 
هرات، حدود 896 ه.ق.، کتابخانه 

بریتانیا، لندن
)آژند 1387، 251(.

9

 ، را شیرین  فرهاد  کردن  بلند 
نظامی،  خمسه  عباسی،  رضا 
1041ه.ق.،  حدود  تبریز،  مکتب 
نگاره 6/4 × 18/8 سانتی متر،  اندازه 
اندازه صفحه 14/2× 24/6 سانتی متر، 
لندن، ویکتوریا )کنبای 1389، 119(.

3

چشمه،  در  شیرین  آب تنی 
خمسه  سلطان  محمد،  هنرمند 
تبریز، حدود 947  شاه  طهماسب، 
ه.ق.، 18 × 28/7 سانتی متر، لندن 

کتابخانه بریتانیایی
 )ِکُورکیان و سیکر 1377، 112(.

10

بر  را  اسبش  و  شیرین  فرهاد، 
می کند،  حمل  خود  شانه های 
نظامی،  خمسه  نامعلوم،  هنرمند 
 790-788 بغداد،  جالیریان، مکتب 
سانتی متر،   18/5  ×  12/4 ه.ق.، 
 ،1386 )آدامووا  بریتانیا  کتابخانه 

.)63
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4

آب تنی شیرین در چشمه، منتسب 
شیراز، حدود  مکتب  حیدرقلی،  به 
 17/8  ×  13/6 ه.ق.،   1034
ملی  کتابخانه  پاریس  سانتی متر، 

11)ِکُورکیان و سیکر 1377، 159(.

خسرو به قصر شیرین می آید، هنرمند 
نامعلوم، خمسه نظامی، مکتب بغداد، 
جالیریان، 788-790 ه.ق.، 12/4 × 

18/5 سانتی متر، کتابخانۀ بریتانیا
)کنبای 1381، 43(.

5

شیرین،  از  خسرو  دیدار  نخستین 
نظامی،  خمسه  نامعلوم،  هنرمند 
مکتب شیراز، 992 ه.ق.، 27 × 37 
سانتی متر، موزه دانشگاه فیالدلفیا 

12)گری  1384، 223(.

به  کردن  گوش  حال  در  خسرو 
میرزا  به  منسوب  باربد،  موسیقی 
تبریز،  مکتب  شاهی،  خمسه  علی، 
 36/5  ×  25 ه.ق.،   949-946 حدود 

سانتی متر، کتابخانه بریتانیا لندن 
 )آژند 1384، 123(.

6

شیرین،  و  خسرو  دیدار  منظرۀ 
احتماال  قاسم،  محمد  به  منسوب 
ه.ق.،   11 سده  اواسط  اصفهان، 

12 × 22 سانتی متر
13)سودآور 1380، 293(.

هنرمند  شیرین،  و  خسرو  ازدواج 
مکتب  نظامی،  خمسه  شیخ زاده، 
در  محفوظ  ه.ق.،   943-877 هرات، 

موزه متروپولیتن
(https://www.peopleofar.
com/2015/11/08/before-romeo-
and-juliet-there-was-khosrow-
and-shirin/)             

تاریخ بازیابی: 95/03/26

7

شیرین،  آب تنی  نظاره گر  خسرو 
هنرمند شیخ زاده، خمسه نظامی، 
ه.ق،   943-877 هرات،  مکتب 

محفوظ در موزه متروپولیتن
https://www.peopleofar. )
com/2015/11/08/before-
romeo-and-jul ie t - there-
             (/was-khosrow-and-shirin

تاریخ بازیابی: 95/03/26 
14

مرگ شیرین، هنرمند نامعلوم، خمسه 
تبریز،  ترکمانان،  مکتب  نظامی، 
 29  ×19/5 اندازه  ه.ق.،   911 حدود 

سانتی متر، مجموعۀ کایر
)کنبای 1387، 30(.
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4. جنسیت در پوشش خسرو
شاعر گنجه در کِل منظومه، هیچ سخنی از جنس پوشش خسرو بیان نکرده است؛ ولی در بخش »رسیدن خسرو به 
ارمن« از پارچۀ دیبا سخن می گوید که به خسرو هدیه داده می شود. بنابراین می توان احتمال داد که خسرو از چنین 
جنس پارچه ای برای پوشش خود استفاده  کرده باشد. دیبا: پارچه ای ابریشمی، بسیار مرغوب، گران بها و لطیف است که 
در رنگ های مختلف تولید شده و گه گاه نیز نقشدار بوده است )عمید 1389، 545(. البته شناسایی جنسیت ها از طریق 

تصویر امکان پذیر نیست و پارچۀ نقشداری که بیانگر منسوج دیبا باشد، در تصاویر دیده نشد.
عـمـل داران بـرابـر مــی دویــدنــد      زر و دیبـا بـخـدمـت می کـشیدند 
روان کـرد از عقیــق آن نقـش زیبا       سخـن هـایـی نگـارین تــر ز دیـبا

5. جنسیت در پوشش شیرین
یکی از مشخصه ها ی پوشش شیرین، جنسیت لباس  وی است. شاعر از زبان شاپور در بخش »رفتن شاپور به طلب 
شیرین«، شیرین و ندیمگان وی را َقَصب پوش معرفی می کند و لطافت بدن آنها را به پرند )پارچۀ ابریشمی(  نسبت 
می دهد. شاعر در بخش »گریختن شیرین به مداین« از َقَصب به منزلۀ جنسیت پوشش همراهان شیرین نام می برد. 

»منظور از پرند، پیکر آن ماه رویان قصب پوش است« )نظامی 1376، 61(.
پـرنـد آن قصـب پـوشـاِن چـون ماه زده بـر مـاه خـنـده، بـر قـصـب راه  

قبا بـستـنـد بـکـران قـصـب پــوش بـه کــردار ُکـلـه داران چـون نـوش 
و نیز شاعر گنجه در مجلس بزم »خسرو و شیرین در شکارگاه«، لباس شیرین و ندیمگانش را از قصب می داند:

قصب بر ماه بـسـته، لـعل بر گـوش نشـسـتـه لعـل داران قـصــب پـوش 
قصب بر رخ که: گر نوشم نهان است      بنـاگـوشـم به خرده در میـان است

اشاره به این پوشش از شیرین، هنگام صحبت خسرو با او در اواخر منظومه نیز دیده می شود:
ز شکر کرد شـه را حلقـه در گـوش ز راه پـاســخ آن مـاه قـصـب پـوش 

آخرین بخشی که شاعر از واژۀ قصب به منزلۀ پوشش شیرین سخن می گوید، »ازدواج خسرو و شیرین« است:
چو مـاهی گر بود مـاهی قصب پوش چو سـروی گر بود در دامنـش نوش 

