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  هـمقدم
هـاي شـكلي و محتـوايي بسـيار، از     مـن برخـورداري از جاذبـه   يات كالسيك فارسي بـه  يادب

هاي گوناگون هنر همچون نمايش، نقاشي، خوشنويسي، موسـيقي،  روزگاراني دور تا امروز، با قالب
-سنج و نـازك نكتهدر اين ميان، نگارگران  .است ، پيوندهايي ژرف و دوسويه داشته... معماري و 

پذيري از حكايات منثور و منظوم ادب فارسـي،  خيال مكاتب گوناگون هنر نگارگري ايران، با الهام
اند جا گسترانيدهآن كار را تا به يهو دامن ت گماردهمه انگيز از آثار ادبيهايي شگفتبه خلق جلوه

ين منابع تـاريخ نگـارگري ايـران    تردر فهرست اساسي كه بسياري از متون نظم و نثر ادب فارسي
  .  اندجاي گرفته
-يـت هاي پنج گنج نظامي گنجوي و حكاحكيم ابوالقاسم فردوسي، داستان يشاهنامه روايات

گيـري هنـر   ترين منابع الهامه مهمسعدي شيرازي از جملبوستان و  گلستانشيرين و دلكش  هاي
  .آيندشمار مينگارگري ايران به
اي از ظرايـف  ايم تا با نمايانـدن پـاره  اي دارد، بر آن شدهرشتهويكردي ميانكه ر در اين مقاله

پايـه   شناس آن سامانادب بيني نگارگران فهمي و باريكبخارا ـ كه از خوش نگارگري مكتب رهن
اشـاره  » نگـاره ادب«ات در قالب موسـوم بـه   يحاد ديرپاي نگارگري و ادبتاست ـ به ا و مايه گرفته
آن مكتب كه روايتي تصويري از دو داستان شيخ اجـل در   يهوصيف و تحليل دو نگاركنيم و به ت

  . بپردازيم اند،دست دادهبه  بوستانو گلستان 
  

  اراـارگري بخـمكتب نگ
كـه  آن دثباتي و ناامني سياسي شـد و بـا وجـو   بي دچار تيموريان، ماوراءالنهر يهبا افول سيطر

 هـايي نيـز در راه  گذاشت، طوايف و تيرهفالت ايران رو به تزايد مياقتدار شاه اسماعيل صفوي در 
-اقوام ازبك كه در مناطق شـمال شـرقي ايـران مـي    . كوشيدندكسب استقالل و خودمختاري مي

سـركوب   رمسـافت و دور بـودن از خطـ    بعـد  ها با سـود جسـتن از  آن. زيستند، از اين دسته بودند
ازبكان پس از غلبـه بـر    .1ماوراءالنهر را در دست گرفتندر سپاهيان شاه اسماعيل صفوي، زمام امو

  :دست زدند موارد زير به اقداماتي از جمله ،بقاياي تيموريان
  ،طلبي كوفتند و ماوراء النهر را از ايران جدا كردندجدايي نه بر طبلاـ مصر1

                                                 
 .28 ، ص26مي، ش سهنرهاي تج ه، مجل»مكتب بخارا«آژند، يعقوب  ١

 
 

نفـوذ   نزاع شيعه و سني دامن زدند كه اين امر صدمات بسياري بر منـاطق تحـت   ـ بر آتش2
    و  صفويان و نيز ماوراءالنهر وارد آورد

هنرهـاي بـومي مـاوراءالنهر     يهكوه و گسـتر شاستقالل سياسي و فرهنگي، بر  زـ براي ابرا3
  .افزودند

خـود   وقدرت رسيدن، شهر هنرخيـز بخـارا را بـه عنـوان مركـز سياسـي قلمـر       آنان پس از به
بـا بـاال گـرفتن قـدرت     . غني و بافرهنگ برخـوردار شـدند   برگزيدند و از مزايا و امكانات پايتختي

ويـژه هنـر مواجـه شـد و     هاي گوناگون، بهافزون در عرصهازبكان، بخارا نيز با رشدي روز سياسي
در ايـن اثنـا،    .جلب و جذب هنرمندان به آن ديار، بر رونق پيشين و ديرين هنر در آن شهر افـزود 

خاري، به خلق جريـاني بـديع در تـاريخ نقاشـي     بنگارگران  شماري از نقاشان غير بومي، همراه با
  .1شودياد مي» مكتب نگارگري بخارا«دست يازيدند كه از آن با عنوان 

