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چكيده
خالقيت و نوآوري در نگارگري و نقاشي ايراني به ويژه در حيطة موضوع و مضمون پيوسته با نام کمال الدين 
بهزاد، نقاش برجستة عهد تيموري در نيمة دوم قرن نهم هجري/  پانزدهم ميالدي، قرين گشته است. او در آثار 
خود، نقاشي را از انحصار کامل متن رهانيد و با مضامين زمانه خود درآميخت، از اين رو به آن تازگي و غنايي 
بي سابقه بخشيد. بهزاد با تکيه بر حساسيت، استعداد و نبوغ خويش و نيز بهره گيري از آرا و انديشه هاي 
حاکم بر زمانة خويش توانست آثاري بديع و نو بيافريند که نگارة «سعدي و جوان کاشغري» نمونه اي از 
اين خالقيت و نوآوري اوست. در نوشتار پيش رو اين نگاره از نظر پايبندي به مرجع ادبي و تأثير معاصران 
بهزاد بر مضمون ارائه شده در آن مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش تأکيد بر تأثيرپذيري 
بهزاد از آرا و انديشه هاي معاصرانش به ويژه نورالدين عبدالرحمن جامي شاعر و نيز چگونگي بازنمود اين 
تأثيرات در نقاشي  او مي باشد. اين پژوهش به يافتن پاسخ اين پرسش ها مي پردازد که مضمون ارائه شده 
در نگارة بهزاد تا چه ميزان با مرجع ادبي آن تطابق داشته است؟ و از ميان معاصران بهزاد، جامي، به عنوان 
مؤثرترين شخصيت فرهنگي در جامعة هرات، چه تأثيري در مضمون ارائه شده در اين نگاره داشته است؟ 
اين پژوهش با هدف بنيادي-توسعه اي و روش گردآوري اطالعات آن تاريخي- تطبيقي و توصيفي بوده و 
در تحليل داده ها از روش کيفي و کمي استفاده  شده است. در جمع بندي نتايج اين پژوهش مي توان گفت بهزاد 
در اثر معاشرت با شخصيت  برجسته  اي چون جامي، که از جايگاه و موقعيت ويژه اي در جامعة هرات آن 
روزگار برخوردار بوده، از افکار و عقايد او بهره مند گشته و در آفرينش مضمون نگاره خود، عالوه بر مرجع 

ادبي که حکايتي از گلستان سعدي است، از انديشه هاي وي نيز تأثير پذيرفته است.

واژگان كليدي 
نقاشي ايراني، بهزاد، سعدي و جوان کاشغري، جامي، نقشبنديه.
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مقدمه
 از کمال الدين بهزاد به عنوان بزرگ ترين نقاش و نگارگر ايراني 
طي ادوار اسالمي ياد مي شود. اين هنرمند بزرگ با استعداد 
و نبوغ خود دست به ايجاد خالقيت ها و نوآوري هايي در 
عرصه نقاشي زد که سنت نقاشي ايراني را متحول ساخت. 
خالقيت و نوآوري او در حيطة موضوع و مضمون آثاري 
توجه  که  زد  رقم  ايران  نقاشي  تاريخ  در  ماندگار  و  بديع 
بسياري را به خود معطوف داشت. در حقيقت بهزاد يکي از 
ويژگي هاي مهم سنت نقاشي ايراني را که پيوستگي آن با 
ادبيات فارسي بود، دگرگون ساخت و بدان استقالل و هويتي 
بيش از پيش بخشيد، بدين معنا که او همچون ديگر هنرمندان 
اين عرصه با آنکه در آثار خود به يک مرجع  ادبي پايبند است، 
اما چندان نيز خود را در حصار متن مقيد نمي سازد و در آثار 
خود به ارائة مضاميني بيش از مضامين مطرح شده در متن 
ادبي توسط شاعر يا نويسنده مي پردازد، که اين خالقيت ها و 

نوآوري ها بر لزوم شناخت و جذابيت آثار او مي افزايد. 
درهمين راستا تا کنون پژوهش هاي بسياري به زندگي و 
آثار بهزاد اختصاص يافته که نظرات مختلفي نيز دربر داشته، 
اما از آنجا که زندگي بهزاد با ابهاماتي همراه بوده، چنان که 
دست  در  او  احوال شخصي  از  جامعي  و  روشن  آگاهي 
نيست، شايسته است پژوهش هاي بيشتر و دقيق تري در اين 
عرصه صورت گيرد، تا با شناخت عوامل و عناصر مؤثر 
بر انديشه و ذهنيت او و نيز جامعه و معاصران وي  بتوان 
با زواياي فکر و انديشه اين هنرمند بزرگ آشنا شد و به 
شناخت و درک بهتر و دقيق تري از نقاشي هاي بهزاد به ويژه 

موضوعات و مضامين ارائه شده در آثار او دست يافت.
از اين رو در نوشتار پيش رو به منظور درک و دريافت بهتر 
يکي از نگاره هاي بهزاد با عنوان«سعدي و جوان کاشغري» 
به بررسي شرايط فرهنگي جامعة هرات در عصر وي و 
نيز ارتباط بهزاد با شخصيت هاي فرهنگي هم عصر خويش 
همچون نورالدين عبدالرحمن جامي، پرداخته  مي شود. در 
همين راستا پرسش هايي طرح شده مبني بر ميزان تطابق 
مضمون ارائه شده در نگارة بهزاد با مرجع ادبي آن و نيز 
چگونگي تأثير معاصران بهزاد به ويژه جامي، شاعر هم عصر 
وي بر شکل گيري ساختار ذهني او در تجسم اين نگاره که 

نوشتار پيش رو به پاسخ اين پرسش ها مي پردازد.  

روش تحقيق                                                         
اين پژوهش از نظر هدف بنيادي- توسعه اي بوده و از نظر 
روش تاريخي- تطبيقي و توصيفي است. در تجزيه و تحليل 
داده ها نيز از روش کمي و کيفي استفاده  شده است. همچنين 

ابزار گردآوري يافته ها کتابخانه اي است. 

 پيشينه تحقيق
از پژوهش هاي بسياري که به بررسي زندگي و آثار بهزاد 
پرداخته اند، برخي با اشاره به نگارة يوسف و زليخاي او به 

تأثير پذيري وي از شاعر معاصر خود، موالنا عبدالرحمن 
جامي، اشاره داشته اند. 

 Figurative Art In ،مايکل(ميشل) باري١ در کتاب خود
 Medievel Islam And Riddle Of Bihzad Of Heart
به اين مطلب پرداخته است. وي در بخشي از اين کتاب با 
عنوان «سرسراي هفت دري: بهزاد، سعدي و جامي» به نقش 
و تأثير جامي در شکل گيري ذهنيت بهزاد در تصوير نگارة 
يوسف و زليخا تأکيد داشته و از سوي ديگر، با توجه به 
ارتباط انديشه و تفکر جامي با ابن عربي و ابن سينا، به تأثير آنها 
در شکل صوري نگارة بهزاد اشاره  دارد. براين اساس با آنکه 
بهزاد قصد داشته تا حکايتي از بوستان را به تصوير کشد، اما 
در شکل صوري قصر زليخا و مکان واقعه از شعر و تفکر جامي 
تأثير پذيرفته است. باري همچنين از محققاني نام مي برد که پيش 

   .(barry,2004:197)از وي به اين امر پي برده اند
بهمن نامورمطلق نيز در نوشتاري با عنوان «در جست وجوي 
متن پنهان مطالعة بينامتني نگاره يوسف وزليخا» براساس 
نقد بينامتني و با سه رويکرد توصيفي، تطبيقي و ترکيبي، به 
بررسي ارتباط بهزاد با  شعر سعدي به عنوان متن  گذشته 
و شعر جامي به عنوان دوران خويش و نيز خالقيت فردي او 
پرداخته است. وي بيان مي دارد که بهزاد در اين نگاره با تکيه 
بر خالقيت هنري خويش و استفاده از عناصري نو، چندان 
مقيد به خوانش مسلط شعري نبوده، بلکه  خوانشي جديد 
و متفاوت ارائه داده  که در آن متأثر از متني پنهان از خود 

بوده است(نامورمطلق،١٣٨٣: ٤٤٧).  
در پژوهشي ديگر باعنوان «ساختار تجسمي و شعري 
آثار کمال الدين بهزاد» نوشتة عبدالمجيد حسيني راد، ارتباط 
ميان خالقيت شعري و برداشت تجسمي نقاش از آن مورد 
توجه است که در اين راستا ضمن توصيف مضامين شعري، 
ساختار تجسمي دو نمونه از آثار بهزاد يعني «يوسف و 
زليخا» و «دارا و شبان» از نسخة بوستان در ارتباط با 
ساختار ادبي و شعري مرجع ادبي آنها مورد بررسي قرار 
گرفته است. نويسنده در تحليل نگارة يوسف و زليخا به اين 
نکته اشاره  مي کند که بهزاد در اين نگاره متأثر از شعر جامي، 

شاعر معاصر خود بوده است(حسيني راد، ١٣٨٣: ٤٦٥). 
در بررسي پژوهش هاي فوق، چنين دريافت مي شود 
که هريک با روشي متفاوت بر تأثيري پذيري بهزاد از شعر 
جامي در تصوير نگارة يوسف و زليخا داللت دارند، اما 
پژوهش حاضر با تکيه بر شواهد و مستندات تاريخي به 
 بررسي تأثيرپذيري بهزاد از انديشه و تفکر عرفاني جامي 
جوان  و  «سعدي  نام  با  وي  از  ديگري  برنگارة  تأکيد  با 
کاشغري» اختصاص يافته است. برهمين اساس، با توجه به 
دوره اي خاص از زندگي بهزاد، پس از مقايسة نگارة فوق با 
مرجع ادبي آن يعني حکايتي از گلستان سعدي و با توجه به 
تفاوت هاي موجود ميان اين دو، درصدد يافتن عوامل مؤثر 
بر شکل گيري ذهنيت بهزاد در تجسم اين نگاره است. از 
اين رو به جست وجو در احوال بهزاد، شرايط جامعه و زمانة 
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او، آرا و انديشه هاي حاکم بر او و معاصرانش به ويژه جامي 
شاعر و چگونگي ارتباط بهزاد با وي مي پردازد.

