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Iconology of Layla and Majnun Painting Illustrated on Seljuk Pottery
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چکیده

بیان مسئله :داستان عشق لیلی و مجنون حدیث دو دلداده است که عالوه بر شعر ،در نگارگری ایرانی نیز از
اهمیت ویژهای برخوردار بوده و همواره حوادث گوناگون آن ،در مکاتب مختلف نگارگری ایرانی نقاشی شده
ب سفالی
است .براساس مطالعات انجامشده ،صحنۀ لیلی و مجنون در مکتبخانه ،برای نخستینبار در بشقا 
سلجوقی ترسیم شد ه و پس از آن ،در مکاتب مختلفی همچون هرات و شیراز و ...بارها تکرار شد ه است .مقالۀ
حاضر به بررسی جنبههای ساختاری و محتوایی اولین نمونه از تصویرگری «لیلی و مجنون در مکتبخانه»
همگامی مثنوی نظامی با نگارگری
در سفالینۀ سلجوقی میپردازد .در بررسیهایی که تاکنون صورت گرفته،
ِ
مطرح میشود .اروین پانوفسکی اما برای تفسیر موضوعی آثار هنری ،عالوه بر شناسایی متون ادبی ،شیوۀ
اندیشیدن یک ملت را در یک دورۀ خاص الزم میداند .بنابراین ،دغدغۀ نگارندگان پاسخگویی به این پرسش
است که الگوهای بصری و مفهومی نگارۀ «لیلی و مجنون در مکتبخانه» در سفالینۀ سلجوقی ،عالوه بر مثنوی
نظامی با کدام اندیشۀ حاکم در عصر سلجوقی ارتباط دارد؟
هدف :در عصر سلجوقی ،احمد غزالی از اندیشمندان ایرانی (متوفی 520هجری 1126 /میالدی) ،آرای خویش
را در باب مفهوم عشق با تفسیرهای بدیعی ارائه کرد و تحوالتی چشمگیر در نگرش عارفانۀ ایرانی پدید آورد .از
این رو ،هدف اصلی این مقاله ،کشف ارتباط میان اندیشۀ نوین احمد غزالی مبنی بر کمال عشق با تصویرگری
اثر مورد پژوهش است.
روش تحقیق :در این پژوهش ،مطالب به طریق اسنادی و کتابخانهای گردآوری شدهاند و روش تحقیق،
تاریخی-تحلیلی است .شناخت محتوای درونی تصویر از طریق رویکرد آیکونولوژی پانوفسکی و در سه مرحلۀ
توصیف پیشآیکونوگرافی ،تحلیل آیکونوگرافی و تفسیر آیکونولوژی به انجام رسیده است.
نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد الگوهای بصری و مفهومی سفالینۀ سلجوقی با نقش لیلی و مجنون در کالبد
دو کودک خردسال در مکتبخانه ،تلفیقی از گفتمان ادبی نظامی و شیوۀ اندیشیدن نوین احمد غزالی در باب
سرشت عشق لیلی و مجنون است.
واژگان کلیدی :لیلی و مجنون ،آیکونولوژی ،احمد غزالی ،سفالگری سلجوقی.
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری سهیال نمازعلیزاده تحت عنوان «تأثیر
آرای دینی و فلسفی قرون  ۵و  ۶هجری قمری ۱۱ /و  ۱۲میالدی ایران بر
شمایل انسان در هنر سلجوقی (مطالعۀ موردی :سفال سلجوقی)» است که