  
  اراـهاي بخاي غالب در نگارهـهسبك

-آسياي مركزي، دو نوع گرايش سبكي به ميالدي هاي پانزدهم و شانزدهمهاي سدهدر نگاره
  .ـ توصيفي2 و ـ شاعرانه1: خوردچشم مي

آميـزي غنـي و تمايـل بـه موضـوعات      درگرايش شاعرانه، تركيب نفيس، ترسيم ظريف، رنگ
گيري از تدابير هنـري،  گويي، بهرهزند و در گرايش توصيفي، خودداري، كمج موج مييتغزلي و مه

  .دشومي ديده گرايش به موضوعات خنثي و هماهنگي آرايش تركيبي،
معنوي نگارگري مكتب بخـارا، پـرداختن بـه موضـوعات اجتمـاعي و      هاي ترين جنبهارزندهاز 
. اي داردهـا، برجسـتگي ويـژه   تعليمي سعدي در آن هاييتگيري از حكاآموز است و الهامحكمت

بعيد نيست كه موضوعات و مسائل اجتماعي آن دوران، لزوم تبليغ و تعليم آداب صـحيح رفتـار را   
رهنمون ل آميز شيخ اجلت و سوي تصويرگري حكايات حكمتسمو نگارگران را به موجب گرديده

 زمامـداري ازبكـان يعنـي    نهـا در بهتـرين دورا  نيز گفتني است كه اين دسته از نگاره .باشدشده
 2.شدآفريده) م1550ـ  1557(و يارمحمد ) م1540-1549(سالهاي سلطنت عبدالعزيز شيباني 

                                                 
، )1386فرهنگستان هنر، : تهران(ميالدي، ترجمه نسترن زندي  16گيري مكتب مينياتور بخارا در قرن م اشرفي، بهزاد و شكل.م 1
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. اي داردهـا، برجسـتگي ويـژه   تعليمي سعدي در آن هاييتگيري از حكاآموز است و الهامحكمت

بعيد نيست كه موضوعات و مسائل اجتماعي آن دوران، لزوم تبليغ و تعليم آداب صـحيح رفتـار را   
رهنمون ل آميز شيخ اجلت و سوي تصويرگري حكايات حكمتسمو نگارگران را به موجب گرديده

 زمامـداري ازبكـان يعنـي    نهـا در بهتـرين دورا  نيز گفتني است كه اين دسته از نگاره .باشدشده
 2.شدآفريده) م1550ـ  1557(و يارمحمد ) م1540-1549(سالهاي سلطنت عبدالعزيز شيباني 

                                                 
، )1386فرهنگستان هنر، : تهران(ميالدي، ترجمه نسترن زندي  16گيري مكتب مينياتور بخارا در قرن م اشرفي، بهزاد و شكل.م 1

 .5ص
 .30ص ،همانيعقوب آژند،  ٢
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  .1شودملي پاريس نگهداري مي يهها در كتابخانو شمار قابل توجهي از آن
  
  »رد مغرورـگير و شاگاد كشتيـاست«ي ارهـنگوصيف و تحليل ادبـت

شكل عمودي و در سه نما هاي مكتب بخارا است كه بهترين نگارهتيشخصيكي از پر اين اثر
ــ خـاك يـا ميـدان منقـوش بـا       3و ـ طبيعت سـبز و بـاطراوت   2 ،ـ آسمان1: استترسيم گرديده

-هاي متعدد، از پركـارترين نگـاره  اين نگاره افزون بر نمايش شخصيت. يكدست رنگي يهتوناليت
  . شوداي كه در آن، هيچ جاي خالي ديده نميگونهآيد؛ بهشمار ميهاي آن مكتب نيز به

ايـن افـراد حـالتي    . شودمي ديدهنفر 16تي با حضور يدر سمت چپ نگاره، باالترين تراكم جمع
كشتي چشـم   ههايشان در سينه حبس است، به صحنسنفكه دارند و در حالي ركانديشناك و متف

  .انددوخته
تـن در سـمت چـپ     4كند كه از آن بين، تن جلب نظر مي 11در طرف راست تصوير، حضور 

  .نگرندكشتي مي هاند و باقي ايستاده به مسابقتختگاه سلطان بر فرشي منقوش نشسته
رسـند، بـر   نظر ميتر از افراد سمت راست بهص كه جوانسالتن از خوا 5در سمت چپ نگاره، 

