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تحلیــل بصــری نــگاره شــیخمهنه و پیرمــرد روســتایی کمالالدیــن
بهــزاد در منطقالطیــر عطــار*
چکیده:
نقاشــیایرانی در تلفیــق بــا کتابآرایــی و در خدمــت ادبیــات ،جایگاهــی
جمال عربزاده
بــرای نمایــش نبــوغ و عرصـهای بــرای بیــان دیــدگاه و اندیشــه هنرمنــدان
اســتادیار گروه نقاشــی دانشــکده
مســلمان بــه شــمار میآیــد .ایــن پیونــد زمانــی بحثبرانگیزتــر میشــود
تجســمی ،دانشــگاه هنــر تهران
کــه هنرمنــد نگارگــر ســعی در ترســیم مفاهیــم انتزاعــی متنــی عرفانــی
Email: jamalarabzadeh@yahoo.com
دارد .ازآنجاکــه تصویرگــری ایــن نــوع آثــار ادبــی بــه دلیــل قالــب متفــاوت
و خــاص آن کمتــر موردتوجــه نگارگــران بــوده اســت؛ لــذا آثــار مصــور
تکتم حسینی
اینگونــه ادبــی در هنــر ایــران معــدود و اندکشــمار اســت .از میــان
کارشــناس ارشــد تصویرســازی
متــون ادبــی برجایمانــده در ایــن قالــب میتــوان از منطقالطیــر عطــار
دانشــکده تجســمی ،دانشــگاه
یادکــرد .نســخه منطقالطیــر مــوزه متروپولیتــن بــه دلیــل کیفیــت هنــری
هنــر تهران(نویســنده مســئول)
منحصربهفــرد نگارههایــش یکــی از ارزشــمندترین نمونههــای مصــور
Email: toktam.husseini@gmail.com
درمیــان آثــار برجایمانــده از نقاشــی ایــران و دارای اهمیــت پژوهشــی
تاریخ دریافت95/05/19:
زیــادی اســت .ازایــنرو تحلیــل شــیوه منــد تصاویــر یادشــده در بافتــار
تاریخ پذیرش95/08/19:
تاریخــی خــود ،امکانــات تــازهای در زمینــه مطالعــه فرهنگــی ایــن عصــر
بــه ارمغــان خواهــد آورد.
پژوهــش حاضــر تحلیلــی بــر یکــی از نگارههــای ایــن نســخه بــه نــام «شــیخمهنه و پیرمــرد روســتایی» اســت و
پژوهشــگر بــا تکیهبــر باورهــای دینــی -آیینــی هنرمنــد ســعی در واکاوی نمادهــای نــگاره و ارتباطشــان بــا متــن
دارد .روش پژوهــش از نــوع توصیفــی -تحلیلــی بــوده و گــردآوری اطالعــات بــه شــیوه کتابخانــهای اســت .نتایــج
بهدســتآمده نشــانگر آن اســت کــه اعتقــادات و باورهــا و نیــز نــگاه صوفیانــه هنرمنــد در شــکلدهی اثــر نقشــی
عمــده داشــته اســت.
واژگان کلیدی :منطقالطیر ،نماد ،عرفان ،نقاشی ایرانی ،کمالالدین بهزاد ،هرات.

*این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان «توصیف ،تحلیل و تفسیر هشت نگاره از منطقالطیر نسخه موزه متروپولیتن» در دانشکده تجسمی دانشگاه هنر تهران
به راهنمایی نگارنده اول استخراج گردیده است.
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تحلیل بصری نگاره شیخمهنه و پیرمرد روستایی کمالالدین بهزاد در منطقالطیر عطار

مقدمه:
هنرهــای اســامی بــر اســاس تفکــرات و فلســفهای
خلقشــدهاند کــه بــه شــکل مســتقیم ریشــه در باورهــا
و اعتقــادات دینــی هنرمنــدان داشــته و بــر اســاس
همیــن باورهــا مناســبترین شــیوه بــرای ارائــه اثــر،
قالبــی نمادیــن بــوده اســت .نقاشــی نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســت؛ «نســبت فضاســازی مفهومــی همــواره
مدنظــر هنرمنــد نگارگــر بــوده اســت .فضایــی کــه در
آن اصــول دینــی و روحانــی در مــاده تجلــی میکــرد و
بــر محیــط زندگــی روزمــره انســان کــه تأثیــری چنیــن
عمیــق بــر گرایشهــای فکــری و روحــی او دارد ،نقــش
مینهــد( ».پاکبــاز.)91:1380،
ایــن عالــم مثالیــن کــه نگارگــر مســلمان درپــی
تجسمبخشــی بــه آن بــوده ،گاه در ارتبــاط مســتقیم بــا
متــن و گاه کمــی آزادتــر از چارچــوب آن آفریدهشــده
اســت .متــون ادبــی کــه منشــأ ایــن آفرینــش هنرمندانه
بودنــد در انــواع گوناگــون خــود از حماســی تــا عاشــقانه
و عارفانــه موردتوجــه هنرمنــدان واقــع و از ایــن میــان،
ادبیــات عرفانــی بــه دلیــل پیچیدگــی و مفاهیــم
انتزاعــی ،کمتــر از دیگــر انــواع ادبــی دس ـتمایه خلــق
آثــار هنــری قرارگرفتهانــد؛ امــا در بیــن متــون عرفانــی،
«منطقالطیــر عطــار» بــا داشــتن ابیاتــی بــا مفاهیــم
تصویــری غنــی و نیــز فضایــی نمادیــن جایگاهــی ویــژه
یافتــه اســت .یکــی از نســخههای ارزشــمند نگارگــری
ایرانــی کــه زیــر نظــر کمالالدیــن بهــزاد در دوره
تیمــوری و ســلطنت حســین بایقــرا مصــور شــده و
هماکنــون در مــوزه متروپولیتــن نگهــداری میشــود
منطقالطیــر ســال  888ه.ق اســت .پژوهــش پیــشرو
نــگاره «شــیخ مهنــه و پیرمــرد روســتایی» کــه یکــی
از نگارههــای ایــن مجموعــه اســت را ،موردمطالعــه
قــرار میدهــد .نــگاره انتخابشــده یکــی از آثــار
بهــزاد اســت کــه کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
کیفیــت بــاالی نــگاره و همچنیــن اســتفاده نگارگــر از
زبــان نمادیــن پیچیــده و تــا بــه امــروز ناگشــوده در
ســامان دادن بــه المانهــای رســم شــده در تصویــر،
مطالعــه اثــر فــوق را مهــم مینمایــد .بــرای مطالعــه
المــان هــای نمادیــن نــگاره مذکــور پژوهــش ذیــل
بــه مقایســه تطبیقــی متــن نوشــتاری «منطقالطیــر