به راهنمایی دکتر اشرفالسادات موسویلر در دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا
(س) ارائه شده است.
** نویسندۀ مسئولa.mousavilar@alzahra.ac.ir ۰۹۱۲۱۲۶۶۳۲ :
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مقدمه و بیان مسئله
در طول تاریخ ،سفالینهها ابزاری با ارزش برای بیان تخیالت،
اعتقادات و باورهای آدمی بودهاند .در دورۀ سلجوقیان که یکی
از ادوار مهم تاریخ هنر ایران به شمار میآید ،هنر سفالگری
به پیشرفت چشمگیری نائل آمد و علیرغم منع تجسدگرایی
حاکم ،تصویرگری دلدادگیهای انسان از جمله حدیث عاشقانۀ
لیلی و مجنون ،جلوهای ویژه به سفالینهها بخشید .مطالعۀ
نگارههای ایران در مکاتب مختلف نقاشی نشان میدهد که
حوادث گوناگون داستان عشق لیلی و مجنون ،بستر مناسبی
برای تصویرگری فراهم آورد ه و همواره صحنههای متنوع آن
نقاشی شده است؛ از جمله آوردن مجنون به خیمۀ لیلی با
زنجیر ،دیدار نزدیکان مجنون با او در بیابان ،سوگواری همسر
لیلی و زاری مجنون بر مزار لیلی ،مالقات لیلی و مجنون در
بیشه و دیدار لیلی و مجنون در مکتبخانه .مقالۀ حاضر به
بررسی جنبههای ساختاری و محتوایی اولین نمونۀ تصویرگری
صحنۀ لیلی و مجنون در مکتبخانه میپردازد که در یک
بشقاب سفالی سلجوقی به تصویر کشیده شدهاست .با توجه به
ویژگیهای منحصربهفرد این اثر ،به نظر میرسد این تحقیق به
مطالعۀ نگرش عارفانۀ احمد غزالی نیز نیازمند است؛ زیرا آرای
احمد غزالی در باب عشق و حاالت گوناگون آن ،تأثیر فراوانی
بر اندیشۀ عرفانی و ادب فارسی بر جای نهاده است .بنابراین،
واکاوی در اندیشۀ احمد غزالی در باب عشق و کشف ارتباط آن
با تصویرگری لیلی و مجنون در سفال سلجوقی ،مسئلهای است
که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.
پیشینۀ پژوهش
اهمیت داستان عشق لیلی و مجنون ،زمینۀ پژوهش در
حوزههای مختلف هنر از جمله نگارگری ،خوشنویسی،
تئاتر و ...را فراهم آورده است .در عرصۀ نگارگری ،مقاله با
عنوان «سوگواری بر شوی لیلی» ،مقایسهای تطبیقی میان
اشعاری از لیلی و مجنون نظامی و نگارۀ منسوب به شیخزاده
انجام داده است تا بر همگامی نگاره با شعر صحه گذارد
(رهنورد و منتظری .)1388 ،مقالۀ دیگ ر «تفسیر نقش لیلی
و مجنون در آثار غیاثالدین ،با رویکرد آیکونولوژی» نام
دارد که نقوش لیلی و مجنون را با توجه به عوامل فرهنگی
مورد پسند مردم در دورۀ صفوی مورد ارزیابی قرار داده است
(فضل وزیری و تندی .)1396 ،مقالهای با عنوان «نقد
معناشناختی در مطالعۀ تطبیقی ادبیات و نقاشی با تکیه بر
داستان لیلی و مجنون» نیز تعدادی از نگارههای لیلی و مجنون
را براساس نظریات نشانهشناسی امبرتو اکو و گرماس بررسی
کرده است و با تطبیق متن و تصویر ،معنای نهفته در این آثار
