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  چكيده

اي از شوند، شامل مجموعهگران آفريده ميهر روايت هنري از جمله هنر نگارگري كه  توسط روايت

ها كه شود و صدايي از درون دنياي نگارههويت داده ميها هايي است كه در طي روايت به آنگفته

كنند. نگارگر براي انتقال ذهن هدفمند خود از ها را براي دنياي بيرون نقل ميمتعلق به نگارگر است آن

ي ديد براي روايت داستان برخورداري جسته است؛ همچنين با ها از انواع زاويهبيرون و درون نگاره

دارد كه شامل: كاركردهاي هايي را عهدهپردازي نقشدن خود، در سير روايتتوجه به راويتگر بو

هاست، نگارگر بر گويي به اين پرسش(بازنمايي، كنترلي و تفسيري) است. پژوهش حاضر، در پي پاسخ

با مخاطب برخوردار  مواجهههاي خود، درنگاره دري كاركردهاولت از چه لينتروايي ژپاساس گفتمان

ها چگونه است؟ پژوهش غالب در نگاره كاركردتأثير؟ چربدكاركرد بر كاركردهاي ديگر مي كداماست؟ 

تحليلي  - ايي ادبيات و هنر باستاني به صورت توصيفيايي بين رشتهحاضر با بررسي و مطالعات كتابخانه

هزاد هراتي در دوره الدين باثر كمال هايِ هاي فوق با بررسي نگارهانجام شده است براي پاسخ به پرسش

رسد در عمل روايت پردازي  توسط نگارگر، كاركرد تفسيري بر كاركردهاي تيموري، به اين نتيجه مي

ي اخلاقي و تعليمي بودن آن آثار دانست كه بر ژانر توان جنبهديگر غلبه دارد و دليل آن را نيز مي
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هاي خود، مخاطب را به ردها و مسئوليتمحتواي تصوير، بسيار تأثيرگذار است و نگارگر از طريق كارك

  .  دهدها سوق ميي اخلاقي و تعليمي بودن نگارهجنبه
 

 تيموريان، بهزاد هراتي، روايت پردازي، گفتمان روايي ، نگارگري، كاركردهاي نگارگر. ها:واژهكليد

  

  لة پژوهشمه و بيان مسأمقدّ  .١

بر سرزمين  ٨٠٧گان تيمورگوركاني است كه در سال ي تيموريان متشكل از نوادهسلسله

از هم پاشيد، يك سلسه ترك تبار با فرهنگ ايراني  ٩١٣ايران حكمراني كردند و در سال 

شود و بسياري از ي ممتاز محسوب ميبودند. دوره تيموري از لحاظ گسترش هنر يك دوره

ن، شاهزادگان و رجال درباري، الدين بهزاد هراتي، مورد توجه سلاطيمصوران از جمله كمال

حتي خود شاهزادگان و پادشاهان آن دوره در نگارگري دستي داشته و سرآمد بودند كه از 

. با وجود دتوان به شاهرخ و بايسنقر ميرزا و اميرعليشير نوايي اشاره نموها ميي آنجمله

ي تيموريان، مراكزي متعددي براي اجتماعي مصوران ها، جنگ و خشونت در دورهناآرامي

و هنرمندان به وجود آمد؛ در نتيجه تيموريان در اين جريان هنري پيشرفت چشمگيري 

  ). ٣١٠- ٣٠٢: ١٣٨٠داشتند (ميرجعفري، 

ي خويش بود الدين بهزاد، نگارگر دوره تيموري، مورد حمايت اميران زمانهكمال  

هاي خود هرگز ايمان هنري خود را به زر و سيم به نگاره توان دريافت وي با توجهمي

ي ديدن دانسته به تصوير درآورده است. رجالان دربار نفروخته بلكه آنچه را كه شايسته

ها دارد با ديدي عميق و متعهدانه به ها و مظلوميتبهزاد با ايمان و آگاهي كه به واقعيت

بحث بر اين است كه  ).١٠- ٩: ١٣٨٥رازي، ها پرداخته است (شيروايتگري زندگي انسان

هاي خود  براي درك و فهم، پي بردن و اكتشافاتي از سوي مخاطب از  بهزاد در نگاره

ها و مخاطب بهره برده است، وي به هاي نگارههاي روايي ميان خود، شخصيتارتباط

شخصيت و سرنوشت  رديگيمشكل  گرانيبا دخوبي درك كرده كه روايتگري در ارتباط 

هاي بهزاد، صرفا همان نگاره ها به بودن با ديگران بستگي دارد.نگارهي درون نگارههاداستان

را  هاكنشكه  هاهاي نگارهمحوري نيست كه به تصوير درآمده است بلكه به شخصيت
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به مخاطباني كه  نيچنهمكنديمرا بيان  هاكنشو به نگارگري (بهزاد) كه آن  دهنديمانجام 

آن قصه را ببينند و درك كنند نياز دارد، وي نقش بسيار مهمي را در ارتباط با مخاطب در 

ايي كه به نگاره درآورده را ايفا كرده  و در قالب راوي در روند و سير روايت روايت قصه

گر ارهپردازي و انتقال ذهن هدفمند خود به بينندگان از كاركردهايي، بهره جسته است. نگ

هاي ترسيم شده، مسئوليت شاقي براي  ايجاد يك ارتباطي صميمانه و تأثيرگذارانه نگاره در