عطــار» بــا متــن تصویــری نمونــه فــوق میپــردازد.
در ایــن قیــاس وجــوه نمادیــن اثــر هــدف قرارگرفتــه
و ریشــههای احتمالــی آنهــا در دیــن و آییــن و
همچنیــن فرهنگهــای همجــوار مــورد پرســش و
تحلیــل قــرار میگیــرد .مطالعــه فــوق در چارچــوب
روایــات مذهبــی و دیــدگاه عرفانــی صــورت گرفتــه و بنا
بهضــرورت باورهــای مذهبــی هنرمنــد و نیــز شــرایط
سیاســی و اجتماعــی آن روزگار نیــز موردمطالعــه و
بررســی قــرار خواهــد گرفــت .فــرض مقالــه بــر ارتبــاط
معنــادار میــان باورهــای مذهبــی هنرمنــد و زیســت
جهــان اجتماعی/فرهنگــی او و نمادهــای بهکاررفتــه
در نــگاره اســت.
ایــن پژوهــش بــا ســؤاالتی ازایندســت میــزان
پایبنــدی هنرمنــد بــه متــن را موردتوجــه قــرار داده
و بــه منشــأ اســتفاده از نمادهــا و المانهــای بصــری
اثــر توجــه دارد:
آیــا حاصــل تصویرگــری متنــی عرفانــی الزامــاً بــه
نــگارهای عرفانــی ختــم میشــود؟ آیــا باورهــای دینــی
و شــخصی نگارگــر در بهکارگیــری نمادهــا نقشــی
داشــته اســت؟ پاســخ بــه ایــن ســؤاالت و مــوارد مشــابه
دیگــری از ایــن قبیــل بــا یــادآوری تأثیــر باورهــای
دینــی و شــرایط اجتماعــی و سیاســی مرتبــط در
انتخــاب نمادهــا و ترســیم نــگاره بــه مخاطــب جهــت
درک بهتــر نــگاره یــاری مــی رســاند.
پیشینه پژوهش:
پژوهشهــای انجامشــده در رابطــه بــا نــگاره
موردبحــث بســیار کلــی بــوده و بههیچعنــوان
بــه بررســی نــگاره و یــا حتــی فضــای رســم شــده،
اشــارهای نشــده اســت .ایــن پژوهشهــا گاه بــه شــیوه
ســاختاری و فرمالیســتی بــوده ،ماننــد پایاننامــه
کارشناســی ارشــد بــا عنــوان «بررســی نگارههــای
منطقالطیــر عطــار در مکتــب هــرات» توســط مرضیــه
تراجــی( )1393کــه مطالعــه بصــری بــر پایــه تجزیــه
تصویــر بــر پایــه فــرم صــورت گرفتــه اســت و اشــارهای
نیــز بــه نــگاره مذکــور دارد .مقاالتــی نیــز توســط مــوزه
متروپولیتــن در رابطــه بــا ایــن نســخه وجــود دارد
کــه توســط ماریــا لوکنــز سوتیوچوفســکی و دیــک
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دیویــس انجامشــده اســت .همچنیــن در مقــاالت
«  »The Fifteenth- Century Miniaturesو
« »Islamic Art in the Metropolitan Museum

کــه در ایــن هــا نیــز اشــاراتی مختصــر بــه موضــوع متن
نــگاره شــیخ مهنــه و پیرمــرد روســتایی شــده اســت و
ایــن مقــاالت نیــز تمامــی هشــت نــگاره ایــن نســخه
را موردبررســی قــرار دادهانــد .ازایــنرو مقالــه حاضــر
نخســتین پژوهشــی اســت کــه بــه تحلیــل بصــری ایــن
نــگاره میپــردازد.
بستر شکلگیری و موقعیت نگاره:
ســاطین هنرپــرور مغــول کــه در دوره تیموریــان توجه
خاصــی بــه هنرهــا و ســازندگی و آبادانــی ســرزمینهای
تحــت ســلطه خــود داشــتند بــا پذیــرش اســام در
ترویــج تشــیع نیــز کوشــیدند .نکتهای کــه در ایــن دوره
قابلتأمــل اســت و بــر هنرهــای تصویــری بیتأثیــر
نبــوده ،همگامــی تصــوف و تشــیع اســت« .احتــرام بــه
تشــیع در دوره تیموریــان بیوقفــه ادامــه داشــت؛ از
طــرف دیگــر توجــه بــه طریقتهــای صوفیانــه نیــز
بســیار مهــم بــود .عرفــان وحــدت وجــودی ابــن عربــی
در بیــن شــماری از اندیشــمندان صوفــی مســلک نفــوذ
کــرد؛ حروفیــه ،بکتاشــیه ،نعمتاللهیــه ،نوربخشــیه
و البتــه باالتــر از همــه نقشــبندیه هرکــدام هــواداران
خــاص خــود را داشــتند و اعتقــاد شــدید ســاطین و
شــاهزادگان تیمــوری بــه مشــایخ صوفیــه ،فضــا را بــرای
رواج تصــوف مســاعد میکــرد( ».آژنــد.)185:1387،
طریقــت نقشــبندیه در ایــن دوره بســیار محبــوب
و قدرتمنــد بــود .1بهــزاد نیــز کــه از کودکــی تحــت
سرپرســتی آقامیــرک قــرار گرفــت بــا مفاهیــم صوفیانــه
آشــنا گردیــد .بهــزاد بهواســطه میــرک و نبــوغ
ذاتـیاش در میــان بــزرگان و دربــار تیمــوری جایگاهــی
ویــژه یافــت.
نــگاره «شــیخ مهنــه و پیرمــرد روســتایی» آخریــن
تصویــر از مجموعــه منطقالطیــر اســت کــه بــه قلــم
بهــزاد و در مکتــب هــرات تصویــر شــده و در ابعــاد
 19/7در  14/6ســانتیمتر اســت .ایــن نســخه 69
صفحـهای اینــک در مــوزه متروپولیتــن ،در بخــش هنــر
اســامی و گالــری شــماره  455بــه شــماره 63/210
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محافظــت میشــود .محــل قرارگیــری ایــن نــگاره در
نســخه ،صفحــه  49و در ســمت راســت اســت ،متــن
مربــوط بــه آن در پاییــن صفحــه  48ســمت چــپ
آغــاز و تــا بــاالی صفحــه  49ســمت چــپ ادامــه پیــدا
میکنــد( .تصویــر )1
ســه نــگاره از هشــت نــگاره ایــن نســخه کــه بــه قلــم
بهــزاد ترسیمشــده اســت دارای یــک ویژگــی جالــب
و خــاص هســتند؛ اینکــه نگارههــا بــه دو بخــش
تقسیمشــدهاند و نــگاره مزبــور نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســت .در زیــل بــه توضیحاتــی پیرامــون
بخــش هــای ایــن نــگاره مــی پردازیــم:
بخش اول نگاره
ایــن نــگاره ،تصویــری از روایــت چهلویکــم از
منطقالطیــر و همچنیــن پنجمیــن حکایــت از وادی
طلــب اســت و ماجــرای عارفــی بــه نــام شــیخ ابوســعید
مهنــه 2اســت ،شــیخ کــه از رکــود خــود در عرفــان
دچــار ناراحتــی شــده باحالتــی آشــفته و ناراحــت بــه
صحــرا گام نهــاده اســت.
...شــیخ ســوی او شــد و کــردش ســام  /شــرح دادش
حــال قبــض خــود تمــام

تصویر  -1شیخمهنه و پیرمرد روستایی ،نسخهبرداریشده در هرات  888ق .موزه
هنر متروپولیتن مأخذ)www.metmuseum.org ،1394 (:
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پیــر چــون بشــنید گفــت ای بوســعید  /از فــرود فــرش
تــا عــرش مجیــد
گــر کننــد ایــن جملــه پــر ارزن تمــام  /نــه بــه یــک
کــرت ،بــه صــد کــرت مــدام...
در ابیــات بعــدی حکایــت ،شــاعر بهضــرورت طلــب
و صبــوری بــر آن تأکیــد میکنــد .ابیاتــی کــه درون
کادرهــای نــگاره نوشتهشــدهاند ،بیتهــای ســوم تــا
ششــم حکایــت هســتند.
یافتههــای ایــن بخــش از نــگاره مشــتمل بــر اشــاراتی
اســت کــه نگارگــر در قالبــی نمادیــن بــدان پرداختــه
اســت .ایــن نمادپردازیهــا کــه بهزعــم پژوهشــگر
در باورهــا و اندیشــه صوفیانــه هنرمنــد ریشــهدارند
شــامل انتخــاب پالــت رنگــی خاصــی اســت کــه
همســو بامعنــای حکایــت اســت و لباسهایــی کــه