را مورد ارزیابی قرار میدهد (محمدی وکیل .)1388 ،در این
پژوهش اما ،عالوه بر اشعار نظامی بر اهمیت شیوۀ اندیشۀ نوین
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احمد غزالی در باب مفهوم عشق و بازتاب آن بر تصویرگری
سفالینۀ سلجوقی تأکید میشود.
روش تحقیق
در جستار پیش رو ،مطالب به طریق اسنادی و کتابخانهای
گردآوری شده و روش تحقیق ،تاریخی-تحلیلی است .مبانی
نظری این مقاله براساس آرای اروین پانوفسکی بوده و طی سه
مرحله (توصیف پیشآیکونوگرافی ،تحلیل آیکونوگرافی ،تفسیر
آیکونولوژی) به انجام رسیده است .دلیل انتخاب این روش،
ویژگی خاص آن در شناخت مفاهیم نهفته در آثار هنری است.
سفالگری سلجوقی
در عصر سلجوقیان ،سفالگری پیشرفت چشمگیری کرد و
سفالگران بیش از همه در زمینۀ ساخت دو گروه از ظروف
جالدار و مینایی تبحر یافتند (گشایش .)۲۳۱ ،۱۳۸۴ ،در
نقوش ظروف سفالی سلجوقی ،گرایش به سنتهای هنر ایران
رواج یافت و بازگشت به سنتهای پیشین ایران موجب شد
موضوعهایی چون نخجیرگاه ،نقشمایههای متقارن سواران،
درخت ،پیچک ،رقاصان و فرشتگان که پیشتر در آثار
هنری اشکانی و ساسانی وجود داشتند ،دوباره تکرار شوند
(پاکباز .)۵۷۶ ،۱۳۸۵ ،این پژوهش تالش دارد نگارۀ لیلی و
مجنون در مکتبخانه را که در سفالینۀ سلجوقی به تصویر
درآمده است ،بر سیاق مطالعۀ موردی و بر محور یک
روششناسی خاص با رویکرد آیکونولوژی تحلیل کند .از این
رو ،شرح خالصهای از این رویکرد ضرورت مییابد.
آیکونولوژی
اروین پانوفسکی ،مورخ هنر اهل آلمان (۱۸۹۲-۱۹۶۸م ،).برای
دستیابی به معانی نهفته در آثار هنری ،زمینههای تاریخی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مرتبط با آثار را بررسی نمود و
به جستجوی باورهای مذهبی ،فلسفی و گرایشهای گوناگون
یک دوره ،کشور و ملت برآمد ( .)Panofsky, 1972, 16او به
منظور کشف الیههای پنهان معنایی در آثار هنری ،سه مرحله
را پیشنهاد کرد .طرح وی با مرحلۀ توصیف پیشآیکونوگرافی
آغاز میشود و شامل توصیف تصویر و الگوهای بصری اثر است
( .)Orrelle & Horwitz, 2016, 6مرحلۀ دوم ،تحلیل
آیکونوگرافی است که به تصاویر ،داستانها و تمثیلها
به جای بنمایهها میپردازد .این تحلیل ،شناخت
نسبت به موضوعات یا مفاهیم خاص منتقلشده از راه
منابع ادبی یا سنتهای شفاهی را بدیهی میانگارد
(پانوفسکی .)۴۴ ،۱۳۹۶ ،مرحلۀ سوم ،تفسیر آیکونوگرافی
است که پانوفسکی آن را آیکونولوژی نامید .آیکونولوژی با
ارزشهای نمادین مستتر در تصاویر در ارتباط است .ارزشها و
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تصویر  .۱لیلی و مجنون در مکتبخانه ،سفالینۀ سلجوقی ،کاشان ،اواخر قرن
ششم هجری ،مأخذ.Cuartola, 2006, 103 :

