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چکیده
از ویژگیهای اساسی نقاشی ایران در سدههای پس از استقرار اسالم و بهویژه مکاتب هنری همچون مکتب هرات پیوستگیاش با
ادبیات فارسی است .نقاش از مضامین ادبی مایه میگیرد؛ اشخاص و صحنههای داستانها را مینمایاند و سخن شاعر یا نویسنده را
به زبان خط و رنگ مجسم میکند .ادبیات فارسی و نگارگری پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشتهاند؛ زیرا هنرمند نگارگر و سخنور
و شاعر مسلمان هر دو بر اساس بینش بیگانه و ذهنیتی مشابه دست به آفرینش میزدهاند .صور خیال در شعر فارسی و نقاشی
ایرانی بر هم منطبقاند .بیشک میتوان از یک تشابه ساختاری بین شعر و نقاشی سخن به میان آورد .نگارگر ایرانی در عرصه هنر
کتابآرایی رشد کرده و از این رو با نگارشگری و شعر پیوند بی واسطه داشته است و این همبستگی در مکتب هرات و در آثار بهزاد
کامالً مشهود است و همزمانی او با بزرگان ادب فارسی همچون جامی نیز تأثیرات فراوانی بر وی گذاشته است .تالش بر این است که
این پیوند هنرها را در آثار کمالالدین بهزاد جستوجو کرده و ویژگیهای تأثیرات ادبیات در نگارگری را با استناد به دالیل الهام
بخش بررسی و عوامل اساسی و تعیینکنندة شکلگیری خاستگاههای تصویری را آشکار کنیم.
کلیدواژهها :نگارگری ،بهزاد ،جامی ،امیر علیشیر نوایی ،نظامی ،سعدی ،عطار.
مقدمه:
کمال الدین بهزاد در حدود سال  331ها .ق در شهر هرات دیده به جهان گشود در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و امیر
روح اهلل نامی که گویا از خویشان او بوده سرپرستی اش را به عهده گرفت .امیر روح اهلل معروف به میرک هروی نقاشی چیره دست و
عهده دار سمت کتابداری دربار س لطان حسین بایقرا بوده و بهزاد الفبای نگارگری را از وی آموخت ،البته از پیر سیداحمد تبریزی
نیز به عنوان مربی بهزاد در فن نگارگری یاد کرده اند(عالی افندی)411 ،4964 ،
دوره ای که بهزاد در آن پا به عرصه نهاد تاریخ ایران مرحله ای پرآشوب توام با تاخت و تاز مدعیان قدرت را تجربه می کرد .با این
وجود تجزیه و تفرقه ای که قرن نهم هجری را دورانی طوالنی کرده بود .مانع ظهور هنرمند بزرگی بنام «کمال الدین بهزاد» نشد به
واقع در محیط قدرت و سلطنت اخالف تیمور از مدتها پیش ذوق و عالقه به هنر و دانش رواج تمام داشت.
سلطان حسین بایق را از نوادگان تیمور بود که بعد از مرگ برادرش ابوسعید گورکان به حکومت رسیده بود ،هرات در آن زمان
موقعیتی ممتاز داشت .خود سلطان نیز دوستدار هنر بود و وزیر دانشمندش امیرعلیشیر نوایی از ادبا و هنرمندان بزرگ روزگار خود
محسوب می شد .اکثر مورخان از امیر بعنوان حامی بزرگ اهل ادب و هنر یاد کرده اند(.آریان)26 ،4962 ،
ظرافتکاری و تذهیب را به طور مستقیم از روح اهلل میرک خراسانی ،قیم و معلم خویش فرا گرفت .و قلم زنی ظریف و بیانگر عمیق
را از طرحهای موالنا ولی اهلل آموخت .بهزاد در حدود بیست سالگی توانسته بود خود را به عنوان یک نقاش با استعداد معرفی کند.
در یک دوره هشت ساله( )339-336سبک خود را تکامل بخشید ،و در دوره بعد( )346-331بهترین آثارش را آفرید .بهزاد آثار
گوناگونی را از خود برجای گذاشت که اکثراً فاقد امضاء هستند .بخشی از نقاشیهای منسوب به او ممکن است به کمک دیگران و یا
توسط شاگردانش اجرا شده باشند.
خواند میر ،مورخ و نویسنده معروف که رفیق و معاصر بهزاد بوده می نویسد« :استاد کمال الدین بهزاد» خالق تصاویر حیرت آور و
چیزهای لطیف و نادر و هنرمندانه است .او با استفاده نیکو از قلم موی خویش ،همچون مانی عناصر و اسلوب نقاشان گذشته عالم را
منسوخ نموده و دستان معجزه گرش نشانه ها و تصاویر هنرمندان انسانی را محو نموده است .قلم مویش به استادی و مهارت ،حیات
و زندگی را به اشکال بی روح ،افاضه نموده است .این استاد ،افزایش شهرت خویش را مدیون حمایت و پشتیبانی امیر نظام الدین
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علیشیر است .سلط ان حسین خود نیز با حمایت های بسیار او را مورد توجه و التفات قرار می داده است .هم اکنون این نادره دوران،
از توجه و نظر سالطین و حکام برخوردار بوده و بی تردید همچنان به کارش ادامه خواهد داد.
پیداست که بهزاد همواره از گرایشهای موجود در دربار سلطان بهره مند می شده و این گرایشها به نحوی در آثار هنری او جلوه می
یافته است و از آموزه های دربار و درباریان ،به خصوص با حضور سران طریقت نقشبندی همچون عبدالرحمن جامی ،تصوف و عرفان
بهره مند بوده(روئین پاکباز)32 ،4963 ،
به هر تقدیر بهزاد در هرات تا سال  323ها .که تهماسب میرزا به تبریز برمی گردد .در کنار شاهزاده باقی می ماند .سپس همراه
هنرمندان دیگر در همان سال به تبریز سفر می کند و در تبریز در  23جمادی االول فرمان «کالنتری کتابخانه همایون» را از شاه
اسماعیل دریافت می نماید و ریاست کارگاه هنری کتابخانه سلطنتی صفویان را به عهده می گیرد.