گرچــه لبــاس معمــول مــردم بــوده اســت ولــی هرکــدام
از منظــر متصوفــه دارای معانــی خاصــی اســت کــه در
ادامــه بــدان پرداختــه میشــود .نکتــه حائــز اهمیــت
دیگــر ،اطالعاتــی اســت کــه هنرمنــد از نحــوه پوشــش،
ابــزار کشــاورزی ،نــوع و گونــه حیواناتــی کــه در آن
محــدوده جغرافیایــی و آن برهــه زمانــی در محــل
زندگــیاش وجــود داشــته ،بــه مــا میدهــد.در ایــن
اثــر ،هنرمنــد بخــش پایینــی کادر را بــرای ترســیم
حکایــت شــیخ مهنــه انتخــاب کــرده اســت .بــا مراجعــه
بــه متــن اشــعار میتــوان دریافــت کــه اطالعــات
کمــی بــرای کمــک بــه تصویرســازی ایــن حکایــت
وجــود دارد و اشــارهای بــه فضــا و حــاالت افــراد نشــده
اســت .تنهــا ذکرشــده کــه شــیخ بهســوی بیابــان بــه
راه افتــاد و در آنجــا بــا پیرمــردی کــه در حــال شــخم
زدن بــود ،مشــغول صحبــت شــد؛ امــا آنچــه در تصویــر
دیــده میشــود فضایــی کوهســتانی و خشــک اســت و
پیرمــردی کــه بــا دو گاو ،زمینــی بایــر را شــخم میزنــد.
بهــزاد از پالــت رنگــی خاصــی نیــز در ایــن نــگاره
اســتفاده کــرده اســت ،بــه ایــن شــکل کــه رنگهــای
غالــب در تصویــر خاکســتری و بهخوبــی گویــای انــدوه
و قبــض شــیخ هســتند .هنرمنــد همچنیــن بــا تکیهبــر
ســبک واقعنمایــی کــه خــود مبــدع آن بــوده اســت
اطالعــات مفیــدی در رابطــه بــا ابــزار و ادوات کشــاورزی
و زیســتبوم جغرافیــای خــود بــه مــا میدهــد.

عــاوه بــر ایــن ویژگیهــای ظاهــری ،اثــر دربردارنــده
مفاهیــم عمیـق نمادیــن نیــز هســت.
چنانچــه گفتــه شــد هنرمنــد پرورشیافتــه مکتــب
صوفیــان بــوده؛ پــس چنــدان بعیــد نیســت کــه در
اینجــا از المانهــای خــاص نیــز اســتفاده کــرده باشــد.
لباسهایــی کــه هنرمنــد نقــش کــرده اســت ،پوشــاک
مرســوم مــردم آن روزگار اســت؛ امــا همیــن البســه
معمــول ،در میــان متصوفــه دارای معنــی و هرکــدام
نمــود حالتــی خــاص اســت .بهعنوانمثــال عمامــه
بــدون ریشــه یعنــی خلــق از او درامانانــد .میانبنــد،
کمــر بندگــی اســت کــه بــر همهکــس شــفقت نمایــد
(ســرخه و دیگــران .)8:1389،رنگهــا نیــز از ویژگــی
نمادیــن برخوردارنــد .رنــگ کالههــا و تاجهــا هــر یــک
اشــاره بــه معنایــی خــاص دارد کــه صاحــب کســوت

بایــد بــه کنــه آن رســیده باشــد .ســفید اشــاره بــه
رنــگ شــیر دارد کــه خــدا در قــرآن کریــم دربــاره
آن میفرمایــد (شــیر ســبب تربیــت و غــذای بــدن
اســت .پــس هرکــه تــاج ســفید پوشــد بایــد کــه از
وسوســههای شــیطانی پــاک گــردد) .خودرنــگ نیــز
اشــاره بــه رنــگ خــاک اســت .هرکــه آن رنــگ بــر ســر
نهــد بایــد چــون زمیــن امیــن بــوده و ســبب رویــش
شــود (همــان .)11:بــا ایــن توضیــح و بــا فــرض اینکــه
هنرمنــد بــا آگاهــی از ایــن مطالــب عناصــر و رنگهــا
را در اثــر انتخــاب کــرده اســت بایــد گفــت هــر دو
عمامـهای کــه در ایــن نــگاره ترسیمشــده بــدون ریشــه
هســتند؛ عمامــه شــیخ بــه رنــگ ســفید و عمامــه و
میانبنــد پیرمــرد خاکیرنــگ ترسیمشــده اســت کــه
بــا مفهــوم حکایــت کامـ ً
ا هــم ســو و همجهــت اســت.
بــا اندکــی دقــت در پسزمینــه نــگاره ،میتــوان اثراتــی
کــه خیــش گاوآهــن برجــا گذاشــته را مشــاهده نمــود.
زمیــن لمیــزرع و ســنگالخیای کــه اثــری از گیاهــان
در آن دیــده نمیشــود بــه همــراه خطــوط اریبــی
کــه بهوســیله گاوآهــن بــه وجــود آمــده ،نویــد رشــد
و زندگــی هســتند .ترســیم ایــن بخــش در هماهنگــی
کامــل بــا متــن اســت و آن را میتــوان اســتعارهای از
رشــد معنــوی نیــز دانســت.
برخــی رنــگ هــا در دو بخــش بــاال و پایین نــگاره تکرار
شــدهاند .مثــ ً
ا رنــگ لبــاس شــیخ در بخــش پاییــن
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شــبیه همــان رنگــی اســت کــه بهــزاد در بخــش باالیــی
بــرای مــرد توبــره بــه دســت اســتفاده کــرده اســت.
ایــن مــرد تقریبـاً هــم ســن و ســال شــیخ نیــز بــه نظــر
میرســد .ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن
اســت کــه چــرا هنرمنــد ،شــیخ را در ایــن ســن و ســال
ترســیم کــرده و ایــن نزدیکــی ســن بــا مــرد توبــره بــه
دســت بــه چــه دلیــل اســت؟ چنانچــه مشــخص اســت
در متــن اشــاره بــه وضعیــت ظاهری شــیخ نشــده اســت
و اطالعاتــی از قبیــل ســن و ســال و ...از آن بــه دســت
نمیآیــد؛ در اینجــا نیــز هنرمنــد بافراســت شــیخ را در
ســنینی ترســیم نمــوده کــه نــه خامــی جوانــی و نــه
پختگــیپیــری را دارد ازای ـنرو ایــن انتخــاب آگاهانــه
بــه درک بهتــر سرگشــتگی شــیخ کمــک میکنــد .در
میــان عرفــا میانســالی و بخصــوص چهلســالگی