تصویر  .۲لیلی و مجنون در مکتبخانه ،هرات ۸۳۱ ،هجری ،میرخلیل مصور،
مأخذ :آژند.۲۸۳ ،۱۳۸۹ ،

نمادهایی فراگیر که اساس شیوۀ اندیشیدن یک ملت بر آن بنا
شده و فرهنگ و جهانبینی افراد جامعه نیز متأثر از آن است
(.)Orrelle & Horwitz, 2016, 6

............................................................

آیکونولوژی نگارۀ لیلی و مجنون در سفالینۀ سلجوقی
(صحنۀ مکتبخانه)
در زمینۀ مطالعات آیکونولوژی ،پانوفسکی برای درک آثار هنری
سه مرحلۀ توصیف پیشآیکونوگرافی ،تحلیل آیکونوگرافی و
تفسیر آیکونولوژی را مطرح کرد .بنابراین در این بخش تصویر
 1براساس آرای پانوفسکی مورد تحلیل قرار میگیرد؛ تصویر 1
نمونهای نادر از سفالهای سلجوقی است و لیلی و مجنون را در
کالبد دو کودک خردسال در مکتبخانه به نمایش میگذارد.
 .۱توصیف پیشآیکونوگرافی :تصویر  ،۱بشقاب زرینفام
سلجوقی است که قطر آن ۴۷/۵ ،سانتیمتر ،ساخت کاشان و
متعلق به مجموعۀ کپنهاگ است ( .)Cuartola, 2006, 103در
مرکز این نگاره یا نقطۀ تأکیدی تصویر ،مردی که احتماالً معلم
بوده ،با ریش بلند به تصویر کشیده شدهاست که کالهی بر سر
و ترکهای در دست دارد .در باالی شانۀ او ،رحلی دیده میشود
که بر روی آن ،کتابی باز قرار دارد .در این تصویر که احتماالً
مربوط به کالس درس است 24 ،دختر و پسر خردسال که در
هیچیک از آنها نشانههای بلوغ دیده نمیشود ،به صورت دایرهوار
به دور معلم نشستهاند .فضای مثبت و منفی و ترکیببندی
تجسمی حاکم بر این سفالینه از تعادل و وحدت برخوردار است.
الگوهای بصری ،ساده و بیپیرایه و متناسب با فضای اسالمی
عصر سلجوقی و صفحۀ مدور سفالینه است .چهرهها آرام ،موقر
و به سبک هنر این دوره با صورت گرد ،بینی کشیده ،دهان

غنچه ،ابروانی همچون کمند و چشمان بادامی نقاشی شدهاند.
براساس الگوهای عینی تصویر ،معلم به سمت چپ مینگرد و
با جهت حرکت ترکهاش ،توجه خردساالن را نیز به این سمت
جلب میکند .بُردار دیدگانی دختران و پسران نیز به سمت
چپ است ،اما فقط یک پسر که در باال و پشت به معلم نشسته
به سمت راست و چهرۀ دختری مینگرد که او هم در کنار پسر
و پشت به معلم نشسته و پسر را نگاه میکند .آندو ،فارغ از
درس و معلم ،فقط به یکدیگر توجه دارند .دیگر همکالسیها
مشغول علمآموزی بوده و لوحههایی در دست دارند که بر روی
آنها ،کلماتی همچون «دانا» ،نوشته شده است .مهمترین وجه
تمایز این نگاره با نگارههایی که تحت عنوان لیلی و مجنون در
مکتبخانه و در مکاتب مختلف ایران نقاشی شدهاند ،این است
که سفالگر سلجوقی بدون استفاده از عناصر فیزیکی معماری به
معرفی مکان داستان یعنی مکتبخانه میپردازد .این در حالی
است که در دیگر نمونهها ،که بارها در مکاتب مختلف نقاشی
ایران تکرار شدهاند ،بیان مختصات عوامل این مکان از طریق
ترسیم مؤلفههای ساختمانی است .تصاویر  ۳ ،۲و  ۴نمونههایی
از این نگارهها هستند که کنشهای بصری آنها بر کاربرد عوامل
ملموس معماری همچون ستون ،مناره ،گنبد و کاشیهای الوان
و القای همزمان فضای مدرسه و مسجد ،فضای بیرونی و داخلی
و پیوند متن و تصویر داللت دارند.
 .۲تحلیل آیکونوگرافی :با مشاهدۀ بشقاب مصور سفالی مورد
نظر و بررسی منابع ادبی میتوان دریافت این تصویر به مثنوی
لیلی و مجنون نظامی اشاره دارد که خود برگرفته از عشق
عذری است .داستان عشق مجنون (قیسبنملوحبنمزاحم) و
لیلی (بنت سعد) از قبیلۀ بنی عامر نمونهای از عشق عفیفانۀ
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تصویر  .۳لیلی و مجنون در مکتبخانه ،هرات ،حدود  ۸۳۴هجری ،مأخذ:

