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 چکیده:

 

ادبیات منظوم فارسی و نگارگری دو قطب روایتگرِ ارزشمند در فرهنگ ایرانی هستتند  انستان و مضتامیع یملیمتی و  کمتز  متوز       

دنبال بررسی چگونگی بیان مضتامیع یملیمتی از ستوی     مریبط با وی از موضوعات مطلوب شمر و نقاشی می باشند  نوشتار  اضر به

اسالمی و ادبیات منظتوم اارسیببوستتانا استز و یی یتز هتای لدتاد شتده در بیتان          -انیهنرمند و ادیب در دو مقوله نقاشی ایر

 مضمون اصلی از سوی نقاشببهزادا و شاعر بسمدیا را مطرح می نماید   

دسز  مده در ایع راستا، بیان می دارند یه موضوعات یملیمی و اند میز زمینه مناسبی برای شمر و یصویرگران بوده اسز و  نتایج به

گرفته از  ساسیز ویتهه در بیتان هنتری و ادبتی      ها قرار می ای یه انسان مخاطب اصلی  ن هایِ اخالقی به دلیل در خود داشتع ایام

یر یه زبان و قالتب هتای شتمری و صتناعات      واسطه داشتع دامنه ابزاریِ ادبی وسیع برخوردار بوده اند  در ایع  وزه شاعربسمدیا به

از مددودیز یمتری برخوردار بوده اسز  اما هنرمند یصویرگرببهزادا به دلیل داشتتع مدتدودیز هتای     ها هستند ادبی سرلو ه  ن

ابزاری و یصویری در مسیری گام برداشته یه اوج داستان را در هر مضمونی بته یصتویر در ورده استز  همننتیع در برختی متوارد       

ایز اصلی را در یرییب بندی نگاره های خویش به متدد گرفتته   هنرمند جهز به یمال رسانیدن بیان خویش گزیده ای از ابیات  ک

اش قابل یامتل استز و الزامتا از ابتتدا یتا انتهتای        ها در بیان یصویری اسز  بطور یلی دریافز هنرمند از  کایات ادبی و انمکاس  ن

اطالعتات گترد وری شتده در     کایز با شاعر همگام نمی شود و دریافز درونی خود از یل مضمون را بته نمتایش گشاشتته استز       

 یوصی ی مورد بررسی قرار گرفته اند     -رو به شیوه یدلیلی نوشتار ایش

 

 مضامیع یملیمی، سمدی، بهزاد، یصویرگری، بوستان واژگان کلیدی:
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Abstract 
 

Persian poetry and miniature painting are two major narrative genres in Persian art. Didactic themes 

which are central to human life are two popular themes in poetry and painting. The present paper seeks 

to study how didactic themes are expressed in the works of Sa'di, as a prominent figure in Persian poetry, 

and Behzad, as a prominent Persian miniature painter. 

According to our findings, didactic themes were widely used by poets and painters since moral lessons 

were central to literary and artistic expressions. Due to having access to a wide variety of possibilities in 

the form of linguistic and literary devices, Sa'di (as a poet) faced fewer expressive limitations than did 

Behzad who, as a painter, who was limited to depict the climax of each narrative in a single painting. 

Painters sometimes used a selection of verse lines to complement their illustrations. As a matter of fact, it 

is worth discussing how painters perceived the literary narrative and represented it in his works. Usually 

the paintings do not perfectly match the literary narrative and the painter expresses his own 

interpretation. The present study analyzes the data by means of a descriptive-analytical methodology. 

 

Keywords: didactic themes, Sa'di, Behzad, painting, Bustan. 
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 مقدمه:

یملیمی در میان انواع موضوعات موجودِ ادبیات منظوم و منثور فارسی از جایگاه ارزشمند اخالقی و ادبتی برختوردار بتوده     مضامیع 

اند  وایتاوی نستخ خطتی و     های بسیار جسته اسز و شمرا و ادیبان از ایع مقوله در ی هیم ایام های  کیمانه خود به مخاطبیع بهره

های فرهنگی و هنری با داشتتع     زمینهباشند ن اسناد یاریخی و هنری بریابنده نکات ارزشمند بسیاری میعنوا رسائل نگاشته شده به

یمایزات بالمرض در موضوعات مختلف، از و دیی ذایتی و اریبتاطی ناگسستتنی برخوردارنتد  یمتامالت میتان نقاشتی بتا ادبیتات از          

انی اسز  نقاشان همواره با الهام از یالم ادیبان و عارفان بته ستر منتزل    اردازی و یصویرگری نسخ در هنر ایر های عمده نسخه ویهگی

اند  ایع اریباط ینگاینگ میان نقاشی و یالم منظوم بستتری مناستب    اند و فاخریریع ممانی  کمی را به یصویر یشیده مقصود رسیده

  رایی را فراهم  ورد   جهز رشد و شکوفایی هنر نسخه

ای از  ثتار   ات منظوم و منثور فارسی سبب گردیده یا هنرمنتدان نقتاش و یصتویرگر بتا دامنته وستیمی      وجود ینوع موضوعی در ادبی

فرهنگی در اریباط قرار گیرند؛ اما به فراخور جایگاه و منزلز هر اثر ادبی، هنرمندان در به یصویر یشتیدن ایتع  ثتار  در طتول ادوار     

 موز اسز یه به دفمات زمینه یار هنرمنتدان   مدی نیز اثری یملیمی و  کمزمختلف، گوی سبقز را از یکدیگر ربوده اند  بوستان س

مختلف واقع شده اسز  بهزاد نقاش قرن نهم مکتب هرات، منتخبی چهارگانه از  کایز های وی در بوستان را موضوع یار ختویش  

ر ی کر بهزاد مورد ارزیتابی واقتع شتده و     ید رویکردی اخالقی اسز، یه د قرار داده اسز   ننه از مضمون  کایز های بوستان برمی

سپس به یصویر یشیده شده اسز  عمل هنرمند در سایه ی کر وی قرار گرفته و به گونه ای یصتویر برداشتز ذهنتی هنرمنتد از  ن     

ی  کایز اسز یه با ی کر و رویکرد سمدی در مقام قیاس واقع می شوند ؛ به گونه ای چگتونگی روایتز یملتیم و انتدرزدهی از ستو     

 هنرمند و شاعر مدنظر اسز  

هتای یتاری در ارائته اثتر      ضرورت نوشتار  اضر ایع نکته اسز یه یمایزات و اشترایات نگاه هنرمند و شاعر با یوجه به ی اوت زمینه

 ها مورد یوجه و یایید قرار گیرد    ن

ن سمدی اهوهش های م یتدی اناتام اشیرفتته    ایشینه یدقیق: در راستای یطبیق شمر و نقاشی با رویکرد به ادبیات منظوم و بوستا

 مممتاری  یزیینتی  نقوش یطبیقا، ۱۳۸۹خواه،  سمدیبمظ ری بوستان از شمری با زلیخا و نقاشی یوسف یصویر رایی یطبیقاسز؛ 

ا، عنصتر شخصتیز در   ۱۳۹۲شایستته فتر وهمکتار،    «بگدایی بر در مساد»با یایید بر نگاره بهزاد یمال الدیع  ثار در دورة ییموری

ا   هریک از متوارد یادشتده   ۱۳۷۸یوب،  بزریعسمدی شاعر و مملم اخالقا، ۱۳۸۹های بوستان سمدیبصیادیوه و همکاران،   کایز

ررسی چگونگی انمکاس مضتامیع یملیمتی بوستتان از    بطور مازا به مقوله شمر یا نقاشی با مضمون بوستان سمدی ارداخته اند؛ اما ب

 نقطه نظر دو شخص هنرمند و شاعر و همننیع ابزاری یه  نها در بیان مقصود به خدمز گرفته اند، یمتر مورد یوجه بوده اسز  

مکاس مضامیع یملیمی در ایع نوشتار چهار نگاره از بوستان سمدی یه به یقیع از  ثار بهزاد هستند انتخاب گردیده اند و چگونگی ان