هايي در فضاي با مخاطب را بر دوش دارد و براي برقراري همين ارتباط مؤثر، پذيراي نقش

ترين صورت اجرا كند. چنين در تلاش است، كاركردهاي خود را به ممكننگاره هست؛ هم

ي وهيشكاركرد بازنمايي به  دركناركنديمي مدام سعي درونمقام كارگزار  بهزاد در

ي داشته باشد؛ يعني مخاطب و بينندگان راكنترل ريو تفسكاركردي كنترلي  انهيجومداخله

اين سبب وي مدام سعي دارد  استو بهژانراخلاقي و تعليمي  و اساسي كه شالوده امر كند،

ي به مخاطب آسانبهرا  و هدفشينندگان تدارك ببيند، معني ب را باحالِ مطابقت نگاره خود 

  شود. حفظ ذات نگاره كه كنديممنتقل كند و از طرف ديگر سعي 

 اين آثار اخلاقي و تعليمي، مجال بيشتري به بهزاد داده و كاركرد تفسيري وي در آن

ي اول حائز اهميت نيست درجهگويي در ِي بهزاد، قصههاي نگارهقصهدر چشمگير است. 

، كهيطوربه .كنديمبلكه همان كاركرد تفسيري است كه توجه مخاطب را به خود جلب 

روايتگري، نقش بازنمايي را برعهده دارد ولي در  ضرورتِ بهاگرچه بهزاد در قالب راوي 

دين ال. حال پرسش آن است:كمالپردازديمايي به تفسير ، به شكل گستردههاي نگارهقصه

هاي ها و با توجه به مسئوليتبهزاد با تكيه بر گفتمان روايي ژپ لينت ولت از طريق نگاره

كاركرد بهزاد  كدامبا مخاطب برخوردار است؟  مواجههدري كاركردهاخود ازچه 

ِي تصويري چگونه است؟ غالب در ژانرقصه كاركردبركاركردهاي ديگرِ وي مي چربد؟ تاُثير

ايي  ادبيات و هنر باستاني ن دارد كه با استفاده از مباحث بين رشتهپژوهش حاضر، سعي برآ

هاي باستاني بهزاد در دوره تيموري  به اين با توجه به گفتمان روايي در ادبيات و نگاره

پرسش ها پاسخ دهد. اهميت اين موضوع بر آن است كه با توجه به مباحث مذكور، كاركرد 
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آداب، اخلاق و تعليم، زهد و پارسايي اجتناب از دنيا، تفسيري كه همان انعكاس فرهنگ و 

  عشق آسماني و ...، هدف غايي بهزاد است نه صرفا كشيدن يك تصوير.

  

هاي وي در دوره تيموري انجام هاي بسياري در مورد بهزاد و نگارهكنون پژوهشتا

دوره هاي صورت گرفته در ارتباط با بهزاد و آثار وي در شده است، برخي پژوهش

تيموري، ويژگي كلي آن را بررسي نمودند و برخي ديگر با گزينش يك اثِر ويژه به ابعاد 

» هنر دوره تيموري و كمال الدين بهزاد«اند.، به عنوان نمونه، مقاله گوناگون آن پرداخته

با شماره دهم به چاپ رسيده، در  ١٣٤٨الدين همايونفرخ در مجله وحيد سال نوشته ركن

الدين بهزاد در دوره تيموري از زمان ابوسعيد ي آن به معرفي كمال، نگارندهاين پژوهش

است. كتاب بهادر خان تا حسين ميرزا و همچنين بازشناخت اثر ارزنده و نفيس وي پرداخته

به چاپ رسيده، در اين  ١٣٨٢نوشته قمر آريان در سال » معرفي اثر كمال الدين بهزاد«

ال الدين بهزاد، محيط فعاليت وي، مكتب و آثار بهزاد پرداخته كتاب، نويسنده به معرفي كم

نوشته مهدي زرين ايل  و وحيد كارگر جهرمي در » نگارگري در دوره تيموري«است. مقاله 

به چاپ رسيده، در اين پژوهش، نويسنده تحولات  ٤با شماره  ١٣٩١مجله تاريخ نو سال 

بررسي شاخصه هاي «ل نموده است. مقاله هنر نگارگري را در دوره تيموري تجزيه و تحلي

نوشته ربابه غزالي در مجله جلوه هنر سال » بصري در اثر سماع درويشان كمال الدين بهزاد

به چاپ رسيده، در اين پژوهش، نگارنده رابطه بين مضمون، فرم، طراحي  ١با شماره  ١٣٩٧

به ارتباط معنا داري بين  لباس و تركيب بندي نگاره را مورد بررسي قرار داده و در نهايت

تحليل نشانه شناختي عرفان در نگاره «مقاله  .هنر تجسمي و مضمون نگاره پي برده است

نوشته مهديس مهاجري » اسكندر و زاهد اثر كمال الدين بهزاد براساس ديدگاه چارلز پيرس

وهش، به چاپ رسيده و در اين پژ ٥٠شماره  ١٣٩٧فردر فصلنامه نگره سال و اصغر فهيمي

مقاله، نگاره اسكند و زاهد بهزاد را مورد بررسي قرار داده و به شناسايي و معرفي  يندهنگار

هاي بكار رفته در آن پرداخته و آن اثر را با توجه به عناصر مذكور تفسير نمادها و نشانه

اند. پژوهش حاضر با استفاده از روايت پردازي به عنوان ابزار جديد در مطالعات نموده
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هايي از رموز هنري و ادبي نگارهاي باستاني بهزاد در دوره تيموري را باستان شناسي، گوشه

- با توجه به ابعاد تعليمي و اخلاقي آن آثار با رويكردي گفتمان روايي بررسي و تيبيين مي

هاي كند. طي بررسي نگارنده در زمينه بررسي كاركردهايكمال الدين بهزاد با توجه به نگاره

مستقلي صورت  دوره تيموري بر اساس گفتمان روايي ژپ لينت ولتتا كنون پژوهش وي در

  نگرفته است.