...........................................................

www.arthermitage.org

تصویر  .4لیلی و مجنون در مکتبخانه ،خمسۀ نظامی ،حدود  881هجری،
مأخذ :آژند.472 ،1389 ،
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عذری است (صفا .)803 ،1391 ،این عشق جسمانی ،ناسوتی
و زمینی است (ستاری .)276 ،1397 ،و به درد ،رنج و سرانجام
مرگ میانجامد (کربن .)۲۵۶ ،۱۳۹۵ ،در سدههای اولیۀ اسالم،
در ایران داستان عشق عفیفانه و نافرجام لیلی و مجنون تنها
یک حکایت محلی عربی بود ،اما بهتدریج در اشعار شاعران
پارسی از جمله رودکی ،بابا طاهر عریان و ناصر خسرو راه یافت.
نظامی در قرن ششم هجری ،حدیث یک عشق بدوی عربی
را به نظم کشید و تا سطح یک شاهکار ادبی ارتقا داد (مؤید،
 .)۵۳۱ ،۱۳۷۱براساس روایت نظامی ،آغاز دلدادگی لیلی و
مجنون ،در مکتبخانه و در کودکی است.
کز هفت به ده رسید سالش
افسانۀ خلق شد جمالش
شد جان پدر به روی او شاد
از خانه به مکتبش فرستاد
نظامی پس از توصیف کماالت و جماالت لیلی و مجنون،
دلدادگی کودکانۀ آنها را در مکتبخانه توصیف میکند.
یاران به حساب علم خوانی
ایشان به حساب مهربانی
یاران ورقی ز علم خواندند
ایشان نفسی به عشق راندند
یاران سخن از لغت سرشتند
ایشان لغتی دگر نوشتند
(ثروتیان.)324 ،1394 ،
نظامی با برجستهکردن عشق لیلی و مجنون وجه تمایز این
دو را از دیگر شاگردان بیان میکند .سفالگر سلجوقی نیز با
بهرهگیری از عناصر نمادین (همسویی جهت حرکت ترکۀ
معلم و نگاه شاگردان ،چرخش صورت تنها یک چهره برخالف
دیگران و تالقی نگاه لیلی و مجنون) انقطاع دو دلداده را در
جمع شاگردان نشان میدهد .بدین ترتیب ،همگامی نقاشی
ایرانی و ادبیات که همواره در بررسی نگارگری ایران به آن
تأکید شده ،آشکار میشود.
 .۳تفسیر آیکونولوژی :همانطور که بیان شد ،این مرحله منوط
به شناسایی ارزشهای نمادین مستتر در تصویر است .از این
رو ،برای نیل به محتوای درونی نگارۀ «لیلی و مجنون در
مکتبخانه» مصور در سفالینۀ سلجوقی ،عالوه بر آشنایی منابع
ادبی ایرانی مرتبط با تصویر ،شناخت تعابیر و تفاسیر نهفته در
شیوۀ اندیشیدن حاکم در عصر سلجوقی درباب سرشت عشق
لیلی و مجنون نیز ضرورت مییابد.
احمد غزالی (متوفی 520هجری 1126 /میالدی) اندیشههای
خویش را درباب مفهوم عشق با تفسیرهای بدیعی ارائه نمود
و تحوالتی چشمگیر در نظریات عشقی پدیدآورد .در نظریۀ
عشقی ناب احمد غزالی ،عاشق و معشوق در وحدت جوهر ناب
عشق استحاله مییابند (کربن .)258 ،1395 ،او در توصیف
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مراحل عشق انسان از آغاز تا کمال ،از عشق مجنون یاد کرده
و میگوید« :تا بدایت عشق ب َود ،هرجا که مشابه آن حدیث
بیند ،همه بدوست گیرد» (غزالی .)22 ،1368 ،سپس،
مصائب عشق لیلی و مجنون را بر میشمرد و میگوید:
«اهل قبیلۀ مجنون به قبیلۀ لیلی گفتند :این مرد از عشق
لیلی هالک خواهد شد .چه زیان دارد اگر یکبار او لیلی را
ببیند؟ گفتند :ما را از این معنی هیچ بخلی نیست ،ولیکن
مجنون خود تاب دیدار او ندارد .مجنون را بیاوردند ،هنوز
سایۀ لیلی پیدا نگشته بود که مجنون بر خاک در پست شد»
(همان.)24 ،
از منظر غزالی «چون عشق به کمال رسد ،اُنسش از اغیار
منقطع گردد ،ا ّال از آنچه تعلق بدو دارد و چون به کمالتر
برسد ،این نیز َسلوت برخیزد که َسلوت در عشق نقصان ب َود
وصال باید که هیزم آتش .شوق آید تا زیادت شود .و این آن
قدم است که معشوق را کمال داند و اتحاد طلب کند و هرچه
بیرون این ب َود او را سیری نکند» (همان .)۲۳ ،از منظر احمد
ِ
غزالی ،در مرحلۀ کمال و پختگی عشق ،مجنون دیگر لیلی را
به چشم سر نمیبیند و مالمت ظاهربینان را به جان میخرد
(ستاری.)۳۴۹ ،۱۳۹۷ ،
بنابر دیدگاه غزالی« ،کمال عشق در آن است که عاشق فقط
به معشوق و سرانجام به عین عشق ُخرسند شود و به چیز
دیگر خود را تسلی ندهد» (غزالی .)115 ،1368 ،در این
مرحله از کمال عشق ،هنگامی که عاشق خود را در معشوق
مشاهده میکند ،خود و جمال خود را تنها در نگاه عاشقی
میبیند که او را نظاره میکند (کربن.)258 ،1395 ،
غزالی حقیقت وصال را اتحاد عاشق و معشوق با عشق دانسته