یوصی ی اسز و گترد وری اطالعتات بته     -در شمر و نقاشی یوسط شاعر و نقاش مورد بررسی قرار گرفته اسز  روش یدقیق یدلیلی

 ای و مشاهده بوده اسز   شیوه یتابخانه
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 ادبیات تعلیمی و بوستان سعدی

مخاطب خویش بیاموزد، یا اینکه مسائلی ایرامون اخالق، مشهب اثر ادبی یملیمی اثری اسز یه دانشی را بصورت نظری یا عملی به 

صتورت   خواهد یملیم دهد به ای را یه می یواند یخیلی هم باشد، یمنی مسأله ادبیات یملیمی می»و فلس ه را با قالبی ادبی بیان نماید  

یملیمتی دارنتد و از ایتع قبیتل استز مثنتوی       داستانی یا نمایشی در ورد یا جاذبه بیشتری یابد  بسیاری از شاهکارهای ادبی جنبته  

شمیستا،  «بها همپای جنبه های یملیمتی، ارمایته و قتوی استز       مولوی، بوستان سمدی و  دیقه سنایی یه جنبه های یملیمی  ن

یتا   ۵۸۵ب شیرازیالدیع مُصلح بع عبداهلل بع مشرّف سمدی  ابومدمّد مُشرف  ا سمدی از شاعران بزرگ قرن ه تم اسز۲۴۸: ۱۳۸۰

ا وی در طتول  ۵۸۵، ۵۸۴: ۳، ج۱۳۶۳بصت ا،   .اسز ایرانینامدار  گوی اارسی نویسندهو  شاعرهت ق   ۶۹۱  دود -هت ق   ۶۰۶ دود 

 جای گشارد    یات خود به اهوهش در باب علم و دیع و ادب ارداخز و در زمینه ادبیات منظوم و منثور  ثار درخشانی از خود به

ات صورت بدتر متقتارب استز  یقریتر نکت      ای یملیمی اسز در باب اخالق و یربیز یه شکل ساختاری  ن به بوستان سمدی منظومه

ا مثنتوی منستوب بته    ۷۲: ۱۳۷۹اخالقی و یربیتی در سنز شمر فارسی بیشتر در قالب مثنوی متداول بتوده استز  بزریتع یتوب،     

مثنیبدویا دویاا و به ممنی دویایی اسز، زیرا در هر بیز دو قافیه مستقل  مده اسز و هر دو مصراع قافیه دارند و با بیز بمتد فترق   

سترایی از  ن   به لداد قافیه مددودیز سایر قوالب را ندارد، شمر موضوعات طوالنی اسز و در داستتان جا یه مثنوی  ینند  از  ن می

های غنایی  همننتیع قالتب مناستب بترای ادبیتات یملیمتی        رو مثنوی هم قالب  ماسه اسز و هم داستان شد و از ایع است اده می

 ا۲۸۶: ۱۳۸۰خود از  ن است اده می یردند  بشمیسا،  های عرفانی منظوم نیز بوده و خصوصا صوفیه برای ارائه  موزه

هتای بوستتان، یته     بتاب »باب اسز، همراه با یک مقدمه در  مد و نمز و بیان سبب نظم یتتاب    ماموعه ساختار بوستان شامل ده

رستد   نظر می مده اسز بهاش   شیوه ای یه یاد ور ابیات نظامی در یقریر یرییب  ثار او در اسکندرنامه خود شیخ در مقدمه یتاب ت به 

ره می نماید: یکی بتاب عتدل    -یمنی سمادت ابدی-ها را نقل می یند، صورت ده در را دارد یه مخاطب را به یاخ دولز ت یرییب  ن

چهارم یواضع، رضا انامیع، ششتم ذیتر    -سوم باب عشق اسز و مستی و شور -دوم باب ا سان نهادم اساس -اسز و یدبیر و رای

دهتم در مناجتات و    -نهم باب یوبه اسز و راه صتواب  -به هشتم در از شکر بر عافیز -به ه تم در از عالم یربیز -یعمرد قناعز گز

 ا۷۴: ۱۳۷۹بزریع یوب، « ختم یتاب 

بوستان بر اساس یمامالت افراد با ی کرات فردی و اجتماعی مختلف جریان دارد و شئونات بسیاری را در خود جای داده اسز  عمده 

وجوه در  کایات بوستان یه نماینده ی کرات و دیدگاه سراینده خود می باشتد وجتوه اخالقتی و هناارهتا و ناهناتاری هتای       یریع 

 یابند    مریبط با  ن هستند یه در اریباط با اجتماع انسانی ممنا می

یتارات اجتمتاعی  ستمدی در    اجتماع ایران در عصر سمدی دو قطب اصلی داشته اسز؛ اادشاهی صا ب اختیار و رعایایی فاقتد اخت 

ها در برابر عوامل  ایم بیرونی، استقالل فردی و هویتز ملتی ختود را نیتز یدکتیم       ریزی نماید یه انسان یالش اسز فرهنگی را ای

هایی با باورها و یردارهای خاص خود هستند؛ سلطان و رعیز، عتالم و جاهتل، یتریم و     های بوستان سمدی انسان شخصیزبخشند  

اش متا را   شناسی ها و نیز خصیصه انسان های  کایایش ایش رفته و به جهز نزدیکی بسیار بدان مدی همگام با شخصیزس»  س له 

گاه روایات  اما با وجود چنیع ینوع متضاد شخصیتی هیچا ۸۳: ۱۳۷۸بمیالنی، « هایش  گاه می سازد  های درونی شخصیز از ویهگی

 رود    شود و مظلومی از بیع نمی ه و عاقبز یار  شکار اسز و  قی ضایع نمیینند  بلکه نتیا طریق اختیاری را سیر نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B8%DB%B5_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B6_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B9%DB%B1_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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ای ز هتر   یوشته » های بوستان درج شده اسز اغلب جنبه فردی دارد  اعم از یاریخی یتا یخیلتی،  نهتا    نکات و روایایی یه در  کایز

ا در واقتع بوستتان   ۵۳: ۱۳۷۸اند  بعبادیان،  می باشند یه بر سب مصلدز اثر گزیده شده،  رمانی یا روزگار اسند گردیده« خرمنی

 هایی جهز بهتر شدن ارائه گردیده اسز   صورت رهنمون در زندگی، یه بهارمغانی اسز از واقمیز جاری 

بر ایع اساس بوستان سمدی از شأن اخالقی بسیار زیادی برخوردار اسز  یوجه و اایبندی به اصول و رسوم اخالقی یکی از خصایص 

ندرز یمایل داشته و واقمیات اجتمتاعی را از ایتع   عمده فرهنگ ادبی ایران اسز  ادیبان و شمرا از ابتدا به موضوعات اخالقی و اند و ا

های سمدی نیز از ایع امر مستثنی نیسز و جنبه های یملتیم اجتمتاعی و متدنی اختالق در  ثتارش       اند  سروده منظر یوصیف نموده

 هویدا و  شکار اسز  

نیازش به رفع ظلم و یبمیض و یوهم باقی  سمدی دنیای عصر را گمراه، بیمار و مدتاج هدایز و یربیز یافته و انداشته یه یا وقتی»

مایه شتمر استز اگتر     اسز،  کمز راستیع جز به  ننه به یربیز و اخالق یملق دارد به یار دیگری نباید بپردازد  عشق هم یه جان

ز متی ینتد،   وسیله ای برای یربیز و اخالق یلقی نشود متضمع یمالی نخواهد بود  ایع یه عشق در یالم او از عشق به انسان یاتاو 

یند و سراناام به عشتق   جا هم در می گشرد و به یمام یائنات یسری ایدا می عشق به انسانیز ت عالم انسانی ت می شود و غالبا از  ن  