َقَصب: »نوعی پارچه ی ظریف است که در قدیم از کتان می بافته اند« )عمید 1389، 816(. در لغت نامۀ دهخدا، َقَصب به 
معنی پارچۀ بافته شده از ابریشم و کتان آمده که بیانگر ارزش این جنس پارچه است؛ همچنین در معنی نی یا هرگیاهی 
که ساقۀ آن درون تهی باشد، آبراهه اشک، مرواریِد تر، استخوان و رگ نیز کاربرد دارد )دهخدا 1377، 17603(. توصیف 
روح فر، ارزش این پارچه را بیشتر مشخص می کند: »پارچه ی کتان نرم که گاهی اوقات در بافت آن زر و سیم استفاده 
می شده است« )روح فر 1380، 13(. کاربرد متفاوت واژه َقَصب -پارچه کتان، ابریشم، زربفت، به صورت ترکیبی و یا 
مجزا- در میان ابیات شعرا فراوان دیده می شود؛ برای نمونه، خواجوی کرمانی آن را برای جامۀ ابریشمی، مولوی برای 

پارچه کتانی و مجیر بیلقانی برای پارچۀ زربفت به کار  برده است )عفیفی 1372، 1959(.
َقــَصـب پـوش خـوبان خـوش خـط و خـال           نـمــوده رخ از پــرده هــای خـیــال      )خواجوی کرمانی، همای و همایون(
گـر َقَصـب وار نپیــچم دل خـود در غـم تـو          چون قصب پیچ مرا هالک مهتاب کنی            )مولوی، دیوان کبیر(
)مجیر بیلقانی، دیوان(

گر قصب پیچند می شاید که مصری مذهبند            ور قبا بندند می زیبد که ترکی مخبرند             
این واژه، در شیرین و خسرو، اثر امیر خسرو دهلوی نیز دیده می شود؛ عالوه بر اینکه استعمال این جنس از پوشش 
را در دوره های تاریخی مختلف بیان می کند؛ می تواند بیانگر این نکته باشد که دهلوی در مورد جنس پوشش شیرین 

نیز از منظومۀ نظامی تقلید کرده است.
جوابش داد شمشاد قصب پوش                که دولت داد شه را حلقه در گوش                       )امیرخسرو، شیرین و خسرو(

شاعر گنجه از جنسیت دیگر پوشش شیرین در بخش » اندام شستن شیرین در چشمه« سخن می گوید و آن پارچه ای 
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به نام پرند است. شیرین در مسیر راه به مداین پارچه ای از جنس پرند به خود می بندد و تن را در آب چشمه شست وشو 
می دهد.

شد انـدر آب و آتـش در جـهـان زد پـرندی آسـمـانـگـون بـر مـیـان زد  
پـرنـدی نیـلـگون تـا نـاف بـسـتـه در آب نیلـگـون چـون گل نشـسـته 

همچنین شاعر در بخش »عشق فرهاد« از پرند برای پوشش چهرۀ شیرین و از پرنیان برای پوشش تن وی سخن 
می گوید:

بـت سنگین دل سیــمین بناگـوش  پـری پیــکر نگــار پـرنــیان پـــوش 
ز رخ بـرقـع، ز گیـسو بنـد بگشــاد پــرنـد مــاه را پیـــونـد بگـشـــاد 

واژۀ پرند مجددا برای پوشش تن شیرین در بخش »خسرو و شیرین در قصر« ذکر شده است. شیرین به وسیلۀ لباس، 
همانند نقاب، پیکر چون ماه خود را پنهان داشته؛ »آفتاب اندام را با سایه ی جامه ی نقاب پوشانده است« )نظامی 1376، 
304(. با توجه به واژۀ پیرایه، شکل و ظاهر این پوشش ها، هم چون زیوری بر بدن اوست. همچنین، شیرین حمایلی از 

زر –طال- بر روی لباس خود کشیده است.
بر او هر شــاخ گیسـو چون کمندی فــروپــوشــید گـلنــاری پرنــدی 
کشـــیده بر پــرنـــدی ارغــوانـی حمــایــل پیـــکری از زّر کــانـی 

شاعر در همین بخش، باز هم از پرند برای پوشش تن شیرین سخن می گوید. شیرین پس از سخن گفتن با خسرو، 
به قصد ترک او از جا برخاست و »پرند جامه را به بهانه ی آنکه غبار بر آن نشسته بر افشاند و پیکر چون قند خود را 

نمودار ساخت« )همان، 326(.
جهـان پر شد ز قـالـب های قنـدش پرنـد افـشـاند و از طـرف پـرنـدش 

در آخرین بخش از منظومه و در »کشته شدن خسرو و خودکشی شیرین«، شاعر از حریر و پرندی سخن می گوید 
که شیرین حین مرگ بر تن دارد.

حریـری سـرخ چـون ناهـید در بـر پـرندی زرد چـون خـورشـید بر سر 
پرند، حریر ساده و پرنیان حریر منقوش است و حریر، بدین گونه تهیه می شده است: »اگر کرم ابریشم برخویشتن تنید 
و کار تنیدن پایان یافت، اگر پیله را در آفتاب نهند و پیله را سوراخ کند و بیرون آید و از پیله ابریشم تهیه کنند به آن 

کج یا الس گویند و اگر بر آفتاب نهند و کرم در آن بمیرد از آن ابریشم حریر تهیه می شود« )روح فر 1380، 71(.
پوشش دیگر شیرین طرازی از جنس دیباست که در بخش »رسیدن شیرین به مداین« از آن نام برده شده است. این 

پوشش، از طرف ندیمه های کاخ خسرو به وی هدیه داده می شود تا لباس راه را عوض کند. )دیبا، نک: 39(
ز دُّر بـسـتـنـد بـر دیـبـا طـرازش دگرگـون زیــوری کـردنــد سـازش 

شاعر گنجه از واژه های دیگری نیز در بخش »خسرو و شیرین در قصر« برای بیان جنسیت پوشش شیرین استفاده 
کرده است؛ شیرین، نقابی از جنس خز یا خارا بر رخ دارد؛ اما احتماال با جابه جا کردن یا با حرکات سر خود باعث کنار 
رفتن آن از چهره  شده، زیبایی خود را نمایان می ساخته است. »به بهانه ی پوشاندن جمال، رخساره می نمود« )نظامی 
1376، 326(. در فرهنگ دهخدا، پوست حیوانات، خز نامیده شده است؛ با این وجود، در همین منبع و منابع دیگر، 
بیشترین اشاره به حیوانی است شبیه به سمور که پوست بسیار ارزشمند و لطیفی دارد. رنگ پوست آن، بیشتر زرد 
مایل به سیاه بوده که در تهیۀ پوشاک کاربرد داشته است )دهخدا  1377، 9751(. در فرهنگ عمید نیز، خز را این گونه 
معرفی کرده اند: »جانداری کوچک مانند سمور با پوست قهوه ای یا خاکستری رنگ و زیر گلویش سفید، پوستش 
گرانبها که آن را آستر لباس کنند« )عمید 1389، 483(. عالوه بر این، خز به جامۀ ابریشمی نیز گفته می شده است 
)دهخدا  1377، 9751(. خارا عبارت از نوعی بافتۀ ابریشمی موج دار و مخطط )معین 1381، 608( و یا »پارچه ی 
ابریشمی موج دار و ستبر، رنگین یا سفید« )عمید 1389، 468( است. در بیت دوم، شاعر باز از پوشش قصب برای 