و معتقد است «این نقطه ،از علم متواری است .چون عشق
به کمال رسد ،قوت از خود خورد و از بیرون کاری ندارد»
(غزالی .)49 ،1368 ،غزالی عشق شهوانی را ناپسند دانست.
او معتقد بوده که عشق لیلی و مجنون ،کار دل و پسندیده
است .از منظر او عشق مجازی مجنون به لیلی ،پاک و عاری
از شهوت است و مجنون را برای کشیدن بار الهی میپروراند
(ستاری( )174 ،1397 ،جدول .)1
بحث
بنابر اندیشۀ نوین احمد غزالی در باب سرشت عشق لیلی و
مجنون که پیش از مثنوی نظامی مطرح شد ،به نظر میرسد
تصویرگری عشق کودکانۀ لیلی و مجنون در مکتبخانه به
عشق مجازیِ پسندیده و پاکی داللت دارد که به قول احمد
غزالی از دل برمیخیزد نه از شهوت .سفالگر سلجوقی ،لیلی
و مجنون را در مکتبخانه ترسیم میکند و آگاهانه واژۀ دانا
را بر روی لوح مینگارد تا اهمیت علم و دانش را به طور
یکسان برای دختران و پسران ایرانی نشان دهد ،اما در این
تصویر ،لیلی و مجنون ساختار معلممحور مکتبخانه را شکسته
و دانایی را نه در علوم ،بلکه در یکدیگر مییابند .در این تصویر،
لیلی و مجنون از علم متواری و تنها نظارهگر یکدیگر هستند.
مبین استحالۀ عاشق و
این رفتار براساس نگرش احمد غزالیّ ،
معشوق در جوهر عشق است .از منظر غزالی ،در کمال عشق،
عاشق و معشوق از علم متواری و با عشق متحد و ُخرسندند.
تصویر سفالینۀ سلجوقی نیز علیرغم فراق حاکم بر روایت
داستان ،غمی را در چهرۀ لیلی و مجنون نشان نمیدهد .به
نظر میرسد ترسیم لیلی در کنار مجنون و مجنون در کنار

جدول  .۱مطالعۀ تطبیقی عشق ُعذری ،دیدگاه احمد غزالی و نظامی ،با تصویرگری عشق لیلی مجنون در سفالینۀ سلجوقی .مأخذ :نگارندگان.