سعدي و جوان کاشغري
نگارگر  نقاش و  به عنوان بزرگ ترين  بهزاد  از کمال الدين 
ايراني طي ادوار اسالمي ياد مي شود. مصطفي عالي افندي در 
مناقب هنروران، از بهزاد با عنوان «سرآمد مصّوران نامدار 
و شهره دار و ديار و صاحب بخت» ياد مي کند(عالي افندي،

١٣٦٩:  ١٠٤). خواندمير مي نويسد: بهزاد «کامل ترين مصوران 
رسانيده» کمال  نهايت  به  را  کار  اين  بلکه  است،  دوران 

(خواندمير،١٣٧٢:  ٢٤٢). شخصيت و ويژگي هايي که در آثار 
ناب و بي نظير بهزاد نهفته است، وي را در حوزة هنر ايران 
به عنوان يک نابغه و همچون يک هنرمند اسطوره اي معرفي 
کرده است. «آثار بهزاد، به تشخيص همه، نقطه اوج و سرآمد 
نقاشي سنتي ايران است»(کن باي،١٣٨٢:  ٧٧). نبوغ بهزاد در 
اين است که با وجود پايبندي و تعهد به چارچوب ها و اصول 
سنتي نگارگري، نوآوري ها و ابداعاتي را در آن ايجاد کرد که 
نه تنها موجب ضعف و نقصان آن نيست، بلکه بر غنا و تعالي 
آن افزوده است. نوآوري هاي بهزاد را مي توان در بخش هاي 
نيز  ارزش هاي ويژة بصري،  فن،  و  تکنيک  مختلفي چون 
موضوع و مضمون مورد بررسي قرار داد، چنان که در حيطة 
موضوع و مضمون که مورد بحث اين نوشتار نيز قرار دارد، 
پرداختن به موضوعات اجتماعي و زندگي روزمره مردم، 
آميخته با بيان مفاهيم عميق يکي از مهم ترين نوآوري هاي 

او در عرصة نگارگري به شمار مي آيد(پاکباز،١٣٨٥:  ٨٤). در 
واقع بهزاد ميراث  گذشته را با مسائل و اقتضائات زمانه، 
خاص  فکري-اعتقادي  مباني  و  مطروحه  ضرورت هاي 
خويش درهم آميخت و به واسطة خالقيت فردي خويش 
ترکيبي نو ايجاد کرد که همين امر يکي از ويژگي هاي خاص 

آثار او به شمار مي آيد.   
ارتباط و پيوستگي نقاشي و نگارگري ايراني با متون 
ادبي يکي از خصايص آن از ابتداي شکل گيري نگارگري 
اديبان،  آنچه  که  به گونه اي  بوده است،  اسالمي  ايراني- 
شاعران و سخنوران گفته اند، مصّوران مجسم ساخته و 
به تصوير کشيده اند. برهمين اساس نقاش با بهره مندي 
از مضامين متنوع ادبي، اشخاص و صحنه هاي داستان را 
مي نماياند و به زبان خط و رنگ، سخن شاعر يا نويسنده 
نقاشي  اين رو  از  مي بخشد(اشرفي،١٣٦٧: ١١).  تجسم  را 
توصيف و بيان بصري متن ادبي تلقي شده، آنچنان که 
بايد از استقالل برخوردار نبود و درک و دريافت آن تا حد 
زيادي وابسته به متن ادبي بود. اما اين ساختار سرانجام 
توسط نقاشاني چون کمال الدين بهزاد در نيمة دوم قرن نهم 

هجري/پانزدهم ميالدي متحّول شد.
بنابر شواهد و منابع تاريخي بهزاد، افزون بر متن ادبي، 
متأثر از ضرورت هاي مطرح، مباني فکري و اعتقادي خاص، 
شرايط حاکم بر جامعه و افرادي که با آنها در ارتباط بوده، 
موارد و جزئياتي را در نگاره هاي خود بيان داشته است، 
به گونه اي که اين دسته از آثار او واجد ويژگي واقع گرايي 
نگارگران  «برخالف  او  گفته  مي شود،  ازاين رو  هستند. 

پيشين، به جهان واقعي توجه کرد»(پاکباز، ١٣٨٥:  ٨٢).
 بهزاد در نگاره هاي خود در عين پايبندي به متن چيزي 
بيش از آنچه شاعر، نويسنده و يا سخنور گفته اند، به نمايش 
انديشه  و  بيانگر شرايط جامعه  از يک سو  که  مي گذارد 
و افکار حاکم بر دوران اوست و از سوي ديگر نشان از 
شخصيت واال، روح حساس و خالقيت فردي او دارد. در 
اين زمينه مي توان به نگارة شاخص و ممتاز «سعدي و 
جوان کاشغري»(تصوير١) اشاره کرد. اين نگاره يکي از 
سه نگارة منسوب به بهزاد در نسخه گلستان سعدي سال 
از دو نگاره  از آن ميان، بيش  ٨٩١هـ ق/١٤٨٦م است که 
ديگر اين نسخه «به اسلوب واقعي کار بهزاد شباهت تمام 
دارد»(آريان،١٣٨٢:  ٤٦). صحت انتساب اين نگاره از سوي 
بسياري از محققان چون اتينگهاوزن، گري، رابينسن ات.ال، 
سچوکين تأييد گرديده، همچنين عباداهللا بهاري نيز با اشاره 
به برخي جزييات نگاره چون تزيينات عالي، کاشي کاري 
بنا، و عناصر طبيعت و...،  همگي را نمايانگر سبک بهزاد 
تأکيد  وي  به  نگاره  اين  انتساب  درستي  بر  و  دانسته 

.(bahari,1997:83)مي کند
کاشغري(تصوير١)،  جوان  و  سعدي  نگارة  در  بهزاد 
حکايتي از گلستان سعدي را به تصوير کشيده است. نوشتار 
موجود در کتيبه اثر بيانگر آن است که اين نگاره برگرفته 

 تصوير١. سعدي و جوان کاشغري، گلستان سعدي، هرات، منسوب  
به بهزاد، مورخ٨٩١هـ ق/١٤٨٦م، ليختنشتاين



 ان لــم امـت يــوم  الـوداع تـأسفــا        
 ال تحسبـونـي فـي المـّودة منصفـًا»
(سعدي،١٣٧٩: ٢٣-١٢٢)

عالوه بر نوشتار اين کتيبه که اشاره به حکايت سعدي دارد، 
کتيبة ديگري نيز در اثر مشاهده مي شود که سردر و ضلع 
سمت چپ بناي تصوير شده در نگاره را دربر مي گيرد. متن 
اين کتيبه حاوي دو بخش است. بخش نخست آيات هجده تا 
بيست و يکم سورة جن از قرآن کريم را شامل مي شود که 
متن آيات بر مسجد بودن بناي تصويرشده در نگاره تأکيد 

دارد. ترجمة آيات بدين قرار است:
«و مساجد مخصوص خداست، پس نبايد با خدا، احدي 
غير او را پرستش کنيد(١٨) و چون بندة خاص (محمد) براي 
آنکه خدا را بخواند، قيام کرد، طايفة جنيان گرد او ازدحام 
کردند که نزديک بود بر سر هم فرو ريزند(١٩)(اي رسول 
به خلق) بگو من خداي خود را به يگانگي مي پرستم و هرگز 
احدي را با او شريک نمي گردانم(٢٠) و باز بگو من مالک 
و قادر برخير و شر شما نيستم(٢١)» (الهي قمشه اي، ١٣٨٦: 
٥٧٣)، و بخش دوم که در انتهاي بخش اول قرار گرفته و 

اشاره به تاريخ اتمام اثر يعني سال ٨٩١هـ..ق دارد.

حکايت سعدي و نگارة بهزاد       
بنابر حکايت هفدهم از باب پنجم گلستان سعدي که مرجع 
ادبي اين نگاره به شمارمي آيد، موضوع نگاره به آشنايي 
وگفتگوي سعدي و جواني از اهالي کاشغر اختصاص دارد 
که در نگارة بهزاد اين دو تن که تنها شخصيت هاي مطرح 
شده در اين حکايت مي باشند، در سمت چپ نگاره نمايانده  
شده اند. اما آنچه در سمت راست اين نگاره مشاهده مي شود، 
يک رويداد روزمره از زندگي عادي يعني صحنه اي از يک 
مکتب يا مدرسه، متشکل از دانش آموزان و معلم و... است که 

افزون بر دو شخصيت اصلي در نقاشي حضور يافته اند.
از مقايسة ميان حکايت سعدي و نگارة بهزاد، درمي يابيم که 
بهزاد در نگارة خود به عناصري پرداخته که در حکايت سعدي 
به آنها اشاره اي نشده است. به بيان ديگر اجزا و عناصر متعدد 
و متنوعي در اين نگاره تجسم يافته  که تقسيم فضاي نگاره 
به چند بخش را در پي داشته است. بهزاد به منظور  اجتناب از 
آشفتگي و نيز دستيابي به تناسب و هماهنگي ميان اين عناصر 
و بخش هاي مختلف، شکل ها و روش هاي  هندسي را به خدمت 
مي گيرد، از اين رو فضا و ساختار تجسمي نگاره مغشوش 
يافته است.  نظام  ترکيبي هندسي  بلکه در  نيست،  و درهم 
ساختار تجسمي نگاره به واسطة بناي تصويرشده در آن، 
به دو بخش عمودي نامساوي تقسيم شده است، بخش سمت 
راست (تصوير٢) توسط بناي معماري  محصور گشته و از 
بخش سمت چپ(تصوير٣) جدا شده است.  تمامي سطوح و 
اجزاي بنا اعم از نماي بيروني و دروني همچون ديوارها، در، 
سردر و کف با نقوش و تزئينات هندسي، اسليمي و ختايي 
و نيز کتيبه هاي بسيار متنوع و زيبا آرايش يافته اند. علي رغم 

از هفدهمين حکايت از حکايات باب پنجم گلستان است و 
شيخ اجل اين باب را به موضوع عشق و جواني اختصاص 

داده  است. متن حکايت بدين قرار است: 
براي  ختا  با  عليه،  اهللا  رحمة  خوارزمشاه،  محّمد  «سالي 
مصلحتي صلح اختيار کرد، به جامع کاشغر در آمدم، پسري 
ديدم نحوي، به غايت اعتدال و نهايت جمال، چنان که در امثال 

او گويند:
 معّلـمت همـه شـوخي و دلبــري آمـوخـت          

 جفـا و نـاز و عتـاب و ستمــگري آمـوخت
من آدمي  به چنين شکل و خوي و قد و روش     

 نـديـده ام مـگر اين شيـوه از پري آمـوخت
مقدمة نحو زمخشري در دست داشت و همي خواند: ضرَب 
زيٌد عمرواً و کان المتعدي عمرواً. گفتم: اي پسر، خوارزم و 
ختا صلح کردند و زيد و عمر را همچنان خصومت باقي ست؟ 
بخنديد و مولدم پرسيد. گفتم: خاک شيراز. گفت: از سخنان 

سعدي چه داري؟ گفتم:
 بلـيت بنحـوي يصـول مغـاضبا             

عـّلي کـزيـد فـي مقـابلـة العمـرو
 عـلي جـّر ذيل ليس يرفع راسه

 و هل يستقيم الّرفع من عامل الّجـر
لختي به انديشه فرو رفت و گفت: غالب اشعار او در اين زمين 
به زبان پارسي است، اگر بگويي، به فهم نزديک تر باشد، کّلم 

الّناس علي قدر عقولهم. گفتم:
                                   طبـع تو را تا هوس نحـو کـرد               

صورت صبـر از دل ما محـو کـرد
                                   اي دل عّشـاق به دام تو صيـد                