گردد ب کایز گدا بر در مسادا نشان می دهد یه شیخ عشق را نه یک یالی غریزه در دوران جوانی بلکه یک مسیر  الهی منار می

روسز یه در وجود او مملتم اختالق از اینکته بتا شتاعری عاشتق ایشته         ر یمام مدارج زندگانی یلقی می یند  از ایعیمال و یکامل د

 ا۲۵-۲۴: ۱۳۷۸زریع یوب، « ب خانه اسز ا ساس خرسندی می یند  هم

یز فرهنگی منسوب اشیر و در مواردی از  ننه به یک شخص های بوستان از امری واقمی و یا امکان های نظری و ینبهی  کایز جنبه

ای اسز برای طرح نکته متورد نظتر و بستتری جهتز استتنتاج یتک اصتل رفتتاری و          مایه بوده، یغشیه می شود   کایز صرفا دسز

 اخالقی      

 

 نگارگری و مکتب هرات

هاتری در  شکل گیری ساختار نقاشی و بروز امکانات مهم نگارگری با است اده از دستاوردهای مکایتب ایشتیع در  غتاز قترن نهتم      

 راییِ اواخر سده نهتم   رسد و زمینه شکوفایی هنر یتاب های ییموریان در دوره بایسنقر و شاهرخ در هرات به مر له ظهور می یارگاه

ریزی شد  در  ن عهد  ایمِ شاعر و هنراروری  عنوان مهمتریع مریز ادبیات، علم و هنر ای یمنی دوران برجسته و بی سابقه هرات به

سیع بایقرا، و وزیری شاعر و مت کری برجسته همنون امیر علیشیرنوایی بر مسندِ  کمرانی بودند؛ هممصران ایشان چون سلطان  

علتی مشتهدی،    نیز بزرگ مردانی چون عبدالر مان جامی شاعر و صوفیِ ممروف، مورخانی چتون خوانتد میتر و میرخوانتد، ستلطان     

 خوشنویس بزرگ و بسیاری افراد دیگر بوده اند   

هتای   بنتدی، خوشنویستی و جلدستازی و شتیوه     رسید  ینظیم اوراق، ص ده  وری نسخ ارزشمند هنری در ایع دوره به اوج خود گرد

نگارگری جملگی به  د یمال رسید و شاهکارهای استثنایی هنر یتابز یه شهرت  ن در خارج از مرزهای خراسان اینیتده بتود از   

لیز ها یمایزایی اسز یه از  ن میان می یوان به یدول فکری هنرمند در اناام رسالز شدند  ما صل ایع فما یارگاه هرات خارج می

شتود    در ایع مر له یمایز قابل مال ظه ای در شیوه های یوصیف انسان در ادبیات و نقاشی مشاهده می»هنری خویش اشاره نمود  
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ایگزینی ی کترات فلست ی بته جتای افکتار و اعمتال ان ترادی        اند و شاعران بتا جت   قهرمانان در اشمار ایع دوره، خصلتی انتزاعی یافته

ای راز میتز   شوند و  تی در یتاب های یاریخی نیز سیمای واقمی افراد جنبه شخصیز ها، هرچه بیشتر از مضامیع انضمامی دور می

 ا۱۲۱: ۱۳۸۱ اولیایووا و ر یمووا،«بگیرد   خود می به

گرفتز؛ و در مبا ثتات    اردازان متورد بدتق قترار متی     دانان و نکته با، شمرا، موسیقیدر ایع دوره  ثار هنری به ی صیل در ماالس اد

در نقاشی های مکتب اسیع هترات بته لدتاد موضتوع دو     »نمایی یصاویر مبشول می شد   مربوط به نقاشی، یوجه خاصی به  قیقز

یوشش  دوم گروهتی از موضتوعات ختاص؛ در     گرایی برای یصویر، واقمیز موجود زندگی و مدیط یار و ویهگی  ایم شد  ابتدا واقع

ایع دوره شاهنامه دیگر موضوع اصلی نقاشی نبود بلکه خمسه نظامی، شمر یملیمی و اخالقتی ستمدی و نتوایی و یمثتیالت عرفتانی      

یع الدیع بهزاد سر مد نقاشتان و هنتروران دربتار ستلطان  ست      ا یمال ۲۳۲: ۱۳۸۷ ژند، «ب شد  عطار و جامی یتابز و نگارگری می

اش را برعهده گرفز و به او فع نقاشی  موختز  بهتزاد در    بهزاد در یودیی یتیم شد  روح اهلل میرک در هرات سرارستی»بایقرا بود؛ 

ا  ه ق۸۹۰ختدمز ستلطان  ستیع بتایقرا ب     مد ل میرعلیشیر نوایی و به یشویق و  مایز او ارورش فکری و هنری یافز  سپس بته 

باایبتاز،  « در دربار شاه اسماعیل اول ص وی به سرارستتی یتابخانته و یارگتاه هنتری منصتوب شتد        در مد   بمدها به یبریز رفز و

نوایی فرمان داده بود یا درباره همه افراد مستتمد یشتور بته    »علم و هنراروری در ایع زمان یا جایی اهمیز یافز یه ا ۴۲۳: ۱۳۸۱

استمداد و نبتو  ایشتان فتراهم  یتد؛ و بهتزاد نیتز از چنتیع  مایتز و         وی گزارش داده شود یا شرایط الزم به منظور رشد و یکامل 

 ا۱۱۹: ۱۳۸۱، اولیایووا و ر یمووا« باشتیبانی برخوردار بوده اسز 

 

 معرفی نگاره های بوستان سعدی محفوظ در دارالکتب قاهره)مصر(

جسز  یتابز  ن را به سلطان علی مشهدی  سته دربار خود بهرهجسلطان  سیع بایقرا برای یهیه ایع نسخه از وجود سه هنرمند بر

یشهیب  ن را نیز در اختیار موالنا یاری مُشَهب گشاشز و یار نگاره های  ن را  در به اایان برد؛ ۸۹۳سپرد یه وی  ن را در ماه رجب 

 ه قا واگشار نمود  ۹۴۲-۸۶۵به یمال الدیع بهزادب مدتمال 

جلد چرمی و زریع ایتع نستخه از شتاهکارهای    » شود؛ نگهداری می دارالکتب قاهرهه ق در ۸۹۳بوستان مصوَر سمدی متملق به سال 

جلدسازی دوره ییموری اسز و روی  ن با خطوط برجسته نقوشی ظریف و زیبا طالیاری شده اسز  بخش درونتی جلتد بتا نقتوش     

ز یتزئیع شتده استز  ایتع نستخه در      های نارنای،  بی، سیاه و قرمت  رنگ  یاری ظریف به هندسی  ذیع یافته و در  قیقز با سوخز

 ا۱۴۸: ۱۳۶۶بنا ی، « دارالکتب مصر در قاهره مد ود اسز 

نگاره  مده یه از  ثار برجسته و ظریف بهزاد اسز و ایداسز یه بهزاد نزدیک بته دو   ۶در نسخه بوستان مد ود در دارالکتب مصر، 

ه ق ۸۹۴ه ق و یتاریخ ایمتام نگتاره اتنام را     ۸۹۳گاره ششم را سال یرده اسز  چون یاریخ ایمام ن ها فمالیز می سال بروی ایع نگاره

: ۱۳۶۶قید نموده اسز، از ایع یواریخ مملوم می شود یه بهزاد ایع نگاره ها را به یرییب ص دات یصویراردازی نکرده اسز  بنا تی،  

و نگاره اول و دوم نیز از نظر ستبک و  ثبز شده اسز، د« عمل المبد بهزاد»ا در نگاه های سوم و چهارم و انام و ششم رقم ۹-۱۴۸

قلم و نقش به نگاره های دیگر شبیه اسز و یردیدی نیسز یه از یارهای خود بهزاد اسز  ایع نگاره ها به یرییب ماالس زیر را بته  

 یصویر یشیده اند؛  
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 مالس ضیافز سلطان  سیع بایقرا در با  بایع نگاره دو برگی اسزا -۱