کمال الدین بهزاد تا سال  312هجری در قید حیات بود تا اینکه در این سال قالب تن را تهی کرد و در جوار مزار کمال الدین
اسماعیل خجندی در باغ کمال بیالن کوه تبریز به خاک سپرده شد( .اردشیرمجرد تاکستانی 4934ص )422
ز بطن مادر ایام کم زاد
وحید عصر بهزاد آنکه چون او
قضا خاک وجودش داد بر باد
اجل چون صورت عمرش بپرداخت
بدو گفتم جواب از جان ناشاد
ز من صورتگری تاریخ پرسید
نظر افکن به(خاک قبر بهزاد)
اگر خواهی که تاریخش بدانی
ویژگیهای آثار کمال الدین بهزاد را به لحاظ تاریخی می توان به سه دوره تقسیم بندی کرد:
 -4دوره سلطان حسین بایقرا  -2دوره کشمکش و انتقال بین شیبانیان و صفویه -که خیلی مهم است.
 -9دوره پانزده یا هفده ساله ای که بهزا د در آن سالها رئیس کتابخانه سلطنتی بود ومشخص است این نقاش چیره دست به خاطر
کهولت سن برای ریاست آن کتابخانه سلطنتی سخت در عذاب بود و شاگردش سلطان محمد را به عنوان کمک بکار گرفت (قاضی
احمد قمی)493 4966،1 ،
آثار بهزاد را می توان از روی حالت پویائی شان و حس و حرکت طبیعی و ناتورالیستی آنها تشخیص داد ،در حالیکه این حرکت
حتی به عناصر بی جان همچو درختان و صخره ها نیز داده می شود .و این عمل با به کارگیری رنگهای سرد و موزون و ظرفیت قلم
گیری هایش و توجه کامل او به جزئیات همراه با تذهیب های عالی که در تصویر بناها یا پارچه ها بکار رفته ،صورت می گیرد.
نگرش دقیق و قدرت تخیل قوی او منجر به ارائه ایده های بدیع و خالقی در آثارش شد.
تأثیر فرهنگی اوضاع هرات آن زمان ،در شکل گیری اسلوب و شیوه کار بهزاد بسیار پر اهمیت و بدیعی بود .بهزاد در رنگ آمیزی و
مزج رنگها و دانستن خواص و ترک یب آنها ،و در تعبیر از حاالت مختلفه نفسانی در تصاویر خود مهارت و تسلط زیادی از خود بروز
داد و مخصوصاً در کشیدن اشکال ابنیه و مناظر طبیعی به حد اعجاز رسیده است( .محمدعلی خلیلی)444 ،4969 ،
چهره انسان ،حداقل تا زمان بهزاد ،ذهنی تر ،قراردادی و کامالً بی نقش است ،بهزاد برای هویت بخشیدن به شخصیتها آنها را با
سرهای بزرگ نقاشی کرده است.
در هنر بهزاد انسان نقش اصلی را ایفا می کند .تکوین کار خالقانه بهزاد ،پیش از همه ،محصول دید وی در چگونگی ترسیم انسان
است .او وسایل و شگردهای نو را می جوید تا انسان را در حال حرکت بنمایاند ،و می کوشد به واسطه خطوط پیرامونی پیکرها،
سکنات و حرکات زنده ،و تناسبات واقعی بدن انسان را برساند .بهزاد مردم را در وضعیت زندگی روزمره شان نشان می دهد.
بهزاد تمهیدات ترکیب بندی چندبخشی را که تا آن زمان شکل گرفته بود ،کمال بخشید و آنها را با تصویر ذهنی غنی تر کرد.
اما عظمت هنری او در آن بود که ترکیب بندی های بکری به وجود آوردکه حتی در زمان زندگی اش بی چون و چرا پذیرفته شد؛ و
نیز روی تمامی گونه های تصویرسازی از قبیل رزمی ،صحنه های زندگی معمول ،تغزلی -حماسی و تک چهره کارکرد .نقاشیهای
بهزاد از لحاظ مهارت وی در تابع کردن همه وسایل تصویری به جهت یک مقصود ،حائز اهمیت است(.روئین پاکباز ،تهران ،4963
)34
آثار بهزاد را می توان به چهار گروه مستقل طبقه بندی کرد:
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 -4نمایش رخدادها و وقایع تاریخی که بر مبنای روایات و گزارشات معاصرین وی بوده است ،و هنرمند خود بر آنها شکل و جنبه
تخیلی بخشیده است.
 -2تصاویر نسخ مختلف به دو گروه ،گروه اول دارای سیر و داستانی مشخص ،امثال خمسه نظامی و غیره گروه دوم ،مباحث و
موضوعات عرفانی که فهم آن مستلزم درک عمیق مفاهیم آن موضوع دارد .نظیر نگاره های منطق الطیر بوستان سعدی
 -9تصاویر دو برگی ترکیبی
 -1پرتره ها
پیداست که بهزاد همواره از گرایشهای ادبی بهره مند می شده و این گرایشها به نحوی در آثار هنری او جلوه می یافته است و
بخصوص با حضور سران طریقت نقشبندی چون عبدالرحمن جامی ،از تصوف و عرفان بهره مند می شده.