ما به تو مشغول و تو با عمرو و زيد

بامدادان که عزم سفر مصّمم شد، گفته بودندش که فالن 
تلّطف کرد و تأسف خورد که  سعدي است. دوان آمد و 
چندين مّدت چرا نگفتي که منم تا شکر قدوم بزرگان را ميان 
بخدمت ببستمي. گفتم: با وجودت زمن آواز نيايد که منم، 
تا بخدمت  گفتا: چه شود گر درين خّطه چندي برآسايي 

مستفيد گرديم؟ گفتم: نتوانم به حکم اين حکايت:
                                  بزرگـى ديدم انـدر کوهسـارى              

قنـاعت کرده از دنيـا به غـارى
                                 چرا گفتم: به شهر اندر نيايـي؟ 

که بـاري، بندي از دل برگشايي
                                  بگفت: آنجـا پـريرويـان نغـزند             

چو گل بسيار شد، پيالن بلغـزند
وداع  و  داديم  يکديگر  روي  و  بر سر  بوسه  و  بگفتم  اين 

کرديم.
بوسه دادن به روي دوست چه سود؟        

 هـم در ايـن لحظه کردنـش بـدرود
سيـب گـويــي وداع بستــان کـرد          

روي از اين نيمه سرخ و زان سو زرد 

 خوانش کمال الدين بهزاد از داستان 
«سعدي و جوان کاشغري» براساس 
الگوي تعليم و تربيت عرفاني نورالدين 

عبدالرحمن جامي



شماره۳۴  تابستان۹۴
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

که در سمت چپ بنا به خط فارسي نوشته  شده و بخشي از 
حکايت سعدي را دربر دارد. از اين رو دستيابي به مضمون 
نگارة بهزاد و انطباق آن با حکايت سعدي بدون توجه به 

کتيبة اثر و در نظر گرفتن متن کامل آن دشوار مي نمايد.
   از سوي ديگر، اختالف چشمگيري در تعداد شخصيت هاي 
بيان  به  حکايت سعدي و نقاشي بهزاد مشاهده مي شود. 
به  نگاره(تصوير٢)  راست  سمت  بخش  در  آنچه  ديگر 
چشم مي آيد، حاصل خالقيت نقاش بوده و شخصيت هاي 
ترسيم شده در آن، در قياس با بخش سمت چپ(تصوير٣) 
که به شخصيت هاي مطرح شده در مرجع ادبي اختصاص 
دارد، از تعدد و تنوع بسيار بيشتري برخوردار است. بهزاد 
ترکيب بندي و سازمان دهي پيکره ها را نيز همچون ساير 
شکل هاي  مبناي  بر  نگاره،  کلي  ساختار  و  عناصر  اجزا، 
بخش  در  چنان که  اين رو  از  مي نمايد.  استوار  هندسي  
و  افراد  مي گردد  مشاهده  (تصوير٢)  نگاره  راست  سمت 
شخصيت ها برپاية شکلي هندسي و مدور نظام يافته اند و 
حاالت و حرکات هريک از افراد، چشم بيننده را از فردي به 
فرد ديگر رهنمون مي سازد. اين  نکته در ايجاد نظامي مدور 
و پويا و نيز فضايي سرشار از جنبش و حرکت سهمي بسزا 
دارد. افزون براين شايان توجه است که اين ترکيب مدور 
شخصيت هاي مرجع  ادبي در سمت چپ نگاره(تصوير٣) را 
دربر نمي گيرد، برهمين اساس اين بخش از تحرک و پويايي 

چنداني برخوردار نيست. 
 همچنين در يک تقسيم افقي، اگر نقاشي بهزاد به دو 
قسمت مساوي تقسيم شود، کلية پيکره ها در نيمة پايين آن 
جاي مي گيرند. اين نکته به ويژه در ترکيب بخش سمت راست 
(تصوير٢) که پيکره هاي بيشتري را دربر گرفته، حائز اهميت 
مي باشد، چراکه فضاي کف بنا به عنوان پس زمينة پيکره ها 
طرحي  با  تنها  بوده،  متنوع  رنگ هاي  و  نقوش  از  عاري 
هندسي و تک رنگ پوشش يافته است. از اين رو در تضاد و 
کنتراست با ساير سطوح بنا اعم از ديوارها، سردر و ... قرار 
گرفته است. از يک سو اين تضاد به واسطة تجسم پيکره ها 
و اشيا با پوشش هاي رنگين و متنوع تعديل گشته، تأثيري 
مثبت در برقراري يک ترکيب بندي متعادل و متوازن دارد و 
از سوي ديگر قرار گرفتن پيکره ها بر روي پس زمينه اي با 
رنگ و نقش بسيار ماليم و يکنواخت، آنها را در مرکز تأکيد و 
توجه و نزديک  ترين نما به مخاطب قرار مي دهد. اين نکته در 
قياس با بخش سمت چپ نگاره (تصوير٣)که در آن باوجود 
پرداختن به مضمون مرجع ادبي، پيکره ها در نمايي دورتر 

تصوير شده اند، ملموس تر مي نمايد.
از  خارج  شخصيت هايي  تصوير  علي رغم  همچنين    
مضمون حکايت سعدي در بخش راست نگاره(تصوير٢) 
در دو  است که شخصيت ها  نکته ضروري  اين  به  توجه 
بخش نگاره، از حيث مناسبات تصويري داراي ارتباط و 
پيوندي معقول و منطقي هستند. بدين معنا که بهزاد از يک 
سو جوان نحوي حکايت سعدي را بهانه و دستاويز قرار 

تنوع، گوناگوني و تکثر اين اشکال و سطوح رنگين، وحدت و 
يکپارچگي بنا مخدوش نگرديده و کليتي واحد را مي نماياند 
که در سمت راست نگاره (تصوير٢) تصوير شده و  بخش 
عمدة فضاي نگاره را همراه با جزئياتي از قبيل يک معلم، 
چند دانش آموز، کتاب ها، جزوات و... به خود اختصاص داده، 
که البته در حکايت سعدي نشاني از آنها يافت نمي شود. با 
آنکه طرح و ترکيب، رنگ آميزي، تذهيب و کتيبه سردر بنا 
بيان مي دارد که اين بنا يک مسجد است، اما عناصري از قبيل 
معلم، نوآموزان، کتاب ها و جزوات و...، فضاي مکتب خانه 
و کالس درس را مي نماياند. بنا به گفتة عباداهللا بهاري، به 
تصوير کشيدن صحنه مکتب در مسجد از خصوصيات 
سبک بهزاد به شمار مي آيد(بهاري،١٣٨٣:  ١٢). بهزاد همچنين 
ترکيب بندي رنگ ها،  در  نگاره(تصوير٢)  از  اين بخش  در 
استادانه رنگ هاي متنوعي را به کار  گرفته و به شکلي متعادل 
و موزون رنگ هاي سرد و گرم، متضاد و مکمل را در فضاي 
آن به گردش درمي آورد، به گونه اي که چشم مخاطب را به 
حرکت و پويش در اين فضا فرا مي خواند. شايان توجه است 
اين بخش از تصوير در ساختار تجسمي نگاره فضاي اصلي 
و پيش زمينه را به خود اختصاص داده و چنان با جزئيات 
پرداخته  شده که بر مضمون حکايت غلبه داشته و گويي خود 

به حکايتي ديگر اشاره دارد. 
حدود  که  نيز  نگاره(تصوير٣)  چپ  سمت  بخش  در 
يک سوم از فضاي کل نگاره را در برمي گيرد، صحنه گفتگويي 
متشکل از يک شخصيت پير و يک جوان با کتابي در دست 
تصوير شده، که در واقع با مضمون حکايت شيخ اجل همسو 
بوده و اشاره به شخصيت هاي حکايت يعني سعدي و جوان 
فاقد  که  نگاره(تصوير٣)  از  اين بخش  در  دارد.  کاشغري 
بناي معماري بوده و در واقع فضاي بيروني را مي نماياند 
از تنوع و تعدد اجزا، عناصر و سطوح  منقوش کاسته شده و 
بخش عمدة فضاي آن به واسطة شاخ و برگ هاي يک درخت 
پوشش يافته است.  به تبع اين امر، دامنة رنگ هاي به کار رفته 
در اين بخش (تصوير٣) نيز بسيار محدودتر از بخش راست 
نگاره اما هماهنگ با آن است. در اين بخش خوانش و تفسير 
تصويري بهزاد از متن ادبي مرجع يعني حکايت «سعدي و 

جوان کاشغري» از گلستان سعدي ارائه گرديده است.
مقايسه ميان حکايت سعدي و نگارة بهزاد، از يک سو، 
و نيز مقايسة ميان دو بخش نگاره از سوي ديگر مبين آن 
است که بهزاد با اختصاص دادن فضاي کمتر و کوچک تر به 
مضمون اصلي حکايت (تصوير٣) و همچنين توجه بيشتر 
به عناصر و جزئياتي بيرون از حکايت سعدي(تصوير٢)، به 
گونه اي مضمون مرجع ادبي را در حاشيه و پس زمينه قرار 
داده است. اشتراک و هماهنگي در گزينه رنگ هاي دو بخش 
نگاره به لحاظ بصري در ايجاد ارتباط و پيوند ميان ساختار 
صوري آنها و نيز ترکيب بندي کل نگاره نقش مؤثري دارد.  
اما در اين ميان آنچه دو بخش نگاره را به هم پيوند داده و 
بيننده را به مرجع ادبي نگاره رهنمون مي سازد کتيبه اي است 



داده، در ارتباط با او فضاي کالس درس را تصوير ساخته  
و از سوي ديگر، با قرار دادن يکي از دانش آموزان در آستانة 
در، ارتباط تصويري ميان شخصيت هاي  دو بخش نگاره را 
برقرار ساخته،  فضاي دروني و بروني بناي تصوير شده را 
به هم پيوند داده است. به تبع اين امر، دو بخش نگاره نيز با 
هم مرتبط شده، ساختار صوري آن از استحکام و انسجام  
بسيار خوبي برخوردار گرديده است. از اين رو مي توان ابراز 
داشت که تجسم افراد در بخش سمت راست نگاره(تصوير٢)، 
به لحاظ موضوعي و مضموني بي ارتباط با شخصيت هاي 
مطرح شده در بخش سمت چپ(تصوير٣) و مرجع ادبي آن 
صورت نگرفته  ، بلکه بهزاد به منظور بيان مضموني خاص 
اقدام به اين ابتکار و خالقيت کرده  است، چنان که حضور 
شخصيت هاي دو بخش نگاره در يک فضاي مشترک واقعي، 
دور از ذهن و ناممکن نبوده، ارتباطي منطقي ميان تجسم آنها 
در يک صحنه وجود دارد، به گونه اي که مي توان اين نگاره را 

تصويري واقعي از يک صحنة حقيقي پنداشت.
و حکايت سعدي  بهزاد  نگاره  ميان  تفاوت هاي  اينک   
آشکارتر به نظر مي رسد و چنين مي نمايد که بهزاد در نگارة 
خود چيزي بيش از آنچه سعدي در حکايت خود بيان داشته 
و  خالقيت ها  از  يکي  که  امر  اين  گذاشته است.  نمايش  به 
نوآوري هاي بهزاد در حيطة موضوع و مضمون به شمار 
ادبي  از متن  تأثير عناصر ديگري خارج  از  مي آيد، نشان 
مرجع بر شکل گيري ذهنيت بهزاد در تجسم نگارة مورد بحث 

دارد. بي شک حضور اين عناصر در نگارة بهزاد و اختصاص 
بخش عمدة فضاي نگاره به آن، براهميت اين موضوع در 
نزد وي تأکيد دارد. از سوي ديگر، اختالف ميان نگاره بهزاد 
و حکايت سعدي پرسش هايي را در پي دارد مبني بر اينکه 
هدف و نيت بهزاد از طرح موضوع مدرسه و مکتب خانه در 
اين نگاره چيست؟ و نيز چه عواملي بر شکل گيري ذهنيت و 
انديشه بهزاد در ترسيم اين نگاره تأثيرگذار بوده است؟ در 
پي دستيابي به پاسخ پرسش هاي مطرح شده برآن شديم تا با 
بررسي منابع و شواهد تاريخي به جستجو در احوال بهزاد، 
شرايط فرهنگي، اعتقادات و انديشة  حاکم بر جامعة هرات در 

عصر او و نيز معاصرانش بپردازيم.