 بایقرا در سرای خانه   مالس ضیافز سلطان  سیع-۲

 ا     ۱دارا و شبان بیصویر-۳

 ا      ۲گدایی بر در مسادبیصویر-۴

 ا    ۳ماادله طلبه و عالم در مسادبیصویر -۵

 ا۴فرار یوسف از دسز زلیخابیصویر-۶

شتناخته شتده و   « ا زادعمل المبد به»از میان  ثار یاد شده چهار نگاره یه بر اساس منابع به صورت متقع عمل بهزاد بدارای عبارت 

 اند     باشند مورد یدلیل قرار گرفته با مضمون  کایایی از بوستان سمدی مریبط می

 

 حکایت های تصویر شده از بوستان سعدی:  

از میان باب های یاد شده در اریباط با بوستان سمدی برخی از  کایات مورد یوجه هنرمنتدان نقتاش قترار گرفتته انتد  در بوستتان       

ر شده یوسط بهزاد نیز چهار  کایز از چهار باب مختلف بوستان انتخاب شده استز یته در ذیتل بته ممرفتی اجمتالی       سمدی مصو

 ها می اردازیم      ها،  کایات و منتخبی از ابیات  ن باب

 

 حکایت دارا و شبان: باب اول در عدل و تدبیر و رای

ا داستان گویای مالقات ناگهانی  تایمی بتا اترورش    ۵۳: ۱۳۷۹عنوان ایع  کایز در شناختع دوسز و دشمع می باشد  بیوس ی، 

ینتد  اتس از    دهنده اسبان خود در جریان شکار درباریان  اسز یه در لدظه نخسز او را به ختاطر نیتاورده و قصتد جتانش را متی     

گردد  بطور یلی در باب اول وعظ و اندرز سمدی به گونه ای  ، ایام اصلی داستان بیان مینوازی از سوی وی دار و مهمان شناختع گله

رمزی و بدون اظهار صریح به اادشاهان و  ایمان یه در زمان وی یسی جز ایابک ابوبکر  یا ایابک زاده سمد بع ابوبکر نبوده، مطرح 

نکته اسز یه در  ننه به عدل و یدبیر و رای مربوط استز   لطف طبع و  سع ذوق سمدی دریع باب مخصوصا در همیع»شده اند  

ی یامتل عتدل و یتدبیر و     یند و  ن همه را از قول یسری یه در سنز های عصر نمونته   اصل ی کر خود را به اادشاه وقز القاء می

ینکه یک رعیز یدتز  کتم،   گشارد سایه خود او در طی خطاب دیده شود و اادشاه را از ا  ورد و نمی رای مدسوب اسز، به بیان می

  ا۷۵: ۱۳۷۹یوب،  بزریع« وی را ارشاد و هدایز یند به خشم نمی  ورد 

 

 

 

 

    

                                                                                             ماند روز شکار لشکر جدا    ز    دارای فرخ یبار  یه    شنیدم
                                                                                               ای نکوهیده رایبخندیدوگ ز:    دل رفته  مد باای   ملک را

                                                                                                زه  ورده بودم به گوش گر نه  و    یو را یاوری یرد فرخ سروش
                                                                                          نباید نه ز   ز منمم   نصدیز   :گ زنگهبان مرعی بخندید و

                                                                                     دوسزز شهنشهدشمع نداند یه  نه یدبیر مدمود و رای نکوسز
                                                                                    یه ییسز یه هریهتری رابدانی  مهتری شرط زیسزچنانسز در

                                                                                       شبان یم بود  شاه از یه یدبیر بود خلل غمدر ن یخز و ملک از
 ا۵۳: ۱۳۷۹بیوس ی، 

http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/
http://ganjoor.net/saadi/boostan/bab1/
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 باب سوم در عشق، مستی و شور: حکایت گدا بر در مسجد

گیر و جدی استز یته  مرانته مختاطبیع ختویش را متورد        یک مملم سخز  هایش به گونه رویکرد یلی سمدی در ایع باب و  کایز

داننتد زیتر یازیانته عبترت      سمدی با لدنی عمیق یسانی را یه از عشق جز عشق ماتازی را قابتل یصتور نمتی    »دهد   یملیم قرار می

چون ختودی  رام و قترار ندارنتد چترا      ها از عشق هم ا نباید انکار یرد  وقتی خود  ندهد یه عشق اهل ممرفز ر گیرد و نشان می می

ا در ایع  کایتز نیتز  از   ۷۸: ص ۱۳۷۹بزریع یوب، « هاشان را ربوده اسز، با نظر انکار بنگرند  باید به یسانی یه  ن عشق بریر دل

 اش یدمل و شکیبایی اسز   می گوید یه الزمه ثبات و اایداری در یمنا و عشق  قیقیِ یهیدستی نسبز به خداوند سخع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           داد     واز  و    دید  در مسادی       بامداد   یه ایری به در یوزه شد

                                                                               یس؟ یه بخشایشش نیسز بر  ال     بدو گ ز یایع خانه ییسز اس

                                                                                              ماسز     خداوند   خانه  خداوند    بگ تاخموش،ایع چه ل ظ خطاسز

                                                                                      ای بر یشید نمره از جگر  سوز   به    و مدراب دیدقندیل  و    نگه یرد

                                                                                         شدن  دریغ اسز مدروم از ایع در    یه  یف اسز از ایناافرایر شدن

                                                                                               زردروی؟  شوم   ق  در   از   چرا   هیچ یوی از   مدرومی به  نرفتم 

                                                                                                باز    یهیدسز   نگردم  دانم  یه    هم ایناا ینم دسز خواهش دراز

                                                                                            چو فریاد خواهان بر ورده دسز    مااور نشسز  یه سالی  شنیدم 

                                                                                            ملول  ییمیاگر    ام  نشنیده  یه      مول  و    صبور    یدبا  طلبکار

                                                                                      روزی مسی زر ینند باشد یه   یه    سیه در ینند  به خاک  چه زرها 

                                                                              ساختع یوان   بی او یه دانی یه      بپرداختع   دل    یسی   یوان از

 ا۱۰۵: ۱۳۷۹بیوس ی، 
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 حکایت مجادله طلبه و عالم در مسجد)مجادله در محکمه قاضی(: باب چهارم در تواضع

ای از یملیم را بر عهده دارند یه ریشه در صبغه  یات دینی ابنای بشر دارد و به نوعی  یات دینتی   در ایع باب  کایات سمدی گونه

در الزام یواضع یه الزمه ن ی ن س و در واقع مدخل  یات دینی صوفیانه اسز، با لدنی یه از رنتگ  »گوشزد می نمایند   صوفیانه را

اند، الجرم شایسته  ن اسز یه مثل خاک افتادگی ایشه ستازد   یند یه انسان را از خاک  فریده مالمز خالی نیسز، خاطر نشان می

 ا۷۸: ۱۳۷۹زریع یوب، «بیواند  ریص و جهانسوز و سریش نباشد  گیرد و یا میو در برخورد با خلق طبع  یش را ایش ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زلیخا و باب نهم در توبه و راه صواب: حکایت یوسف

 همنون قر ن، های یمثیل و ها نماید  داستان گیری می در ایع باب سمدی از قر ن و قصص  ن جهز بیان یملیمات اخالقی خود بهره

 عطتار و  فردوستی،  و ستمدی  ماننتد  استالمی  مدققان و هنرمندان، نویسندگان بخش الهام دیرباز از بزرگ یتاب ایع ادبی ابماد سایر

ای مساعد  عنوان زمینه قصه یوسف ایامبر از منظر سمدی به  اند  ورده ادید را ارزشمندی و  ثار ماندگار زمینه ایع در یه بوده مولوی

گیتری نمتوده استز      در طرح موضوع یوبه و انتخاب مسیر درسز از نادرسز یشخیص داده شده و از  ن در باب نهم اثر ختود بهتره  