  .پردازندگو ميوها در صف دوم به گفتاند و دو تن از آنتر نشستهفرشي آراسته
بندي نگاره از باال به پايين است و جايگاه اجتمـاعي و سياسـي افـراد را تبيـين     تركيب و آرايه

هم در قالب مجلـس عـيش بـه    يا بيرون از كاخ، آنمكان تختگاه بايد در بستر طبيعت و  .كندمي
  .شاهي نيز بر اين نكته داللت دارد هكه وجود سراپردباشد؛ چنانشدهتصوير كشيده

تيردان  هگويند و جعبدر سمت راست سلطان، كمانداراني حضور دارند كه با يكديگر سخن مي
  .ها كامالً پيداستيكي از آن
اوج اين پركاري،  هپرداز است و نقطنگاره، بسيار پركار و شخصيته در باال آورديم، اين كچنان

  .استزورآزمايي درگرفته يهاي است كه ميان ناظران صحنگو و همهمهوگفت
احي شده و هيجـان و تحـرك   رخوبي ط شتي در چند قسمت بهك يهنزديك به صحن يهحوز

شـكلي  نگاره، بـه  .خوردچشم ميصحنه بهمبارزه، بيش از افراد دور از  يهدر افراد نزديك به صحن
از ابتـداي مسـابقه     هاي نبـرد، توأمان، بيانگر آغاز و انجام كشتي است و بيننده را با تمامي صحنه

                                                 
 .132، ص)1384ياي نو،نشر دن: تهران(عربعلي شروه  هبازيل گري، نقّاشي ايراني، ترجم ١

 
 

-ناظران پيكار بـه  خود را در رديف يكي از نگاره يهاي كه بينندگونهسازد؛ بهآشنا مي ،تا پايان آن
  .آوردشمار مي

شوند كـه هـر دو   كشتي ديده مي يهنگاره، دو نفر در سمت چپ صحندر سطح فرودين كادر 
-نظر مـي چنين به. شودها، حالت فرياد ديده ميهاي خود را باال برده و در دهان يكي از آندست

گير جوان از زمـين توسـط   شتيككنده شدن  يهرسد كه اين دو، نخستين كساني هستند كه لحظ
دهد كه چگونه نقاش در پيوستاري لحظـات، موفـق   اين نشان ميكنند و استاد پير را مشاهده مي

  .استدهكرعمل 
-اي طراحي شده كه محيط آن را تماشاچيان تشكيل دادهصورت دايره هدف نگاره به يهنقط

  . است گير، تخصيص يافتهاند و مركز دايره به دو پهلوان كشتي
-ن مكتب هرات با زبردستي نشـان داده نقوش هندسي و اسليمي كه پيش از آن در آثار نقاشا

-خوشنويسي يهكند و در انتهاي نگاره، دو كتيبصورت پايدار جلوه ميشد، در اين نگاره نيز بهمي
  .شود كه حاوي نكات كليدي داستان استمي شده ديده

شـكوفه آن را  پر خورد كه دو درختچشم مي شاهي بهي هسراپرد در مركز فرازين نگاره، گنبد
  .اندرگرفتهدرب

. شـود اوج نگاره به آسمان تعلق دارد و پس از آن، يك دشت همراه با كوهي ماليم ديده مـي 
معـروف بـه   ( آور ايرانيصورت گنبدي پرنقش با نقوش حيرت سلطان كه به يهبعد از آن، سراپرد

  .است گرفته طراحي گرديده، قرار) اسليمي
، بـه تصـوير كشـيده    شـده  هايي بسـته ديوارهنيمسلطان بر تختگاهي منقوش كه از سه سو با 

پيكر او را با رنـگ نـرم و روشـن     يهزميناش براي برجسته نشان دادن سلطان، پسقن .استشده
  .است هاي نگاره متمايز ساختهشخصيت يهنمايش داده و با اين شگرد، وي را از هم

-ر اسـتادانه طراحـي و نقـش   ديد كه در يك خط عمودي تشكيل يافته، بسيا يهپرترين منطق
اي كه نگارگر در يك ريتم كامالً متفاوت، زمين، پهلوانان، سلطان، گنبد و گونهبه ،استبندي شده

-مياني كار، از پايين تا بـاال هـدايت كـرده    يهها را در نقطآسمان را در يك راسته قرار داده و آن
 رر را به بارزترين شكل نشان داده و رفتـا ترتيب، نگارگر عناصر مهم و ماندگار در تصويبدين. است