احوال بهزاد
با آنکه آگاهي دقيق و روشني از احوال شخصي کمال الدين 
بهزاد در دست نيست، تولد او را به صورت تقريبي سال هاي 
٨٦٠ هـ .ق/١٤٥٦م و يا اندکي پيش از آن گفته اند. بنابر نظر 
دورة صفوي،  نويسندگان  و  منشيان  از  ميراحمد  قاضي 
استاد در دوران طفوليت پدر و مادر خود را از دست داده 
و استاد ميرک  تربيت او را بر عهده گرفته است(منشي قمي،١

٣٥٢:  ١٣٤). خواندمير و ميرزا حيدر دوغالت، از معاصران 
و  تربيت  به  را  کار خود  ابتدا  او  که  داشته اند  بيان  بهزاد 
قدرتمند،  امير  کتابخانة  در  و  ميرک  روح اهللا  سرپرستي 
شاعر و فرهنگ دوست، اميرعليشير نوايي آغاز کرد  و در 

 تصوير٢. بخش راست نگاره                                  تصوير٣. بخش چپ نگاره 
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ساية تشويق ها و حمايت هاي او به چنان مرتبه اي از رشد 
و ترقي رسيد که مورد توجه و عنايت سلطان حسين بايقرا 
قرارگرفت(خواندمير،١٣٥٣:جلدچهارم،٣٦٢و١٣٧٢:  ٢٤٢؛ 
دوغالت،١٣٨٣:  ٣١٨). خواندمير در تاريخ حبيب السير آن را 
چنين بيان مي دارد:«جناب استادي به يمن تربيت و حسن 
رعايت اميرنظام الدين عليشير به اين مرتبه ترقي نمود و 
حضرت خاقان منصور را نيز به آن جناب التفات و عنايت 

بسيار بود»(خواندمير،١٣٥٣:  جلد چهارم،٣٦٢). 
بررسي کيفي آثار بهزاد نشانگر آن است که راهيابي 
بهزاد به کتابخانة عليشيرنوايي نقطه عطفي در زندگي او بود، 
آغاز راهي که در طي آن به لحاظ ذوق و انديشه پرورش 
يافت و راه رشد، ترقي و تعالي در پيش گرفت، چنان که از 
اين پس با بروز خالقيت هايي در سنت نقاشي ايراني آن 
را غنا و اعتاليي بي سابقه بخشيد، و با خلق آثاري که در 
زمرة ارزشمندترين آثار نقاشي ايراني حتي در ادوار  پس 
که  يافت  جايگاهي دست  چنان  به  مي آيند،  به شمار  او  از 
تشويق و توجه همگان را به خود معطوف داشت. زين الدين 
محمود واصفي در کتاب بدايع الوقايع طي گزارشي از مجلس 
مير عليشير نوايي به اين نکته  مي پردازد. «مشهور است که 
استاد مذکور[بهزاد] صحيفه اي مصور به مجلس فردوس 
آيين سپهر تزيين اميرکبير اميرعليشير روح اهللا روحه آورد» 
امير عليشير از ديدن «آن صحيفة لطيف،...از عندليب طبعش 
بر شاخسار شوق و ذوق نواي  االحسن االحسن برخاست:

 نقـاش بـودي خـانـه مـنقش کـردي    
اي وقت تو خوش که وقت ما خوش کردي

بعد از آن روي به حضار مجلس کرد و گفت: عزيزان در 
تعريف و توصيف اين صحيفة الزم التشريف به خاطر چه 
اساتيد،  از  همه  نيزکه  مجلس  در  حاضران  مي رسد؟...» 
مشاهير و بزرگان روزگار خود بودند زبان به تحسين بهزاد 
گشودند... جناب مير نيز بهزاد و حاضران را مورد لطف قرار 

داده، به هدايايي نواخت(واصفي، ١٣٤٩:   جلد دوم،٥٠-١٤٩).
مهارت و استادي بهزاد در کنار خالقيت هاي او تحسين سلطان 
را نيز برانگيخت، او را به کار در کتابخانه همايوني فراخواند. 
نوايي در يکي از مکتوبات شخصي خود آن را چنين بيان 
مي کند:«استاد مشاراليه[کمال الدين بهزاد] را ميرزا[سلطان 
حسين ميرزا] طلب فرموده گرفتند، در حضور خويش در باغ 
حجره اي آراسته به کار گماريدند. باز چنان کسي که مناسب 
به آن کتابت کاري انجام داده بتواند، نبود»(عثمانوف،١٣٨٢:  ٣

٣). پس از راهيابي بهزاد به کتابخانة همايوني، ديري نپاييد که 
در سال ٨٨٩هـ.ق/١٤٨٤م از سوي سلطان به مقام کالنتري 
کتابخانه منسوب شد(همان؛آژند،١٣٨٧: ٢١٤و٣٥٧). راهيابي 
بهزاد به کتابخانة عليشير نوايي و حسين بايقرا زمينه و 
امکانات الزم جهت شکوفايي استعدادها و بروز خالقيت ها و 
نوآوري هاي وي فراهم نمود. او بسياري از شاخص ترين و 
برجسته ترين آثار خود، چون نگاره هاي نسخه هاي بوستان 
قاهره و خمسة نظامي کتابخانة بريتانيا را طي اين دوران، 

٩٠٠-٨٨٠ هـ.ق/١٤٩٥-١٤٧٥م مقارن با دو دهة پاياني قرن 
نهم به تصوير کشيد. نگارة سعدي و جوان کاشغري نيز که 
داراي تاريخ ٨٩١ هـ.ق/١٤٨٦م مي باشد، از آثار همين دورة 

بهزاد به شمارمي آيد. 

جامعة هرات در عصر بهزاد                        
چنان که گفته شد بهزاد در نگارة خود افزون بر مضمون 
حکايت سعدي به طرح موضوع مدرسه و مکتب خانه پرداخته 
است. از اين رو در بررسي جامعة هرات  با تأکيد بر همين 
موضوع به ارائة شواهدي بر پاية منابع و مکتوبات تاريخي 

پرداخته مي شود. 
 شواهد مختلف حاکي از آن است که هرات در روزگار 
بهزاد، مقارن با دوران زمامداري سلطان حسين بايقرا و 
وزارت عليشير نوايي مهد علم و علم آموزي بوده، طالبان علم 
و ادب و هنر بسيار مورد حمايت و احترام بودند. به گونه اي 
که حمايت از علم و ادب و هنر در جامعة هرات آن روز به 
مثابه يک فرهنگ به شمار مي آمد. از اين رو علما، دانشمندان، 
فضال، شعرا، هنرمندان و علم آموزان به منظور بهره مندي از 
حمايت هاي مادي و معنوي از نقاط دور و نزديک به اين شهر 
مي آمدند. بسياري از برجسته ترين نويسندگان و مورخان آن 
عهد چون زمچي اسفزاري، خواندمير، ميرخواند و سام ميرزا 
در آثار خود به اين امر اشاره داشته اند(صفوي،١٣١٤:  ١١؛
و١٣٧٢:  ١٧٣؛ميرخواند، چهارم،٣٦٣  خواندمير،١٣٥٣:  جلد 

١٣٣٩:  جلد هفتم،٥). به عنوان نمونه شرح زمچي اسفزاري در 
روضات الجنات... بدين قرار است: «و حاال شرف و مزيت 
اين شهر... آن است که منبع علوم دينيه و محل ظهور و 
استکشاف قوانين يقينه است، چنان که از تمامي روي زمين 
طالب علم وحقايق و صياد فنون و فضايل روي بدين نقطة 
پاکيزه دارند و چندان هزارند از اين طايفه در اين بلدة طيبه 
ارباب خيرات همه اسباب  که به ميامن صدقات و مبّرات 
بر سر  تمام  اجتهاد  و  جد  به  و شبان روزي  دارند  آماده 
مطالعه و تکرارند و به مطلوب خود فايز گشته، به اطراف 
عالم مي روند و نشر قواعد علم و قوانين دين اسالم مي کنند»

(زمچي اسفزاري، ١٣٣٨:  جلد اول،١٠٠-٩٩). 
چنانکه زمچي اسفزاري نيز بيان مي دارد، مقصود از علم 
در اين زمان علوم ديني بود. در واقع علوم ديني و بحث هاي 
مذهبي کالمي مبتني بر عقايد اهل سنت و جماعت مهم ترين 
به گونه اي  اين دوره به شمار مي آمد،  رشتة تحصيلي در 
که علم مستقل از مذهب وجود نداشت و کسي در شرف 
علوم ديني بر علوم ديگر ترديد نمي کرد. عالمان اين عصر 
نيز بيشتر صبغة ديني داشتند. از اين رو مساجد، مدارس، 
مکاتب و خانقاه هاي بسياري در سراسر کشور ساخته شد، 
مطالعات و مباحثات ديني گسترش بسيار يافت و پيوسته بر 
شمار افرادي که به اين اجتماع وارد مي شدند افزوده مي شد. 
از سوي ديگر اين مدارس و مکاتب توسط علماي ديني و 
اصحاب مذهب اداره مي شد و قصد بانيان اين تأسيسات نيز 



در حقيقت همان اشاعة مذهب و ترويج علوم ديني بود. در 
چنين شرايطي که بازار ديانت گرم و کار خانقاه ها و مساجد 
پررونق بود مذهب، عرفان و تصوف بيش از پيش بر وجوه 
مختلف زندگي مردم به ويژه زندگي اجتماعي ايشان تسلط 
يافت. برهمين اساس در خانقاه ها و مدارس، مذهب و تصوف 
چنان به هم نزديک شده  بود که جدايي شريعت از طريقت 
فراهاني   مي نمود(ميرجعفري،١٣٨٧:  ١٧٧-١٣٩؛  غيرممکن 