    

يي به اروش مورد استفاده در پژوهش حاضر، با استفاده از جمع آوري منابع كتابخانه        

در ابتداي كار به هاي بهزاد پرداخته، نگارندهتحليلي به بررسي نگاره  –توصيفي صورت 

روايتگري و نگارگري و در پايان كار به بررسي و تشريح كاركردهاي بهزاد با روايت، تشريح

  .پرداخته استهاي وي تكيه بر گفتمان رواييِ ژپ لينت ولت با توجه به نگاره

  

 مباني نظري پژوهش .٢

  روايت هنري 

يي گوروايت در معناي لغوي به معني بازگو كردن خبر، صحبت كردن از شخصي يا قصه

ي از رخدادهاي واقعي، تاريخي وتخيلي ارهيزنجاست؛ ولي در اصطلاح ادبي، بازگو كردن 

يي هستند كه در زمان، رخداده و ها)در واقع  قصه٢٠:١٣٩٢اسماعيل آذر و همكاران، ( است

در معناي كلي نقل  تيروا). ٢١:١٣٨١، .(آسابرگري از رويدادها استارهيزنجداراي 

ي معلولي علي رابطهو  كردنديممكتوب بيان  صورتبهها رخدادهاي است كه در قصه

كه در كنار آتش  شبانگاهاني اوليه هاانسانو قدمتي تاريخي دارد. ) ٢٦:١٣٨٩،اهبشدارند (

، كردنديمبراي همديگر بازگو  رااتفاقات و رويدادهاي روز گذشته  نشستنديباهمم

 شكار بربا انواع ابزارها به روايت كردن تصويري رويدادهاي روز ازجمله  نيچنهمهاآن

ي قره بابا، ميكر مشتاق مهر،(پرداختنديمروي ديوارهاي غارها را كه حك شده، 

، زيرا روايت شوديمي تاريخي بودن آن آشكار دوره). اهميت روايت از ١٣٩:١٣٨٧

آشنا  هاداستانهمان روزهاي اول زندگي خود با از  هابچه است. شدهشروعي بشر بازندگ
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بيان  هاآنشخصي براي  قياز طري روايت هستند كه نوعبه، هاييلالا، زيرا خوِد شونديم

ي هادورهي مشرقيان در روزانهدر زندگي  ژهيوهابهملتي همهدر ميان  تيروا .شوديم

ي دربارهابزاري مناسب براي تربيت و تعليم انسان  ذشته حائز اهميت بوده و به عنوانگ

  ).١٥١:١٣٨٣قرارگرفته است (آدام،  موردتوجهاخلاقي بسيار  ازنظرو  باهمتبادل 

  روايتگري
ي هاتيرواو  هاهستند. در كودكي براي ما قصهي با روايتگري آشنا بچگاز  هاانساني همه

شدند و هر چه قدر  دهيكشبه تصوير  اين روايات در ذهنخوب و بد را بازگو كردند و 

دنياي  و بهبيشتر براي ما واقعي شدند  هااين قصه ميشديمو بزرگ  گذشتيمن زما

همه  شدند، روايتگري فقط صرف ادبيات و كلام مكتوب نيست بلكه تركينزدامروزي 

ي روايتگر بودند و هستند. روايتگري در هنر بصري، بخش نوعبههنرها از جمله نگارگري 

 -١ي روايتگري اشاره دارد به:كلمه ي هنر بصري است.كرهيپبسيار ارزنده و بزرگي از 

 -٢ فرستديمفرايند ارتباط كه در آن فرستنده، روايت را در چارچوب يك پيام براي گيرنده 

). روايتگري كنش يا ١٠:١٣٨٧ريمون كنان، ( كنديمماهيت كلامي رسانه كه پيام را منتقل 

زيرا متن و  ؛خالق و عمل روايت است گريدانيببه ي يك اثر هنري است.نندهيآفرفرايند 

كه كسي آن  دينمايو ضرورتمتصوير روايي يك اثر هنري، كلامي شفاهي يا مكتوب است 

چگونگي متن نوشته  شده گري اشاره به تيروا ).١٢را بازگو كند يا به تصوير درآورد (همان:

ي از آن است، چند تركيب روايي انشانهمتن مكتوب شده  نديفرا انتقال دادن نوشته دارد. و

و در اين فرايند راوي  كننديمبه ايجاد گفتمان روايي كمك  هاآنبا خود دارد كه همگي 

). گفتمان روايي،شالوده و بنياد روايت و ١٣:١٣٨٨نقش و كاركردي اساسي دارد (لوته، 

واه به صورت نگاره خواه نوشتاري روايتگري آن اثري است كه به نمايش در مي آيد خ

از آنجا كه  شوديميعني متني و تصويري كه توسط نويسنده يا نگارگر، كشيده و نوشته 

و  خوانديمآيد در اين راستا قرار دارد. و مخاطبي كه آن را ره نيز با قلم به تصوير در مينگا

 يم ليتأوو  دهديمبينند با توجه به ذهنيات خود، آن متن و تصوير را مورد ارزيابي قرار مي

  كند.
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  نگارگري
ه نوشتن كلمات نگارگري به مفهومي، ابزاري براي ارتباط از راه نمادها و از اين منظر شبي