شیرین سخن می گوید. )قصب، نک: 39(
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به پــوشیـدن همی کرد آشـکارا جمـال خویــش را در خــّز و خـارا 
گهـی می زد شقــایـق بر بنــاگو گـهی می کرد نسـرین را قصـب پوش 

شناسایی جنسیت پارچه  از طریق تصویر امکان پذیر نیست و پارچه ی پرزدار، نقشدار، مخطط و یا با بافتی از رده های 
زر که بیانگر پارچه ها ی خز، دیبا، خارا و یا قصب باشد، در تصاویر دیده نشدند.

6. رنگ در پوشش خسرو
اصلی ترین رنگ پوشش خسرو، رنگ قرمز است که شاعر در بخش »رفتن شاپور به طلب شیرین« از آن نام می برد. 
شاپور برای یافتن خسرو، شیرین را به سمت مداین می فرستد و عالئمی از وی به شیرین می دهد تا بتواند او را بیابد. 
از جملۀ این نشانه ها، رنگ پوشش خسرو است. احتماال شاعر با به کار بردن واژۀ لعل قصد داشته هم رنگ و هم با 

ارزش بودن پوشش خسرو را بیان کند. لعل: سنگ ظریف قیمتی به رنگ قرمز )دهخدا  1377، 19711(.
ز سـر تا پـا لـباسـش لـعـل یـابـی سـمـنـدش را بـه زریـن نـعل یـابی 
رخـش هـم لـعل بینی، لعل در لعل ُکـله لـعـل و قـبا لعل و کـمـر لعـل 

شاعر در بخش »اندام شستن شیرین در چشمه«، استفاده نکردن خسرو از رنگ قرمز را بیان می کند. چرا که خسرو 
برای گریز از آسیب دشمنان، لباس خود را تغییر می دهد. شیرین، نشانه های ذکر شده توسط شاپور را در خسرو نمی بیند 
با خود می گوید: »دلم می گوید این جوانمرد جز خسرو پرویز کس دیگر نیست ولی چرا سرخ نپوشیده است؟«  و 

)ثروتیان 1383، 29(.
اگـر دلدار من شـد، کـو نشـانـش؟ شنــیـدم لعل در لعل اسـت کانـش  
دگـرگـونه کـننـد از بیـم بـدخـواه نـبود آگه که شـاهـان جـامـه ی راه 

رنگ دیگر در پوشش خسرو، سیاه است. »مرگ مریم همسر خسرو«، بخشی است که شاعر به ذکر این رنگ اقدام 
می کند. خسرو در مرگ همسر، عزاداری نموده، َسلَبی سیاه بر تن می کند. َسلَب: جامۀ درشت، مانند جوشن که روز 

جنگ پوشند، جامۀ ماتم و عزا )معین 1381، 872(.
نپـوشــید از َسـلَـب ها جز سیـاهی نرفـت از حرمتـش بر تـخـت ماهی 

اشارۀ اصلی شاعر برای پوشش خسرو، رنگ آن است که سر تا پای وی را قرمز رنگ معرفی می کند. تصویر )1( خسرو 
را در دورۀ نوجوانی نشان می دهد. اما هیچ پوشش قرمز رنگی بر تن او نیست؛ اما پدر وی و اکثر شخصیت های اطراف، 
به ویژه پادشاه، پوششی قرمز بر تن دارند. با توجه به اینکه این رنگ برای پوشش خسرو در زمان پادشاهی بیان شده، 

احتماال نگارگر، رنگ قرمز را مناسب پوشش پادشاهان و بزرگان دانسته است.
در تصاویر جدول )2( بیشتر پوشش های خسرو، قرمز است. احتماال هنرمند با در نظر گرفتن بیان شاعر، پوشش 
وی را به تصویر کشیده باشد و تصاویر جدول )3( خسرو را در کنار چشمه نشان می دهند که رنگ قرمز برای پوشش 
وی استفاده شده است. به نظر می رسد که نگارگر تنها در مورد الف، به متن منظومه توجه داشته؛ زیرا طبق نظر شاعر 
در این زمان، خسرو پوشش عامۀ مردم را به تن دارد که قرمز رنگ نیست. در بین تصاویر، پوششی به رنگ سیاه 

تصویر 1: رنگ پوشش خسرو جوان در نگارۀ 1 )نگارندگان(.
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عزاداری بر تن خسرو مشاهده نشد.
جدول2. رنگ پوشش خسرو در برخی نگاره ها )نگارندگان(.

د( بخشی از نگارۀ 13ج( بخشی از نگارۀ 11ب( بخشی از نگارۀ  12الف( بخشی از نگارۀ 8

جدول3. رنگ پوشش خسرو در کنار چشمه در نگاره ها )نگارندگان(.

د( بخشی از نگارۀ 7ج( بخشی از نگارۀ 3ب( بخشی از نگارۀ 5الف( بخشی از نگارۀ 4

7. رنگ در پوشش شیرین
شاعر گنجه از رنگ پوشش پایین تنۀ شیرین در بخش »اندام شستن شیرین در چشمه« سخن می گوید. شیرین 
در مسیر راه مداین، پارچه ای به رنگ آسمان به کمر بسته و وارد آب می شود. »پرند کحلی آسمان رنگ را جامه ی 
پوشنده ی اندام خود قرار داد. پرندی که بر میان بسته، در مصراع اول به آسمان ُکحلی و در مصراع دوم به برگ نیلوفر 
تشبیه شده است که به نسرین سپید اتصال یابد... در واقع این ابیات در وصف پرند سیاه و نیلگون، بر کمر بستن شیرین 
است« )نظامی 1376، 77(. ُکحل، دوده ایست که از سوختن کندر حاصل می شود )ُدزی 1345، 75(. ُکحل به معنی 

سرمه و ُکحلی، نام جامه ای است زنانه به رنگ سیاه یا سرمه ای )دهخدا 1377، 18204(.
شد انـدر آب و آتـش در جـهـان زد پـرندی آسـمـانـگـون بـر مـیـان زد  
ل کـرد نیـلـوفر بـه نـسـریـن ُمـَوصَّ فـلک را کـرد ُکـحـلی پـوش پـروین 