آبي آسمان كه مظهـر پـاكي    با) داور يهمثاببه(استاد پير را همراه با نظارت سلطان  يهجوانمردان
  .است است، در هم آميخته
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  .نگرندكشتي مي هاند و باقي ايستاده به مسابقتختگاه سلطان بر فرشي منقوش نشسته
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شمار ماهرانه و سنگين بهبسيار است كه از فنون» كندن«شتي بيانگر اجراي فن كنوع نمايش 
نـام دارد،  » پيچانـدن  يهماي«و ديگري » كندن يهماي«تلفيق دو فن كه يكي اين فن از . آيدمي

  .1است شتي باستاني ايران بودهككار و استادان نامي پهلوانان كهنه يهگيرد و ويژشكل مي
دهـد كـه پهلـوان    اجراي اين فن محتاج ظرافت و هوشياري بسيار است و نگاره نشان مـي    

آيد كـه  از نگاره چنين برمي. استن مهارت، بر حريف جوان فائق آمدهكالنسال، با سودجستن از اي
ه و سـپس بـا اسـتفاده از    كـرد تجربه را غافلگير استاد پير با يك زيرگيري بسيار سريع، پهلوان كم

  .است بر زمين كوبانده» پيچاندن يهماي«، وي را از زمين بلند كرده و با اجراي »كندن يهماي«
سـو بـر آغـاز زيرگيـري داللـت دارد و از      زانوي پهلوان سالخورده، از يكخميده ترسيم شدن 

آسمان و زمين، براي كمتر آسيب ديدن پهلوان جـوان   يهكم شدن فاصل يهكنندسوي ديگر بيان
  .شودسال محسوب ميپهلوان كهن است كه بازتابي از خوي جوانمردي

در حكايت خـود، بـه توصـيفاتي    سعدي  .روشني پيداستنقاش از سخن سعدي به ردرك و تأث
وي  يههاي ترسيمي و فيگوراتيو باال هستند؛ براي نمونه، اين جملزند كه داراي ظرفيتدست مي

در چگونگي ترسيم حالـت نشسـتن سـلطان و     2»ك را اين ترك ادب ناپسند آمدلم«: گويدكه مي
تن از اين توصيف، رنجـش  ر افتاده و نگارگر با بهره گرفثكشتي، مؤ يهطرز نگريستن او به صحن

ـ    . استخوبي نشان دادهك از ناسپاسي جوان مغرور را بهملخاطر  مقـامي  « يهنيـز بنـا بـر دو جمل
-، جايگاه ترسيم3»متسع ترتيب كردند و اركان دولت و اعيان حضرت و زورآوران اقليم گرد آمدند

-هاي دولتي، بـه اش در نشان دادن شخصيتقكشتي همان است كه سعدي بيان كرده و ن يهشد
ستودني، سطوح كـار را از بـاال بـه پـايين،      دقتيوانگهي نگارگر با  .است زيبايي تمام عمل نموده

چنان كه در كشتي، ـ آن  يههمراه با درجات اجتماعي افراد، طراحي كرده و افراد نزديك به صحن
  .هستند» زورآوران اقليم«است ـ روايت سعدي آمده

                                                 
 69، ص)1354مدرسة عالي ورزش،:تهران(حبيب اهللا بلور، فنّ و بند كُشتي،  ١
 79،ص)1377خوارزمي، : تهران(مشرّف الدين، مصلح بن عبداهللا سعدي شيرازي، گلستان سعدي، تصحيح غالمحسين يوسفي، ٢
 همان ٣

 
 

  
 
  »اندلدادگـ«ي هارـنگادبوصيف و تحليل ـت

-سال يه در فاصلسعدي و توسط فردي به نام عبداهللا بوستانحكايتي از  يهاين نگاره بر پاي
 وي به احتمال زياد از شاگردان محمود مذهب بـوده و در كـار  . 1استطراحي شده 978ـ988هاي 

كتب بخارا مشهود است و وجود اصالت م آثار اودر  .است كردههاي نوين استفاده ميخود، از شيوه
هـاي چـاق بـا ريـتم     هاي گرد و دهان كوچك و طرز پرداخت برخي پيكرهشكال مدور و صورتا

سـعدي   بوسـتان در  عبـداهللا هاي شماري از نگاره. 2دهدوار، بر بومي بودن هنر او گواهي ميدايره
ـ و برخي با كيفيـت بهتـر در بوسـتان سـع    ) م1544/ ق 951(بنياد گلبانگيان كـاخ   يهدي كتابخان