مصر و همسرش زلیخا  شود و به خدمز عزیز یوسف بواسطه بدخواهی های برادرانش در  ق وی، یوسط یاروانیان به مصر  ورده می

یند؛ در ای رد درخواستش از سوی یوسفبعا و به یمهید دایه، زلیخا فرصتتی در سترای     ید؛ زلیخا به او اظهار عالقمندی می درمی

 شود   ه ز در مهیا می نماید یا یامیاب گردد  نهایز داستان به رهایی یوسف از دام فتنه زلیخا منار می

                                                                                         در ایوان قاضی به صف برنشسز     ای ینگدسز قیهی یهع جامهف
                                                                                             خیز  ستینش یه  گرفز  ممرف      ییز  ییز   نگه یرد قاضی در او

                                                                                                بایسز    یا  یا برو، نشیع،   فرویر     نیسز  مقام یو ندانی یه بریر 
                                                                                      یرامز به فضل اسز و ریبز به قدر   نه هریس سزاوار باشد به صدر

                                                                                              بود   مقامی یه  از   نشسز فرویر     دود بر ورد بیناره    یش  چو 
                                                                                        انداختند    در  اسلم    ال    و  لم     ساختند طریق جدل    فقیهان

                                                                                                دراز گردن  نمم یرده    و  ال    هب    باز    فتنه   در   گشادند بر هم
                                                                                زند هر دو دسز می  بر زمیع  یکی   یکی بیخودازخشمنایی چومسز

                                                                                        عریع  شیر   چو  مد  غرش در  به     صف  خریریع در  جامه  یهع 
                                                                                       قوی   از  های گردن به نه رگ     یممنو  باید و    قوی    دالیل
                                                                                                    بازماند و ل  خر در   یه قاضی چو   جایی براند یا به  سخع   سمند
                                                                                                    سرش   بر  نهد   قاضی  دستار یه     برش    مد  دلداری  به ممرف 

                                                                                    رغرو       اای بند   سرم  بر منه    یه دور بدسز وزبان منع یردش
                                                                                                    نغز دستار   یو  چون   مرا  نباید      سر مرد و مغز  باید اندر   خرد 

                                                                                         یه خاصیز نیشکر خود در اوسز     نکوسز   بلندی را    بوریا   نی
                                                                                          عسیر    لیوم    هشا ن   یه گ ز    چنان ماند قاضی به جورش اسیر

                                                                                  برون رفز و بازش نشان یس نیافز    بتافز  جوان روی همزوزان جا
 ا۱۲۰-۱۱۸: ۱۳۷۹بیوس ی، 
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  بخندید و گ ز: ای نکوهیده رای      رفته  مد باای را دل   ملک
 زه  ورده بودم به گوش گر نه  و        یو را یاوری یرد فرخ سروش

 نه ز نباید   منمم  نصدیز ز        :و گ زنگهبان مرعی بخندید

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاره های بهزاد از حکایات بوستان سعدی:  

ها اریباط مستقیم با او دارند و به یقیع از  ثتار شتاخص او متی باشتند در ادامته ممرفتی و        واسطه یقریر بهزاد بر ن چهار نگاره یه به

هتای نگتاره ثبتز     ی سیر می شوند  در هر یصویر منتخبی از شمر سمدی و ایام اصلی  کایز به سلیقه و گزینش هنرمند در یتیبته 

 شده اسز  

 

 شباننگاره دارا و 

مالقات دارا و شبان از سوی نگارگر به یناسب  کایزِ سروده شده در فضای طبیمز یصویر گردیده و دیگر عناصر موجود در یرییب 

بندی و چینش عناصر از الگویی ویهه ایتروی متی    بندی اعم از انسان و  یوان به فمالیز طبیمی خود مشغول هستند  اصول یرییب

رود و ست ر   بیننده از ااییع رو به باال یشیده می شود  گویا از جهان خایی ینده شده و رو به جهان باال میدر ایع نگاره  نگاه » یند 

گیرد  چون نه افقی وجود دارد و نه خط الرأس یپه ای یه  د و مرز جهان خایی را مشخص  نگاه او نیز به نرمی و لطافز صورت می

دارا و »بهتزاد در نگتاره   و فاصله بیع ایش زمینه و اس زمینه از میان برخاسته اسز  یند   سمان  بی هیچ نوع خط یناره نما ندارد 

یمامی عناصر را با و دت و یوازن ویهه ای ادیدار ساخته اسز و در  ن مرغزار، یپه، صخره و درخز در همتاهنگی یامتل بتا    « شبان

 ا۲۳۵-۲۳۲: ۱۳۸۷ب ژند،« یداسز ها یامال ا گرایی بهزاد در ایع نگاره اسبان در  ال ارش هستند  طبیمز

 

 

 

 

 

 

 

 

ق. دارالکتب ۸۹۳هرات،  : دارا و شبان، بوستان سعدی،۱نصویر 

 (Barry, 2004:۱۹۸مصر، قاهره)

 دسز در  ویخز دامان یوسف   به مسز      عشق میزلیخا چو گشز از 

 بود افتاده در یوسف گرگ چون یه بود       داده رضا   شهوت دیو   چنان

 شام و بامدادان   ممتکف     او بر  رُخام        از مصر بانوی    داشز  بتی

 نظر در     یدش زشز  یه  مبادا سر        و بپوشید رویش لدظه  ن در

 دسز ستمگاره   زِ ن س بَر  بِسَر نشسز        ینای به  لوده یوسف غم

 در ی    سریش ایمان ای سسز یه         اای و ببوسید دستش دو زلیخا

 سخع ماال    نماند     فردا یه   یع         امروز خواهش  وری عشر به

 ا۱۹۳: ۱۳۸۱ب یوس ی، 
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       خداوند خانه خداوند ماسز     ل ظ خطاسزبگ تا خموش، ایع چه 

دریغ اسز مدروم از ایع در       یه  یف اسز از ایع جا فرایر شدن

     چرا از در  ق شوم زردروی؟     نرفتم به مدرومی از هیچ یوی/شدن

   یه دانم نگردم یهیدسز باز      هم ایع جا ینم دسز خواهش دراز

 چو فریاد خواهان بر ورده دسز     سزنش  سالی مااور   شنیدم یه 

 

 

 نگاره گدا بر در مسجد

در ایع نگاره و در برجسته یریع بخش یرییب بندی خود منبر و واعظ و در ااییع یریع بخش گتدای ختاک  لتوده ای را یته      نقاش

ایتع    استز  یصتویر  و یتالم  شتأن  و مرایتب    تظ  نگتاره  در یوجته  قابتل  نکات زقهرمان شمر سمدی اسز به یصویر یشیده اسز  ا

اغلتب   و نگاره متع در همواره الهی یالم» .اناامد می اسز انسانی یه یالم شمر و الهی یالم مرایب   ظ به  تی یوجه و  ساسیز

 از ختارج  در اوسز اغلتب   ال بیان و انسان زبان یه اشمار اما گردد،  ن   ظ مریبز و شأن یه اسز بوده ممماری فضاهای روی بر

 ا  ریز به سوی اعماق فضا و زمان در ۷۶۷: ۱۳۸۰رجبی، «باسز   شده یدریر نگاره

 یامال  شکار اسز  « گدا بر در مساد»نگاره

یند  سیر و سلوک او را هنرمند در بخش بنتدی فضتا بته چنتد      ایع گدا درویشی بیش نیسز یه در خالل داستان سیر و سلوک می

وم، در داخل صدع مساد، نمازگزاران در  ال قیام و قمودند  در سومیع بخش درسز در مقابتل  سطح نشان داده اسز  در بخش د

مدراب، نمازگزاران دو زانو نشسته اند  در ایناا نگاه نگرنده نیز همنون سیر و سلوک درویش از یک وا د ممماری بته وا تد دیگتر    

  ن یمنی مدراب سیر و س ر می یند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: گدا بر در مسجد، بوستان سعدی، هرات، 2نصویر 