مکتب هرات
شهر هرات درخشان ترین دوره هنری خود را در عصر تیموری گذرانده است .مخصوصاً دوران حکومت طوالنی شاهرخ میرزا(-333
 )332و سلطان حسین بایقرا ( )344 -339سالهای پر ارزشی از تاریخ فرهنگ این شهر را به وجود می آورد .هدایت درخشانترین
سالهای هنری خود را یکبار در دوران سلطنت شاهرخ میرزا و با محیط هنری بایسنقر میرزا که با تاسیس کتابخانه بزرگ و ایجاد
زمینه فعالیت بیش از چهل هنرمند از بزرگترین و زبردستترین نقاشان و خوشنویسان و صحافان و دیگر هنرمندان رشته های
مختلفی هنری ،که بنابر قول علیشیر نوایی بایسنقر میرزا حامی هنر و هنرمندان بود(دکتر اهر پارسای قدس  )12 ،4936و به یمن
التفات وی خیل کثیری از ایشان خطاطان و نقاشان و خوانندگان بی بدیل گشتند ،که در ظل حمایت کمتر حکمرانی چنان امری
ممکن بود .و بار دیگر با فعالیتهای دوره حکومت سلطان حسین بایقرا و علیشیر نوایی که این عنصر را «زمانه شگفت انگیز» می
خواند -با شاعرانی بزرگ چون جامی و نوایی و خوشنویسی چون سلطانعلی مشهدی( 326 -314ها.ق) ،و نقاشی چون کمال الدین
بهزاد -که کار خالقه اش در تماس نزدیک با انسانگرایی جامی و نوایی بروز کرد .و شکل گرفت بوجود آمد ،مخصوصاً دوره دوم که
چهل سال طول کشید .آنچنان پیشرفت کرد که ب صورت مرکز ادبی و هنری درآمد و در آن آثار معماری پر ارزشی با طاقها و
گنبدهای مرتفع آراسته و با کاشیهای معرق بنا گردید( .روئین پاکباز)13 ،4963 ،
در نقاشیهای نخستین هرات ،چیره دستی در پیکرنمایی ارتقاء می یابد ،و طراحی از صحت بیشتر و پیدایش خطوط برخوردار می
شود ،و جایگزینی پیکرها مطمئن تر صورت می پذیرد .افزایش چیره دستی نقاشان ،بغرنج شدن ساختار موزون ترکیب بندی را
میسر می سازد .ترکیب بندی ،گونه گونی می یابد ،در صحنه های کاراز و شکار پر تحرک ،و در مجالس بزم و میهمانی ساکن و
آرام چنین پیوندی بین ریتم ترکیب بندی و موضوع نقاشی ،از این پس ویژگی هنر تصویری سده های میانه خواهد بود .در نخستین
نقاشیهای هرات ،تمامی خطوط مایه شاعرانه و پیدایش شگرفی کسب می کنند ،رنگها پرمایه تر و خالص تر ،و ریزه کاریهای ماهرانه
معماری و منظره طبیعی ،گیراتر می شوند( .روئین پاکباز)13 ،4963 ،
در این دوران نگارگری بیش از دیگر هنرها متحول گردید و به هویت هنری و ملی خود رسید .این دگرگونی بیشتر در زمینه
طبیعت سازی انجام گرفت تا در مورد نقش انسان ،و توجه فراوان به طبیعت سازی به مرحله ای رسید که نقش انسان یعنی محور
اصلی مجلس نقاشی ،تحت الشعاع منظره سازی قرار گرفت .در این روند تحول منظره سازی ،ابتدا عناصر عاریتی هنر چین کم کم
طرد شدند یا آنچنان جذب شدند که به شیوه آرایشی هنر ایران درآمدند.
مشخصات بارز سبک هرات عبارتند از:
 -4اختصاص قسمت بیشتری در صفحه برای مجلس نقاشی و کمپوزیسیونهای دو صفحه ای.
 -2حذف عناصری از هنر چین و منسوخ طبیعت سازی سده هشتم و جایگزینی شیوه تزیینی ایرانی.
 -9اختصاص سطح بیشتری به منظره و انسجام نقش انسان بصورت گروهی در آثار.
 -1جایگزینی زنگ طالیی به جای متن رنگین ،و تصویر آسمان نیلگون پرستاره برای شب همراه با گسترش منظره سازی و انتخاب
افق بلند.
 -3طرح جوی آب بشکل مارپیچی و انتخاب رنگ نقره ای برای آن.
 -6پوشش گیاهی با بوته های کوچک خار برای بیابان و گلهای منظم برای دشت و مرغزار از روی طبیعت.
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 -3توده ای از سنگهای رنگین و گرانبها با رنگهای زرد و بنفش و صورتی و خاکستری برای نقش کوهستان.
 -3نگارگران مکتب هرات با دقت گیاهان و گلها را مطالعه و مطابق ذوق خود و رعایت اصل تقارن و تضاد به ترسیم آنها با یک
درخت پرشکوفه در کنار سرو همیشه بهار و جاودانی می پرداختند.
البته هنرمندان مکتب هرات فصول دیگر سال را نیز در آثار خویش به نمایش گذرانده اند.
«بهار عارفان یا پائیز» را کمال الدین بهزاد در نیمه دوم سده نهم هجری در نگارگری ایران مطرح کرد .چند اثر از او باقی مانده که
پاییز را به خوبی القا می کند .مشهورترین آنهابرگی است که در مرقع گلشن نگهداری می شود و موضوع نقاشی از بوستان سعدی و
حمله سگهایی که زوزه می کشند ،شب سرد پاییز را تداعی می کنند .نقش مایه (موتیف) درخت چنار تنومند با برگهای زرد و سرخ
که در هرات در نیمه سده نهم متداول گردید و تا دوران صفوی ادامه یافت نیز از نوآوریهای کمال الدین بهزاد است که در آثار او و
شاگردانش به کرات نقش شده و نام «چنار پاییزی بهزاد» را به خود اختصاص داده است( .دکتر نوشین دخت نفیسی)49 ،4931 ،
پیوند ناگسستنی
از دوران باستان ،که قدمت آن در وهم نگنجد ،قریحه هنروری ایرانی در آثار بسیار نفیس ،جمله در نوشته های ادبی ،جلوه گر است.
گویی ،مبارزه بسیار کهن ایرانی با بیابانها ،در آن م حصور بوده ،بر آن داشته که در پیرامون خود ،سراسر ،زیبایی آفریند .پیداست که
از بیابان خشک جز دهشت برنخیزد و برعکس ،گیاهان و جانوران جوش و خروش در طبیعت پدید میآورند که تحسین و ستایش
برمی انگیزد و این هر دو ،دهشت و ستایش ،همواره در آثار شاعران منعکس است .عرصه ادبیات ایران خالی از جلوه های قدرت روح
و ذهن آفرینندگان آن نیست .جان دادن به طبیعت و تشبیه آن به انسان ،تحلیل وضعموجود است در مجاورت یکدیگر ،برگزیدن
استعارات به اقتضای روحیه بشری از ویژگیهای شاعران ایرانی است .قرنیه کاملی از روش تفکر شاعر ایرانی را نسبت به طبیعت،
بیش از هر چیز دیگر ،در نقاشی ایرانی می توان یافت.
از آنجا که هنرهای تجسمی نیز از مظاهر هنری ایران بعد از اسالم است و ارزش آنها کمتر از فتوحات ادبی نیست ،می توان چنین
استنباط کرد که این دو در ایران پیش از اسالم نیز پیوند ناگسستنی با یکدیگر داشته است( .دکتر عیسی شهابی)423 ،4934 ،
خاستگاه همه هنرها در سه مقوله :نیاز ،ضرورت ،و زمان است و بر دو محور عمود بر هم زیبایی و اخالق دور می زند ،طبعاً ماهیت
همه هنرها یکی است اال اینکه با تغییر ماده مورد استفاده هنرمند ،هنرها تغییر شکل می کند و با استفاده از رنگ ،حرکت ،خط،
سایه روشن و زبان ،هنرهایی چون خوشنویسی ،نگارگری ،تئاتر ،حجم و شعر ،سخنوری و موسیقی به وجود می آید.