هاي شرقي متداول است. چون است. تعامل بين نگاره و نويسندگي به خصوص در فرهنگ

هاي زيبايي شرقي بيشتر متكي بر نمادها و بيان نمادين است و ارزشاين دو هنر در فرهنگ 

شود. زيبايي شناسي نگاره شناختي هر دو هنر، در اين صورت، با توجه به نمادها حاصل مي

چون شعر و تاريخ نگاري در ارتباط مستقيم با كيفيت متن ادبي پديدار شرق باستان، همدر 

ترين پيوند را ميان تواند نزديك). هنر نگارگري است كه مي١٩: ١٣٨٩شوند (محمدي، مي

 جهان معقول و محسوس برقرار سازد؛ زيرا اين هنر نه مانند هنر موسيقي به يكباره از توسل

و نه مانند هنر معماري و حجاري كاملا درقيد و  بند شكل ي و عيني بركنار به نمودهاي ماد

نگارگري شرق بيشتر در دوره مغولان  مورد  ).١٣: ١٣٨٦ن محسوس است (تجويدي، جها

ها هستند. هنرمندان اين گان مغولتوجه قرار گرفته به ويژه در دوره تيموريان كه از نواده

خطي در د، نگارگري ايراني را به شيوه هنرمندانه در نسخ الدين بهزادوره از جمله كمال

: ١٣٧٧كنند (شريف زاده، شاهنامه بايسنقري و شاه تهماسبي و خمسه نظامي و ... خلق مي

٥- ٣.(  

  ژپ لينت ولت      رواييِ گفتمان

ي خود روايي، ژپ لينت ولت است كه نظريهمشهور ترين نظريه پردازان گفتمان از يكي  

راوي: كه در لغت به معناي روايت كننده است برمبناي سه عنصرقرار داده است شاملرا 

ي روايات شخصيت قصه است كه رويدادهاي قصه كنندهولي در اصطلاحات ادبي، روايت 

هاي داستاني خواه )، كنشگر: شخصيت٣٩: ١٣٧٨شود (داد، يماز زبان او براي مخاطب نقل 

هاي ترسيم شده در هاي داستاني خواه شخصيتشخصيت خود نگارگر به عنوان يكي از

جرالد ها، وظيفه روايت كردن را بر عهده دارند و مخاطب:  نخستين بار ژرار ژنت بعد نگاره

 ).١٩٤:١٣٨٨ي پيام راوي است (قاسمي پور،رندهيگمخاطب پرينس آن را گسترش دادند؛
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يك  كمدستي وجود دارد، يك راو كمدستدر هر متن و تصويري روايي،  ازآنجاكه

  ). ٢٧_٢٣:١٣٩١مخاطب نيز حضور دارد (پرينس،

و  قصه دهنده روايتعناصر تشكيل و هاي بهزادنگارهبا توجه به اين مبحث در         

نگارگر كاركردهاي عناصر ديگر از جمله توان به برخي مي، ارتباط روايي ميان اين عناصر

تصويري  اين رواياتناپذير شالوده و عنصر اجتناب يا نگارگر، راوياز آنجا كه پي برد. 

ت؛ علاوه اس هاييو مسئوليت كاركردها تصاوير،داراي روايت در پيشبرد، بهزاد است

كنند ريزي ميرا پي هاداستاني نگاره تارواي در كنار هم،الدين بهزاد، عناصر مختلفي كمالبر

مخصوص به هاي مسئوليت كشيدهبه تصوير وي  كه هايير پيشبرد  قصهد عناصرو اين 

كاركردهاي خوِد نگارگر است كه از طريق   ،ي اين كاركردها. ازجملهعهده دارند خود را 

اين كاركرد را به » ژپ لينت ولت«به كاركرد ذهني بسيار هدفمند وي پي برد.  توانيم آن

كرده و معتقد است كه كردند وي الگوي كاركردي را براي راوي مطرح  ميتقسدو بخش 

كاركرد ثانوي  نيچنهمو » اجباري«يتصاوير روايي، كاركردي اوليه هاتيشخصراوي و 

اوليه)، شامل ( ياجبار). كاركردهاي ٢٠:١٣٩٠(لينت ولت،  دارندبر عهدهرا » اختياري«

(ثانويه) هايي  از جمله، كاركرد بازنمايي و كاركرد كنترلي ولي كاركرد اختياري زيرمجموعه

  ).١٨٦است (همان:نيزكاركرد تفسيري  آنايي و راوي، شامل يك زيرمجموعه

  
 هاتحليل داده .٣

هاي وي با تكيه بر گفتمان روايي ژپ لينت ههاي بهزاد با توجه به نگاركاركرد
  ولت

  كاركرد بازنمايي

الدين نگارگر است. كمال يِهاِي به روايت درآمده در نگارهبازنمايي در واقع همان قصه

هاي تيمور لنگ، بزم يوسف و زليخا، ليلي مجنون، جنگ« هايبهزاد وقتي به روايتگري قصه

هاي تصويري، با توجه به پرداخته است در اين داستان»  و شادي رجالان درباري و.....