منفرد،١٣٨١:  ٢٣٠).
مدارس، خانقاه ها، مساجد و کتابخانه ها در اين زمان 
مهم ترين نهادهاي رسمي فرهنگ به شمار مي آمدند. در اين 
مراکز، صوفيان، هنرمندان، دانشجويان و عالمان با نظارت 
مستقيم حکومت پيوسته فعاليت و مشارکت داشتند و حکومت 
خود باني اصلي و اداره کنندة چنين بناهايي بود. برهمين اساس 
جريان هاي فرهنگي از اين نهادهاي رسمي آغاز مي شد، شکل 
مي گرفت و به جامع تسري مي يافت، به گونه اي که خانقاه ها 
مرکز گردآمدن صوفيان و پديد آمدن جريان فرهنگي تصوف 
بود و نهادهاي ديگري چون مدرسه ها و کتابخانه ها، موجد 
مکتب ادبي و هنري هرات شدند(همان:٢٣٨). از اين رو در 
منابع مختلف اين دوران چون مآثرالملوک، مجالس النفائس، 
مکارم االخالق و... موارد متعددي از ذکر نام اين قبيل بناها 
و بانيان آنها مشاهده  مي شود که بسياري از علما، فضال و 
دانشمندان و طالب در اين اماکن برخوردار از حمايت هاي 
بي دريغ مادي و معنوي حسين بايقرا،  عليشير نوايي و ... به 
تدريس و علم آموزي اشتغال داشته اند. اين اقدامات بايقرا و 
نوايي سبب شد تا بسياري به منظور برخورداري از همين 
شرايط و حمايت هاي مادي و معنوي در اين زمان به هرات 
کوچيده و با آموختن علم و دانش، ترّقي نموده، به مراتب 
و مدارج بااليي دست يابند(ميرخواند،١٣٣٩: جلد هفتم،٢٩٤-

٢٧٤؛ نوايي،١٣٦٣:  ١٤٦و١٢٠). برهمين اساس  هرات در اين 
روزگار مهد علم و علم آموزي بوده و به يکي از کانون هاي 

اصلي تجمع علما، دانشمندان و طالب بدل گرديد. 
تشريح بايقرا از موقعيت طلبه و مدرس در اين زمان، در 
رساله اي که مهم ترين اثر او به زبان ترکي است، مبين همين 
امر است:«و در زمان بعضي از آنان، صدور ظلم پيشه و نواب 
خارج انديشه،... به جهت رکود اوقاف، طلبه مغموم و مّدرس 
محروم بود. حال، شکر که در دارالسلطنه به تخمين صد 
حوزة درسي براي فضايل ديني و علوم يقيني برپاست که از 
ادناي روم تا اقصاي سرحد چين، در جميع بالد اسالم، طالبان 
قابل، اين آوازه و مذاکرة بي اندازه را شنيده اند و مشقت غربت 
اختيار مي کنند و به اين تختگاه روي مي آورند و با عنايت 
خداوند حاصل اوقاف به مخارج همة آنان مي رسد و روزگار 

آنان با فراغت مي گذرد»(فراهاني منفرد،١٣٨١:  ٤٤٣).
عملکرد  از  مکارم االخالق  کتاب   در  خواندمير  گزارش 
بنا  نوايي  عليشير  توسط  که  اخالصيه،  خانقاه  و  مدرسه 
شده، حاکي از آن است که اين گونه مجموعه ها به صورت 
مجموعه هاي کامل رفاهي-آموزشي فعاليت داشته اند، بدين 

معنا که علما، فضال، دانشمندان و علم آموزان را مورد توجه 
قرار داده، در کنار امر آموزش، خدمات رفاهي گسترده اي نيز 

به ايشان ارائه مي شده است(خواندمير،١٣٧٨:  ٤-٦٢). 
ارائه شده، موقعيت عالمان و علم اندوزان در  بنابر شواهد 
جامعة هرات عصر بهزاد قابل توجه است، چنان که ايشان 
از حمايت هاي وسيع باالترين مقامات حکومتي يعني بايقرا و 
نوايي برخوردار بوده اند که در واقع مهم ترين حاميان بهزاد 
نيز به شمار مي آيند. در تشريح علل بروز چنين شرايط و 
رويکردي در جامعة هرات به منابع ديگري از اين دوران 

اشاره  مي گردد.
 خواندمير در مقصد پنجم مکارم االخالق با عنوان «در 
بيان انداختن ذخاير عقبي و اعراض از دنيا و مافيها» به ارتباط 
عليشير نوايي با نورالدين عبدالرحمن جامي و تأثيرپذيري 
نوايي از وي در آموزه هاي صوفيانه  اشاره  کرده، اقدامات 
قبيل  از  بناهاي عمومي  نوايي در جهت ساختن و مرمت 
خانقاه و مسجد و مدرسه و... را متأثر از اين ارتباط و نيز 
بنا بر وظيفة ديني او بيان مي کند(همان:٩١؛عشيق در مقدمة 

مکارم..،١٣٧٨:  ٣٣)
همچنين بايقرا در رسالة خود علت اين برتري زمانه اش 
را حضور شخصيت هاي برجسته و تأثيرگذار مي داند که 
شايسته ترين و واالترين آنان نورالدين عبدالرحمن جامي 
است: «...حق-سبحانه و تعالي- در زمان سلطنت اين بندة 
نحيفش، چند مرد را جلوة ظهور داده و مجلس اين فقير را 
به آنان تشريف حضور ارزاني کرده است که با وجود آنان، 
اين زمان برجميع زمان ها راجح است و اين دوران از همة 

تصوير٤.بخشي از نگارة سعدي و جوان کاشغري                    
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دوران ها ممتاز... اعلم و افضل جملة آنان، دّر پاک درياي 
انتظام  صاحب  واليت،  افالک  تابناک  خورشيد  و  فضايل 
جواهر نظم، حضرت شيخ االسالم موالنا عبدالرحمن جامي-

سّلمه اهللا و ابقاه- است...»(همان:٤٤٤). 
توجه است:  نکته شايان  فوق، دو  بررسي مطالب  در 
نخست آنکه از ميان علوم مختلف در اين زمان، علوم ديني 
بيش از همه مورد تأکيد بوده، در اغلب منابع بر ترويج و 
گسترش علوم ديني در جامعة هرات و حمايت هاي گسترده 
به  را  ما  ديني  علوم  تأکيدبر  اشاره شده است.  امر  اين  از 
نکته اي جالب توجه در نگارة سعدي و جوان کاشغري بهزاد 
رهنمون مي سازد که عباداهللا بهاري اين نکته يعني تصوير 
کردن صحنة مدرسه و مکتب در مسجد را از خصوصيات 
بناي  بودن  مسجد  مي داند(بهاري،١٣٨٣:  ١٢).  بهزاد  سبک 
تصوير شده در اين نگاره عالوه بر عناصر ظاهري به واسطة 
کتيبه اي که سردر و ضلع سمت چپ بنا را در برگرفته تأييد 
مي گردد. اين کتيبه آنچنان که در ابتداي اين نوشتار بيان شد 
مشتمل بر آيات هجدهم تا بيست ويکم سورة جن از قرآن 
کريم است که به مسجد بودن بناي مذکور اشاره دارد. ارتباط 
بين مسجد و علوم ديني بيانگر آن است که در واقع بهزاد، 
به منظور اشاره به آموزش علوم ديني و ترويج انديشه هاي 
ديني در جامعه، آگاهانه صحنة مکتب را در مسجد تصوير 
کرده است، چرا که از يک سو مسجد يکي از مهم ترين و 
بارزترين نشانه ها و مظاهر دين اسالم به شمار مي آيد، و از 
سوي ديگر مسجد، به عنوان نهادي ديني، نقش و جايگاهي 
ويژه در ترويج و گسترش علوم ديني در جامعه دارد، آنچنان 

که در هرات عصر بهزاد، مساجد در کنار مدارس و خانقاها، 
نقشي مهم در آموزش و انتقال علوم و انديشه هاي ديني در 
جامعه ايفا مي کردند. نکتة دوم تأکيد بر نقش مؤثر جامي، 
شاعر هم عصر بهزاد به عنوان مؤثرترين شخصيت فرهنگي 
در گرايش و رويکرد جامعه و درباريان به علم آموزي و 
ترويج علوم ديني مي باشد. در ادامه، جايگاه و موقعيت جامي 
در عصر بهزاد، آراء و انديشه هاي او در ارتباط با علم و 
علم آموزي بويژه علوم ديني، همچنين چگونگي ارتباط وي با 

بهزاد مورد بحث و بررسي قرارگيرد. 

جامي 
موالنا نورالدين عبدالرحمن جامي نمايندة شعر و ادب 
و عرفان در نيمة دوم قرن نهم هجري/پانزدهم ميالدي، به 
دليل نقش فعالي که در حوزه هاي مختلفي چون فرهنگ، دين 
و سياست داشته، از شخصيت هاي مطرح عصر خويش 
به شمار مي آيد. بنا به نظر عبدالحسين  زرين کوب، ازيک سو 
جامي در زمان حيات بيشتر به عنوان شاعر و مال مشهور 
بوده، و از سوي ديگر در تقرير تعليم و مکتب ابن عربي در 
تصوف ايران نيز آثار قابل مالحظه اي دارد، که به سبب نوشتن 
همين شرح ها بر آثار ابن عربي و ابن فارض و نيز انتساب به 
طريقة مشايخ خواجگان نقشبنديه، جامي در تاريخ تصوف 
برخوردار  مالحظه اي  قابل  اهميت  و  حيثيت  از  هم  ايران 
است(زرين کوب، ١٣٨٥:  ٣-١٥٢).  بررسي عقايد و انديشه هاي 
از  بيانگر آن است که علم آموزي و طلب علم يکي  جامي 
مهم ترين موضوعات مورد توجه او بوده است. «چنان که از 
مطالعة آثار و تأليفات استاد جام برمي آيد، نخستين صفت 
بارز وي همانا شوق به اکتساب علم و دانش آموزي است که 

در نهاد شريفش متمکن بوده»(حکمت،١٣٦٣:  ٨٨).
جامي علم را  از ضرورترين صفات  انسان، کليد معرفت 
عرفاني ، جوهر و حقيقت، تاج سرجمله هنرها، قفل گشاي همة 
درها، نظام دهندة عالم و شرف آدمي دانسته، همگان را به 
آموختن علم و دانش دعوت مي کند(جامي،١٣٦٨:  ٩٥٦-٤٢١.