تـا   وي. مستقل سـبك بخـارا اسـت    يهشود كه نمايانگر شيوديده مي) م1553/ ق 961(گلستان
اسـت؛ زيـرا اثـري بـه     قمري همچنان به اصل آثار هنرمندانِ صـفوي دسترسـي داشـته    971سال

                                                 
 .257ـ258، ص)1381فرهنگستان هنر، روزنه،: تهران(1، چرحيمووا، نقّاشي و ادبيات ايراني. اي.آپولياكوواوز. ي ١
 .85، ص)1380تابستان(48ش. 19، فصلنامة هنر، س»هاي خطي مكتب بخاراآثار و نسخه«فر، مهناز شايسته ٢
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شمار ماهرانه و سنگين بهبسيار است كه از فنون» كندن«شتي بيانگر اجراي فن كنوع نمايش 
نـام دارد،  » پيچانـدن  يهماي«و ديگري » كندن يهماي«تلفيق دو فن كه يكي اين فن از . آيدمي

  .1است شتي باستاني ايران بودهككار و استادان نامي پهلوانان كهنه يهگيرد و ويژشكل مي
دهـد كـه پهلـوان    اجراي اين فن محتاج ظرافت و هوشياري بسيار است و نگاره نشان مـي    

آيد كـه  از نگاره چنين برمي. استن مهارت، بر حريف جوان فائق آمدهكالنسال، با سودجستن از اي
ه و سـپس بـا اسـتفاده از    كـرد تجربه را غافلگير استاد پير با يك زيرگيري بسيار سريع، پهلوان كم

  .است بر زمين كوبانده» پيچاندن يهماي«، وي را از زمين بلند كرده و با اجراي »كندن يهماي«
سـو بـر آغـاز زيرگيـري داللـت دارد و از      زانوي پهلوان سالخورده، از يكخميده ترسيم شدن 

آسمان و زمين، براي كمتر آسيب ديدن پهلوان جـوان   يهكم شدن فاصل يهكنندسوي ديگر بيان
  .شودسال محسوب ميپهلوان كهن است كه بازتابي از خوي جوانمردي

در حكايت خـود، بـه توصـيفاتي    سعدي  .روشني پيداستنقاش از سخن سعدي به ردرك و تأث
وي  يههاي ترسيمي و فيگوراتيو باال هستند؛ براي نمونه، اين جملزند كه داراي ظرفيتدست مي

در چگونگي ترسيم حالـت نشسـتن سـلطان و     2»ك را اين ترك ادب ناپسند آمدلم«: گويدكه مي
تن از اين توصيف، رنجـش  ر افتاده و نگارگر با بهره گرفثكشتي، مؤ يهطرز نگريستن او به صحن

ـ    . استخوبي نشان دادهك از ناسپاسي جوان مغرور را بهملخاطر  مقـامي  « يهنيـز بنـا بـر دو جمل
-، جايگاه ترسيم3»متسع ترتيب كردند و اركان دولت و اعيان حضرت و زورآوران اقليم گرد آمدند

-هاي دولتي، بـه اش در نشان دادن شخصيتقكشتي همان است كه سعدي بيان كرده و ن يهشد
ستودني، سطوح كـار را از بـاال بـه پـايين،      دقتيوانگهي نگارگر با  .است زيبايي تمام عمل نموده

چنان كه در كشتي، ـ آن  يههمراه با درجات اجتماعي افراد، طراحي كرده و افراد نزديك به صحن
  .هستند» زورآوران اقليم«است ـ روايت سعدي آمده

                                                 
 69، ص)1354مدرسة عالي ورزش،:تهران(حبيب اهللا بلور، فنّ و بند كُشتي،  ١
 79،ص)1377خوارزمي، : تهران(مشرّف الدين، مصلح بن عبداهللا سعدي شيرازي، گلستان سعدي، تصحيح غالمحسين يوسفي، ٢
 همان ٣

 
 

  
 
  »اندلدادگـ«ي هارـنگادبوصيف و تحليل ـت

-سال يه در فاصلسعدي و توسط فردي به نام عبداهللا بوستانحكايتي از  يهاين نگاره بر پاي
 وي به احتمال زياد از شاگردان محمود مذهب بـوده و در كـار  . 1استطراحي شده 978ـ988هاي 