گارگر توان همان صداي نكاركرد بازنمايِي وي، تنها صداي غالب در تصاوير زير را مي
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هايي كه به ترسيم درآورده، حضور ملموسي دارد فقط صداي اوست دانست. بهزاد درصحنه

هايي آيد. بيننده با ديدن تصاوير به محتويات قصهي بيننده ميكه در تصاوير روايي به ديده

برد و بيننده، موضوع محوري قصه را به كه از سوي وي به ترسيم و روايت درآمده پي مي

  .كندحو ممكن درك ميهترين نب

هاي آثار بهزاد، صرِف گزارش، توصيف و بازنمايِي بخش اعظمي از روايتِ قصه        

نگارهاي الدين بهزاددراست. كمالها شده هاي داستانها، حالات، رويدادها و شخصيتكنش

مشاركت در تصاوير را به توصيف هاي هاي ظاهري شخصيتياء و ويژگيها، اشزير، صحنه

آورد.بهزاد در بازنمايي رواياِت به تصوير كشيده براي جلب نظر بيننده، به معرفي درمي

تر و با ترسيم جزئيات فضاي داستان پرداخته ها با ظرافت هر چه تمامهاي قصهشخصيت

توان به معنا و موضوع موردنظر وي تا حدودي پي برد.در اين است و با ديدن آن فضا، مي

هاي داستاني را در قالب هايي از انديشه و آداب و فرهنگ شخصيتخشها، بهزاد بنگاره

). با بازنمايي وي ١٦١: ١٣٦٧تصوير با بياني نمادين به تصوير درآورده است (گوهرين، 

ها كاملا ايراني است، در اين هاي درون داستاني شخصيتبرد كه چهرهببينده پي مي

اند و دقت و نصبي كه باشند برابر ترسيم شدهها در هر جايگاه و مي شخصيتتصاوير همه

ي عناصر نگاره را از ارزش ها به حدي است كه همهلطافت برخورد با ساير عناصر نگاره

هاي انساني در نهايت ) فرم و شكل نگاره٩٦: ١٣٨٢يكساني برخوردار كرده است (اشرفي، 

ها ام انساني باعث شده كه اندامهاي باريك انداند، تأكيد بر پيكرهكمال و ظرافت نقاشي شده

ها در لباسي شاعرانه از حالات داستاني خارج شده و به حالتي واقعي و زنده مبدل و چهره

: ١٣٧٩رسند در تكاپو هستند (كوهنل،ها به نظر ميآفرينند و پيكرهاثر مي، هاشوند. نگاره

ندارند بلكه هر يك  ها جوري ترسيم شده صرفا ظاهر انسانيي شخصيت)؛ پيكره١٣٦- ١٣٢

ها به طور آشكار ي آنرا در قالب يك شخصيت مسقتل براي بيينده بازنمايي كرده و چهره

ها روشن و واضح  يا به بيان ديگر ). چهره٨٠: ١٣٨١با يكديگر تفاوت دارد (بلر بلوم، 

دي و موزون و طبيعتي شاد و خرم هاي داستان، داراي تركيب بنصحنهو واقعي و زنده 

). ١٣٦- ١٣٢كند (كوهنل، ايي را براي مخاطب بازگو ميست، جهاني خيال انگيز و شاعرانها
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(كن  ها را با توجه به الگوهاي واقعي آن روزگار به تصوير درآورده استگويي بهزاد انسان

  ).٧٥: ١٣٨١باي، 

دهد، ميها روي هاي كه براي شخصيتي كنشهاي خود دربارهبهزاد با بازنمايي         

ها فقط توصيفي از پيكرها، ي روايتگري خود قرار داده است. در اين داستانها را در زمرهآن

ها به هاي جنگي، عادي و مخصوص درباريان و يا مشاغل آنها، لباسفرم وشكل شخصيت

هاي داستاني، اتفاق ها كه براي هركدام از شخصيتعمل نياورده بلكه از كنش و حركات آن

وي در ابتداي كار با اين تصاوير بسيار ظريف، از بازنمايي به عمل آورده است؛ ه افتاد

بهزاد در . استهاي را در اختيار مخاطب قرار داده ها نيز گزارشفضا و مكانهاشخصيت

ها به عمل آورده ، عناصر اساسي (زمان و مكان) قالب راوي در اين بازنمايي كه از داستان

اين نوع از فضا سازي به پويايي عناصر تصوير كمك شاياني كرده  را نيز رعايت نموده

است، او عنصر مكان را به طور مطلق در خدمت نمايش انسان قرار داده و وجهي متناسب 

  ). ٩٥از انسان و محيط پيرامون ارائه داده است ( اشرفي: 
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  ).                                 ٣٠٤. سلطان حسين ميرزا (همان:٢).                            تصوير٣٠٠: ١٣٨٩. نگاره يوسف و زليخا (آژند، ١تصوير
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 ).٩٤. سماع درويشان مآخذ: (همان:٤تصوير  Bahari,1997:107 . مجادله در حضور قاضي مآخذ:٣تصوير

اند. عنصر هاي مذهبي و يا طبيعت ترسيم شدهها در مكانا، بيشتر داستانهبا توجه به نگاره

ها كاملا نمايان آن لباس گردد، شكل و رنگي تيموريان بر ميزمان در اين تصاوير به دوره

ها كاملا مطلوب است و در يك ها پراكندگي رنگ). در نگاره ٦٧: ١٣٨٧دوره است (پوپ، 

ايي، هايي آبي فيروزهاند رنگكار رفتهسرد و گرم در كنار هم به هاياند، رنگجا جمع نشده

: ١٣٨١دهند (مريد حيدري، صفحات كاملا اصيل ايراني را تشكيل مي ،قرمز، سبز تيره و كرم

شده و هاي روايتاي از كنشچكيده ). اين بازنمايي راوي از حكايات،٢٨٥- ٢٨١

بازنمايي درواقع نقل رويدادهاي كه در  روايي است همينكنندگان در تصاويرِ مشاركت

اطلاعاتي هاي داستاني هاي خود از شخصيتداده، است. بهزاد از طريق بازنماييداستان روي

شود. بهزاد ي ديگر اين است آغاز هر روايتي با بازنمايي شروع ميدهد. نكتهرا به بيننده مي