ســنی نمادیــن اســت کــه انســان در ایــن ســن بــه بلــوغ
عقلــی میرســد 3.رنــگ لبــاس شــیخ نیــز بــا قبــض
روحــی او هماهنگــی دارد و پریشــانی و انــدوه وی را
میرســاند .از دیگــر ویژگیهــای لبــاس شــیخ ،پارچــه
آبیرنگــی اســت کــه بــر دوش دارد .ایــن پارچــه کــه
در اصطــاح عرفــا «ایــزار» نــام دارد و توســط شــخصی
اســتفاده میشــود کــه از آزار خلــق آزاد گذشــته باشــد
(ســرخه و دیگــران )8:1389،کــه ایــن خــود اشــاره بــه
مرتب ـهای اســت کــه ســالک طریــق حــق در آن قــرار
دارد .آســتینبلند و گشــاد شــیخ دســت چــپ وی را
کام ـ ً
ا پوشــانده اســت و در آن عصایــی بلنــد و باریــک
مختــص صوفیــان دیــده میشــود .دســت راســت شــیخ
بــه ســمت پیرمــرد اشــاره دارد و گویــی بــا وی ســخن
میگویــد .پیرمــرد رو بهســوی شــیخ برگردانــده و در
دســت راســت خــود ترکــهای دارد کــه چشــم را بــه
بخــش دوم نــگاره درســت جایــی کــه ســگ و مــرد
خفتــه تصویــر شــدهاند هدایــت میکنــد.
بخش دوم نگاره
ایــن بخــش از نــگاره کــه در قســمت بــاالی کادر
ترسیمشــده اســت دربردارنــده عناصــری اســت کــه

در وهلــه نخســت متبــادر کننــده مفهــوم واقعگرایــی
بهــزاد اســت و بــه ایــن شــکل میتــوان آن را بــا
بخــش اول نــگاره مرتبــط دانســت .حالآنکــه بهزعــم
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پژوهشــگر اســتفاده از برخــی از ایــن عناصــر ماننــد
مــرد خفتــه و ســگ همــراه وی و همچنیــن مردانــی
کــه در بــازار ترسیمشــدهاند ،تنهــا کارکــرد پرکننــده
فضــا را نداشــته اســت.
عناصــر ترسیمشــده در ایــن بخــش شــامل ســه مــرد در
حــال خریدوفــروش ،یــک راهــب و ســگی در کنــارش،
یــک درخــت و نهــری در پسزمینــه اســت .آنچــه در
ایــن بخــش عجیــب مینمایــد حضــور مــرد خفتــه در
زیــر درخــت اســت کــه فرضیاتــی را بــه وجود مـیآورد:
 -1ایــن شــخص نماینــده حکایتــی دیگــر از منطقالطیر
اســت و هنرمنــد نگارگــر بــا تأثیرپذیــری از هنــر چیــن
ایــن نقــش را برگزیــده و دو حکایــت را در یــک نــگاره
مصــور نمــوده اســت.
 -2ایــن شــخص راهبــی بودائــی اســت .هنرمنــد

نگارگــر بادانــش بــر اینکــه اصــل داســتان بودائــی بــوده
اشــارهای هوشــمندانه و بســیار زیرکانــه بــه ریشــه
داســتان داشــته اســت.
 -3ایــن شــخص نــه راهبــی بودائــی بلکــه صوفــی
قلنــدری اســت کــه هنرمنــد از آن در اثــر خــود بهــره
گرفتــه اســت.
اگــر احتمــال اول را بپذیریــم؛ چنــان چــه ماریــا
لوکنــز سوتیوچوفســکی 4برایــن بــاور اســت و مــرد را
نماینــده حکایتــی دیگــر از منطقالطیــر بدانیــم ،بایــد
گفــت کــه حکایــت مزبــور ششــمین داســتان از وادی
اســتغنا اســت و ماجــرای شــیخی زاهــد اســت کــه
دل بــر دختــر ســگبان مینهــد .وقتــی مــادر دختــر
از ایــن عشــق آگاه میشــود بــه شــیخ میگویــد کــه
اگــر خواهــان دختــر اوســت ،بایــد یــک ســال بــه پیشــه
آنهــا کــه ســگبانی اســت بپــردازد.
 ...بــا ســگی در دســت در بــازار شــد  /قــرب ســالی از
پــی ایــن کار شــد ...
بــا احتمــال پذیــرش ایــن فرضیــه ،ایــن بیــت بخشــی
اســت کــه هنرمنــد بــرای تصویرگــری انتخــاب کــرده
و پیــر عاشــق را در میــان بــازار ترســیم نمــوده اســت.
چراکــه وی در کنــار افــرادی ترسیمشــده کــه گویــا
در حــال خریدوفــروش هســتند .در متــن ایــن حکایــت
اطالعاتــی دربــاره چگونگــی وضعیــت شــیخ و همچنیــن
از عناصــری ماننــد ســگ و مردمــی کــه در بــازار
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مشــغول کار و خریدوفــروش هســتند ،ذکــری بــه میــان
نیامــده و در ایــن قســمت از ابیــات گفتگــو بیــن شــیخ
و مــادر دختــر در جریــان اســت .هنرمنــد ایــن بخــش
از داســتان را ترســیم کــرده و در ایــن تصویرگــری
بــه متــن پایبنــد نبــوده اســت؛ هرچنــد بایــد گفــت
کــه اطالعــات تصویــری مناســبی هــم در ابیــات
وجــود نــدارد .میتــوان گفــت هنرمنــد ،چــون دیگــر
نگارههایــی کــه بــرای ایــن نســخه تصویــر کــرده اســت
در پــی ثبــت لحظ ـهای واقعــی بــوده و بــرای پیشــبرد
ایــن هــدف از موقعیــت مــردان در بــازار ســود جســته
اســت.
لوکنــز برایــن بــاور اســت کــه گرتهبــرداری از هنــر
خــاور دور در ایــران رایــج نبــوده و هنرمنــدان در
دورههایــی مثــل تیمــوری بــه نســخهبرداری از برخــی

ســه ســنت مذهبــی اســامی ،مســیحی و بودائــی
شــکلگرفته و درواقــع ایــن داســتان منشــأ بودائــی
دارد 6.ســاختار روایــی ایــن ســرود بهگونــهای اســت
7
کــه بهخوبــی نمایانگــر تکنیــک ادبــی سانســکریت
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ساســانیان آن را
وام گرفتهانــد .فرهنــگ اســامی ،ایــن وامگیریهــای
روایــی از بــودا را کامــ ً
ا پوشــانده اســت و بســیاری از
افســانههای هنــدی در قالبــی عربــی بــه دوره بهــزاد
انتقــال پیــدا کردنــد .بهــزاد ابعــاد بودائــی داســتان را بــا
واردکــردن راهــب بودائــی خوابیــده بــه همــراه ســگی
اهلــی کــه قــاده بــر گــردن دارد ،نشــان میدهــد.
همچنیــن از عنصــر یادشــده در راســتای هــدف خــود
کــه ثبــت واقعنمایانــه تصویــر اســت نیــز بهــره جســته
اســت ). (Davis,2013:338

اســتفاده کــرده اســت میتــوان بــه مقدمــهای
منطقالطیــر عطــار نوشــته دیــک دیویــس 5اشــاره
نمــود .وی معتقــد اســت کــه نــگاره مزبــور از تلفیــق

بــه گروهــی از متصوفــه ،بــه نــام قلندریــه برمیخوریــم.
آییــن قلنــدری در طــول قرنهــای چهــارم و پنجــم و
ششــم هجــری قمــری بــه شــکلی پنهانــی بــه فعالیــت