بي شک  علوي مقدم،١٣٦٩:  ١٧٥).  افصح زاد،١٣٧٨: ٩١- ٢٩٠. 
توصيه به علم آموزي از شخصيت برجسته اي چون جامي 
که خود «از آغاز شباب تا پايان دورة شيب مانند يک تن 
طالب علم همواره به تعليم و تعلم پرداخته و دقيقه اي از اين 
کسب شريف فارغ ننشسته»(حکمت،١٣٦٣:  ٩٠)، چندان دور 
از انتظار نيست. توجه به نقش جامي در ترويج و گسترش 
علوم ديني، انديشه ها و آراي ديني او، همچنين موقعيت وي را 
به عنوان يک رهبر ديني و يک شيخ طريقت نقشبندي برجسته 

مي سازد.
در  خواندمير  نيز  و  خود  رسالة  در  بايقرا  حسين 
(فراهاني   شيخ االسالم  عنوان  با  جامي  از  مکارم االخالق 
اسفزاري  منفرد،١٣٨١:  ٤٤٤؛خواندمير،  ١٣٧٨:  ٦٨) و زمچي  
همان  که  مالذاالسالمي  عنوان  با  روضات الجنات...  در 
شيخ االسالمي يا مرشداالسالمي است، ياد مي کنند(زمچي 

تصوير٥. تصوير جامي در مرقع گلشن (الري،١٣٤٣؛حکمت،١٣٦٣)



باالترين  اين،  گفته  مي شود  اول٢٥).   اسفزاري،١٣٣٨:  جلد 
مقام مذهبي در خراسان و ماوراءالنهر بوده که به احتمال به 
بزرگان و مشايخ طريقت نقشبنديه اختصاص داشته است، 
چراکه اين طريقت گرايش مذهبي هيئت حاکمه را تشکيل 
در  همچنين  وهمکاران،١٣٨٨:  ١٧).  مي داده است(اللهياري 
اغلب منابع و متون اين عصر جامي را با عنوان «مخدوم» 
يا «مخدومنا» خوانده اند که اين عنوان نيز اشاره به جايگاه 
او به عنوان شيخ طريقت نقشبندي و نيز نقش خاص او در 
امور سياسي دارد، به گونه اي که اين واژه سياسي (ديواني) 
بار  و  يافت  راه  نقشبنديه  تفکر عرفاني  به  از همين دوره 
معنايي اي معادل پير و شيخ پيدا کرد(مايل هروي،١٣٧٧:  ٥٤). 
در واقع مقام ديني و معنوي جامي در کنار مقام علمي و ادبي 
او  زمينه ساز حضور او در عرصه هاي سياسي-اجتماعي 
و گسترش عقايد و انديشه هاي او برگرفته از آموزه ها و 
مفاهيم طريقت نقشبنديه بود. براين اساس مي توان گرايش 
جامعة هرات و حمايت وسيع دربار از ترويج علوم ديني 
را نتيجة ترويج و گسترش آموزه هاي طريقت نقشبنديه در 
جامعة هرات توسط جامي دانست، چنان که جامي از ٨٧٨هـ.

ق/١٤٧٣م دقيقًا به عنوان يک حلقة درشت دستگاه سياسي 
سلطان حسين محسوب مي شد، آن هم نه در دربار، بلکه 
در مدرسه و خانقاه و در ميان تودة مردم ... و به تعبيري 
ديگر، جامي به همراه سلطان حسين ميرزا و اميرعليشير 
نوايي مثلث حکومتي را تشکيل مي دادند که دو ضلع آن 
در دربار قرار داشت و ضلع ديگرش در خانقاه و مدرسه

( مايل هروي،١٣٧٧:   ٧١-٧٠). 
نقشبنديه مهم ترين و متنفذترين سلسلة صوفيه ايران در 
اين عصر به  شمار مي فت و در نزد سالطين تيموري چون 
حسين بايقرا از احترام بسيار برخوردار بود(پازوکي،١٣٨٢). 
تصوف ايشان، تصوفي سنتي، معتدل و ميانه روست. در 
تعاليم نقشبندي تأکيد شده، «طريقة اعتقاد ايشان اعتقاد اهل 
سنت و جماعت است، و اطاعت احکام شريعت و اتباع سنن 
عبوديت...» دوام  وسّلم-و  عليه  اهللا  سيدالمرسلين-صّلي 

(جا مي، ١٣٩٠:  ٤١٦). 
پي آمد  و  نتيجه  نقشبنديه  طريقت  نفوذ  و  گسترش 
رويکردي بود که رهبران اين طريقت بنا به شرايط جامعه 
آن روز در پيش گرفتند. اينان متناسب با اوضاع سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي که بعد از حملة فاجعه بار مغول در 
جامعه به وجود آمده  بود، با نگاهي نو به تصوف نگريسته 
و در تفسيري که از آموزه هاي خود ارائه دادند، مؤلفه هاي 
اجتماعي-اقتصادي را مورد توجه قرار داده، آشتي طريقت با 
معيشت و شريعت را در جامعه رواج دادند. از مهم ترين اين 
آموزه ها ذکر خفي، خلوت در انجمن و مفهوم خدمت و کار 
بود که هريک امتيازي براي نفوذ و گسترش طريقت در ميان 
اقشار مختلف مردم بود. بزرگان و مشايخ طريقت با قائل 
شدن به ذکر خفي و تأکيد بر آن موجبات سهولت و آساني 
را در سير و سلوک فراهم آوردند. اين امر نوعي ستر حال و 

پنهان داشتن مقام عرفاني را که مطلوب و مورد تأکيد طريقت 
پيروان  ميان  تمايز  آن  برمبناي  و  مي ساخت  ميسر  بود، 
طريقت و مردم معمولي از صحنه اجتماع به درون فرد منتقل 
شده و در ظاهر ميان آنها تفاوتي مشهود نبود، بلکه اين تمايز 
نه در زبان، که در دل بود. از نظر عبدالرحمن جامي نيز اين 
طريقت يک زيبايي دارد و آن اينکه در همه جا با همه کس 
و در همه حال قابل اجراست(اللهياري وهمکاران،١٣٨٨:  ٩-٦؛ 

الري،١٣٤٣:  ١٦).
 خلوت در انجمن نيز که از اصول بنيادين طريقت به 
و  چله نشيني  خلوت گزيني،  با  تقابل  در  مي رفت،  شمار 
انزواطلبي مرسوم در تصوف سنتي بود. اين اصل که يکي 
ديگر از داليل مهم تمايز اين طريقت با ساير طريقت هاست 
در سخنان بزرگان طريقت با تفاسير و تعابير گوناگوني 
بيان گرديده است، چنان که خلوت در انجمن را به باطن با 
گفته اند(بخاري،١٣٧٢:  ١٢٠؛  بودن  باخلق  ظاهر  به  و  حق 
جامي،١٣٩٠:  ٣٩١) و در تعبيري ديگر از خودرستن و با خلق 
درآميختن(کاشفي، ١٣٥٦: جلد اول،٢٦٥).  همچنين در طريق 
ايشان برخالف ساير طريقت ها نسبت حضور حق تعالي در 
بودن با خلق افزون تر است تا نسبت حضور حق در خلوت و 

جدايي از خلق(پارساي بخارائي، ١٣٥٤: ٨٥). 
آنچه در دو اصل ذکر خفي و خلوت در انجمن بيش از 
همه مورد تأکيد قرار مي گيرد با مردم بودن و همچون مردم 
زيستن است که الزمة آن مشارکت در اجتماع و ايفاي نقش 
فعال در حيات اجتماعي و اقتصادي است. به همين منظور، 
در طريقت نقشبنديه تأکيد شده است که پيروان طريقت در 
جامعه حضور يابند و مشارکت اجتماعي و اقتصادي داشته 
 باشند. برمبناي همين دو اصل، پيروان طريقت مي توانستند 
بدون التزام به شرايط خاص و آداب ويژه و دست وپاگير 
امور روزمره همچون  به کسب وکار و  اشتغال  در حين  
ساير مردم به سيروسلوک معنوي نيز بپردازند(اللهياري 
نقشبندي  ديگر صوفي  بيان  به  وهمکاران،١٣٨٨:   ١١-١٠). 
درکنار سيروسلوک معنوي خويش با مردم همراه و همدل 
مي شود، در اجتماع آنان حضور مي يابد، با خلق درمي آميزد 
و براي آنکه تمايزي ميان او و مردم نباشد، مي بايد که اهل 
حرفه و کسب باشد تا به واسطة آن نشانمند و ممتاز نگردد 
و سلوک در اين طريقت بي صورت شغلي ظاهري ميسر 
علوم  فراگيري  طريقت  بزرگان  نمي شود(الري،١٣٤٣: ٣٥). 
ديني را جهت سترحال و پنهان داشتن مقام عرفاني مورد تأکيد 
قرار داده، آن را برتر از اشتغال به امور دنيوي مي دانستند. از 
 اين رو بيان مي داشتند «ارباب فقر و سلوک... بايد که طريقه و 
نسبت خود را به مطالعه و گفت وگوي علوم دينيه ستر کنند. 
اگر استعداد و صالحيت اين اشتغال داشته باشند... حفظ و 
ستر نسبت خود کنند و خود را به تجرد و عدم اشتغال ممتاز 
نگردانند»(نيشابوري  وهمکاران، ١٣٨٠: ١٩٦).ايشان همچنين 
درسخنان خود بر اهميت استحکام طريقت به علوم شريعت 

تأکيد دارند(همان:١٩٧).
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از آنجا که رويکرد جامعة هرات به ترويج و آموزش 
و  فکري  مباني  بر  منطبق  و  راستا  در  کامًال  ديني،  علوم 
اعتقادي طريقت نقشبنديه بود، اين فرضيه مطرح مي گردد که 
بهزاد نيز در تصوير صحنة مدرسه و مکتب خانه در مسجد، 
درواقع به آموزه هاي اين طريقت  اشاره داشته  و متأثر از آنها 
به خلق اثر پرداخته است. اين رابطه در تطابق  اجزاي نگارة 