عنوان شخصيت اصلي يا فرعي هبو هاي داستاني ها يكي از شخصيتخودش در اين نگاره

كند چرا كه وي داستان را به تصوير درآورده  نه ها، نقش راوي را ايفا ميي قصهدر عرصه
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هاي ها از جمله نگاره سماع درويشان يكي از شخصيتشحص ديگري و در برخي از نگاره

اره هاي نگداده است و كنش شخصيتشود، وي كنش و وقايعي كه روينگاره محسوب مي

  كند.را  بازگو مي

 

  كاركرد كنترلي

بهزاد براي پيشبرد اهداف خود و تكميل روند قصه به كاركرد كنترلي نياز دارد در اين 

هاي داستاني را به گونه اي به تصوير كشيده كه انگار با بيننده شخصيت ،بهزاد ،تصاوير

- مخاطب رد و بدل ميها با هم و حتي با هاي بين اين شخصيتكنند و ديالوگصحبت مي

كند و در اين جا ديگر بازگو كردن شود. وي مخاطب را با شخصيت هاي داستاني كنترل مي

گيرد. بهزاد با تصويري كه از هاي تصويري صورت ميقصه در داخل همين ديالوگ

هاي هاي نگارهاي آن دوره ترسيم نموده، كاركرد بازنمايي را توسط شخصيتشخصيت

ها ي روايت داستاِن نگارهكند. كاركرد كنترلي بخشي از پيكرهندگان بيان ميداستان براي بين

هاي داستان نباشند كه وي براي اي كه اگر همين شخصيتگونهرا تشكيل داده است به

ماند؛ اما بايد به اين هم ها باقي نميداستان مخاطب به تصوير درآورده چيزي از روايت

داستاني مستقل نيستند و از ديد و قول يك راوي كه در  هايتوجه داشت كه اين شخصيت

- شوند. از طرف ديگر در اين تصوير برخلاف نگارهبيرون داستان است؛ يعني بهزاد نقل مي

هاي اجتماعي هاي داستاني را با موقعيتخواهند شخصيتهاي امروزي كه نگارگران مي

تطبيق بدهند ميان خود، خصوصيات فردي و جمعي، خصوصيات نژادي و طبقاتي 

 ها اختلاف ظاهري و عقيدتي وجود ندارد. بهزاد در اين رواياتهاي اين داستانشخصيت

كند و افكار و انديشه وي  بر تمام هاي داستاني صحبت ميتك شخصيتجاي تكبه

وخو و ي زندگي، خلقي شيوهدهندهها انعكاسها احاطه دارد حتي اين شخصيتشخصيت

ها طرح روايات را گ مردمان آن دوره است. بهزاد با استفاده از اين شخصيتعقايد و فرهن

رساند و بيننده ها را به آگاهي مخاطب ميدهد و بسياري از اطلاعات روايتگسترش مي

زن و «هاي داستان كه ي روايت از زبان شخصيتمايهيابد. درونبيشتر به اكتشاف دست مي
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شود. در اين تصاوير كه وي از بازگو مي»  فقير و غني مرد، پير و جوان، عام و خاص و

هاي هاي داستان به تصوير درآورده به نوعي راوي بودن خود را به شخصيتشخصيت

گويند. بيننده هاي قصه با مخاطب سخن ميدهد و شخصيتمشاركت در تصاوير انتقال مي

هاي داستان ين شخصيتهاي كه مابتواند به اين نتيجه برسد كه حاصل اين ديالوگمي

ها و تصاوير، هدف صورت نگرفته  ازآنجاكه باهدف خاصي اين ديالوگبرقرار است بي

شده است، بيينده  ي نمايش درآمده و با دقت و توجه خاصي انجامتوسط بهزاد به عرصه

با توجه به فواصل زماني كه با تصاوير دارد به هدف اصلي وي پي خواهد برد. بهزاد براي 

ها بهره جسته ي حاكم و آيندگان از اين شخصيتتقال انديشه و باورهاي خود به جامعهان

در اين تصاوير » خاص و عام«ي حاكم اعم از ي مردم در جامعهي تودهاست و از همه

ي خاصي مدنظر وي نيست، وي همه را در اين روايات مشاركت داده  فقط يك طبقه

ي افراد جامعه اده است؛ به معناي ديگر قصه را با همهداستاني در يك شكل و فرم دخالت د

داستان را  همين  آميخته است. بعد از كاركرد تفسيري تقريبًا قسمت اعظم روايت

دهد بيننده با مشاهده تصوير غرق در نقش شخصيت هاي داستان ها، تشكيل ميشخصيت

كند و مي را نقلشود و شخصيت داستاني، قصه رنگ ميشود و مشاركت بهزاد كممي

شود از طريق ديالوگهاي تصويري داستان ميان ها منتقل ميروايتگري از بهزاد به شخصيت

ها ها و سخن اصلي آنها، بيننده را به اكتشافاتي مانند شناخت اين شخصيتشخصيت

گويند هاي داستان به صورت تصويري سخن ميكند. در اين تصوير شخصيترهنمود مي

خواهد در اين كاركرد  حضور خودش را پنهان كند و شته باشيم بهزاد مياگر توجه دا

مخاطب را به كتمان حضور وي در روايت داستان سوق دهد و توجه مخاطب را به 

 ها جلب ميكند.هاي تصويري مابين شخصيتديالوگ
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  كاركرد تفسيري
موضوعاتي از جمله:  هر بخشي از فضاي تصاوير،در قي، بهزاد در اين آثار تعليمي و اخلا