همچنین شاعر از زبان خسرو که شیرین را در آب می بیند از نیلی رنگ بودن پوشش وی سخن می گوید: 
پـرنـدی نیـلـگون تـا نـاف بـسـتـه در آب نیلـگـون چـون گل نشـسـته 

نیل، ماده ای آبی رنگ است که از برگ درختچۀ همین گیاه به دست می آید و در رنگرزی کاربرد دارد )معین 1381، 
2008(. البته واژۀ نیل به هنگام استفاده در برخی کنایات و اصطالحات به معنی سیاه و تیره آمده است. »نیل بر چهره 
مالیدن، کنایه از روسیاه گردانیدن؛ نیل پراکندن کنایه از سیاه رنگ کردن« )دهخدا 1377، 22979( و گاهی در کنار 
بیان رنگ، نشانۀ عزا نیز بوده است: »نیل خود را در نیل کشیدن به معنی جامه ی نیلی در بر کردن و یا جامه در نیل 



سال دوم، شماره 1، پاییز و زمستان 97
43

زدن به معنی به رنگ نیلی در آوردن جامه که هر دو نشانه ی عزا است« )معین  1381، 2008(. رنگ نیلی، رنگ 
عزاست. زاهدان و شاعران رنگ نیلی می پوشیدند )نظرلی 1390، 81(. عفیفی در تفسیر برخی اشعار نیز چنین نگرشی 

دارد و این دسته از ابیات را کنایه از به عزا نشستن و ماتم داشتن می داند )عفیفی 1372، 531 و 536(.
کـفن بیـــاور و تــابـوت جـامـه نیـلی کـن              کـه روزگـار طبیـب اسـت عـافـیت بیـمـار                              عرفی
چون تو بسی را به نیل جامه کشیده ست شام               پرده ی بسیار کس چون تو دریده ست صبح                  صائب

تفسیر دیگری برای واژۀ نیل در برخی ابیات وجود دارد که برای بیان آن الزم است مفهوم بیت مورد توجه قرار گیرد. 
حمیدیان در گردآوری تفسیر برخی از ابیات خسرو و شیرین نظامی گنجوی با در نظر گرفتن ترجمه های حکیم آذری 
طوسی در جواهراالسرار اشاره می کند: »جامه در نیل افتادن کنایه از دو معنی و ضد یکدیگر است: یکی لباس سیاه 
ماتم پوشیدن و دیگری جامه ی سرسبزی، سعادت و خوشبختی بر تن کردن، زیرا از نیل هر دو رنگ سبز و سیاه تولید 
می شود. کاربرد معنای اول فراوان و معنای دوم کم است. برای مثال، بیت زیر یعنی نابود ساختن طبایع و شهوات، خرد 

را سرسبز و خوشبخت کردن« )نظامی 1376، 117- 118(.
طبایع را یکایـک میل درکش                                  بدین خوبی خرد را میل در کش

همچنین در این بیت، باریدن باران در النۀ مورچه که دانه های افتاده بر زمین را رشد می دهد، مورد توجه قرار گرفته و 
پیل، کنایه از ابر است. به این معنا که اگر فرد واالمقامی بر فرد کوچک و حقیری مهمان شود، آن فرد حقیر، صاحب 

جاه و سعادت می شود )همان، 118(.
اگر بر فرِش موری بگذرد پیل                                 فتد افتــاده ای را جــامه در نیـل

دستۀ  از  آب تنی،  حین  را  شیرین  پوشش  ُکحل،  و  نیل  آسمان گون،  واژه های  گرفتن  نظر  در  با  می توان  اینک 
رنگ های آبی، سبز یا سیاه دانست. 

شاعر گنجه در بخش های »خسرو و شیرین در شکارگاه« و »خسرو و شیرین در قصر« از رنگ های دیگری برای پوشش 
شیرین سخن می گوید. در بخش اول، نقاب مشکی رنگ و در بخش دوم لباسی ارغوانی رنگ برای شیرین ذکر شده  است.

بنزهـت سوی میدان شـد شتـابـان ز بهر عـرض آن مشکـــین نـقـابـان 
کشـــیده بر پــرنـــدی ارغــوانـی حمــایــل پیـــکری از زّر کــانـی 

آخرین بخشی که شاعر از رنگ پوشش شیرین سخن می گوید، »کشته شدن خسرو و خودکشی شیرین« است. 
شیرین، تن را با لباسی قرمز و سر را با پارچه ای زرد می پوشاند و در کنار خسرو، جان می دهد.

حریـری سـرخ چـون ناهـید در بـر پـرندی زرد چـون خـورشـید بر سر 
در جدول )4( پایین پوش شیرین در هنگام آب تنی نمایش داده شده که به جز مورد )الف(، رنگی نزدیک به رنگ مدنظر 

شاعر برای پوشش شیرین انتخاب شده است.

جدول4. رنگ پایین پوش شیرین در کنار چشمه )نگارندگان(.

د( بخشی از نگارۀ 7ج( بخشی از نگارۀ 5ب( بخشی از نگارۀ 3الف( بخشی از نگارۀ 4
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مورد )الف( در جدول)5(، پوشش ارغوانی بر تن شیرین، و مورد )ب( نیز تن پوش قرمزرنگ وی به هنگام خودکشی 
را نشان می دهد؛ این موارد، تنها تصاویر هماهنگ با متن در این موضوعات می باشند. در کِل تصاویر، نقابی به رنگ 

سیاه دیده نشد.
جدول5. رنگ پوشش شیرین )نگارندگان(.

ب( بخشی از نگارۀ 14الف( بخشی از نگارۀ 9

8. طرح در پوشش خسرو
اولین بخشی که شاعر از طرح پوشش خسرو سخن می گوید در بخش »مرگ مریم همسر خود« است. خسرو در مرگ 

همسر عزاداری کرده، لباس غم و َسلَب می پوشد. )َسلَب، نک: 41(
نپـوشــید از َسـلَـب ها جز سیـاهی نرفـت از حرمتـش بر تـخـت ماهی 

»رفتن خسرو به طرف قصر شیرین« بخش  دیگری است که شاعر فرصتی فراهم می کند تا از پوشش خسرو سخن 
گوید. کاربرد کمربند و کاله در این قسمت ذکر شده است. البته وجود واژۀ کاله و کج نهادن آن و به کار بردن واژۀ 
کیقباد، بیشتر بیانگر غرور خسرو و جاه و مقام باالی اوست. کاله کج نهادن: به معنی فخر و نخوت، کیقباد یا کیغباد: 
نام پادشاه ایرانی، اولین پادشاه از سلسله کیان که در زمان او پادشاه برتری نبوده است و کاله کیقبادی: کنایه از عظمت 