بهزاد و آموزه هاي ذکر شده، آشکارتر مي گردد.
در نقاشي بهزاد در ضمن طرح مضمون مرجع ادبي، 
افرادي عادي و معمولي در کسوت طلبه و عالم تصوير 
شده اند که نه تنها هيچ نشانه و ويژگي مبني بر سالک طريقت 
تفوق  با  گويي  بلکه  نمي گردد،  مشاهده  ايشان  در  بودن 
نگرشي واقع گرايانه هر يک با حاالت و اطوار عادي در حال 
انجام امور جاري و روزمره از جمله فراگيري علم به نمايش 
درآمده اند. اين در صورتي  است که  پيش از اين نقاشان 
بيشتر صورت هايي مثالي و نمادين را مي نماياندند. تجسم 
اين افراد (تصوير٢) افزون بر شخصيت هاي متن ادبي مرجع 
و در غالب فضايي آموزشي صورت گرفته   است. اين عناصر 
تصويري و مضمون ارائه شده، تعليمات ذکرشده در آموزة 
پيروان  به  آموزة ذکر خفي  است. در  يادآور  را  ذکرخفي 
طريقت توصيه شده تا مقام عرفاني خويش را پنهان دارند و 
بهترين راه براي نيل به اين مقصود فراگيري علوم ديني است. 
بهزاد به منظور بيان مضمون مورد نظر تمهيداتي خاص را 
در ترکيب بندي و ساختار تجسمي اثر به کار مي گيرد، بدين 
معنا که به طرح فضاي آموزشي در بناي مسجد مي پردازد، 
چرا که مسجد بيش از هر مکان ديگري محل عبادت و نيايش 
نگاره  در  تصويرشده  بناي  بودن  مسجد  بر  تأکيد  است. 
به واسطة کتيبة بنا و نقوش و تزئينات آن نيز در واقع در 
همين راستا بوده و داللت بر اشتغال اين افراد به فراگيري 
علوم ديني دارد. از آنجا که ايشان مي بايست در حين انجام 
امور روزمره به ذکر پرداخته و همچون افراد عادي در جامعه 
حضور يابند به گونه اي که در ظاهر تمايزي ميان ايشان و 
سايرين مشهود نباشد. در نگارة بهزاد نيز تمايز ظاهري ميان 
ايشان و ديگر افراد تصوير شده در نگاره مشاهده نمي گردد، 
بلکه با روش هايي در ساختار صوري نگاره چون اختصاص 
فضاي وسيع تر، قرار گرفتن در نماي پيش زمينه و نزديک 
به مخاطب، محصور شدن آنها به واسطة بناي مسجد، ايجاد 
تضاد و تباين ميان کف بنا به عنوان پس زمينه با پوشش هاي 
رنگين افراد و... ايشان را در جايگاه ويژه اي در ترکيب نگاره 
قرار مي دهد، به گونه اي که برخالف شخصيت هاي مرجع 

ادبي نگاره مورد توجه قرار گيرند.
پيروان  انجمن،  در  خلوت  آموزة  براساس  همچنين 
طريقت از خلوت گزيني و چله نشيني منع گرديده، به حضور 
و مشارکت فعال در اجتماعات فراخوانده شده اند. برهمين 
خود(تصوير٢)  نگارة  راست  بخش  در  نيز  بهزاد  اساس 
اجتماعي متشکل از معلم و دانش آموزان را به تصوير کشيده 
که هريک از اين افراد در ايجاد اجتماعي سرشار از تکاپو 

و جنب وجوش سهمي برعهده  دارند. او افزون بر استفاده 
از روش ها و شکل هاي هندسي در ترکيب بندي  کل نگاره 
و ايجاد تناسب ميان بخش هاي مختلف آن در ترکيب بندي 
پيکره ها نيز اشکال هندسي را به خدمت مي گيرد. چنانکه در 
تصوير اجتماع پيروان طريقت در اين نگاره شکل دايره را 
برمي گزيند. در حقيقت بهزاد با گزينش شکل دايره به عنوان 
اساس سازمان دهي پيکره ها درصدد بيان مقصود و مضمون 
مورد نظر خويش است، بواسطة معناها و مفاهيم ويژه اي که 
دايره داللت بر آنها دارد. اين شکل در ميان اشکال مختلف 
پوياترين شکل و نماد حرکت به شمار آمده، از اين رو در 
خلق و ايجاد فضايي سرشار از جنب وجوش، مشارکت و 
حضور فعال بيش از هر شکل ديگري مناسب مي نمايد. اين 
نکته به واسطة پويايي و گردش رنگ ها و نقوش و نيز حاالت 
و حرکات هريک از افراد و شخصيت ها تقويت گرديده است. 
همچنين از يک سو استقرار شخصيت ها بر محيط دايره آنها 
را در فاصله اي يکسان با مرکز دايره قرار مي دهد. بنابراين 
در تجسم تصويري اين افراد تمايزي ميان آنها ديده  نمي شود 
و همة افراد کماکان از ارزش تصويري يکساني برخوردارند 
و هيچ يک در مرکز توجه و مورد تأکيد نيست. از سوي ديگر 
شکل دايره و اجتماع مدور اين افراد که به شکلي محصور 
در بناي مسجد تجسم يافته اند، ارتباط و يکپارچگي و تعلق 
آنها به يک گروه را مي نماياند. ترکيب پوياي شخصيت ها 
و فعاليت هاي آنها به خوبي بيانگر تفسير تصويري بهزاد 
از مضمون آموزة خلوت در انجمن است که به روشني از 
فضاي تجسم يافته در بخش راست نقاشي او (تصوير٢) 
و با تمهيداتي چون تراکم جمعيتي بيشتر، ترکيب بندي مدور 
پيکره ها، گردش و پويايي رنگ ها و نقوش، حاالت و حرکات 

پيکره ها و... استنباط مي گردد. 
برآيند دو آموزة ذکرخفي و خلوت در انجمن، با مردم 
بودن و چون مردم زيستن است که اين امر در هماهنگي و 
ارتباط منطقي دو بخش نگاره به خوبي نمايانده  شده است ، 
به گونه اي که بهزاد شخصيت جوان نحوي در مرجع ادبي 
و  داده  قرار  و مکتب خانه  بهانة طرح موضوع مدرسه  را 
بدين طريق ارتباط محتوايي ميان مضمون و شخصيت هاي 
تجسم يافته در بخش راست نگاره (تصوير٢) را با مضمون و 
شخصيت هاي حکايت سعدي در بخش چپ نگاره (تصوير٣) 
ايجاد کرده است. او همچنين با قرار دادن يکي از شخصيت ها 
در آستانة در و هماهنگي و اشتراک در رنگ هاي دو بخش 
نگاره، ارتباط صوري و ساختاري دو بخش نگاره را نيز 
اين رو  از  است،  برقرار ساخته  مستحکم  و  زيبا  به شکلي 

ترکيب بندي نگارة او از انسجام خوبي برخوردار است. 
از ديگر مفاهيمي که در تعاليم نقشبنديه بسيار برآن تأکيد 
شده مفهوم خدمت و کار است که رهبران طريقت آن را برتر 
از عبادت مي دانستند(همان:٢٠٦و٢٤٤؛سمرقندي،١٣٨٨:   ١٤٧. 
آنان مفهوم خدمت را نه تنها در حيطة فرد و جامعه، بلکه 
در حيطة سياست نيز گسترش دادند و برپاية اين عقيده که 



«امداد دين و ملت و تقويت شريعت بر وجهي که از سالطين 
متصور است از هيچ طايفه اي متصور نيست...»(نيشابوري 
دربارهاي  با  گسترده اي  روابط  همکاران،١٣٨٠:  ٢٢٣)،  و 
تيموري برقرار کردند و از اين رابطه و نفوذ خود در جهت 

خدمت به خلق و بهبود اوضاع جامعه بهره  بردند.
در راستاي اين مفهوم، مهم ترين و مؤثرترين ارتباط 
جامي به عنوان شيخ طريقت نقشبندي با بايقرا و وزير او 
عليشير نوايي شکل گرفت. جامي در نامه ها و مکاتبات متعدد 
خويش به بايقرا و نوايي پيوسته ايشان را به حمايت مادي 
(جامي،١٣٧٨: ١٦٠- فراخوانده است  علم آموزان  معنوي  و 

١٠٦). اشاره به مدارسي با نام جامي در منابع اين دوران 
و نيز بنابر نوشتة عبدالغفور الري از شاگردان جامي، وي 
افزون بر نوشتن نامه، با اقداماتي چون وقف اموال و ساختن 
مي پرداخت  جامعه  در  علم آموزي  ترويج  به  نيز،  مدرسه 
(الري،١٣٤٣:   ٢٠. خواندمير،١٣٧٢:  ١٩١). اين قبيل نامه نگاري ها 
و اقدامات جامي که نشأت گرفته از انديشه و تفکر عرفاني 
او بود، سهم بسزايي در رويکرد دربار به حمايت و ترويج 
علم آموزي داشت، چنان که به بازتاب آن در بررسي جامعه 

هرات و اقدامات عليشير نوايي و بايقرا اشاره شد.

جامي و بهزاد
در بيان چگونگي ارتباط بهزاد با جامي، به نقش عليشير نوايي، 
که اعتالي فرهنگي اين دوره بي شک مرهون شخصيت و 
اقدامات وي بود، اشاره مي گردد(پاکباز،١٣٨٥:  ٧٨)، چراکه 
وي  از يک سو به عنوان يکي از مهم ترين حاميان علم و 
فرهنگ، بهزاد را مورد حمايت قرار داده(خواندمير،١٣٥٣:   ٤/

ديگر  سويي  از  و  ٣٦٢و١٣٧٢:   ٢٤٢؛دوغالت،١٣٨٣:   ٣١٨) 
روابط بسيار دوستانه  و نزديکي با عبدالرحمن جامي، شيخ 
طريقت نقشبنديه داشت(خواندمير،١٣٥٣: ٣٣٨/٤). خواندمير 
در مکارم االخالق اقدامات نوايي در حمايت از علم و فرهنگ را 
ناشي از ارتباط وي با جامي و تأثيرپذيري از او درآموزه هاي 
اين  مهم ترين  بيان مي دارد(خواندمير،١٣٧٨:  ٩١).  صوفيانه 
اقدامات برپايي جلسات فرهنگي- هنري است که با حمايت 
و سرپرستي عليشير نوايي و جامي برگزارمي گرديد و به 
شعرخواني و گفتگو دربارة مسائل فلسفي و ادبي و هنري 
اختصاص داشت. تشکيل اين مجالس در حيات ادبي-فرهنگي 
داشت،  محوري  نقش  انديشه ها  و  آرا  تبادل  و  دوره  اين 
همچنين زمينة تعامل ميان  اهل ادب و هنر را فراهم مي ساخت. 
اين جلسات مرکز اهل ذوق و استعداد بود و تمام طبقات از 
شعرا، علما، خطاطان، نوازندگان و حتي بذله گويان در اين 
مجالس آمد و شد داشتند. عبدالرحمن جامي و کمال الدين 
بهزاد نيز از برجسته ترين شخصيت هايي بودند که در اين 
مجالس حضور داشتند(پاکباز،١٣٨٥:  ٨٠؛ آژند،١٣٨٧:  ١٨٤). 
حضور در اين مجالس زمينة تعامل و آشنايي بهزاد با آرا و 

انديشه هاي عرفاني جامي را فراهم آورد.
افزون بر اين، در کتابخانة کاخ گلستان در تهران مرقعي 