(عرب جاهلی)

(متوفی  ۵۲۰هجری)

(متوفی  ۶۰۷هجری)

(اواخر قرن ششم هجری)

سرآغاز عشق

زمینی ،ناسوتی ،جسمانی

سرشت الهی دارد.

در خُ ردسالی و مکتبخانه

در خُ ردسالی و مکتبخانه

مراحل عشق

دردآور ،ناامیدکننده ،کشنده

دشوار اما خُ رسند و امیدوار

دردآور ،ناامیدکننده ،کشنده

خُ رسند و امیدوار

بی فرجام

وصال یعنی وحدت عاشق و
معشوق با عشق

بیفرجام

احتماالً وصال از طریق ترسیم
لیلی در کنار مجنون القا میشود.

نقش علم

-

از علم متواری

از علم متواری

از علم متواری

ارتباط

-

عاشق و معشوق از اغیار
منقطعاند.

مرگ

کمال عشق یعنی اتحاد عاشق و
معشوق با عشق

وصال

با دیگران
فرجام عشق

لیلی و مجنون فارغ از درس ،معلم لیلی و مجنون در مکتبخانه و در
میان معلم و همکالسیها تصویر
و همکالسیها هستند.
شدهاند ،اما از آنها منقطعاند.
مرگ

لیلی با من است و من با لیلی یعنی
اتحاد عاشق و معشوق با عشق

............................................................

عشق عذری

احمد غزالی

نظامی

سفالینۀ سلجوقی

..............................................................................
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لیلی ،در یک حرکت د ّوار که در آن ،نقطۀ آغازین عشق با
نهایت آن بر یکدیگر منطبق میشود ،به الیۀ پنهان معنایی
«لیلی با من است و من با لیلی» یعنی اتحاد عاشق و معشوق
با سرشت عشق داللت دارد.
نتیجهگیری
در این جستار ،نگارۀ لیلی و مجنون در مکتبخانه که
نخستینبار در سفالینۀ سلجوقی به تصویر درآمده و پس از
آن ،بارها در مکاتب مختلف ایران نقاشی شده است ،براساس
آرای اروین پانوفسکی بررسی شد .نتایج نشان داد که الگوهای
بصری سفالینۀ سلجوقی ،در تناسب با هنر سلجوقی و در
کسوت و فضای اسالمی ترسیم شدهاند .با توجه به گفتمان
ادبی رایج در عصر سلجوقی ،مضامین در تطابق با مثنوی لیلی
و مجنون نظامی بوده که خود ،برگرفته از عشق ناخشنود،
دردآور ،بیوصال و ُکشندۀ عذری در ادب عرب است .بنا بر
مطالعات این پژوهش ،به نظر میرسد عشق لیلی و مجنون
که در فرهنگ و ادب عرب شکل گرفته ،در عصر سلجوقی
با اندیشۀ نوین احمد غزالی استحاله شده و در سفالنگاری
این دوره بازتاب یافته است .از این رو ،نمایش دلباختگی دو
کودک نابالغ در کالس درس ،تأکید بر تالقی نگاه لیلی و
مجنون برخالف بُردار دیدگانی معلم و همکالسیها ،انقطاع
آن دو از معلم و همکالسیها و بیتوجهی به علم ،علیرغم
حضور آنها در مکتبخانهای که در سفالینۀ سلجوقی به تصویر
کشیده شده ،احتماالً معطوف به آرای احمد غزالی مبنی بر
ُخرسندی و امیدواری عاشق و معشوق در مرتبۀ کمال عشق
است .بدین ترتیب ،نگارۀ لیلی و مجنون در مکتبخانه در
سفالینۀ سلجوقی ،پیوند شعر و اندیشۀ ایرانی را با سفالنگاری
عصر سلجوقی آشکار میسازد.
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