و رفعت مقام است )دهخدا 1377، 18831، 18466،18838(.
کــاله کـیـقـبـادی کــژ نــهــاده کـمـر دربــسـتـه و ابـرو گـشــاده 

نظامی در منظومۀ دیگر خود نیز از واژۀ کیقباد برای بیان مقام بلند و واال استفاده کرده است )عفیفی 1372، 2106(.
چون که بهرام کیقباد کاله           تاج کیخسروی رساند به ماه                                   )نظامی، هفت پیکر(

آخرین بخشی که شاعر به وصف طرح پوشش خسرو می پردازد، »رفتن شاپور به طلب شیرین« است. شاپور، شیرین 
را برای دیدن خسرو به سمت مداین می فرستد و نشانه هایی از پوشش خسرو به وی می دهد. قبا: »جامه ای معروف که 

پس از پوشیدن دو طرف آن روی هم آمده و با دکمه بسته می شود« )دهخدا  1377، 17421(.
رخـش هـم لـعل بینی، لعل در لعل ُکـله لـعـل و قـبا لعل و کـمـر لعـل 

شاعر گنجه، در معرفی پوشش خسرو، به کاله، قبا و کمربند او اشاره دارد. در مورد این سه پوشش نمی توان نظری 
قطعی از ارتباط متن و تصویر ارائه کرد، چرا که در تمامی تصاویر، پوشش های ذکر شده به شکل های مختلف دیده 

می شوند و البته این موارد، اجزاء اصلی پوشش در دوره های تاریخی متعدد هستند.

9. طرح در پوشش شیرین
شاعر در بخش »آغاز داستان«، به توصیف پوشش شیرین می پردازد و معرفی او توسط شاپور را با وصف پوشش سر 
بیان می کند که »در زیر روبند و چادر مردی و پادشاهیست« )ثروتیان 1382، 88(. تنها واژه ای که در این بخش به 
کار رفته، مقنعه است. مقنعه: »چارقد، لچک، روسری، سرپوش، پارچه ای که زن سر خود را با آن بپوشاند« )دهخدا  

.)21358 ،1377
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به زیــر مـقـنـعه صـاحـب کـالهـی پـری دخـتی، پـری بـگــذار مـاهی  
شاعر گنجه در بخش »گریختن شیرین به مداین«، به وصف پوشش همراهان وی می پردازد و از پوشیدن قبا، کاله و 
استفاده از سرآغج سخن می گوید. اگرچه شاعر پوشش همراهان شیرین را ذکر کرده اما می توان کاربرد این پوشش ها 
را به شیرین نیز نسبت داد. »سرآغج، سرآغچ، سرآغوج یا سرآغوش: گیسوپوش زنان است که آن را زیر مقنعه بر سر 
کنند. کیسه ای بوده به درازی سه َگز- معادل24 انگشت- و بر یک سر آن کالهی است که بر آن مروارید و زر دوزند و 
بر پیشانی گذارند و گیسو را در کیسه نهند و سر دیگرش را از زیر بغل راست گذرانیده و بر کتف چپ اندازند« )دهخدا 
1377، 13539-13540(. کاله نیز واژه ای است مرتبط با پوشش سر که ظاهرا سرآغج از سر باز کرده اند اما کاله بر 

سر دارند؛ البته به نظر می رسد این مصرع بیانگر مقام و شوکت شیرین باشد. )قبا، نک: 44(
دگـرگـون خـدمـتش را ساز کردند بـتـان از سـر سـرآغـج بـاز کـردنـد 

قبا بـستـنـد بـکـران قـصـب پـوش بـه کــردار ُکـلـه داران چـون نـوش 
شیرین برای رفتن به مداین مانند یک شاهزاده یا ولیعهد لباس نمی پوشد بلکه پوششی شبیه به غالمان دارد. شاعر در 

این بخش، مجددا از قبا نام می برد و احتماال دلیل آن رواج این پوشش در میان اکثر مردم بوده است.
همی شد ده به ده، سـامان به سامان قـبا در بـستـه بـر شـکـل غـالمـان 

شیرین در مسیر راه و در بخش »اندام شستن شیرین در چشمه«، گرد سفر از تن می زداید. شاعر در این بخش از 
پارچه ای نام می برد که شیرین به کمر می بندد و فقط پایین تنۀ وی پوشیده می ماند.
شد انـدر آب و آتـش در جـهـان زد پـرندی آسـمـانـگـون بـر مـیـان زد  

مشاهده خسرو که در مسیر سفر به ارمن، شیرین را در چشمه می بیند میزان پوشش را مشخص  می کند:
پـرنـدی نیـلـگون تـا نـاف بـسـتـه در آب نیلـگـون چـون گل نشـسـته 

به هنگام »رسیدن شیرین به مداین« و وارد شدن او به قصر، ندیمان طرازی می آورند تا لباس راه عوض کند. طراز: 
»نگارجامه، زینت پارچه، کتابت و خطی که نساجان بر جامه نگارند، کناره پارچه که به رنگی خارج از متن ملون 

می کردند« )معین 1386، 1022(.
ز دُّر بـسـتـنـد بـر دیـبـا طـرازش دگرگـون زیــوری کـردنــد سـازش 

طراز از جمله پوشش هایی است که شاعران در منظومه های خود فراوان از آن بهره برده اند. طراز در بیت اول در معنای 
حقیقی خود و در بیت دوم به منزلۀ کنایه و به معنی آراستن و بیان معانی به کار رفته است )عفیفی 1372، 1718(.

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع        که سوزهاست نهانی درون پیرهنم          )حافظ، دیوان(
توانگر بود بر مدیح تو مادح                    ز علم و نَُکت وز طراِز معانی                )فرخی، دیوان(

شیرین و ندیمه ها، نقابی بر چهره نهاده اند. شاعر از این پوشش در بخش »خسرو و شیرین در شکارگاه« سخن گفته 
است:

روان گشــتند سـوی خـدمت شـاه هـمه بـرقـع فـرو هشـــتند بر مـاه 
همچنین در بخش »عشق فرهاد«، ذکر شده که شیرین، نقاب از چهره برمی دارد و رخ می گشاید:

ز رخ بـرقـع، ز گیـسو بنـد بگشــاد پــرنـد مــاه را پیـــونـد بگـشـــاد 
شاعر، بار دیگر و در بخش »خسرو و شیرین در قصر« از سرآغوش به منزلۀ پوشش سر شیرین نام می برد. )سرآغج، 
نک: 45( همچنین، شیرین، حمایلی از زر-طال- برای تزئین تن و از شقایق برای پوشش و تزئین گردن استفاده 
کرده است. حمایل: »آنچه به شانه و پهلو آویزند، پارچه ابریشمی پهن و تسمه مانند به رنگ های مختلف« )معین  
1386، 601(. »ظاهرا شقایق نام یک قسم پارچه حریر مخصوصی است که زنان برای زینت گردن و بناگوش استفاده 