كتب بخارا مشهود است و وجود اصالت م آثار اودر  .است كردههاي نوين استفاده ميخود، از شيوه
هـاي چـاق بـا ريـتم     هاي گرد و دهان كوچك و طرز پرداخت برخي پيكرهشكال مدور و صورتا

سـعدي   بوسـتان در  عبـداهللا هاي شماري از نگاره. 2دهدوار، بر بومي بودن هنر او گواهي ميدايره
ـ و برخي با كيفيـت بهتـر در بوسـتان سـع    ) م1544/ ق 951(بنياد گلبانگيان كـاخ   يهدي كتابخان

تـا   وي. مستقل سـبك بخـارا اسـت    يهشود كه نمايانگر شيوديده مي) م1553/ ق 961(گلستان
اسـت؛ زيـرا اثـري بـه     قمري همچنان به اصل آثار هنرمندانِ صـفوي دسترسـي داشـته    971سال

                                                 
 .257ـ258، ص)1381فرهنگستان هنر، روزنه،: تهران(1، چرحيمووا، نقّاشي و ادبيات ايراني. اي.آپولياكوواوز. ي ١
 .85، ص)1380تابستان(48ش. 19، فصلنامة هنر، س»هاي خطي مكتب بخاراآثار و نسخه«فر، مهناز شايسته ٢

درآمـدی بر تحلیل دو ادب نگـاره ی مکتب بخـارا
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صـفوي محفـوظ در لنينگـراد     يهاي در نسـخ امضاي او در برجـاي مانـده كـه دقيقـاً از صـفحه     
  .1استالگوبرداري شده

هاي بوسـتان، بيشـتر در روانـي خـط و مهـارت در      ت آن در نگارهيغنا و خلوص رنگ كه اهم
كم تـا  عبداهللا دست .پرداختن به جزئيات است، از خصوصيات كارهاي عبداهللا در سبك بخارا است

بازيـل گـري معتقـد    . اسـت  كار بودهبه ميالدي، در بخارا مشغول1575قمري، مقارن با  983سال
 شدهد و سادگي كـار هاي شگفت، كار خود را از ضعف نجات ميكار بردن رنگاست عبداهللا با به

  .2شوداش نمينيز مانع درك استعداد واقعي و سبك شخصي
  

لـين  وا كـه سـعدي شـكل گرفتـه     بوستاننگاره بر اساس داستاني از  ،گونه كه گفته شدهمان
  :ين است، ابيتش

  3د داشتـر، قنـكه گفتي به جاي سم  تـرقند داشـاهدي در سمــي شـيك
، بيشترين سطح نگاره را به معشوق اختصـاص داده و  بوستانعبداهللا با شناختي دقيق از ابيات 

  :مضمون سعدي را در بيت
  رابــوا خـقــاد تـيش بنيــوخـز ش  ابـــتــرده از آفــرو بــي گـالـجم

سـوزني بهـره بـرده و     يهگيري، از شيواين اثر در قلم. است تمام به تصوير كشيدهبا استادي 
-دلدادگان در سه منطقه ترسيم گرديـده  يهنگارادب. گيري استند در قلمكهاي تند و فاقد ريتم

  :است
شـوق در  اي ماليم در منتهـاي پشـت سـر مع   هپسپس ت .استـ طاق نگاره با آسمان پر شده1
كـوه بـراي    .شود، ديده ميستا هايي در مقابل آن قرار گرفتهشكوفه هاي درختان وكه برگحالي

نگـاري و  صـخره ( ري از آرايـه و عا نشان دادن افروختگي و تداعي استواري معشوق طراحي شده
با استفاده از نقوش هندسـي، حـريم امـن و     ،در جلوي درختان. و تحرك است) حجميگيري قلم

  . است ن جدا شدهخصوصي از فضاي بيرو

                                                 
 .95،ص)1386سمت،:تهران(زهرا رهنورد، تاريخ هنر ايران دورة اسالمي نگارگري ١
 .133بازيل گري، همان، ص ٢
 .104،ص)1375خوارزمي،:تهران(مصلح بن عبداهللا سعدي شيرازي، بوستان سعدي، تصحيح غالمحسين يوسفي مشرّف الدين،  ٣

 
 

هاي اسليمي و اسـپيرال  ـ در سطح مياني، فضاي طبيعي غرق گل با فرشي منقوش به طرح2
اي شراب به دسـت دارد،  كه پيالهبر روي فرش، عاشق فروتنانه نشسته و درحالي. استشدهآراسته 

  .استدست چپش بر دامن معشوق گره خورده
  

  
 