در مساحت ادبیات ،شاعر با استفاده از چشمه های خیالی یعنی ایهام ،تشبیه ،مجاز ،استعاره و کنایه را از درون خود را بیان می کند
و با وزن و آهنگ ،سخن خود را رنگ و شکل می دهد و با قافیه احساس شنونده را برمی انگیزد .نگارگر نیز دقیقاً همین گونه است و
با استفاده از همان چشمه های خیالی آنچه را که می خواهد به روی صفحه کاغذ می آورد .لیکن در اینجا به جای زبان از مواد،
خط ،رنگ و سایه روشن ...استفاده می کند .کنایه و مجاز نیز همچنین است ،یک پیاله وقتی که در شعر قار می گیرد معنی می و
شراب میدهد .یک نقاش نیز همین کار را نجام می دهد ،با قرار دادن قرینه ها پیاله ای را به معنای شراب و با رمز بی خودی و
ساقی به عنوان اسطوره فرایزدی ،گویی خمیر مایه نگارگری و شاعری هر دو یکی است و با یک آب و خاک سرشته اند .از همین
روست که شاعر هنرمند و حکیم چون نظامی گنجه ای دقیقا به چنین معنایی توجه دارد و خود را نقاش می داند:
من که نقاش نیشکر قلمم رطب افشان نخل این سخنم
بعد اشاره می کند کلک من از کشتزار هنر به عطارد پر رسانیده است و این پیوند ادبی بین شعر و نگارگری است این پیوندهاست
که در شکلهای خیال ،در نگارگری و در شعر کافی است که نقاش بداند چه می کند( .دکتر بهروز ثروتیان)41 ،4936 ،
از ویژگی های اساسی نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسالم ،پیوستگی اش با ادبیات فارسی است .نقاش ازمضامین ادبی
مایه می گیرد؛ اشخاص و صحنه های داستانها را می نمایاند؛ و سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم می کند .اما کار
او بیشتر از مصدر سازی (ایلوستراسیون) در معنای متعارف آنست.
ادبیات فارسی و هنر ایرانی پیوند درونی و همخوانی ذاتی داشته اند ،زیرا هنرور سخنور مسلمان هر دو بر اساس بینشی یگانه و
ذهنیتی مشابه دست به آفرینش می زده اند .آنان از خالل زیبایی های این جهان ،به عالم ملکوتی نظر داشتند .هدفشان دست
یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بود .در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین بود.
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این دو آفرینش هنری نه فقط از لحاظ بینشی بلکه از لحاظ زیبایی شناسی نیز با یکدگیر ارتباط تنگاتنگ دارند .صور خیال در شعر
فارسی و نقاشی ایران بر هم منطبق اند .نظیر همان توصیف های نابی را که سخنواران از عناصر طبیعت ،اشیاء و انسان ارائه می
دهند ،درکار نقاشان هم می توان بازیافت .شاعر شب را به الژورد ،خورشید را به سپر زرین ،روز را به یاقوت زرد ،رخ را به ماه ،قد
رابه سرو ،لب را به غنچه گل و جز اینها تشبیه می کند؛ و نقاش نیز می کوشد معادل تجسمی این زبان استعاری را بیابد و بکار برد.
بدین منوال ،نقاشان به تدریج فهرستی از تصویرهای ق راردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند .نقاشان حتی
در تبیین اصول فنی کارشان تحت تاثیر ادبیات هستند؛ آنها رنگها را چون "عاشق و معشوق" در کنار هم می نشانند؛ از "مالزمت"
و "نازکی" طرح سخن می گویند و نظیر اینها .مهمتر آنکه ،وزن و قافیه شعر فارسی ،تقارن گفتار و حرکت آدمهای داستان ،و به
طور کلی قواعد و قوانینی که در انشاء ادبی ملحوظ بوده ،معادل هایی را درترکیب بنی نقاشی نشان می دهند .بی شک می توان از
از یک تشابه ساختاری بین شعر و نقاشی سخن به میان آورد( .روئین پاکباز)42 ،4963 ،
توج به همبستگی شاعران ونقاشان ،ما را به شناخت ویژگی دیگر این هنر راهنمایی می کند.
نگارگری ایرانی درعرصه هنرکتاب آرایی رشد کرده ،و از این رو با نگارشگری پیوند بی واسطه داشته است .در آن روزگار به
منظورانتشار آثار منظوم و منثور سخنوران بزرگ ،متون را با خط خوش می نگاشتند ،و سپس این وظیفه را بر عهده نقاش می
گذاشتند که بنابر انتخاب خود و یا طبق سنت معمول ،بخشهایی از متن را به تصویر درآورد و بر کتاب بیافزاید (رویین پاکباز،
)41 ،4963
***
همگامی بهزاد با ادبیات
نظامی گنجوی
الیاس بن یوسف نظامی در سال  393هجری در شهر گنجه دیده به جهان گشوده است .و با استفاده به سنگ قبر در چهار رمضان
سال  613هجری در شهر گنجه وفات نموده است .داستناهای نظامی مرکب از پنج منظومه مجزا از یکدیگر است که فقط نسلهای
بعدی آن رابه صورت مجموعه در یک جلد ،به نام خمسه ،گرد آورده اند.
هر داستان وزنی خاص خود دارد .نخستین اثر وی مخزن االسرار ،در سال  363هجری ،منظومه ای اخالقی – فلسفی از نوع حدیقه
سنایی به وجود آورده که شامل ابداعات شعری متنابهی است.
داستان دوم ،خسرو و شیرین که به سال  333هجری نگارش یافته ،بیان سعادت و ناکامی یک زن جوان است که کسی جز آفاق
(همسر اول نظامی) نیست و در اینجا شیرین نام گرفته .ذکراین نکته ضروری است که نظامی بعد از فوت آفاق در همه داستانها با
لحنی شورانگیز روی سخن با او دارد .این کتاب داستانی از عشق و ناکامی شهزاده خانمی در دوران دوشیزگی و همسری است که،
در ادبیات فارسی ،هیچ اثر دیگری ،در لطافت و زیبایی ،همپایه آن نیست .لیلی و مجنون ،که به سال 331هجری سروده شده،
مربوط به منطقه دیگری است.