موتیفهــای چینــی ،مثــل دســتههای ابــر یــا نیلوفــر
آبــی پرداختنــد و هنــگام اســتفاده آنهــا را تغییــر مـی
دادند ) (Swietochowski,1976:58؛ اما در مورد شــخصیت
راهــب بــر ایــن بــاور اســت کــه برگرفتــه از هنــر
مذهبــی چیــن اســت .راهــب چشــمان خــود را بســته
و بــه خلســه فرورفتــه اســت ،ایــن فرورفتــن در خلســه
کــه نمــود ظاهــری صبــر اســت ،چنــدان بیارتبــاط بــا
حکایــت شــیخ ســگبان نیســت.
در ادامــه ایــن تأثیرپذیــری الزم اســت بــه محمــد
ســیاهقلم اشــارهکنیم کــه ازجملــه هنرمندانــی اســت
کــه ایــن تأثیــر بهوضــوح در آثــارش نمایــان اســت.
بــا فــرض بــر اینکــه بهــزاد آثــار وی را دیــده باشــد و
تحــت تأثیــر ایــن آثــار نــگاره خــود را خلــق کــرده؛ ایــن
احتمــال درســت مینمایــد کــه شــخص خوابیــده در
زیــر درخــت ،شــیخی اســت کــه هنرمنــد بــرای تأکیــد
بــر صبــوری وی ،بــه شــکل راهبــی بودائی آن را ترســیم
کــرده و ازآنجاکــه ایــن حکایــت ازجملــه داســتانهای
وادی اســتغنا اســت ،مــرد راه ،بایــد نفــس خــود را اســیر
کنــد تــا بــه بینیــازی برســد.
در مــورد احتمــال دوم و اینکــه هنرمنــد بــا نظــر
و آگاهــی بــه منشــأ اصلــی داســتان از ایــن موتیــف

موقعیــت شــهر هــرات در قــرن  9ه.ق کــه در مســیر
جــاده ابریشــم قــرار داشــت و کاروانهایــی کــه مســیر
چیــن تــا آســیای غربــی را میپیمودنــد ،باعــث شــدند
نســخههای متعــددی از نقاشــیهای بودائــی چیــن
بــه دســت هنرمنــدان ایرانــی برســد .مهــارت هنــری
و تکنیــک ایــن آثــار بــر روی هنرمنــدان مســلمان
نیــز بیتأثیــر نبــود .از نگارههایــی کــه وفادارانــه
بــه هنــر چیــن ترسیمشــدهاند بایــد بــه دو شــخص
بــزرگ بودائــی بــا شــیر رام اشــارهکنیم(.تصویر )2
نــگاره دیگــری از هنرمنــدی ناشــناس کــه در مکتــب
ترکمانــان تبریــز و در قــرن  9ه.ق ترسیمشــده و اینــک
در مجموعــه هنــر اســامی ناصــر خلیلــی نگهــداری
میشــود ،بــه ایــن مفهــوم بســیار نزدیــک اســت
) . (Davis,2013:338ایــن دو درویــش نیــز کــه بــا ظاهــر
.........................
ژولیــده و حلقــه بــر گــوش ترسیمشــدهاند از ســویی
یــادآور راهبــان بودائــی و از طرفــی متبــادر کننــده
مفهــوم قلنــدری بــه ذهــن هســتند(.تصویر)3
احتمــال ســوم؛ اینکــه شــخص چمباتمــه زده در زیــر
درخــت ،نــه راهبــی بودائــی و متأثــر از فرهنــگ و هنــر
چیــن ،بلکــه صوفــی قلنــدری اســت .ایــن احتمــال
زمانــی قــوت مییابــد کــه بامطالعــه در آییــن تصــوف

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،1بهار و تابستان 1395

39

خــود میپرداختــه اســت و نشــانی از آن وجــود نــدارد و
فقــط نامــش دیــده میشــود؛ امــا پــس از حملــه مغــول،
نخســتین چهرههــای آن خــود را آشــکار میکننــد و
ازاینپــس در شــرق و غــرب عالــم گســترش مییابنــد.
(شــفیعی کدکنــی )57:1378،در سروشــکل و اندیشــه
و ســیمای قلنــدران نشــانههای میــل بــه عقایــد کهــن
ایرانــی دیــده میشــود کــه در ایــن مقالــه مجــال
پرداخــت بــه آن نیســت .ازاینبیــن آنچــه بــه نــگاره
موردبحــث مربــوط اســت ،ظاهــر مــرد چمباتمــه زده
اســت .ســروصورت بیمــوی ایــن مــرد ،بــه تراشــیدن
مــوی ســر و ریــش وابــرو کــه در تعالیــم قلندریــه جــزو
اصــول اولیــه بهحســاب میآیــد ،اشــاره دارد .ایــن
امــر یــادآور برخــی ســنتها در ایــران عهــد ساســانی
اســت 8.عــاوه بــر ایــن بــا دقــت بیشــتری درمییابیــم