 (Bahari, ۱۹۹6:۱06ق. دارالکتب مصر، قاهره )۸۹۳
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 نگاره مجادله طلبه و عالم در مسجد

شود  اردازی طلبه بر جدل بزرگان و عالمان  اضر در مساد  غاز می یند  سخع ایع یصویر بخش اایانی  کایز سمدی را روایز می

خوانتد و ستخنان نغتز وی یماتب و یدستیع علمتا را        ها را به سخع گ تع با رویکرد استتدالل فرامتی   و در ایع زمان اسز یه او  ن

ستوی طلبته،    سمز جلو و ایش  مدن فردی یه دستار بته دستز دارد بته    ند  اشارات و نگاه عالم بهارداز برانگیخته و به یکریم او می

 سازد؛  ریز چشم و سیر از ااییع به باال در  یوجه مخاطب را به گوشه چپ یصویر ممطوف می

 در را هتزاد بختش اول  کایتز   ختورد  ب  قالب  ریتی دورانی با گشر از یاممات انسانی یک یا دو ن ره همننان در نگاره به چشم می

    اسز داده نشان سمدی نغز اشمار از استمداد با مورب های یتیبه قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زلیخا و نگاره یوسف

داستان یوسف و زلیخا یه یکی از قصص شناخته شده قر ن می باشد،  کایز جشاب شاعر و هنرمند قلمداد گردیتده استز  ستیر و    

مربوط به همیع نسخه نیز مشاهده یرد  در ایع نگاره نیز یتوالی زمتان از ایتع    « یوسف و  زلیخا»سلوکِ انسانی را می یوان در نگاره 

یتران در   ستوی فضتای بتی    و بته  می یند  مسیر  ریز نگاه از نقطه ثابز نگرنده شروع می شود  سوی جهان بمدی سیر جهان رو به

ها در اس زمینه ممماری  ن  دفاصلی بیع زمیع و  ستمان وجتود نتدارد، نگتاه نگرنتده در       سپارد  در ایع نگاره سوی افق راه می  ن

ها درونی استز طتوری یته در     سیر  ریز نگاه در ایع نوع نگارهاعماق فرو می رود  از صدع به شبستان و از خط قبله به مدراب  م

دل ن وذ می یند، گویی سیر و سلوک صوفی اسز یه در اعماق روح به اایان می رسد و عشق و عاشق و ممشوق یکتی متی شتوند     

هتای بستته    چ و درها و انارههای ایچ در ای یو ، الکان ا در نگاره یوسف و زلیخا در نسخه بوستان، ایاق های یودر۲۳۳: ۱۳۸۷ب ژند، 

بهزاد عالوه بر اینکه اشماری از  کایز زلیختا  ا ۸۴: ۱۳۸۰یلویدا دشواری رهایی یوسف از دام اغوای زلیخا را بیان می یند  باایباز، 

 اسز:و یوسف را  ورده اسز از دیگر  کایتی از سمدی ابیایی را در راستای اند و اندرز در باالیریع بخش نگاره لداد نموده 

: مجادله طلبه و عالم در مسجد، بوستان سعدی، ۳نصویر 

 ( 246: ۱۳۸۷ق. دارالکتب مصر، قاهره )آژند، ۸۹۳هرات، 

      بایسز   یا  برو،  یا   فرویر نشیع،      نیسز   ندانی یه بریر مقام یو

 به     یرامز به فضل اسز و ریبز به قدر    نه هریس سزاوار باشد به صدر

چو      ات نیسز شیری مکع چو سر اناه     مکع  بزرگان دلیری  جای

 فقیهان  بود   از مقامی یه  نشسز فرویر        دود  بیناره  بر ورد   یش

            انداختند    در   اسلم   و ال   لم       جدل ساختند طریق 

         دراز     گردن نمم یرده  ال و  به      باز   در فتنه  هم بر   گشادند 

 زند هر دو دسز یکی بر زمیع می   یکی بیخود ازخشمنایی چومسز
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 دسز در  ویخز دامان یوسف   به مسز      عشق میزلیخا چو گشز از 

 بود افتاده در یوسف گرگ چون یه بود       داده رضا   شهوت دیو   چنان

 شام و بامدادان   ممتکف     او بر  رُخام        از مصر بانوی    داشز  بتی

 نظر در     یدش زشز  یه  مبادا سر        و بپوشید رویش لدظه  ن در

 در ی    سریش ایمان ای سسز یه         اای و ببوسید دستش دو زلیخا

 

      نگه دار و بس   ق  جانب    برو            هیچ یس  جانب  از      نیاسایی

 یه شرمز ز بیگانگان اسز و خویش        چنان شرم دار از خداوند خویش

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه  تعلیمی سعدی و بهزاد

ای، شکناه و اذیز و  در های ای عام امان، قتل یاریخ  یات سمدی همزمان با یسلط مغول بر سرزمیع ایران بوده اسز؛ یشتارهای بی

 زار، چپاول، ریایاری و مخال ز با شرع و اخالق انسانی رواج داشته اسز  سمدی با یوجه به ایع مضمون یته نیکتی و بتدی در ذات    

هتای ختویش، یملتیم اخالقتی بتر       گیرد و در خطاب د دارد، رسالز  موزش اخالق اجتماعی را برعهده میهریک از افراد انسانی وجو

در اعتقاد قدما،  داقل از عهد ییموریان، سمدی یک یع از »یربیز ن وس و اصالح ا وال جاممه را سرلو ه یار خود قرار داده اسز  

 -ر نقادان  ن عصر وی را با فردوسی و انوری ایامبران ستخع خواندنتد  شد و  تی در مارد شم اریان ثالثه ادب فارسی مدسوب می

 ا۱۱۱: ۱۳۷۹بزریع یوب، « اند  گ ته اند و با اعمال رویز و سمی و جهد شمر نمی یه گویی یلقی الهام می یرده

ستنز هتای غلتط و نته     سمدی بر ایع اعتقاد اسز یه روابط اجتماعی را باید عقل هدایز یند و نه اندارهای نادرستز برخاستته از   

یواننتد شترایط گونتاگون     ها را عوامل فمالی می داند یه می ها شکل موجه بخشیده اسز  او انسان چه یه یکرارهای نا گاهانه بدان  ن

روی مخاطب خود می گشاید؛  ننته   اجتماعی را یدز یاثیر خویش قرار دهند  بدیع منظور او شرایط یک جاممه را از دو منظر ایش

عنوان یک هناار اخالقی در قالبی یملیمتی مطترح متی     و بُمد وجودی شرایط اسز و  ننه یه باید باشد و از سوی وی بهیه هسز 

شوند،  کمتی اسز یته از   بینی انسانی وی قلمداد می شود   اصل یامل شخصی سمدی در اخالق و یربیز یه دو ریع اصلی جهان

هتای   گونه ای زبتان شتاعرانه، ضترورت    رسد  به مایه اصلی  ن به عقل و ا ساس می  ثار مختلف او استنباط می گردد   کمتی یه بع

 یافته هر دو مقوله عقل و ا ساس اسز   عقلی را به بیان  ورده اند و  کمز عملی سمدی یکویع

ق. ۸۹۳بوستان سعدی، هرات، . یوسف و زلیخا،  4نصویر

 (Bahari, ۱۹۹6:۱0۹دارالکتب مصر، قاهره )
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و گتاه نیتز ن تس    ها مخاطبی ماهول، غیرمتمیع دارند یه در واقع خواننده یتتاب استز،    به استثنای باب اول، سایر باب»در بوستان

جا برای   ید و یقریبا همه  ید با منطقی قوی و لدنی موثر به بیان می ها می هایی یه در طی خطاب خود شاعر مخاطب اوسز  موعظه

هتای   یته غالبتا متضتمع سرمشتق    -شود هایی بر سبیل یمثیل نقل می یه مدعا در نظر مخاطب غیرقابل یردید جلوه یند،  کایز  ن