داستان دلدادگی دو عرب ازفرزندان بادیه است که نابخردی والدین تلخترین سرنوشت را برای آنها به بار می آورد و درحقیقت،
مضمون عامیانه بسیار کهنه ای است که پیشینه آن د ر ادبیات بابل دیده می شود با این تفاوت که داستان ،درآنجا ،پایانی خوش
دارد .هفت پیکر ( 393هجری) به وصف دوران کودکی و تربیت و اعمال یک فرمانروای ایده آل ،یعنی بهرام گورساسای ،می پردازد
که روایات عامیانه اورا به صورت کمال مطلوب درآورده است .این اثر ،به علت تنوع جنبه های هنری و صحنه های آن ،میان ابداعات
هنری نظامی مقام اول را دارد؛ ولی ،از نظر مسائل اجتماعی ،محتوی مطالب آخرین داستانش اسکندرنامه است که پیش از آن در
این اثر ذکر شده است .کتاب اخیر شامل دو بخش است .شرفنامه و اقبال نامه که درآنها تصویر اسکند مدام با ابهت بیشتری به
عنوان جهان گشا ،فیلسوف و پیامبرنمایان است.
وجوه ممتاز نظامی آوردن معانی بلند و داشتن نیروی تخیل قوی ،احساسات فزون از حددینی ،شیوه بیان دقیق ،چیره دستی در فن
داستانسرایی ،انتخاب وطرح موضوعات ،تعمق فلسفی و تفاهم اجتماعی است.
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در مورد نظامی سه صفت بارز یافته که وصف طبیعت در اطراف آن دور می زند :جان دادن به طبیعت و تشبیه آن به انسان ،تعلیل
وضع موجودات در مجاور یکدیگر ،برگزیدن استعارات به اقتضای روحیه بشری .در آثار نظامی ،وضع چنین است( .دکتر عیسی
شهابی)233 ،4934 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار نظامی:
سلطان سنجر و پیرزن ،خلیفه هارون الرشید در گرمابه ،خسرو د مقابل پدر خویش ،هرمز شاه ،جانسپاری فرهاد ،به قتل رسیدن
خسرو ،ساخت بنای قصر خورنق ،کشتن اژدها توسط بهرام ،دید زدن استاد ،آب تنی دوشیزگان را ،اسکندر و هفت مرد حکیم،
کوبیدن اسکندر طبل را ،جهت ر اندن هیوالی دریا ،اسکند و مردزاهد ،ضیافت شاهانه ،مشاهده شیرین ،تصویر خسرو را ،خسرو در
قصر شیرین ،مجنون در کعبه ،نزاع بین قبایل ،مجنون به همراه حیوانات در بیابان ،ماهان و دیوها ،نبرد اسکندر و دارا( .عبادهلل
بهاری)43 ،4934 ،
سعدی
شیخ ابو اعبداهلل مشرف (الدین) بن مصلح سعدی شیرازی از زمره فریباترین و بی همتارتین چهره های ادبی است که فساحت
میدان تاثیرشان ،از هر لحاظ ،قابل توجه است .شاعر بین سالهای  641-43هجری در خانواده ای اهل علم و ادب دیده به جهان
گشود .پسربچه ای دوازده ساله بود که پدرش درگذشت .سعدی تحصیالت خویش را ابتدا در شیراز و سپس در نظامیه بغداد گذراند.
در سال  631-3هجری ،بوستان را به نام حکمران سلغوری آنجا ،ابوبکربن سعدبن زنگی ،ویک سال بعد ( )636دومین کتاب معروف
خود ،گلستان را تالیف کرد .اثر اخیر با به شاهزاده سعد بن ابی بکر بن سعد تقدیم داشت .این همان کسی است که شاعر به نامش
تخلص کرد .سعدی در  23ذی الحجه  ،634در خانقاه خود درگذشت که از آن پس به آرامگاه ابدی اش تبدیل شد.
فعالیت ادبی سعدی چندین جانبه است .وی به تفکران عارفانه انتزاعی زیاد عالقهمند نیست ،جز اینکه از آنها برای زندگی عملی
یعنی در مباحث اخالقی و در آموزندگی استفاده کند .بوستان وی بیشتر یک هدف نظری را تعقیب می کند و حال آنکه گلستان
تقریبا فقط شامل حکایاتی است که جنبه آموزندگی دارد .گلستان آینه اوضاع اجتماعی آن زمان با توجه به تمام محاسن و معایب
افراد ایرانی است .استشهاد مداوم عمومی به گلستان تا امروز هم نقل محافل و چاشنی مذاکرات جدی است.
بوستان به علت اینکه هدف معینی را مطابق ذوق و فهم افراد تعقیب می کند باکتابهای اندرزی و اخالقی سده ششم هجری فرق
دارد و به قابوسنامه بیشتر نزدیک است.
مالحت خاص گفتار سعدی من جمله در سادگی آن است که ،در عین آنکه بسیار طبیعی می نماید نهایت ظرافت طبع در آن به کار
رفته است.
مضامین اجتماعی و اخالقی و اندرزی آثارش در خور توجه کامل و دقیق است .آوای طبیعت احساسات شدیدی در وی بر می
انگیزد( .دکتر عیسی شهابی)934 ،4934 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار سعدی:
 -4بوستان
مر د گدا در مسجد ،یک مباحثه در محضر قاضی ،اغوا یوسف توسط زلیخا ،جشن و ضیافت در دربار سلطان حسین میرزا ،پادشاه دارا
و شبان ،مرد جوان در میان سالخوردگان.
 -2گلستان.
حمله سگها به سوی یک شاعر ،کشتی گیران در محضر پادشاه ،سعدی در مسجد کاشمر ،سعدی و جوان کاشغری ،مسافری که
شترش فرار کرده است( .عباداهلل بهاری)6 ،4934 ،
عطار
فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم عطار به سال  349یا به روایتی  391هجری درنزدیکی نیشابور ،چشم به جان گشود.