 
آن  .اسـت  هكـرد گيري از ابيات داستان طراحـي  هنرمندانه با الهامعبداهللا، اين فيگور را به طرزي 

  :، با اين بيت همخواني داردلحظه كه عاشق، دست بر دامن معشوق نهاده
  بگير وـگ ،ان بدهـويدت جـوگر گ  رــن او بگيـدام ،اشقيـاگر ع

كه به غير از صورت و دست راسـت، تمـام   معشوق درحالي يها افروختماز سويي، چرخش ماليم ا
 :درآومي به يادبدنش پشت به عاشق دارد، اين ابيات سعدي را 

  يم؟ـرغ دامت نـداني كه من مـن  پيمويي ـسر چند پكه اي خيره
  غـدريرم سرت بيـو دشمن ببـچ  غــرت بار ديگر ببينم به تيـگ
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صـفوي محفـوظ در لنينگـراد     يهاي در نسـخ امضاي او در برجـاي مانـده كـه دقيقـاً از صـفحه     
  .1استالگوبرداري شده

هاي بوسـتان، بيشـتر در روانـي خـط و مهـارت در      ت آن در نگارهيغنا و خلوص رنگ كه اهم
كم تـا  عبداهللا دست .پرداختن به جزئيات است، از خصوصيات كارهاي عبداهللا در سبك بخارا است

بازيـل گـري معتقـد    . اسـت  كار بودهبه ميالدي، در بخارا مشغول1575قمري، مقارن با  983سال
 شدهد و سادگي كـار هاي شگفت، كار خود را از ضعف نجات ميكار بردن رنگاست عبداهللا با به

  .2شوداش نمينيز مانع درك استعداد واقعي و سبك شخصي
  

لـين  وا كـه سـعدي شـكل گرفتـه     بوستاننگاره بر اساس داستاني از  ،گونه كه گفته شدهمان
  :ين است، ابيتش

  3د داشتـر، قنـكه گفتي به جاي سم  تـرقند داشـاهدي در سمــي شـيك
، بيشترين سطح نگاره را به معشوق اختصـاص داده و  بوستانعبداهللا با شناختي دقيق از ابيات 

  :مضمون سعدي را در بيت
  رابــوا خـقــاد تـيش بنيــوخـز ش  ابـــتــرده از آفــرو بــي گـالـجم

سـوزني بهـره بـرده و     يهگيري، از شيواين اثر در قلم. است تمام به تصوير كشيدهبا استادي 
-دلدادگان در سه منطقه ترسيم گرديـده  يهنگارادب. گيري استند در قلمكهاي تند و فاقد ريتم

  :است
شـوق در  اي ماليم در منتهـاي پشـت سـر مع   هپسپس ت .استـ طاق نگاره با آسمان پر شده1
كـوه بـراي    .شود، ديده ميستا هايي در مقابل آن قرار گرفتهشكوفه هاي درختان وكه برگحالي

نگـاري و  صـخره ( ري از آرايـه و عا نشان دادن افروختگي و تداعي استواري معشوق طراحي شده
با استفاده از نقوش هندسـي، حـريم امـن و     ،در جلوي درختان. و تحرك است) حجميگيري قلم

  . است ن جدا شدهخصوصي از فضاي بيرو

                                                 
 .95،ص)1386سمت،:تهران(زهرا رهنورد، تاريخ هنر ايران دورة اسالمي نگارگري ١
 .133بازيل گري، همان، ص ٢
 .104،ص)1375خوارزمي،:تهران(مصلح بن عبداهللا سعدي شيرازي، بوستان سعدي، تصحيح غالمحسين يوسفي مشرّف الدين،  ٣

 
 

هاي اسليمي و اسـپيرال  ـ در سطح مياني، فضاي طبيعي غرق گل با فرشي منقوش به طرح2
اي شراب به دسـت دارد،  كه پيالهبر روي فرش، عاشق فروتنانه نشسته و درحالي. استشدهآراسته 

  .استدست چپش بر دامن معشوق گره خورده
  

  
 

 
آن  .اسـت  هكـرد گيري از ابيات داستان طراحـي  هنرمندانه با الهامعبداهللا، اين فيگور را به طرزي 

  :، با اين بيت همخواني داردلحظه كه عاشق، دست بر دامن معشوق نهاده
  بگير وـگ ،ان بدهـويدت جـوگر گ  رــن او بگيـدام ،اشقيـاگر ع