ا اگرچه در  کایات خود از هر دو گونه یمامالت فردی و جممی جهتز انتقتال مضتمون    ۷۴: ۱۳۷۹یوب،  زریع«باخالقی عالی اسز 

 ا۱یملیمی خویش بهره جسته اسز  بجدول 

شناسی، اخالقی و فکری  دیدگاه های مشترک زیبایی»ها در نقاشی ایرانی از یدول  ن در ادبیات متمایز نیسز   یمال سیمای انسان

هتای   روز و بینش یگانه و طرز فکر مشابه  ن دو موجتب همتاهنگی شتیوه    یریع نمایندگان جاممه  ن عنوان فرهیخته شاعر و نقاش به

می یوانتد نماینتده   ه قا ۸۹۳های نسخه بوستان سمدیب نگاره ا۱۰۶-۱۰۵: ۱۳۸۱اولیایووا و ر یمووا، «بگردید   ادبی و یاسمی می

هایی ادید  مدند یه بهزاد در دربار ستلطان  ستیع بتایقرا و     ایع  ثار در سال»ارزشمندی در زمینه هنر یملیمی عهد ییموری باشد  

در یک مدیط خردمندانه یار می یرد  بی شک جهان بینی عرفانی جامی و امیر علیشیرنوایی بر اندیشه و هنتر بهتزاد یتاثیر بستیار     

عنوان مدتور   ا هنر واقع اردازانه بهزاد موجبات یمال اصول و قوانیع یرسیمی را فراهم  ورد و انسان به۸۲: ۱۳۸۰باایباز، «گشاشز  

اصلی  ثار وی مطرح شد  او در طول  یات فکری و هنری خود در خلتق یلیته وجتوه شخصتیز انستانی یتالش نمتود  در  ثتارش         

مینه، با قلم ظریف و در درجتات مالیتم بتدون مزا متز بصتری یرستیم شتده انتد و         ممماری، چشم انداز،  یوانات و دیگر اجزای ز

بندی های وی اسز یته یوجته بیننتده را     ای، نمایش انسان همنون لکه ای درخشان در یرییب ما صل یاربسز چنیع شیوه ساده

بانی بیان وقتایع نشتده استز  یاییتد بتر      گاه برداشز ممنوی از فدوای داستان قر های بهزاد هیچ یند  در نگاره سوی خود جلب می به

اش را با بیان م اهیم عمیق در میخته استز  ایتع یتالش در یصتاویر      ها و روابط امور واقمگرایی ممنای نه ته در اعمال و رفتار انسان

یز هتای  یر اسز  یمامل فردی و جممی در شمر و نقاشی میتان شخصت   مربوط به متون عرفانی و اخالقی نظیر بوستان سمدی ش اف

دهتد و گتاه مختاطبیع وی در  کایتز       کایز وجود دارد  گاه سمدی در شمر خود اندرزدهنده داستان را در برابر یک فرد قرار می

 ا۲و ۱نمایش در ورده اسز بجداول  های مت اوت به بندی ها را به فراخور روند  کایز در یرییب جماعتی هستند یه نقاش  ن

یمثیالت عرفانی ماهیز مرگ فرق شاه و گدا را از بتیع متی بترد  در مقابتل مترگ شتاه و گتدا یکتی          در ادبیات یملیمی و اخالقی و

جتای یصتویر    رو در نقاشی ایع دوره برای نخستیع بار درویش با شاه برابر نشسز  در نگاره های ایع دوره به شدند  از ایع شمرده می

گردد و موضتوعایی یته    ا جایگزیع می۴و  ۲های عرفانی بیصاویر  شقنبردهای  ماسی و صدنه های لطیف عاشقانه ادوار گششته، ع

سازی، صدنه گرمابه، فمالیز های یشتاورزی و ماتالس خوشتگشرانی دربتاری      دهند نظیر عمارت زندگی روزمره مردم را یشکیل می

بیش از همه ممماری و انسان را در اند  در ایع زمینه بهزاد  یصویر شد  در بیان فضای ممماری سمدی و بهزاد با یکدیگر همسو نبوده

 ا۲یمامل با یکدیگر قرار داده اسز  بجدول

سمدی زندگی روزمره را جهز انتقال یمالیم اخالقی برگزیده اسز و نگاره های بهزاد نیز در ایع زمینه بتا رویکترد وی همستو شتده     

عنتوان موضتوعی دلپتشیر     جزئیات زندگی روزمره بهیکی دیگر از رویکردهای مهم یتاب  رایی و نگارگری دوره ییموری ورود »اسز  

هتا بتا زنتدگی     های زندگی اجتماعی و سیاسی ایع دوره و درهتم یتافتگی  ن   برای نگارگری اسز  می یوان گ ز رویکردها و گرایش

ص یشتیع و  خصتو  مشهبی مردم شرایطی را ادیدار یرده بود یه ایشتر در مکایب نگارگری ایشیع وجود نداشز  یار و اود مشهب به
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یصوف با ایااد نوعی افکار عمومی و مشهبی، دربار را با جاممه ایوند داده بود و سخافز ایع زندگی را به فخامز هنری یبدیل یترده  

بود  از ایع رو هنرمندان مضامیع روزمره را از دیدگاه عارفانه و با چشم هنرمندانه می نگریستند و م اهیم و ممانی مطلتوب ختود را   

باشتد  ب ژنتد،    زدنی متی  ها مثال الدیع بهزاد در خلق ایع نوع صدنه دادند  یمال ها و نمادهای  ن جای می ها و نشانه بندی در یرییب

 ا۲۲۴: ۱۳۸۷

یتریع بختش    بهزاد در یصاویرش سمی نموده نماینده اخالقی شمر سمدی را یه عموما فردی از طبقه باالی جاممته نبتوده در اتاییع   

یصویر یشتد  او   واضع یه یکی از خصائل اخالقی اسز را بطور نمادیع در رفتار و یردار اندرزدهنده  کایز بهاش جای دهد و ی نگاره

ا و اایتان  ۱ا، میانته داستتانب یصتویر   ۲های مختلف به یصویر یشتیده استز؛  غتاز داستتان بیصتویر       های سمدی را در شکل  کایز

وجه قرار گرفته اند  بیان نمادیع نیتز در یصویرستازی بهتزاد بتا نگتاره      ا بخش هایی هستند یه از سوی وی مورد ی۳داستانبیصویر 

ا نشان داده شده اسز؛ نقطه اوج داستان و رهایی یوسف از دام اغوای زلیخا، فار  از روایز سمدی به یصویر ۴یوسف و زلیخا بیصویر

بهتزاد  »یده اسز  البته برخی بر ایع اعتقادند یه یشیده شده اسز و گویا با نگاه به اصل داستان در قر ن از سوی نگارگر یصویر گرد

در ایع نگاره یدز یاثیر فضاسازی شمر جامی بوده اسز؛ زیرا بهزاد با جتامی از نزدیتک متراوده داشتته و زبتان شتمری او را یتامال        

ب ستینی راد،  « باشتد   بختش او بتوده   یوانسته در یاسم فضای اثر الهام های جامی بیشتر می اردازی ها و خیال شناخته و یوصیف می

 ا  ۴۶۸: ۱۳۸۳

منابع مشهبی یکی از وجوه مشترک نگاه هنرمند و شاعر اسز و انتخاب داستانی از قصتص قر نتی بتر ایتع امتر یاییتد متی نمایتد          

 ها از قر ن را یوجیه می نماید یدز سه مدور اصلی ممرفی می نظران سه ادیده فرهنگی یه ایوند میان شمرا و اثراشیری  ن صا ب

 نمایند؛  

                  شتتتتتتتتتتتتتتتمر در ختتتتتتتتتتتتتتتدمز یبلیتتتتتتتتتتتتتتتغ و یتتتتتتتتتتتتتتترویج مکتتتتتتتتتتتتتتتتب دینتتتتتتتتتتتتتتتی                                                                                              