عشق ، زهد و پارسايي، جنگ و خشونت، علم و دانش ، آداب و رسوم آن دوره و بي 

شخصيت و روايت كرده است. هدف بهزاد، صرفا ترسيم تصاويري از چند را توجه به دنيا 

نيز تعليم و تربيت و اجتناب از دنيا  فضاي طبيعت نبوده  بلكه هدفي والاتري داشته  و آن

چنين آشنا كردن آيندگان با دوره تيموريان و بيان اعتقادات و ايدئولوژي خود است هم

هاي خود را در مورد نسبت به موضوعات و محور انديشه خود است. وي ايدئولوژيك

ي نمايش درآورده است. بهزاد به بهترين نحو ممكن ها، به عرصهر اين نگارهشناسي دجامعه

هاي كند، در قالب كاركرد تفسيري  انواع زيباييهاي اخلاقي را به مخاطب منتقل ميپيام

خواهد بيننده را به كمال انسانيت برساند، اخلاقي را به تصوير در آورده  و وي درنهايت، مي



  ١٣٩٨ پاييز و زمستان، دوم، شمارة لاوّ سال ،يادب ايرشتهنيهاي بپژوهش١١٨

تربيتي دارد. بهزاد در تلاش است با ترسيم همين فضاهاي عرفاني و  وي يك روح تعليمي و

ي حاكم هاي خود، جامعه را به اصلاح سوق بدهد و جامعهاخلاقي و بزم و شادي در نگاره

هاي خوب آراسته كند و همان جامعه را از آن وضع نابهنجار بيرون را با اخلاقيات و فضيلت

صورت تلخ و گزنده كه بيينده را از زي بسيار دلنشين  و بهبياورد تصاوير او درنهايت پندآمو

ديدن آن بيزار و رمنده كند به تصوير نكشيده در حقيقت همين كاركرد تفسيري و تعليمي و 

  اخلاقي بهزاد است كه در لباس و پوششي زيبا زينت يافته است. 

اين تصاويركه تعلق به كاركردي تفسيري دارد به مسائل حكمت  در بخش اعظم         

هاي زندگي فردي و اجتماعي به نظري توجه دارد و در همين كاركرد بهزاد، تمام جنبه

ي مسائل عشق، زهد و پارسايي، علم و ترين صورت، ترسيم نموده است. وي دربارهممكن

رده است و خوِد وي ايدئولوژي در هايي كدانش، فرهنگ و آداب و .... به مردم سفارش

گذارد. ازآنجاكه همين راستا داشته است،  بعد تصاويري در همين خصوص به نمايش مي

ي وي بر ديگر كاركردهاي ديگر غلبه دارد پس ژانر در تصاوير بهزاد، كاركرد تفسيرگرايانه

ژانر آن تصاوير ي همين كاركرد، واسطهدهد يعني بهي خود قرار ميتصاوير را تحت سلطه

آورد. هدف او فقط جنبه تعليمي و اخلاقي بودن تصاوير شود كه در اين آثار ميبرگزيده مي

  دهدن را در اختيار بيينده قرار خواهد آي اين اطلاعات را دارد و ميروايي است. بهزاد، همه
  

  ها در دوره تيموريانعلت ترسيم اين نگاره
ي تيموري كه قاعدتَا اقتصاد آن دوره را نيز اعي دورهبا توجه به شرايط سياسي و اجتم

اي پر از خشونت و ناآرامي و جنگ، و هرج و تحت تأثير قرار داده در ابتداي آن دوره، دوره

مرج پيش آمده بود، اغلب مردم جان و آبرو و مال خود را در اين دوره از دست داده بودند 

ه مسائل عرفاني و اجتناب از دنيا را در عامه اين وضع و شرايط نامطلوب اجتماعي، رغبت ب

كه تمايل به  هزاد نيز يكي از همين مردماني بودمردم به وجود آورده بود، و خود ب

ي تيمور علي موضوعات عرفاني و اخلاقي داشته است؛ بايد اين را نيز در نظر داشت دوره

م از شاه و وزير از جمله رغم  سفاكي و خونريزي از دوره شاهرخ به بعد رجالان دربار اع
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ي وافر داشتند و از هنر و شاهرخ، ميرزا بايسنقر و امير عليشير نوايي به دانش و هنر علاقه

هنرمندان حمايت مي كردند و علت آن نيز عجين شدن تيموريان با فرهنگ و آداب ايراني 

عنوان يك  ي اعتلا رسيد؛ بهزاد بهبود و هنر نگارگري در همين دوره بود كه به درجه

نگارگر چيره دست، بسيار مورد توجه رجالان دربار قرار گرفته بود. بنابراين بايد توجه 

اي تمام هنرهاي آن دوره داشت با توجه به تصوير زير سياست، اقتصاد و اجتماع هر دوره

ها و حتي متون ادبي در دوره تيموريان، در راستاي دهد اغلب نگارهرا تحت تاثير قرار مي

ضوعاتي مانند جنگ و نااميدي و اجتناب از دنيا و عشق و مستي به خدا و مسائل اخلاقي مو

اي و عرفاني  بوده اگر اين تصوير در اين دوره با اين موضوعات به تصوير در آمده، ج

  ).٢٠٥ – ٧٣: ١٣٧٩را كه بر اقتضاي آن جامعه بوده است. (صفا، شگفتي نيست چ
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  گيرينتيجه  .٤
ي اول به برقراري تواند در وهلهالدين بهزاد، بيينده ميهاي داستاني اثر كمالبا توجه به نگاره