می کرده اند« )نظامی  1376، 326(.
کشـــیده بر پــرنـــدی ارغــوانـی حمــایــل پیـــکری از زّر کــانـی 
به رســم چینیـــان افکنــده بر سر سرآغـــوشی بـرآمــوده به گـوهــر 
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گهـی می زد شقــایـق بر بنــاگوش گـهی می کرد نسـرین را قصـب پوش 
کمنـد انـداختــه بر گـــردن شــاه شقــایق بســتنــش بر گردن مــاه 

شاعر در همین بخش، مجددا از نقاب چهره سخن می گوید. خسرو از شیرین درخواست می کند که »الاقل رخساره از 
من در برقع مپوش که آفتاب محتاج برقع نیست« )همان  337(:

که حاجتـمند برقع نیست خورشید برافــکن برقع از محــراب جمـشید 
همچنین در »ازدواج خسرو و شیرین«، واژۀ نقاب به کار رفته که توسط شیرین استفاده شده است: »چون ابر نقاب از 

رخسار ماه عقب رفت، شاه ناشکیب شد« )همان  392(.
شـکیب شـاه نیـز از راه برخـاسـت چو ابر از پیـش روی مـاه برخـاست 

آخرین بخشی که شاعر گنجه از طرح پوشش شیرین سخن می گوید »پشیمان شدن شیرین و رفتن او به خیمه 
خسرو« است، جایی که خسرو، سرپوش )معجر( از سر شیرین باز می کند. معجر: »جامه ای که زنان بر سر کنند تا 
گیسوان را حفظ کند. روپاک، روسری، سرپوش، چارقد« )دهخدا 1377، 21131(. ظاهرا استفاده از واژۀ کاله در مصرع 

دوم به منزلۀ ضرب المثلی است که شاعر خواسته به واسطۀ آن، ارزش نهادن خسرو بر شیرین را بیان کند.
غــالمــانه کــالهــش برنــهـادی گه از فـرق سـرش معــجر گشـادی  

جدول)6( پوشش شیرین، حین فرار از ارمن و سپس آب تنی وی را در چشمه نشان می دهد؛ بنابراین، دو بخش از 
پوشش وی در متن را منعکس می کند. شیرین، هنگام فرار، کاله، قبا و سرآغج بر تن دارد؛ نحوۀ قرار گرفتن پوشش 
شیرین در تصویر، مانع از تشخیص شکل آن شده و قبا نیز در تمامی دوره های تاریخی موجود است؛ از این رو، توصیف 
طرح آنها امکان پذیر نیست. البته، کاله در تمامی تصاویر این بخش قابل  رویت است و به این دلیل که در پوشش 
شیرین در سایر نگاره ها کالهی دیده نمی شود، می توان آن را متاثر از اندیشه شاعر دانست. طبق بیان شاعر، ساده 
بودن پوشش شیرین در این بخش، تنها در موارد )ج و د( دیده می شود. برای شیرین هنگام آب تنی پایین پوشی طراحی 
شده که می توان آن را در جدول)4( دید. همچنین موی بلند شیرین، بخشی از باالتنۀ وی را پوشانده که این مورد نیز 

برگرفته از متن است.
جدول6. پوشش شیرین هنگام فرار از ارمنستان )نگارندگان(.

 

د( بخشی از نگارۀ 3ج( بخشی از نگارۀ 4ب( بخشی از نگارۀ 7الف( بخشی از نگارۀ 5

شاعر برای توصیف پوشش سر شیرین، از واژه های مقنعه، معجر، سرآغج، شقایق و نقاب سخن گفته است که 
می توان برخی از آنها را در جدول )7( مشاهده کرد. تنها نقابی که در تصاویر این جدول دیده می شود و البته در اینجا 
باال زده شده، مورد )د( است. همچنین در این تصویر، گردن پوشی دیده می شود که به نظر می رسد ترسیم پوششی 
موسوم به شقایق مدنظر نگارگر بوده است. در تمامی نگاره ها، پوششی برای سر شیرین در نظر گرفته شده است که 
برای همۀ پیکره ها یکسان نیست؛ در برخی از نگاره ها، بخشی از سر و گردن پوشیده شده و در برخی تمامی آن؛ 
به یقین، استفاده از پوشش برای سر شیرین توسط نگارگر را نمی توان صرفا به منظومه و اشارات شاعر نسبت داد 
زیرا تمامی این آثار در دوره های اسالمی شکل گرفته اند و قطعا فرهنگ و اعتقادات حاکم بر جامعه نیز در ایجاد نوع 
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پوشش سر تأثیرگذار بوده اند.
جدول7. نمونه هایی از پوشش سر شیرین )نگارندگان(.

هـ( بخشی از نگارۀ 2د( بخشی از نگارۀ 6ج( بخشی از نگارۀ 13ب( بخشی از نگارۀ 9الف( بخشی از نگارۀ 10

در موارد )ج و هـ( جدول )7(، نیم تاجی بر سر شیرین قرار گرفته که شاعر چنین توصیفی در متن ندارد؛ احتماال نگارگر 
برای مجزا ساختن این پیکره از سایرین، به منزلۀ ولیعهد )مورد هـ(، یا همسر پادشاه )مورد ج(، چنین پوششی را برای 

او تعبیه کرده است.
اگر پوشش طراز را به معنی نگار جامه و نقش لباس در نظر بگیریم، موارد الف، ب، ج و د بیانگر چنین پوششی هستند؛ 
اما اگر منظور از طراز، پوششی دارای حاشیۀ  متن دار باشد، چنین پوششی در بین نگاره ها رویت نشد. همچنین در تمامی 

تصاویر، پوششی که بیانگر حمایل بر تن شیرین باشد، مشاهده نگردید.