پس از آنکه هفده سال از عمر خود را در طوس و مشهد گذراندی ،به مسافرت های دور و دراز درکشورهای شرقی و غربی اسالم
پرداخت .پس از بازگشت به نیشابور ،دارو فروش شد و همراه آن فعالیت شدیدی در زمینه پزشکی پرداخت.
تاریخ شهادت وی به روایتی  623و یا احتماالً  643هجری و همچنین درماه تاریخی 336هجری ذکر نمانده اند.
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از آثار وی اصالت دوازده اثر محرزاست که همین تعداد خود شامل  13111بیت و یک کتاب منثور است .در آثار عطار می توان یک
سیر تکاملی تیموری را به وضوح مشاهده کرد که درمورد شاعران شرقی امری نادر است .می توان در کلیات عطار سه دوره متفاوت
را تشخیص دارد :دوره اول ،عرفان با هنر داستانسرایی ،که ازهر لحاظ بر کلیه صناعات ادبی مسلط است ،درردیف هم قرار دارد .در
دوره دوم ،مستی از اندیشه های وحدت وجودی ساختمان آثار و اصوالً توجه به جنبه های ادبی را تحت الشعاع قرار می دهد .دردوره
سوم ،شاعر "سالخورده" دستخوش پرگویی و مبالغه در ستایش عرفانی حضرت علی(ع) است.
در داستانهای عطار ،همیشه طرز درج داستان در داستان بیش از هر ترتیب دیگری وجود دارد .عطار سعدی و حافظ و موالنا را متاثر
ساخته است( .یان ،ریپکا و دیگران)291 ،4934 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار عطار:
 -4منطق الطیر
مالقات شاه با مرد تهیدستی که ادعا عالقه به او ر ا داشت ،سوگواری فرزندان در تشیع جنازه پدرشان ،غرق شدن مردریش دار ،شیخ
مهنا و روستایی پیر( .عباداهلل بهاری)93 ،4934 ،
امیرخسرو دهلوی
یمین الدین ابوالحسن امیرخسرو دهلوی ((تولد 634 :هجری درپتیالی ،وفات  323هجری در دهلی) یکی از شاعران مهم هند و
ایران است .اهمی ت این شاعر هندی در ادبیات فارسی مرهون داستانهای رمانتیک الهام بخش و مخصوصاً خمسه اوست که ،چنان
که از عناوین هر یک از داستانها نمایان است ،همه مضامین آنها با تغییراتی که کمابیش در جریان داستانها و انگیزه سازی و وسیله
بیان داده شده از نظامی اقتباس گشته است.
از آثار وی می توان از به هشت بهشت (که شاعر در آن چند داستان هندی هم گنجانده است )،و همچنین داستانهای کوتاه منظوم
که محل جمع طبع آزمایی های نوین و بسیار جالب اوست ،اشاره کرد( .دکتر عیسی شهابی)961 ،4934 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار امیر خسرو دهلوی:
اعدام در مقابل پادشاه و پیرمرد و صوفی از مثنوی مطلع االنوار ،پذیرایی شیرین از خسرود در قصر خویش از مثنوی خسروو شیرین،
جشن تولد مجنون و مالقات لیلی و مجنون در صحرا و دلداری نمودن مجنون توسط لیلی درصحرا از مثنوی لیلی و مجنون ،صحنه
شکار سلطنتی و ربودن دختر مح بوب پادشاه و زوج خوابیده در کنار هم در مقابل پادشاه از مثنوی هشت بهشت( .عباداهلل بهاری،
)23 ،4934
جامی
موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی ( 333-343هجری)  ،هم از فضایل انسانی و هم در شعر و شاعری ،سرآمد قران است .مناسبات
نزدیک بادر بار هرات و دوستی با علیشیر نوایی وزیر بر استقالل شخصی اش خللی وارد نیاورد .مثنوی تحفه االحرار را به افتخار
عبیداهلل احرار ،پیشوای سلسله نقشبندیه ،و سلسله الذهببه لحاظ ارادت به این سلسله انشاء نمود .آثار وی به چند دسته تقسیم می
شود :الف :دیوان غزلیات ،ب :هفت اورنگ با سه موضوع از خمسه نظامی (تحفه –االحرار ،لیلی و مجنون و خردنامه سکندری) .ث:
مثنوی یوسف و زلیخای و مثنوی سالمان و ابسال و سبحه االبرار نفحات االنس و بهارستان یامرقعات و....
بهارستان نظیره ای است استادانه ،ولی متکلف بر گلستان و متضمن یک فصل فوق العاده خوب در تاریخ ادبیات.
از محاس ن کالمش روانی وسادگی نسبی آن در برابر تصنعات و مغلق گویی های متداول سده نهم هجری است.
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار جامی:
از بهارستان.
امیرشاهی سبزواری
امیر شاهی سبزواری (وفات  333هجری) از اعقاب سربه داران دمکرات منش است .شعر این شاعر چنان خوش آهنگ بود که حتی
سلطان سلیم اول ،پادشاه عثمانی ،نیز از او اقتفا کرد( .دکتر عیسی شهابی)114 ،4934 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار امیرشاهی سبزواری:
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دیوان غزلیات امیرشاهی
شرف الدین علی یزدی
از اکابر علما و فضال و ادبای عصر تیموری است ،و در دربار تیموریان معزز بوده و در تفت یزد باغ و مرزعهای داشته است ،وی در فن
معما و حساب و علم اعداد تالیف دارد .دراوقاتی که شاهزاده فاضل و ادب دوست ابراهیم سلطان بنشاهرخ بن امیر تیمور در فارس و
اصفهان حکومت داشت .شرف الدین غالباً در دربار او تردد می کرد و شاهزاده ازاو خواست تا تاریخی در مقامات امیرتیمور بنویسد و
او "ظفرنامه تیموری" را که از کتب معروف فارسی است به اقتفای ظفرنامه نظام الدین شامی تالیف کرد ،و در سنه  323به پایان
آورد .وفات شرف الدین علی در شهر یزد قصبه تفت سنه  333و به قول صاحب روضاه الجنات در  391اتفاق افتاد.
ظفرنامه تیموری
ظفرنامه کتابی است بالنسبه بزرگ و یک مرتبه در کلکته به طبع رسیده است .این کتاب به شیوه قدیم به تقلید نثرجهانگشای
جوینی نوشته شده است.
ظفرنامه مرجع غالب تواریخی است که بعد از اودر ایران نوشته شد چون "روضه الصفا" و "حبیب السیر" و غیره.