وجود دو گروه در نگاره، يكي فرستنده يك كنش ارتباطي در اين نگاره پي ببرد و همچنين 

توانند به اين حقيقت دست يابند و ديگري گيرنده را اكتشاف كند. در حقيقت بييندگان مي

ها وجود دارد و آن صداي هاي نگارهكه صداي ديگري در پشت همين صداي شخصيت

نوان ها شخصيت ديگري است. بهزاد به عهاي  نگارهنگارگر است؛ يعني در پس شخصيت

ناپذيرِ قصه است. در اين ي اين تصوير روايي و عنصري اجتنابرواي، شالوده و پايه

كنند و اين عوامل، ريزي ميها را پيهاي نگارهتصاوير، عناصر مختلفي باهم روايت قصه

دارند. از دريك كنش روايتي كه نگارگر به تصوير در آورده، مسئوليت مخصوص به خود را 

هاي بهزاد شامل: كاركردهاي اجباري كه داراي دو زير بخش، كاركرد جمله، كاركرد

نيز كاركرد  بازنمايي و كاركرد كنترلي ولي كاركردهاي اختياري يك زير بخش دارد آن

را درك  تواند از طريق آن كاركردها، بهتر روايتتفسيري است. بيينده با مشاهده تصوير مي

كند هايي كه توصيف ميبا توجه به صحنهيت بازنمايي، از طريق كاركرد و مسئولكند. بهزاد 

هاي در مورد جزئيات فضاهاي تصاوير كه در آن فضاها حضور ملموسي دارد و گزارش

ها، و حركات و سكنات هاي داستاني رويداده، رنگ، شكل و فرم شخصيتكنش شخصيت

             بيينده اطلاعاتي مي دهد. ها بهآن

اتفاقات چندين ساله آن دوره را در تصاوير نه چندان بزرگ و بسيار مختصر بهزاد            

چيزدان از اطلاعاتي باخبر است كه بيينده را در كند، اين نگارگِر همهبراي مخاطبان بيان مي

ها براي خود ندارد بنابراين براي دهد و نيازي به بازگو كردن آنها قرار ميي آنجريان همه

ي ي چندسالهتجربه است وي تجربهاطلاعات آگاهي كمتري دارد و بي شخصي كه از اين

دهد؛ هدف وي از اين آگاهاندن مخاطب، به رخ كشيدن خود را در اختيار بيننده قرار مي

ها بگذارد و خواهد تجربيات خود را در اختيار آناطلاعات خود نيست بلكه مي

هاي داستان و ر كند تا بيينده با شخصيتكند كه بيينده را متأثهايي را بازگو ميحكايت
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هاي دوره تيموريان در سير ها همدردي كند. بيينده با مشاهد تصاوير نگارههاي آندغدغه

ها براي هدايت هاي نگارهقصه ها به ذهن هدفمند وي پي مي برد. بهزاد در روايتنگاره

بيند كه در اين بيننده مي مخاطب به درون فضاي تصاوير از كاركرد كنترلي بهره برده  و

هاي تصويري صورت گرفته است كه بهزاد در هاي داستان، ديالوگتصوير مابين شخصيت

ها، انواع و اقشار مختلف جامعه را مانند (جوان و پير، عالم و صوفي و عام و اين ديالوگ

هاي مشاركت داده است و سخنان تصويريِ همين شخصيت خاص ) در پيشبرد داستان

استان را براي بيينده نقل مي كند. راوي ايدئولوژيك خود را يا پندهاي خود را در قالب د

ي حاكم آن زمان و ها براي مخاطب بيان داشته  به دليل جامعههاي داستانشخصيت

الدين با تأثيرگذاري بر مخاطب خود از اين نمودها استفاده كرده است. هدف غايي كمال

خود، مسائلي مانند عشق ، اجتناب از دنيا،  زهد و پارسايي ،  توجه به كاركرد اختياري

فرهنگ و آداب و .. را برگزيده و آن را به تصاوير در آورده، بيينده بعد از مشاهده تصاوير 

به اين مسئله پي خواهد برد كه بهزاد در تصاوير روايي قصه بعد از بازنمايي و گزارش دادن 

سوق دادن مخاطب به تفسيري از اين تصاوير است.  هاي داستان، هدفشاز اين شخصيت

ي تئوري موضوعات (، عشق ، تواضع، زهد و پارسايي و ...) به توضيح و بهزاد درباره

 پردازد تفسير مي

انگيزترين وجه با اهل هنر ترين صورت و اعجاباستادانه و ترينوي به هنري           

هايي دارد. در اين تفاسير از حكمت عملي خنگويد و براي مخاطبان خود نيز سسخن مي

هاي طرف در ايدئولوژيگويد اگر دقت شود بهزاد از يك براي مخاطبان خود سخن مي

تصويرِي خود، رنگ حكمي دارد و هدفش تعليم  و از طرف ديگر رنگ عارفانه 

از  مشاهده است. وي نظرهاي خود را با عمل و نتيجه آميخته است علم اخلاقي راقابل

- ها را از طريق مشاهده درك كرده است؛ همي عمل كردن به آنطريق عقل خود و قاعده

هاي واقعي زندگي در اين جهان نيز دقت داشته است و چنين به جزئيات زندگي و جنبه

حجم از اسرار وزندگي فردي و جمعي، كند در اين تصويركمبينانه راهنمايي و اشاره ميواقع

ي اجتماعي هاي هركدام از طبقهوخوي انسان، خصوصيات و ويژگيلقآميزش با مردم، خ
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ها به بهترين صورت بازگو شده است هر تصويري از اين شخصيت ها تفاسير ي اينو...همه

  .يك دستور اخلاقي و اجتماعي دارد
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