مســتقیم بــه متــن داســتان دارد .در رابطــه بــا احتمــال
دوم و اینکــه اصــل داســتان را بودائــی بدانیــم نیــز
حضــور ســگ چنــدان بیارتبــاط نیســت و ایــن ارتبــاط
را میتــوان در مذهــب بودائــی جســتجو کــرد .در مــورد
احتمــال ســوم و در ادامــه آییــن قلنــدری و رســوم
کهــن ایرانــی بــه ســنتی دیگــر برمیخوریــم« .ســگ
در ایــران قبــل از اســام بســیار عزیــز و گرامــی بــوده
اســت(». ...شــفیعی کدکنــی .)66:1387،نظــر دیگــری
نیــز در بیــن متصوفــه وجــود دارد کــه بســیار نزدیــک
بــه باورهــای نــژاد ســامی اســت و آن اینکــه ایشــان
ســگ را نمــادی از نفــس امــاره میدانســتهاند 9.در
اینجــا ســگ رهــا و آزاد ترســیم نشــده کــه ایــن امــر
هماهنــگ بــا باورهــای صوفیــه اســت کــه بهــزاد نیــز
پرورشیافتــه آن اســت.
ایــن بخــش از نــگاره ،اطالعاتــی را دربــاره نحــوه
خریدوفــروش کاال و همچنیــن ابــزار و ادوات
مورداســتفاده در هــرات دوره تیمــوری بــه مــا میدهــد.
فروشــندگان در حــال معاملــه میــوهای تابســتانی
هســتند؛ امــا ســؤالی کــه بــه وجــود میآیــد ایــن اســت
کــه چــرا هنرمنــد خربــزه را بــرای ایــن منظــور انتخــاب
و ترســیم کــرده اســت؟ خربــزه میــوهای شــیرین و
آبــدار اســت کــه در ایــن منطقــه نیــز بهوفــور یافــت
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،بارهــا در روایــات اســامی
10
بــه اســتفاده از ایــن میــوه توصیهشــده اســت
همچنیــن ضربالمثلهایــی مرتبــط بــا ایــن میــوه از
گذشــته وجــود داشــته اســت کــه نمایانگــر اهمیــت آن
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کــه ایــن مــرد در گــوش ســمت راســت خــود
گوشــوارهای حلقــه ماننــد بــه گــوش دارد .در نــگاره دو
درویــش قلنــدری (تصویــر  )3نیــز ایــن حلقههــا دیــده
میشــود .شــباهت و نزدیکــی بســیار زیــاد انجــام ایــن
عمــل بیــن راهبــان بودائــی و قلندریــان بســیار جالــب
و تأملبرانگیــز اســت و ریشــههای آن را میتــوان در
فرهنگهــا و تمدنهــای باســتانی جســتجو کــرد.
نکتــه بعــدی ســگی اســت کــه در کنــار ایــن مــرد
ترسیمشــده و ایــن عنصــری بســیار بحثبرانگیــز
اســت .بــا پذیــرش احتمــال اول کــه ایــن بخــش،
روایتگــر حکایتــی دیگــر اســت ،حضــور ســگ کامــ ً
ا
توجیهپذیــر و قابلقبــول اســت؛ چراکــه اشــارهای
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در بیــن مــردم بــوده اســت .بدیــن ترتیــب احتماالتــی
بــه وجــود میآیــد کــه شــاید پاســخی بــرای چرایــی
ایــن انتخــاب از ســمت هنرمنــد باشــد:
 -1ایــن میــوه یکــی از میوههــای مهــم و پرمصــرف
مــردم در هــرات آن عصــر بــوده اســت و هنرمنــد بــرای
ترســیم صحنـهای واقــع نمایانــه از بــازار آن را انتخــاب
کــرده اســت.
 -2شــاید بتــوان آن را بهعنــوان نمــادی بــرای اعمــال
انســان تعبیــر کــرد و نویــد آســایش پــس از تحمــل
ســختی اســت؛ چنانکــه در بخــش اول نــگاره زمیــن
لمیــزرع و در بخــش دوم میــوهای آبــدار دیــده
میشــود .ایــن عالــم مــادی نیــز ماننــد زمینــی خشــک
اســت کــه باوجــود ســختی ،بایــد از آن بهتریــن ثمــره
را برداشــت کــرد .بــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه ،دور از
ذهــن نیســت کــه هنرمنــد از عناصــری ســاده کــه در
محــل زندگ ـیاش وجــود داشــته ،بــه شــکلی نمادیــن
در اثــرش بهــره گرفتــه باشــد.
 -3ایــن بخــش از اثــر در ادامــه حکایــت شــیخ و حالــت
قبــض و ناراحتــی اوســت .بــا پذیــرش ایــن فــرض بایــد
بــه حکایتــی دیگــر از ابوســعید اشــارهکنیم کــه در
«اســرارالتوحید» و «تذکرهاالولیــاء» عطــار نیــز آورده
شــده اســت.
« ...مریــدی از مریــدان شــیخ ســر خربــزه شــیرین بــه
کارد برمیگرفــت و در شــکر ســوده میگردانیــد و بــه
شــیخ مــیداد تــا میخــورد ،یکــی از منکــران ایــن
حدیــث بــر آنجــا بگذشــت و گفــت :ای شــیخ؛ اینکــه
ایــن ســاعت میخــوری چــه طعــم دارد و آن ســر
خــار و گــز کــه در بیابــان هفــت ســال میخــوردی
چــه طعــم داشــت؟ و کــدام خوشتــر اســت؟ ...گفــت
کــه :هــر دو طعــم وقــت دارد ،یعنــی کــه اگــر وقــت را
صفــت بســط بــود ،آن ســر گــز و خــار خوشتــر ازیــن
بــود و اگــر حالــت را صــورت قبــض باشــد کــه و آنچــه
مطلــوب اســت در حجــاب ،ایــن شــکر ناخوشتــر
از آن خــار بــود( ».شــفیعی کدکنــی .)50:1385 ،بــا
توجــه بــه ایــن حکایــت میتــوان دو حالــت قبــض و
نویــد بســطی را کــه بــرای شــیخ رخداده اســت را در
دو بخــش نــگاره مشــاهده کــرد .ازایــنرو هنرمنــد در
بخــش پایینــی نــگاره بــه آغــاز شــوریدگی و ناراحتــی