10. زیور در پوشش خسرو و شیرین
شاعر گنجه تنها در بخش »پیدا شدن شاپور« سخن از زیور خسرو دارد و آن هم وجود انگشتر است:

یکـی انگــشتـری از دســت خسـرو     بدو بسـپرد که این برگیــر و می رو
در بین تصاویر موجود، زیوری مانند انگشتر بر دست خسرو دیده نشد؛ البته شاید علت آن ظرافت نگاره ها باشد. اولین 
موردی که شاعر برای بیان زیور شیرین از آن نام می برد خلخال است که در بخش »رفتن شاپور به طلب شیرین« 
از آن سخن می گوید. شیرین به سمت شاپور می دود، چنان که صدای خلخالش در کوه می پیچد. خلخال: »حلقه ای از 

طال، نقره و امثال آن که در پای کنند« )دهخدا 1377، 9913(.
روانه شـد چو سیمـین کوه در حال      درافکنـده بـه کــوه آواز خلـخـال

زیور گوشواره برای شیرین در بخش »خسرو و شیرین در شکارگاه« ذکر شده است. شیرین و ندیمه ها زیوری از لعل 
بر گوش خود دارند و یا اینکه زیوری با ارزش مانند لعل از گوش خود آویزان کرده اند:

قصب بر ماه بـسـته، لـعل بر گـوش نشـسـتـه لعـل داران قـصــب پـوش 
در همین بخش، به زینِت دست شیرین نیز اشاره شده است. شاعر خوش ذوق گنجه، نقش بستن بر دستان شیرین را 
به ستاره و کواکب تشبیه کرده است. »از زینت عروسان در قدیم یکی نقش بر دست کندن بوده که این رسم هنوز 
هم در میان صحرانشینان و روستائیان برقرار است. شهرآرایی به معنی زینت و ِکلّه، پرده ای که برای آرایش عروس 
می زنند؛ یعنی عروس شب برای زینت، دست خود را به خال ستاره منقش و از زینت کواکب پرده ی آرایش بر بست... 
ممکن است که دست به معنی مسند چهار بالش و ُکله به معنی جمع کردن کاکل و گیسو بر سر باشد« )نظامی 1376، 
140(. مسند به معنی جای نشستن و تکیه دادن و مسنِد چهار بالش به منزلۀ تکیه گاه هایی است که سالطین و بزرگان 

در چهار طرف خود قرار می داده اند )دهخدا 1377، 6697 و 20902(.
به شــهرآرایـی انجـم کله بـربسـت عروس شب چو نقش افکند بر دست 

شاعر در بخش »خسرو و شیرین در قصر«، چند مورد از زیورآالت شیرین را ذکر کرده است. شیرین به استـقبال 
خسرو رفته و به احترام او، گوشواره از گـوش باز کرده و زیر ُسم شبدیز –اسب خسرو- می اندازد و دانه های مروارید 
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گردنبند را به نشانۀ شادباش نثار خسرو می کند:
سم شبـدیـز را کـرد آتـشــیـن نعل گشـاد از گوش گوهرکش بسی لعل 
به فرق افـشـان خســرو کرد پرتـاب همـان صد دانـه مـروارید خوشـاب 

سایر زیورآالتی که شاعر در این بخش از آن نام می برد، فرق بند یا گیسوبند است. شیرین، گاه فرق بند را گره می زد و 
گاه آن را باز کرده، گیسوان خود را بر چهره و اطراف پریشان می ساخت. شاعر در این قسمت، مجددا از خلخال شیرین 

نام می برد. )خلخال، نک: 47(
گهـی بر فـرق بنـد آشـفتـه می بــود    گره می بست و بر مه مشک می سود

نه نیــکو کرد بر زنــجیــریان حال ز نیــکو کردن زنــجیر خـــلخــال 
از دیگر زیورآالت شیرین، عنبرینه است: »زیوری که در میان آن عنبر کنند و بر گردن اندازند. هار که از مروارید 
و مهره های عنبر سازند« )دهخدا 1377،  16402( »هار در زبان سانسکریت به معنی حلقه، مروارید، گردن بند« 

)همان23313( است:
که ِعقد عنبــرینه ام پر ز خون است به آه عنبــرینم بین که چـون است 

شاعر گنجه در بخش »پشیمان شدن شیرین«، عالوه بر دست بند، از خلخال نیز نام می برد؛ شاه، دست بند از دست 
و خلخال از پای شیرین باز می کند:

به بــازو بنـــدیش بــازو نمــودی گهی دسـتینه از دســتش ربــودی 
بجــای طــوق در گـردن فکنــدی گهی خـلخـالـهاش از پـای کنــدی 

نقش بستن بر دست و استفاده از گوهر در گوش، آخرین زیورهایی هستند که شاعر در پایان منظومه، در بخش »کشته 
شدن خسرو و خودکشی شیرین« از آن سخن می گوید. نگار: »نقش حنا بر دست و پای« )نظامی  1379، 266(.

فکنـده حلـقه هــای زلـف بر دوش نهــاده گوهـرآگین حلــقه در گوش 
عروسـانـه نگـار افـکنـده بر دسـت کشــیده سرمـه ها در نرگس مـست 

از میان زیورهای ذکر شده در متن برای شیرین، خلخال )مورد ج و د(، گردن بند مروارید )مورد ب( و گوشواره  )مورد د( 
در تصاویر جدول )8( قابل رویت می باشند. شاید پوشیده بودن بدن و ظرافت کار از دالیل تصویر نساختن زیورآالت 

توسط نگارگر در اکثر آثار باشد.
توصیفات شاعر از پوشش خسرو و شیرین در منظومۀ نظامی گنجوی در جدول )9( و در چهار بخش جنسیت، 
رنگ، طرح و زیور همراه با معانی واژه ها به شکل مختصر ارائه شده است و در جدول )10( طرح و رنگ پوشش خسرو 

و شیرین در آثار نگارگری به تصویر درآمده اند. 

جدول8. زیورآالت شیرین )نگارندگان(.

د( بخشی از نگارۀ 7ج( بخشی از نگارۀ 5ب( بخشی از نگارۀ 9الف( بخشی از نگارۀ 13
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11. نتیجه گیری
ارتباطی که میان اکثر هنرها وجود دارد باعث استحکام هنرهای گوناگون شده است. هنرمند با پیوند هنر خود به دیگر 
هنرها، به اثر خود هویت می بخشد. وحدت میان شعر و نگاره، قدمتی طوالنی دارد و اکثر افراد، این ارتباط را باعث 
هویت یافتن نگاره ها می دانند. البته این پیوستگی، باعث رونق یافتن متون مختلف نیز شده است. این مقاله سعی دارد 
که توصیفات مرتبط با پوشش خسرو و شیرین از منظومه را استخراج کرده و به مقایسۀ آنها با پوشش ترسیم شده در 

نگاره های منظومه مربوط به قرن های هشتم تا یازدهم هجری قمری بپردازد.
توصیفات مرتبط با پوشش در منظومه و تأثیرپذیری نگارگر از آنها عبارت اند از:

جنسیت: پارچه های دیبا، خز، خارا، پرند، پرنیان، حریر، زر و قصب برای شیرین و دیبا برای خسرو انتخاب شده است. 
تشخیص جنسیت پوشش در نگاره ها  امکان پذیر نیست و پارچه ی پرزدار، نقشدار، مخطط و یا دارای بافتی از رده های 

