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  بيدل و بهزاد
  ∗گاني خسرو احتشامي هونه

 ي ديگر راها  هزارسالة پارسي جاي پاي هنرمندان پرآوازه در حوزهادبياتدر گسترة 
مي ي تجسها سازان و ناموران عرصه مندان، فرهنگاين هنر. توان ديد  ميروشني به

انگيزي چون  همچون نگارگري، معماري، پيکرتراشي، خوشنويسي و هنرهاي روح
بزرگاني مثل باربد، . شان هم نباشد آوردن نام  بهوسيقي و آوازند که شايد چندان نيازيم

ي، مير عماد حسني، علي عباس رضا ، در ايران باستاننقّاشنکيسا، ماني، سنمار و شاپور 
 يزدي در عصر سرخ کالهان، الدين ادقي بيک افشار و غياثصاکبر معمار اصفهاني، 

مرالملوک وزيري، عارف قزويني، صنيع همايون، سميرمي، آقا اري، قالملک غفّ کمال
  …نجف کوچک و بزرگ در عصر قاجار و معاصر و

اش از  ساز صفوي است که در همان آغاز، آوازه بهزاد از نگارگران دوران فرهنگ
ها و مخصوصاً در  ، تاريخها ، تذکرهها گذرد و نامش در فهرست ميمرزهاي ايران در

  .ان، نماد هنري است متعالي و افالکيمجموعة شعر شاعر
فرمان شهريار   بهروايت تاريخ در جنگ ايرانيان و ترکان عثماني  بهنگارگري که
 شود و  ميشاه محمود نيشابوري خوشنويس در صندوقي محافظت صفوي همراه با

 گردانند شود که در صورت مرگ شهريار اين صندوق را باز  ميجنگجويان قزلباش حکم به
  !اي نيست دست دشمن نيفتد و اين روايت ساده ه بتا

د احمد و ميرک استادان او پير سي. يافت ددر هرات تولّهجري  ۸۵۴بهزاد در سال
 او در سال .مقام عالي هنر رسيد  بهبهزاد با تشويق سلطان حسين بايقرا.  بودندنقّاش
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 و ١ منصوب گرديدکالنتري کتابخانة سلطاني  بهبا فرمان شاه اسماعيل اولهجري  ۹۲۸
داشت و  زنده بود و مورد عنايت و حمايت شاه طهماسب قرارهجري  ۹۴۲تا سال 

بهزاد در تبريز شاگردان زيادي تربيت کرد که . رياست کتابخانة سلطنتي هم با او بود
آوازة بهزاد نه تنها ايران که . ٢علي سرآمد شاگردان او بودند رخواجه عبدالعزيز و مظفّ

دست   بهه، و عثماني را درنورديد و هنر دوستان و هنر شناسان برايقار به ش،نافرارود
. نام بهزاد اسطورة زيباآفريني بود. گرفتند  ميآوردن تابلوهاي او بر يکديگر پيشي

 »موتيوهاي«زودي يکي از   بهکه توانست چنان
کمتر ديواني . مجموعة شعر شاعران صفوي شود

نظير نامي در  ند بيرا سراغ داريم که از اين هنرم
آن نيامده باشد و با آوردن نامش مضموني بکر 

چندان که ماني و ارژنگ و . زاده نشده باشد
 فارسي تا قرن هشتم ادبياتهاي رايج   و صورتگران چيني که از مضموننقّاششاپور 

 سرخ کالهان بيرون نهادند و کمترين ادبياتهجري بودند، آرام آرام پاي از عرصة 
ه و در حوزة حکومتي بابريان قار شهرت بهزاد در شبه. خود اختصاص دادند  به رابسامد

  .توان عللي را هم براي اين آوازه برشمرد  ميکمتر از ايران نبود و
ايران در زمان شاه طهماسب و   بهپناهندگي همايون که خود از شاگردان بهزاد بود