شــیخ اشــاره و در بخــش باالیــی اثــر بــه دوره پــس از
ریاضــت و نتیجــه ایــن صبــر و مجاهــدت نظــر دارد کــه
البتــه بــا پذیــرش ایــن فــرض ایــن احتمــال هــم بــه
وجــود میآیــد کــه اضافــه شــدن ایــن بخــش ،عــاوه
بــر مــواردی کــه ذکــر شــد میتوانــد نقــش پرکننــده
فضــا را داشــته باشــد و هنرمنــد بــا ایــن تمهیــد عــاوه
بــر پــر کــردن فضــا بــر واقعنمایــی اثــر نیــز تأکیــد
داشــته اســت.
بــا اندکــی توجــه درمییابیــم کــه ســه مــردی کــه در
ســه حالــت ایســتاده و مشــغول خریدوفــروش هســتند
در ســه دوره از زندگــی ترسیمشــدهاند .در ایــن
صــورت ،شــاید بتــوان خربــزه را در اینجــا نمــادی بــرای
ثمــره عمــر و گــذر زمــان دانســت؛ در دســت مــرد
جــوان یــک خربــزه وجــود دارد کــه شــاید اشــارهای بــه
مراحــل اولیــه زندگــی اســت .مــرد میانســال ترازویــی
در دســت دارد و مشــغول وزن کــردن آنهاســت .تــرازو
را در اینجــا میتــوان تداعیکننــده معیــاری بــرای
ســنجیدن عمــر ازدســترفته و اعمــال انجامشــده
دانســت و یــادآور میزانــی اســت کــه اعمــال مــا پــس
از مــرگ بهوســیله آن ســنجیده میشــود .بــا ایــن
تفــاوت کــه در آنجــا اعمــال و ثمــره عمــر و در نــگاره
مزبــور عمــر و زمــان ســنجیده میشــوند .مــرد ســوم
نیــز کیســهای در دســت دارد و تمامــی میوههــا را در
آن قــرار میدهــد .بــه ایــن شــکل هنرمنــد بــار دیگــر
مفهومــی فلســفی را در ایــن بخــش از نــگاره بازگــو
میکنــد .اگــر بپذیریــم کــه خربــزه اشــاره بهوقــت
و زمــان دارد کــه هنرمنــد بــه شــیوهای نمادیــن
بــکار بــرده اســت بــار دیگــر میتوانیــم بــه حکایــت
خربــزه خــوردن شــیخ کــه در بــاال ذکــر آن رفــت
اشــارهکنیم .بــا توجــه بــه مــوارد بحــث شــده در بــاال
پژوهشــگر برایــن بــاور اســت کــه فرضیــات دوم و ســوم
محتملتــر مینماینــد .چراکــه بــر اســاس حکایــت
«تذکرهاالولیــاء» کــه اشــاره بهوقــت و زمــان داشــت،
احتمــال نمادیــن بــودن ایــن بخــش از نــگاره کــه درباره
گــذر عمــر اســت قــوت مییابــد .ازایـنرو هنرمنــد هــم
تصویــری واقعنمایانــه و روزمــره را ترســیم کــرده و از
ســوی دیگــر بــا ایــن اشــاره و نمادپــردازی بــر غنــای
اثــر افــزوده اســت.
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درایــن بخــش یــک درخــت و یــک رود کوچــک نیــز
وجــود دارد .در فرهنــگ ایرانــی هــر عنصــر نماینــده و
نشــانگر چیــزی اســت.
درخــت ســپیدار نیــز از دیــدگاه عرفــا ،نمــادی بــرای
تمامــی جفتهاســت( .زمانــی و دیگــران)31:1388،
اگــر معنــای درخــت را چنانکــه عرفــا مدنظــر
داشــتهاند بپذیریــم و فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه
هنرمنــد نــه صرف ـاً بــر اســاس ســنت نقاشــی ایرانــی،
بلکــه بــا توجــه بــه معنــای نمادیــن آن ،درخــت
موردنظــر را انتخــاب کــرده اســت ،ایــن درخــت را
میتــوان چندگونــه تفســیر کــرد:
 -1ایــن درخــت در راســتای حکایــت شــیخ مهنــه بــه
تصویــر اضافهشــده و نمــادی اســت بــرای حضــرت
حــق؛ کــه در کل یگانــه اســت و در ذات واحــد اســت
(جفتهــا در کنــار هــم کامــل میشــوند و بــه یگانگــی
میرســند) .شــیخ مهنــه بــه دنبــال رســیدن و یکــی
شــدن بــا حضــرت حــق اســت.
 -2بنــا برفــرض سوتیوچوفســکی ،حکایــت دومــی
در ایــن بخــش از نــگاره در جریــان اســت و درخــت
تبریــزی بــا راهبــی کــه در زیــر آن نشســته مکمــل
هــم هســتند .ازایــنرو میتــوان آن را تعبیــری بــرای
عشــق شــیخ دانســت.
-3فــرض ســوم بیانگــر دیــدگاه هنرمنــد اســت کــه
ریشــه در عرفــان وحــدت وجــودی ابــن عربــی دارد.
پذیــرش هــر یــک از ایــن احتمــاالت باعــث بــه وجــود
آمــدن تحلیلهایــی متناســب بــا حکایــت مرتبــط
میشــود؛ امــا آنچــه در تمامــی آنهــا یکســان اســت
اشــاره به عاشــق و معشــوق اســت کــه گاه زمینــی و گاه
الهــی اســت .بــه ایــن تعبیــر حتــی اگــر فــرض عشــق
دختــر ســگبان درســت باشــد و هنرمنــد بــدان حکایــت
اشــاره داشــته ،بازهــم بــا توجــه بــه فلســفه وحــدت
وجــود کــه نقشــبندیه نیــز بــر آن معتقــد بودهانــد،
تفاوتــی ایجــاد نمیشــود .چراکــه بــا ایــن بــاور تمــام
هــر آنچــه هســت جزئــی از ذات اقــدس الهــی اســت و
تفاوتــی نــدارد کــه کــدام حکایــت مدنظــر بــوده اســت.
در پشــت صخرههــا نهــری کوچــک نیــز دیــده
میشــود کــه گلهایــی در حاشــیه آن ترسیمشــده و
در پشــت درخــت از کادر خــارج میشــود.
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ایــن بخــش تنهــا قســمت سرســبز در ایــن نــگاره اســت
و ترکیــب آب جــاری و پوشــش گیاهــی و درخــت
واحــدی را در دل طبیعــت خشــک ایجــاد میکنــد
کــه در تضــاد بــا محیــط خشــک و کویــری اســت
و تمثیلــی نیــز از مناظــر بــا طــراوت بهشــت اســت
(زمانــی و دیگــران .)31:1388،ایــن در حالــی اســت که
ســایر بوتههــا و گیاهــان ،خــزانزده و خشــک هســتند.
بــه انــواع آب در قــرآن کریــم بارهــا اشارهشــده اســت.
ایــن عنصــر در نقاشــی نیــز بــه ســنت تبدیلشــده بــه
شــکلی کــه در کمتــر نــگارهای اشــارهای بــه رود یــا
چشــمه و حتــی حــوض آب نشــده اســت.
در ادامــه بایــد بــه ســه اثــری اشــارهکنیم کــه
پسازایــن نــگاره بهــزاد و در دورههــای بعــدی
ترسیمشــدهاند .چنانچــه در بــاال بحــث شــد فرضیــات
زیــادی دربــاره هریــک از عناصــر ایــن اثــر وجــود دارد
و ایــن نــگاره یکــی از آثــار چالشبرانگیــز بهــزاد اســت.
ایــن اثــر گویــا در دورههــای بعــد نیــز موردتوجــه ســایر
هنرمنــدان قرارگرفتــه اســت .نــگارهای مربــوط بــه
«تیمورنامــه هاتفــی» کــه توســط پیرعلــی الجامــی،
نــوه جامــی در اواخــر قــرن  10ه.ق نسخهبرداریشــده
اســت ولــی نگارههــای آن بــه ســبک جدیدتــری
هســتند( .تصویــر  )4همیــن ترکیــب ،بــا اضافــه شــدن
یــک رود در میانــه تصویــر و چنــد شــخصیت دیگــر
در نــگارهای از «مرقــع بهراممیــرزا» متعلــق بــه تاریــخ
 951ه.ق محفــوظ در مــوزه توپکاپــی اســتانبول ،دیــده
میشــود )(. (Swietochowski,1976:58تصویــر )5
ایــن نــگاره در مکتــب بخــارا ترسیمشــده اســت
کــه یکــی از ویژگیهــای ایــن مکتــب ،تأثیرپذیــری
هنرمنــدان آن از آثــار بهــزاد اســت .درون کادرهــای
کوچکــی کــه در بــاال و پاییــن تصویــر قرارگرفتــه ایــن
بیــت نوشتهشــده اســت:
نقــاش ازل کیــن خــط مشــکین رقــم اوســت  /یــا رب
همــه رقمهــای عجــب در قلــم اوســت
ایــن بیــت کــه ســروده عبدالرحمــن جامــی اســت
در ایــن نــگاره جایگزیــن ابیــات منطقالطیــر شــده و
گویــا صرفــاً کپیبــرداری از اثــر بهــزاد اســت چراکــه
مضمــون بیــت بــا ترکیــب و عناصــر نــگاره مرتبــط
نیســت .ضعــف در نحــوه ترســیم پیکرههــا کامــ ً
ا
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مشــهود اســت .نمونــه دیگــر کپیبــرداری از ایــن
اثــر بهــزاد ،نــگارهای متعلــق بــه اواخــر قــرن  10ه.ق
و مکتــب قزویــن اســت کــه در گالــری هنــر والتــرز
نگهــداری میشــود ) . (Swietochowski,1976:58ایــن
نــگاره نشــاندهنده تــداوم اســتفاده از ایــن ترکیــب در
ســایر مکاتــب و نســخهها اســت (.تصویــر  )6در اینجــا
مــرد در حــال شــخم زدن در بخــش باالیــی نــگاره
ترسیمشــده و ســه مــردی کــه در حــال خریدوفــروش
هســتند در پاییــن کادر تصویــر شــدهاند .ســبک
نقاشــی تغییــر کــرده اســت؛ امــا نــوع پوشــش تقریب ـاً
همانــی اســت کــه بهــزاد اســتفاده کــرده و وضعیــت
و نحــوه قرارگیــری پیکرههــا نیــز دقیقــاً تکــرار شــده
اســت.
نتیجه:
چنانچــه بحــث شــد عناصــر ســادهای کــه هنرمنــد در
اثــر خــود از آنهــا اســتفاده نمــوده گاه چنــان پیچیــده
اســت کــه بــرای هــر یــک میتــوان چندیــن فرضیــه
را محتمــل دانســت .ایــن فرضیــات کــه از دیدگاههــای
مختلــف قابلبررســی هســتند نــگاره را بــه گونــه ای در
ابهــام فرومیبرنــد کــه جــز بــا ارائــه دالیــل مســتدل
نمیتــوان آنهــا را رد کــرد و یــا پذیرفــت .بنــا بــه یافته
هــای پژوهــش حاضــر و بــا آگاهــی بــه ایــن نکتــه کــه
بهــزاد پرورشیافتــه مکتــب صوفیــان بــوده اســت ایــن