با نام «مرقع گلشن» موجود است که در گذشته متعلق به 
جهانگير پادشاه گورکاني هند بوده  است. اين مرقع حاوي 
نقاشي هايي از هنرمندان دربار وي است که رقم سه تن از 
ايشان، به نام هاي «آقارضا»، «بشنداس» و «دولت» در آن 
که  در حاشيه اي  مرقع   اين  در صفحة ١٤٠  دارد.  وجود 
کار دولت، به تاريخ ١٠١٨هـ.ق (يک صدو بيست سال بعد از 
وفات جامي) مي باشد، «صورت پيرمردي کشيده شده، در 
حال جلوس که لباسي به منتهاي سادگي دربردارد و قبائي 
به رنگ خاکستري تيره پوشيده و کمربندي آبي بر کمر، 
موي محاسن سفيد، عمامة نازک کوچکي بر سر نهاده و از 
حال و وضع و قيافة او سادگي و نجابت و استغناي طبع 
نمودار است، در دست راست وي کاغذي است که روي آن 
نوشته شده: اهللا اکبر، شبيه موالنا عبدالرحمن جامي، و در 
پهلوي آن صورت کتابي گشاده و چيزي شبيه به  جزوه دان 
و قلمدان گذارده و در صفحة کتاب گشاده اين عبارت خوانده  
مي شود: عاملة کمترين خانه زادان دولت جهانگير شاهي از 
عمل استاد بهزاد نقل نمود.» اين تصوير کپي دقيق و درستي 
از عمل بهزاد و کامًال منطبق با واقعيت دانسته شده، چرا که 
بهزاد همزمان با جامي در هرات مي زيسته و با او در ارتباط 

بوده است(حکمت، ١٣٦٣:  ١٠٠-٩٨). 
شباهت ميان تصوير جامي(تصوير٥) در مرقع گلشن 
که کپي و تقليدي از کار بهزاد است و نيز شخصيت پيرمرد 
(تصوير٤)تصوير شده در سمت راست نگارة سعدي و جوان 
کاشغري اثر بهزاد قابل توجه است، به گونه اي که توصيفاتي 
که در ارتباط با پوشش و ظاهر تصوير جامي بيان شده به 
روشني با شخصيت معلم و مالي تصوير شده در نگارة 
سعدي و جوان کاشغري نيز قابل انطباق است و مي توان 
اندک اختالفي در جزييات(مالي نگارة سعدي و جوان  با 
کاشغري، شال کمر خويش را  بر روي شانه آويخته است و 
اندکي پيرتر مي نماياند)، آن را توصيفي مشترک براي هر دو 
تصوير به شمار آورد. گويي دو تصوير، يک شخصيت را با 
فاصلة زماني  به تصوير کشيده اند. از سوي ديگر تشابه اين 
دو تصوير مبين آن است که بهزاد با جامي ارتباط داشته و 
در تجسم مالي نگاره سعدي و جوان کاشغري نيز وي را 
به تصوير کشيده است. چراکه تصوير ارائه شده از جامي در 
اين نگاره در تناسب کامل با نقش و جايگاه وي در جامعة 
هرات مي باشد که از يک سو شخصيتي علمي است با تأليفات 
و..(ريشار  عرفان  و  حکمت  ادبيات،  حوزه هاي  در  بسيار 
در مقدمة لوايح،١٣٧٣:   ٣٤-٢١) که پيوسته در امر آموزش 
و تعليم و تربيت مشارکت داشته و نقشي مهم در ترويج 
فرهنگ علم آموزي در جامعه هرات ايفا مي کرده است و از 
سوي ديگر در جايگاه يک شيخ طريقت نقشبندي، در راستاي 
آموزه ها و مفاهيم اين طريقت طالبان علم را مورد تأکيد و 
توجه قرار داده و پيوسته با استفاده از قدرت و نفوذ خويش 
سعي در تبيين جايگاه آنان در جامعه وگرايش دربار به 

حمايت از ايشان داشته است. 

 خوانش کمال الدين بهزاد از داستان 
«سعدي و جوان کاشغري» براساس 
الگوي تعليم و تربيت عرفاني نورالدين 

عبدالرحمن جامي



شماره۳۴  تابستان۹۴
۵۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
از ويژگي هاي اصلي نگارگري ايراني در قرون پس از اسالم وابستگي آن به متن است، به گونه اي که 
نقاشي بيان بصري متن ادبي به شمارمي آيد. از اين رو ارتباط تنگاتنگي ميان نقاشي و ادبيات وجود 
داشت، به شکلي که هويت نقاشي در پيوند با متن ادبي بود. اين ارتباط از سوي هنرمند خالقي چون 
کمال الدين بهزاد دگرگون شد و نقاشي به استقاللي بيش از پيش در موضوع و محتوا دست يافت. اين 
ويژگي و خالقيت بهزاد در نگارة سعدي و جوان کاشغري او به روشني قابل مشاهده است. بهزاد در اين 
نگاره اگرچه به لحاظ مضمون به حکايتي از گلستان سعدي به عنوان مرجع ادبي تکيه دارد، اما چندان 
در قيد آن نيست و در نگاره خود مواردي بيش ازگفته هاي سعدي در حکايتش را تصوير نموده است. 
بخش وسيعي از اين نگاره به صحنه مکتب در مسجد اختصاص يافته، که نشاني از آن در حکايت 
شيخ اجل نمي يابيم. بررسي زندگي بهزاد حاکي از آن است که وي پس از راهيابي به کتابخانه عليشير 
نوايي در جلساتي به سرپرستي او و نورالدين عبدالرحمن جامي حضور يافته و در اين جلسات با افکار 
و انديشه هاي عرفاني جامي، بانفوذترين شيخ طريقت نقشبنديه در هرات و برجسته ترين شخصيت 
فرهنگي  عصر خويش مأنوس گرديد. جامي که روابط دوستانه اي با  نوايي و حسين بايقرا داشت، از 
اعتبار و نفوذ خود به منظور ترويج عقايد و آموزه هاي طريقت نقشبنديه در ميان درباريان و اهالي هرات 
که بهزاد نيز در زمرة ايشان بود، سود مي جست. اعمال ايشان و شرايط حاکم بر جامعة هرات بازتاب 

انديشه هاي عرفاني او و به بيان روشن تر آموزه ها و مفاهيم طريقت نقشبنديه است.
حاصل ارتباط بهزاد با جامي تأثيرپذيري وي از انديشه هاي عرفاني او و آموزه هاي طريقت نقشبنديه  
است که بازتاب آن را مي توان در نقاشي او به ويژه در نگارة سعدي و جوان کاشغري مشاهده نمود. 
بهزاد در اين نگاره افزون بر طرح مضمون حکايت سعدي، موضوع مکتب خانه را نيز تصوير کرده است 
که به مدد روش ها و تمهيداتي در ساختار صوري چون تقسيم چندبخشي فضا با روش هاي هندسي، 
تعدد و تکثر اجزا و عناصر، پويايي رنگ ها و نقوش، ترکيب بندي مدور پيکره ها، حاالت و حرکات آنها، 
قرار گرفتن در فضاي پيش زمينه، همچنين اختصاص فضاي بيشتر و... با دو آموزة ذکرخفي، خلوت 
در انجمن و مفاهيم خدمت و کار، از مهم ترين آموزه هاي طريقت نقشبنديه قابل انطباق است. برمبناي 
آموزة ذکرخفي، پيروان طريقت مي بايست به منظور ستر حال و پنهان داشتن مقام عرفاني خويش در 
کسوت افراد عادي و معمولي در جامعه ظاهر شده و طريقه و نسبت خويش را به مطالعه و فراگيري 
علوم دينيه ستر مي کردند. در اين راستا بهزاد به طرح مضمون مدرسه و مکتب خانه پرداخته، پيروان 
طريقت را در کسوت طالبان علم و در حال فراگيري علوم ديني نمايانده است. تجسم کالس درس در 
بناي مسجد نيز داللت بر فراگيري علوم ديني دارد. آموزة خلوت در انجمن نيز بيان مي دارد که پيروان 
طريقت مي بايست از خلوت و عزلت دوري گزيده، با خلق درآميزند و در اجتماع حضور و مشارکت 
فعال داشته باشند. از اين رو بهزاد اجتماعي فعال و در جنب وجوش متشکل از علم آموزان، معلم و... را به 
تصوير کشيده است. نتيجة دو آموزة ذکر خفي و خلوت در انجمن، با مردم بودن و چون مردم زيستن 
است، آنچنان که در نگارة بهزاد اين افراد در پيوندي منطقي با شخصيت هاي حکايت سعدي قرار گرفته ، 

تفاوتي ميان آنها ديده نمي شود. 
وجود تصويري از جامي در مرقع گلشن، که آن را کپي دقيقي از کار بهزاد دانسته اند، نيز از يک سو 
مبين آن است که بهزاد با جامي ارتباط داشته و حتي او را موضوع و سوژة نقاشي خود قرار داده است، 
و از سوي ديگر شباهت ميان اين تصوير و مالي تصوير شده در نگارة سعدي و جوان کاشغري بيان 
مي دارد که بهزاد در تصوير اين شخصيت، شخصيت واقعي جامي را الگو قرار داده است. صحت اين 
فرضيه با توجه به مرتبة علمي جامي و نقش فعال او در تعليم و تربيت نوآموزان و ترويج علم آموزي، 



همچنين شهرت وي در دوران حيات به عنوان مال تأييد مي گردد. همچنين در تأييد اين فرضيه به نقش 
جامي به عنوان شيخ طريقت نقشبندي اشاره گرديد که در راستاي آموزه ها و مفاهيم اين طريقت پيوسته 
به تشريح موقعيت و مشکالت طالبان علم  پرداخته و سعي در ترغيب سلطان و درباريان به حمايت هاي 
مادي و معنوي از ايشان داشته است. براين اساس بهزاد با تصوير موضوع مکتب خانه در نگارة سعدي 
و جوان کاشغري در حقيقت تفسيري تصويري از انديشه هاي عرفاني جامي، همسو با الگوي تعليم و 
تربيت عرفاني وي ارائه داده  که با اتکا به ذهن خالق و توانمند خويش در ضمن پرداختن به حکايتي از 

گلستان سعدي به طرح آن پرداخته است. 
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The Creativity and innovation in the Iranian painting, especially in the continuance of 
implications and subjects are associated with the name of Kamal-al-Din Behzad, as a 
prominent painter of the Timurid period during the second half of the 9 th/15 th century. 
His art works were completely free of textual restrictions and were integrated with the 
implications of his time. Therefore, they were unprecedentedly novel and rich. He created 
unique and fresh masterpieces because he was sensitive and talented and he was using 
the dominant ideas and thoughts of histime. Sa,di and Javan-e-Kashghari is one of his 
masterworks. In this study, its commitment to the literary source and the influences of 
Behzad’s contemporary artists on the theme of his painting are discussed. The main aim of 
this research is to emphasize on the influences of his contemporaries’ ideas and thoughts, 
especially the poet Nur-al-Din Abd-al-Rahman Jami, on Behzad and the reflections of these 
influences in his painting.
The survey will answer the following questions:
-To what degree does the theme of Behzad’s painting conform to its literary source?
-How Jami – as one of his contemporaries and the most in fluential cultural figure in the 
society of Herat – affected the theme of this painting? 
This research with its fundamental-developmental purpose has used a comparative-
descriptive method for collecting historical information and the quantitative and qualitative 
methods for data analysis. To sum up, it can be said that Behzad was influenced by Jami’s 
thoughts and beliefs after associating and socializing with such a great person who had a 
prominent position in Herât at that time. He used Jami’s thoughts in creating the theme of 
his painting besides its literary source which is a story from Golestan of Sa,di.  
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