ظفرنامه شرح زندگانی تیمور از سن  23سالگی تا فوتش به سال  343و فتوحاتش است( .محمدتقی ملک الشعرا بهار)439 ،4933 ،
موضوعات مورد استفاده بهزاد از آثار شرف الدین علی یزدی:
 -4ظفرنامه.
بار دادن تیمور ،شاهزادگان تحت فرمانش را به نزد خویش ،یورش پروهیاز سپاهیان تیمور به اورگانج ،یورش عمر شیخ بر سپاه
آنکاتورا ،در تعقیب سپاه کیچیک ،ساختن مسجد جامع در سمرقند ،یورش تیمور به قلعه اسمیرنا( .عباداهلل بهاری)23 ،4934 ،
امیر علی شیر نوانی
امیرعلی شیرنوانی از امیران ترک و از مقربان دربار سلطان حسین بایقر اوهمه کاره او بود و درخیراتو مبراتو ترویج علم و ادب مشهور
است و خود نیز مردی شاعر و نویسنده است و خمسه نظامی را به ترکی جغتایی جواب گفته و دیوان غزلیات تالیفاتی هم به ترکی
دارد.
نوائی که به حق باید او را اسر آمد شعرای زمان خود نامید زبانهای عربی و فارسی را هم مانند ترکی می دانست .در اشعار ترکی،
"نوائی" و در اشعار فارسی "فانی" را تخلص اختیار می کرد.
درنیمه دوم قرن پانزدهم میالدی رهبری مکتب هرات با نوائی بود ،او حامی و مشوق ادبیات و موسیقی و هنرهای زیبا و تاریخ بود.
نوائی با شعرائی مانند جامی ،هاتفی و بنائی و خطاطانی مانند سلطانعلی مشهدی ،و موسیقی شناسی مانند حسین واعظ ،و نقاشی
مانند بهزاد تماس نزدیک داشت .وفاتش در  44جمادی االخری سنه  316در شهر هرات اتفاق افتاد و درشمال مسجد جامع عیدگاه
مدفون گردید( .دکتر جواد هیئت)33 ،4963 ،
موضوعات مورداستفاده بهزاد ازآثار شیر نوائی:
محمد(ص) پیامبر به همراه صحابه خویش و خواجه عبداهلل انصاری همراه پیروان خویش و خسرو انوشیروان همراه یک بانو وداع
اندوهناک شیخ عراقی از مثنوی حیات االبرار یاحیرت االبرار.
اسکندر و مرد گدا و مباحثه ای حکیمانه در یک باغ از مثنوی سدسکندری( .عبادهلل بهاری)32 ،4934 ،
نتیجهگیری:
حضور به زاد در میان مفاخر ادبی ،حضوری هم سو با شعر و شاعری و فضای مثالی دارد .به لحاظ هم نوائی و همزیستی نگارگر
ایرانی با عرفان وادبیات ایرانی در فضای نگارگری نمود تجسمی یافته و در زیباترین مظهر آن یعنی مکتب هرات به بیبدیل ترین
صورت و فاخرترین شکل خود تجلی مییابد.
خیال در مکتب هرات و در شیوه کار کمال الدین بهزاد تجلی تجسمی از عرفان وادبیات ایرانی -اسالمی ست که درگذر زیبایی های
مادی و تجسم فضای مثالی می رسد .تصویری که بهزاد از ادبیات ایرانی معرفی می کند دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق
ازلی ست .و در هنر آنان قل مرو زیبایی با جهان معنی قرین می گردد ،آنچه را که می توان تصریح کرد این است که این دو شکل
آفرینش هنری نه فقط از لحاظ بینشی بلکه از لحاظ زیبایی شناسی نیز با یکیدگر ارتباط تنگاتنگ دارند .صور خیال درشعر فارسی
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و نقاشی ایران برهم منطبق اند .نگارگر حتی در تبیین اصول فنی کارش تحت تاثیر ادبیات است .بی شک می توان ازیک تشابه
ساختاری بین شعر و نگارگری سخن به میان آورد.
بر این اساس است که نگارگری همراه باتحول سخنوری پیشرفت کرد .با این وجود آثار کمال الدین بهزاد از لحاظ زیبایی شناسی
آنچنان پر بار از تنوع و غنای رنگ و خط و ترکیب بندی و معنا می باشد که می توان در آنها بلندپروازی خیال و ژرفی احساس
نگارگر را به روشنی تشخیص داد؛ و به ویژه ،می توان در این آثار بازتاب جهان بینی شاعران ایرانی را درک کرد.
نگارگری ایرانی بازنمایی اثر خود را در درک فرهنگ و ادبیات ایرانی جستجو می کند و نقش مایه های تصویری خود را از فضای
شاعران وام می گیرد .و نمایش خیال انگیز ،شاعرانه و نمادین و معیارهایمعنوی و ادبی را بیان می کند.
ویژگیهای اساسی:
 -41شرف الدین یزدی شاعری واقعه نگار و ادیبی صاحب قلم در حساب و علم اعداد .ظفرنامه کتابی تاریخی به شیوه قدیم که شرح
زندگانی تیمور از  23سالگی تا زمان مرگ.
 -44امیرعلی شیرنوایی ادیب وشاعر و نویسنده و حامی و مشوق ادبیات و موسیقی و هنر نگارگری.
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
کاین همنقش عجب در گردش پرگار داشت
منابع و ماخذ
-4اردشیر مجرد تاکستانی (راهنمای آموزش مینیاتور ایرانی) ناشر:فرهنگسرا یساولی،تهران4934
-2آریان قمر،کمالالدین بهزاد،فرهنگ وهنر،انتشارات هیرمند،تهران 4962
-9اهر پارسای قدس.گزیده مقاالت ویاداشت های نویسنده،انتشارات آیدین،چاپ اول،تبریز 4936
.