كه به غير از صورت و دست راسـت، تمـام   معشوق درحالي يها افروختماز سويي، چرخش ماليم ا
 :درآومي به يادبدنش پشت به عاشق دارد، اين ابيات سعدي را 

  يم؟ـرغ دامت نـداني كه من مـن  پيمويي ـسر چند پكه اي خيره
  غـدريرم سرت بيـو دشمن ببـچ  غــرت بار ديگر ببينم به تيـگ

درآمـدی بر تحلیل دو ادب نگـاره ی مکتب بخـارا
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شوند و اين نكتـه  و برخي درختان تكرار مي هاهاي مكتب بخارا، گل، بوتهدر بسياري از نگاره
ديـدن  نگاره قابـل   يهزمينسه درخت در پس. نيز كامالً مشهود است» دلدادگان« يهنگاردر ادب

هـا نيـز ايـن نكتـه     اند و در مورد بوتـه چپ و راست عيناً تكرار شده دوجناحكه دو درخت در  است
  .شودمشاهده مي

ها طراحي شده كه از آن ميـان، وجـود سـيب در    خوردنيري از پـ پيش روي عاشق، سيني 3
چندان عادي ترين سطح نگاره، جوي آب، با رنگي نهدر پايين. ظرفي چهارپايه، كامالً مشهود است

  .استها جدا كردهدر جريان است و سطح پايين كادر را از باقي قسمت) اي تيرهقهوه(
 يهبـا جامـ   اسـت كـه  از رنگ گرم و مقـدس  كار، مملو  يهزمينشده در پسطراحي يهديوار

نس مجلس دلدادگان اگرِ گرمي و وجود آورده و تداعيمعشوق و فرش مجلس، همرنگي خاصي به
اي جوان عاشق ـ كه دستاري مزين به پرهاي تزئيني نيز بر سر دارد ـ   فيروزه يهجام«. استشده

تـر از معشـوق   فيگوراتيو، كوچـك  لحاظعاشق به» .1كنداز سادگي، پاكي و خلوص او حكايت مي
اي گونـه اسـت، بـه  كـرده  ا را كه سعدي نيز به آن اشـاره  نهتري حالت تمكاين . استطراحي شده

  .دهدهارمونيك نشان مي
دست داشـتن   توان جام بهوگو و هم به پايان آن اشاره دارد و مينگاره تقريباً هم به آغاز گفت

پايـان آن تلقـي    يهدهنـد بودن معشوق را نشاندست بر دامن شنود ووگفتزآغا يهعاشق را نشان
  . كرد

اي را در آغـاز و پايـان   در پايان، اين نكته را ناگفته نبايد گذاشت كه نگارگرِ ايراني هيچ نگاره
بـراي بيننـدگان   را تعبير و تفسيرهاي فراوان  يهبازي گرفتن زمان، زمينسازد؛ بلكه با بهاسير نمي
-نگاره بيان كرديم، در اكثر ادببنا بر آنچه كه در توصيف اين دو ادب اين خصلت آوردفراهم مي

  .شودمشاهده مي  هاي مكتب بخارانگاره
  
  
  
  
  

                                                 
 66، ص)1380آستان قدس رضوي،: مشهد(ژان پال مانزو، هنر در آسياي مركزي، ترجمة سيد محمد موسي هاشمي گلپايگاني،  ١

 
 

  گيريهـنتيج
 بوسـتان و  گلسـتان  هـاي اصلي خود را از حكايـات  يهماينگاره كه جاناز بررسي اين دو ادب

  :نمايد، چند نكته قابل ذكر مياندسعدي گرفته
يك سنت ديرپا و كهن بوده كه نخسـتين    )بخارا(النهر پهلواني در ماوراء نگارگري روايات ـ1
  .هاي آن استشده در اين نوشتار از نمونهتحليل يهنگار

هاي بـارز و مسـتقل   پردازي، از ويژگيـ تصويرگري موضوع اصلي داستان و پرهيز از حاشيه2
ل، گـ اي همچون بوته، حاشيه ربسياري از عناص شود و از اين روست كهمكتب بخارا محسوب مي

  .كنندها تكراري جلوه ميسنگ و زمينه در نگاره
، هـا ها، در ساختار و معناي حكايتنگارهتر ادبـ نگارگر اين مكتب براي طراحي هرچه دقيق3

-هآفريني باو در نگاره يهترين سمت و سو دهندكند و اين توصيفات ادبي است كه اصليغور مي
 .آيدشمار مي
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