                                   عنتتتتتتتتتوان قتتتتتتتتتالبی مناستتتتتتتتتب جهتتتتتتتتتز وعتتتتتتتتتظ و انتتتتتتتتتد اخالقتتتتتتتتتی                                                               شتتتتتتتتتمر بتتتتتتتتته 

 ا ۷: ۱۳۸۵شمر جلوه گاه عرفان و یصوفبراستگو، 

 

بدیع یرییب سمدی و بهزاد در  کایز یوسف و زلیخا به یرییتب از رویکردهتای دوم و ستوم در جهتز ایشتبرد مقاصتد اخالقتی و        

مشهبی است اده نمتوده و    ا از فضای ممماری۴-۲اویر اند  همننیع بهزاد در سه نگاره بیص ها بهره جسته ارشادی خویش و نمایش  ن

ها لداد نموده و ایکره های یوستف و زلیختا را در    ساختار مدراب، درگاه ورودی ایوان مانند و  یات قر ن را در یزئینات ممماری  ن

 ه فضا و جایگاه افراد جلب نماید   ای یوجه مخاطب بصری را ب مدراب به یصویر یشیده یا عالوه بر یقویز بُمد مشهبی روایات، به گونه

 ننه از یدلیل چگونگی و یی یز های مورد یایید جهز انتقال م اهیم یملیمی در شمر سمدی و نگاره های بهزاد به دسز  مده در 

 قالب دو جدول مازا ارائه گردیده اسز  
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 های موجود در شعر سعدی . تفکیک و ارائه کیفیت۱جدول

یمامتتل جممتتی در  سمدیعناصر  ایم بر شمر  

  کایز

یمامتتل فتتردی در  

  کایز

یاییتتد مضتتامیع متتشهبی در   یایید بر فضای  کایز

  کایز

 - - * -  کایز دارا و شبان

 - * * -  کایز گدا بر در مساد

 - * - * ماادله طلبه با قاضی

 * - * - یوسف و زلیخا

 

 

 بهزادهای موجود در نگاره های  . تفکیک و ارائه کیفیت2جدول

 یایید بر مضامیع مشهبی  یایید بر فضای ممماری یرییب بندی جممی یرییب بندی فردی عناصر  ایم بر شمر و نگاره

 - - * -  کایز دارا و شبان

 * * * -  کایز گدا بر در مساد

 * * * - ماادله طلبه با قاضی

 * * - * یوسف و زلیخا

 

 

 گیری:   نتیجه

سمدی با  یاط طوالنی و اربار خود یقریبا سراسر قرن ه تم هاری را از  ضور و ن وذ خود سرشار یرد  او مملم اخالقی استز یته   

دهنده عتدالز اجتمتاعی استز و هتر دو مقولته از دیتدگاه وی        ها و بشارت اش منادی برادری انسان در ینار  س شورمندی شاعرانه

و یمامالیش با مدیط و همنوعان مدور اصلی اشمار سمدی اسز و ایع امری اسز یه در همه ادوار انسان الزمه یمالی انسانیز اسز  

 و اغلب اهوهشگران بدان اذعان دارند   

 ورد یتا   ها برای سمدی بستری مناستب را فتراهم متی    های میان  ن ای بهم ایوسته اسز یه ینش درونمایه شخصیز افراد ماموعه

سالز یملیمی خود در رابطه با  اخالق و اجتماع انسانی را به اناام رساند  به یبمیز از شمر ادیتب، هنرمنتد   روایتی را بازگو نماید و ر

الدیع بهزاد هنرمندی اسز یه یمادل ا ساس و عقل را  یند یه رسالز بصری و یملیمی خویش را یکامل بخشد  یمال نیز یالش می

  در  قیقز ندوه نگرش وی به انسان با یاربسز رنگ و خط، و چگونگی انتظام یصویر یشیده اسز ای به به طرز ظریف و هنرمندانه

شناسی نگارگری ایرانتی ستبب شتده     های یلی زیبایی ساختار و یرییب بندی  ثارش انطباق یامل دارند  عدم خروج او از چهارچوب

 گرایانه وی قابل شناسایی باشد    د واقعهای مختلف خط و رنگ و ماهیز  رمانی خاص نگارگری ایرانی در رویکر اسز یه یی یز 
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ارزش های انسانی  ایم بر وجدان بیدار و هوشیار افرادی چون سمدی و بهزاد و شرایط اجتماعی و عقاید مشهبی موثر بر دیتدگاه و  

ا از نظر م هومی بته  اند  ام ها سبب گردیده یا مضامیع یملیمی در عیع  ال یه با ابزار و اشکال مت اوت به نمایش در مده ی کرات  ن

هتای   انتد  نگتاره   روی وی گشوده گونه ای همسو ذهع مخاطب را هدف قرار داده و الگویی م هومی و بصری از جهانی متمالی را ایش

ها وارد نیسز؛ زیرا نقاش یالش نموده یتا عتالوه بتر     وار شمر سمدی نیستند  اما از ایع  یق نقصانی بر ن بهزاد انمکاس دقیق و  ئینه

اش و نمایش برداشز شخصی خود از فدوای روایز و نکته مدوری داستان، در جهز به یمال رستاندن   مکاس بصریِ سبک هنریان

مقصود، از اشارات بصری و ابزار م هومی نظیر ابیایی چند از  کایز، مخاطب را در فهتم بهتتر هتدف متمتالی دو قطتب ادبیبشتمر       

     های بهزادا یاری رساند سمدیا و بصریبنگاره

 
 

 فهرست منابع:

 منابع فارسی

 ا مکتب نگارگری هراتْ یهران: فرهنگستان هنر۱۳۸۷ ژند، یمقوبب

 ا نقاشی ایران از دیرباز یا امروز، یهران: زریع و سیمیع۱۳۸۰اایباز، روئیعب

 الممارف هنر، یهران: فرهنگ مماصر ا دائره۱۳۸۱ب----------

 نقاشی و ادبیات ایرانی، یرجمه زهره فیضی،یهران: روزنها ۱۳۸۱اولیایووا، ی   و ر یمووا، ز  ای،ب

ا ساختار یاسمی و شمری  ثار یمال الدیع بهزاد، یمال الدیع بهزادبماموعه مقاالت همایش بتیع المللتی بهتزادا، یهتران:     ۱۳۸۳ سینی رادب

 ۴۸۲-۴۶۵فرهنگستان هنر، 

 ا انواع ادبی، یهران: فردوس۱۳۸۰شمیسا، سیروسب

 ا یالی قر ن و  دیق در شمر فارسی، یهران: سمز۱۳۸۵دبراستگو، سید مدم

 ۶۵-۷۷ا جلوه های  یات و اذیار در نگارگری اسالمی ایران، ماموعه مقاالت و مطالمات ایرانی، ۱۳۸۰رجبی، مدمدب

سمدی شاعر و مملم اخالق، سمدی شناسی، دفتر دوم، به یوشش یوروش یمتالی سروستتانی، شتیراز: بنیتاد      ا۱۳۷۸زریع یوب، عبدالدسیعب

 ۱۹-۱۶فارس شناسی، 

های هومانیسم اجتماعی در  ثار سمدی، سمدی شناسی، دفتر دوم، به یوشش یوروش یمالی سروستانی، شیراز:  ا زمینه۱۳۷۸عبادیان، مدمودب

 ۵۸-۵۱بنیاد فارس شناسی، 

  یهران: فردوسی ،۳ ج  ، یاریخ ادبیات در ایران ا۱۳۶۳ب.اهلل ص ا، ذبیح

 یهران:  ییها یادد و یادد ستیزی در ایران، ۱۳۸۳میالنی، عباسب

 ا  ثار ایران در مصر،  لمان: یلع۱۳۶۶نا ی، مدمدباقرب

 خوارزمی  یهران: شیرازی، سمدی ا بوستان۱۳۷۹یوس ی، غالمدسیعب
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