 -1بهزاد عباداهلل بهاری ،ترجمه :هنرجویان کالس نگارگری میراث فرهنگی تبریز4934 ،
-3تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه یان ریپکا و دیگران ،ترجمه :دکتر عیسی شهابی ،شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،چاپ دوم ،تهران.4934 ،
-6تاریخ صنایع ایران ،زکی محمدحسن ،ترجمه :محمدعلی خلیلی ،اقبال ،چاپ دوم ،تهران.4969 ،
.4933
-3سبک شناسی ،محمد تقی بهار (ملک الشعرا بهار) ،جلد سوم ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ چهارم ،تهران،
 -3عالی افندی مصطفی ،مناقب هنروران،ترجمه:توفیق سبحانی،انتشارات سروش،تهران4963
-41گلستان هنر ،قاضی احمدقمی ،کتابخانه منوچهری ،چاپ سوم ،تهران.4966 ،
-44نگارگری ایرانی مجموعه بحثهای کنفرانس نگارگری ایران  91مرداد تا  1شهریور  ،4932انجمن هنرهای تجسمی ،چاپ اول،
تهران.4939 ،
-42نگارگری ایرانی (شاهنامه نگاری) مجموعه سخنرانیهای دومین کنفرانس نگارگری ایرانی -اسالمی  23مرداد تایکم شهریور ماه
 ،4931انجمن هنرهای تجسمی ،چاپ اول ،تهران.4936 ،
-49همگامی نقاشی با ادبیات درایران (ازسدهششم تایازدهم هجری قمری) ،م .مقدم اشرفی ،ترجمه :رویین پاکباز ،انتشارات نگاه،
چاپ اول ،تهران4963 ،
 - 41نفیسی نوشین دخت،موزه داری انتشارات سمت،تهران.4931-43هیئت جواد .سیری در تاریخ زبان ولهجه های ترکی ،نشر نو ،تهران 4934
-46هنر و مردم ،شماره  33اردیبهشت  ،4936انتشارات وزارت فرهنگ و هنر (سابق) ،تهران.
-43هنر و مردم ،شماره  412مرداد ماه  ،4939انتشارات وزارت فرهنگ و هنر (سابق) ،تهران
-43هنر و مردم ،شماره  432آذر  ،4936انتشارات وزارت فرهنگ و هنر (سابق) ،تهران.
پی نوشتها:
 -3صور مثالی
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بحث صور مثالی در فلسفه با آراء افالطون آغاز می شود .افالطون معتقد بود که یادگرفتن به معنی تذکر یا به یادآوردن است؛ یعنی
در واقع او می گفت که وقتی انسان چیزی را می آموزد ،در حقیقت معرفتی راکه پیش از تولد داشته ،از ذهن خود اسختراج می
کند .این تغییر نزدیک به بحثی است که بعدها کانت از آن به عنوان تصورات لدنی و مقوالت دوازده گانه آن نام برد .اینکه ،در آراء
افالطون شناخت و معفرت امری ذاتی نفس است .منجر به نظریه مثل می شود .آنگاه او بهره های ما را از مثل یا ایده با مثالی زیبا
در جمهور بیان می کند .افالطون غاری را مثال می زند و جهان را به منزله آن غار می داند که جمعی در آن اسیرند و پشت به دهانه
غار داشته و دست و پایشان بسته است .این اسرا از بیرون غار خبری ندارند و آنچه می گذرد را نمی شناسند .کسانی که با خود
اشیائی دارند ،از روبروی آنها عبور می کنند و آنها تنها سایه شان را بر دیواره غار می بینند .اینان چون غیر سایه ها چیزی نمی
بیننند ،سایه ها را حقیقت تصویر می کنند .ازنظر افالطون برای کشف حقیقت باید نور آفتاب را دید ،هر چند دیدن آن برای اسرای
غارسهل وآسان نباشد ،زیرا که معرفت در شعله آتش غار حاصل نمی شود ،ازنظر اوصور مثالی همان حقایق هستند که باید آنها را
در تابش آفتاب مشاهده کرد .او اززبان سقراط چنین می گوید:
« اگر زندان غار رابا عالم دیدنی ها ،و پرتو آتشی که به درون غار می تابد با نیروی خورشید تطبیق کنی ،و بیرون شدن از غار و
تماشای اشیاء گوناگون در روی زمین راسیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی ،در این صورت عقیده مرا ،که به شنیدنش
آن همه اشتیاق داشتی ،درست دریافته ای .خدا می داند که عقیده من با حقیقت مطابق است یا نه .به هر حال من برآنم که آنچه
آدمی را در عالم شناختنی ها ،؛ در پایان کار و پس از تحمل رنج های بیکران در می یابد ،ایده خوب است .ولی آدمی همین که به
دیدار آن نایل شد ناچار تعیین حاصل می ک ند که در همه جهان هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست ،در عالم دیدنی ما روشنائی و
خدای روشنائی را آفریده است ،و در عام شناختنی ها خود او اصل نخستین وحکمران مطلق است ،و حقیقت و خرد هر دو آثار او
هستند».
 -9الژوده( :اسم)  -2تیره سیاه .منوسب به الجورد ،برنگ ،برنگ الجورد  -2نوعی آبی مرکب از آبی مخلوط با مقدار کمی قرمز
است.
 -1انتزاع( :ات) [ع( -4 ].مص م ).جداکردن ،کندن  -2گرفتن ( -9رامص ).درآوردن جزیی از یک کل
 -1اسمیرنا :قلعهای در سمرقند در دوره تیموریان که در ظفرنامه ،شرح زندگی تیمور آمده است.
 -3موتیف:
موتیف یکی از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است .بحث موتیف درنقد و تحلیل جنبههای ساختاری و
محتوایی آثار ادبی فواید و کارایی های بسیاری دارد .از این رو ،آگاهی از جنبه های معنایی و تعریف های موتیف برای پرداختن به
آثار و تحلیل آن ها ضروری است .با توجه ب ه این ضرورت ،دراین مقاله سعی شده است عالوه و بر معانی و تعریف های چندگانه
موتیف ،اصطالحات نزدیک به آن نیز مورد بحث قرار گیرد و نسبت و دایره کاربرد آن ها روشن شود.
موتیف در نقاشی ،هنرهای تجسمی و نمایشی و ادبیات به کار می رود و مهم ترین ویژگی آن در این هنرها ،خصلت تکرار شوندگی
و برانگیزندگی آن است .درادبیات نیز کم و پیش همین ویژگی ها در اجزا و عناصر ادبی ،گوناگونی موتیف را شکل می دهند .با
توجه به تنوع عناصری که میتوانند کارکرد موتیف را داشته باشند ( شامل موقعیت ،واقعه ،عقیده ،تصویر ،شخصیت نوعی ،ویژگی
بارز یک شخصیت ،مضمون مکرر است.
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