زر که بیانگر پارچه ها ی خز، دیبا، خارا و یا قصب باشد، در تصاویر دیده نشد.
رنگ: نظامی، رنگ های آسمان گون، زرد، کبود و ارغوانی را برای شیرین و سیاه و قرمز را برای هر دو شخصیت 
معرفی می کند. در اکثر نگاره ها، رنگ پوشش خسرو، برگرفته از متن است ولی در رنگ پوشش شیرین، تأثیرپذیری 

کمتری از منظومه دیده می شود.
طرح: برای پوشش شیرین از برقع، نقاب، سرآغج، مقنعه، ِمعَجر، شقایق، حمایل و طراز و برای پوشش خسرو از 
واژه های کمربند و َسلَب و برای هر دوی آنها از واژه های کاله و قبا نام برده می شود. توصیفات طرح پوشش خسرو 
قابل قیاس با منظومه نیست؛ زیرا در تمام دوره های تاریخی از چنین پوشش هایی استفاده می شده است. پوشش های 

شیرین به جز در تعداد محدودی از نگاره ها، در اغلب آثار مشاهده نمی شود.
زیور: تنها زیوری که برای خسرو معرفی شده انگشتر اوست. زیورهای شیرین در متن، شامل: گردن بند، دست بند، 

گوشواره، عنبرینه، گیسوبند و فرق بند، خلخال و نقش دست می باشد که برخی از آنها در تصاویر مشاهده شدند.
عوامل تأثیرگذار بر اجرای پوشش شخصیت ها در نگاره ها به چند دسته تقسیم می شوند:

الف( نگاره ها، با تأثیرپذیرِی متفاوت از متن ایجاد شده اند. برخی هنرمندان، نگاهی سطحی به منظومه داشته اند 
از داستان  آنچه که شاعر فقط در بخشی  که موجب ترکیب پوشش ها در بخش های مختلف شده است؛ در واقع 
بیان داشته، توسط نگارگر در تمام داستان اجرا شده است. همچنین برخی تصاویر، فقط با توصیف ظاهری منظومه 
هماهنگ هستند. در واقع، نگارگر متوجه رازگونه بودن منظومه نشده  است و این ویژگی، در انتخاب رنگ پوشش 

خسرو به خوبی مشاهده می شود.
ب( هرچه تاریخ اجرای اثر نگارگری از زمان سرودن منظومه بیشتر می شود، تأثیرپذیری نگارگر از متن منظومه، 
کمتر است؛ تا جایی که نظر نگارگر پیشین بر نظر شاعر مقدم شده است؛ در واقع نگارگر برای اجرای اثر خود بیش از 
آنکه به متن اصلی و نظر شاعر اهمیت دهد، به تصویر ارائه شده توسط نگارگر پیش از خود توجه کرده و از آن برای 
اجرای اثر الهام گرفته است. بنابراین، هنرمندان تصویرساز متقدم که فاصلۀ زمانی کمتری با تاریخ ایجاد منظومه دارند، 

وفاداری بیشتری به متن منظومه و نظر شاعر داشته اند.
از حد معمول در  بلندتر  این رو، مواردی مانند آستیِن  از  نیز بهره گرفته است،  از فرهنگ زمان خود  ج( نگارگر 
نگاره های دورۀ تیموریان دیده می شود. باتوجه به این نوع اثرپذیرِی نگارگر، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی 

به بررسی اشتراک و افتراق پوشش در سه اصل منظومه، نگاره و دوره های تاریخی نیز پرداخته شود.
در کتاب جهان دوگانه  مینیاتور ایرانی، علت انتخاب رنگ قرمز برای پوشش خسرو، جایگزین کردن شاه طهماسب 
اول در شخصیت خسرو عنوان شده است: »چون تهماسب در برج دلو به دنیا آمده و ستاره دلو به رنگ سرخ است« 
)نظرلی، 1390: 76(؛ اما به نظر می رسد که نگارگر با در نظر گرفتن اشارۀ شاعر، رنگ قرمز را برای پوشش خسرو 

انتخاب کرده است.
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جدول9. توصیفات شاعر از پوشش خسرو و شیرین در منظومه نظامی گنجوی )نگارندگان(.

شیرینخسروتوصیفاشارات شاعر
پارچه ی ابریشمی لطیف در رنگ های مختلف و گاهی نقش دار دیبا

جامه ی ابریشمی ساده، موج دار یا مخطط، سفید یا رنگینخارا

پوستی گران بها از نوعی حیوانخز

پارچه  از ابریشم سالم و بلند و کمی براقحریر

پارچه ی ظریف کتان یا کتان و  ابریشم. گاهی با طال و نقرهَقَصب

فلزی زرد رنگ و گران قیمت برای ساخت زیورآالت و سکهزر

حریر ساده، کمی براق و بدون نقش از ابریشمپرند

حریر ساده و منقوش از ابریشم سالم و بلند و کمی براقپرنیان

تیره، آنچه به رنگ زغال استسیاه

سرخ، از رنگ های سه گانه اصلیقرمز

قرمز مایل به بنفشارغوانی

هر آنچه که به رنگ زر باشدزرد

آبی، نیلی، سرمه ای، سیاهآسمان گون

آبی، سیاه، سبزکبود
پوشش سرکاله

پوشش باالتنه و جلو بازقبا

آنچه به کمر بندندکمربند

جامه ی ضخیم و درشت، مانند خفتان و جوشنَسلَب

پارچه ی ابریشمی برای پوشش گردن و بناگوششقایق

گیسوپوش زنان در زیر مقنعه که گیسو را در کیسه آن نهندسرآغوش 

کتابت و خط بر جامه. کنار پارچه که به رنگی خارج از متن ملون گردد.طراز

روسری، سرپوش، چارقدِمعَجر

چارقد، لچک، سرپوش، پارچه ای که زن سر خود را با آن بپوشاندمقنعه

پوشاننده ی چهرهبرقع و نقاب

آنچه به شانه و پهلو آویزندحمایل

حلقه ای معموال فلزی همراه با نگین برای زینت دستانگشتر

از جنس طال، حلقه ای که در پا کنندخلخال

زینتی که در گوش آویزندگوشواره

نقش افکندن بر دست به وسیله خال کوبی یا حنا بستننقش دست

پیرایه ای از سنگ  یا فلز قیمتی که به گردن آویزند، گلوبندگردن بند

زیوری که در میان آن عنبر کنند و بر گردن اندازند، گردن بندعنبرینه

زیور دستدست بند

به منزله ی زیور سر و مو استفرق بند و گیسوبند

ـت
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ـیـ
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جدول10. پوشش خسرو و شیرین در نگاره های 1 تا 14 )نگارندگان(.
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