تصویر  -4صحنهای از تیمورنامه عبداهلل هاتفی.
مأخذ)Swietochowski،1987:62( :

احتمــال قــوت مییابــد کــه هنرمنــد در ترســیم نــگاره
بــه آموزههــای دینــی خــود نیــز نظــر داشــته اســت.
چنانکــه دیدیــم ،انتخــاب پالــت رنگــی اثــر و فضایــی
کــه بهواســطه آن بــرای ایــن ابیــات خلــق کــرده
اســت همگــی نشــان از بــاور مرگاندیــش هنرمنــد
دارد و رنگهــای خاکســتری نــگاره نشــان از غــم و
شــوریدگیای دارد کــه بارهــا توســط عرفــا و متصوفــه
بــدان تأکیــد شــده اســت .نــوع البســه نیــز چنانکــه
ذکــر آن رفــت هرکــدام دارای معانــی متفاوتــی هســتند
کــه همگــی دالیلــی بــرای قــوت ایــن احتمــال هســتند.
همچنیــن ،در بخــش دوم نــگاره کــه ســه مــرد در حــال
خریدوفــروش هســتند ،گویــا اشــاره بــه گــذر زمــان و
وقــت شــده کــه عاملــی مهــم از منظــر متصوفــه بــوده
اســت .بــا رجــوع بــه متــن اشــعار «منطقالطیــر» و
حکایاتــی کــه دربــاره شــیخ در «تذکرهاالولیــاء» و
«اســرارالتوحید» آمــده ،ایــن اعتقــاد کــه دنیــا محلــی
اســت بــرای گــذر و هــر چیــز در زمــان و وقــت خــود
خوشــایند و کارســاز اســت واضحتــر میشــود .در
خصــوص مــرد خفتــه در زیــر درخــت و ســگی کــه
کنــار وی بستهشــده ،احتماالتــی مطــرح گردیــد کــه
میتوانــد بــه کنتــرل نفــس و ارزش صبــر اشــاره داشــته
باشــد .ایــن اثــر در وهلــه نخســت نمایانگــر صحن ـهای
روزمــره و واقعــی از زندگــی اســت و بهواســطه آن
اطالعــات مفیــد (تاریخــی ،اجتماعــی و  )...را بــرای

تصویــر  -5نــگارهای از مرقــع بهراممیــرزا ،مکتــب بخــارا بــه ســال  951ه.ق مــوزه
توپکاپیســرای ،اســتانبول .مأخــذ)Swietochowski،1987:62( :
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فهــم دوره و درک بهتــر اثــر مهیــا میســازد؛ امــا صــرف
تصویرگــری از متنــی عرفانــی نمیتوانــد بــه نــگارهای
عرفانــی نیــز بیانجامــد؛ گرچــه بهزعــم نگارنــده در
نــگاره «شــیخ مهنــه و پیرمــرد روســتایی» گویــا ایــن
امــر اتفــاق افتــاده اســت و هنرمنــد توانســته اســت
تصویــری همســو بــا متــن عرفانــی خلــق کنــد؛ امــا در
نمونههــای تصویــری بعــدی کــه بهعنوانمثــال آورده
شــد ،ایــن امــر مشــخص اســت؛ چراکــه ایــن نگارههــا
صرفــاً کپیبــرداری ســطحی از اثــر بهــزاد هســتند و
چنــدان بــه متــن خــود مربــوط نیســتند .چنانکــه در
نــگاره «مرقــع بهــرام میــرزا» مشــهود اســت کــه عناصــر
تصویــری آن ،ارتباطــی بــا متــن شــعر نــدارد.

تصویــر  -6نــگارهای از مکتــب قزویــن ،قــرن  11گالــری هنــر والتــرز ،بالتیمــور.
مأخــذ)Swietochowski،1987:337( :

پی نوشتها:
-1قــدرت سیاســی ایــن طریقــه ارتباطــی مســتقیم بــا حامیــان هنرپــرور آن دارد .ســاطین تیمــوری ،بــزرگان دربــاری و
شــاهزادگان و شــخصیتهایی ثروتمنــد و قدرتمنــد چــون امیرعلیشــیر نوایــی کــه حامــی هنرمنــدان نیــز بودهانــد؛ بهواســطه
ســرمایهگذاری بــر روی هنرهــا اعتبــار فرهنگــی بــه دســت آورده بودنــد کــه ایــن اعتبــار فرهنگــی خــود اعتبــار سیاســی بــه
همــراه داشــت(آژند.)22:1387،
 -2عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری قمری.
-3بــرای مثــال ســنایی غزنــوی در چهلســالگی متحــول شــد و بــه طریــق حــق پیوســت .نمونههــای فــراوان دیگــری نیــز در
میــان عرفــا وجــود دارد ولــی در صــدر تمــام اینهــا مبعــوث شــدن حضــرت محمــد در ایــن ســن اســت .در قــرآن نیــز بــه ایــن
نکتــه اشارهشــده اســت (بــرای مثــال آیــه  15ســورهاالحقاف) .در برخــی از روایــات اســامی نیــز بــه ایــن نکتــه اشارهشــده
اســت.
4-Maria Lokens Switochowski
5- Dick Davis

 -6ایــن حکایــت بــه داســتان اولیــن راهــب بودائــی نــاگار جونــا شــباهت دارد کــه بــا طنــاب ابریشــمی یــک راهــب رهگــذر
درصــدد از بیــن بــردن کوهــی صخــرهای بــه بلنــدای آســمان اســت ). (Davis,2013:341
-7ادبیــات سانســکریت بــا پیدایــش «ریـگودا» مجموعـهای از ســرودهای مقــدس هنــدوان در  1200-1500پیــش از میــاد آغــاز
میشــود و قبــل از ایــن بهصــورت شــفاهی و سینهبهســینه نقــل میشــده اســت.
-8رســم ابــرو تراشــیدن در ایــران ساســانی پیشــینهای کهــن دارد :در زندگــی ســردار نــامآور عهــد ساســانی رســتم ،اســپهبد
آذربایجــان کــه او را رســتم «ذوالحاجــب» میخواندهانــد .نوشــتهاند کــه او را بــه ایــن دلیــل ذوالحاجــب خواندهانــد کــه
حجابهــای (ابروهــای) خویــش را میتراشــیده تــا هیچکــس نگویــد بــاالی چشــمت ابروســت (شــفیعی کدکنــی.)75-74:1387،
-9از منطقالطیر ... :نفس سگ هرگز نشد فرمانبرم  /من ندانم تا ز دستش جان برم...
و در ادامه:
...گفت ای سگ در جوالت کرده خوش  /همچو خاکی پایمالت کرده خوش
نفس تو هم احول و هم اعور است  /هم سگ و هم کاهل و هم کافر است...
 -10از پیامبــر (ص) نقلشــده :هیــچ زن بــارداری نیســت کــه خربــزه بخــورد ،مگــر اینکــه فرزنــدش زیبــا و خوشاخــاق
میگــردد (طبالنبــی .)29،در حدیثــی دیگــر نیــز میفرماینــد :خربــزه بخوریــد ،چراکــه ده خاصیــت دارد(...مســتدرک الوســائل
و مســتنبط المســائل ،جلــد  ،16صفحــه  ،411حدیــث .)20373
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