 هند که مستقيم يا غيرمستقيم  به همايونسفر بسياري از تربيت يافتگان مکتب بهزاد، همراه
نوعي با شيوه و سبک بهزاد آشنا بودند در اين   بهدر شهر هرات و مکتب آن شهر

ستد ايران  و ان بزرگ در بازار تجارت و دادنقّاشخريد و فروش آثار . اند شهرت سهيم
براي اين نوع . و هند و اروپا براي برآوردن نياز هنر دوستان را نيز نبايد فراموش کرد

ي عصر صفوي ثبت و ضبط ها  و تاريخها تجارت هنري هم شواهد فراواني در تذکره
نويسان فرنگي از معاوضة  سفرنامه. تواند موضوع کتابي خاص باشد  مياست که خود

بيگ از اعاظم ايل  صادقي”تصريح نصرآبادي   به.اند ميان آورده  بهصنايع ظريفه سخن

                                                   
  .۸۰ش، ص ه  ۱۳۵۶، ترجمة ابوالقاسم سحاب، چاپ سحاب، تهران، تاريخ نقّاشي: زکي محمد حسن  .1
 .۱۰۲ش، ص ه  ۱۳۸۴، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، مكتب نگارگري تبريز: ژند، يعقوب  آ  .2

سوي بهزاد  احتماالً آنچه بيدل را به
هايي است که در  کشيده مشابهت

 .زند نقّاشي بهزاد موج ميو شعر او 
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منصب   بهخرآچه در  چنان.  ماضي کمال قرب داشتعباسافشار است در خدمت شاه 
. عديل بود ي بينقّاشدر فن . يعني منصبي که پيش از او بهزاد داشت. کتابداري رسيد

اي در مدح او  انديش است مسموع شدکه وقتي قصيده ا غروي که صدقمرحوم ملّ از
  .فته شده بود رسيدماين بيت که در تعريف سخن او گ  به.خانه گذرانيدم گفته در قهوه

  چون عرصة زنگ و صداي زنگ است
  صيت سخنش در جهان امکان

ام بيش از اين تاب شنيدن ندارد و بعد  ده را از اين فقير گرفت و گفت حوصلهمسو
دستاري بسته با دو صفحه کاغذ که خود از سياه قلم   بهاي آمد پنج تومان از لحظه

 خرند که  ميسه تومان به ر هر صفحة مرااتج: من داد و گفت  بهطراحي کرده بود
  .١“بفروشيارزان  مبادا. هندوستان ببرند به

  :نويسد که  ميتاورنيه در سفرنامة خود
. شد  ميعنوان هديه ردوبدل  بهان بزرگنقّاشبين دربار ايران و هند، مينياتورهاي ”

 شاه مينياتور نيم تنه در کيفي بزرگ آورد که شاهد بودم که مهتر چند تصوير
فوراً مغول کبير شاه . من نشان داد  بهخودش گشود و آنها را يکي پس از ديگري

جهان را شناختم، همچنين تصوير پادشاه گلکنده و پيشابور را ميان تصاوير 
در : من داد و گفت  بهتصويري هم از يک زن جوان ايراني بود که شاه. ديدم

پيش از . پوشند  ميران چگونه لباسفرانسه آن را نشان بدهم تا ببينند که زنان اي
  .٢“کنند  ميينقّاششيوة مينياتور   بهاين گفته ام که در ايران تنها

ان عصر صفوي است که نقّاشآثار   به پادشاهان حتّي بيانگر عالقة مردمها اين نمونه
اني را که نقّاشوقتي مردم آثار . در ايران و عثماني و هند و فرارودان معمول بوده است

اند، براي يافتن  کرده  مياند خريد و فروش  آوازه و شهرت کمتر از بهزاد بودهدر
لذا آوازة اين نگارگر . اند اي از بهزاد يقيناً شوق و ذوق بيشتري داشته طرحي و نگاره

کرده،  که شاعري مثل بيدل بارها و بارها از او ياد از اين. در هند چندان شگفت نيست
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شود که نام بهزاد پس از سقوط اصفهان هم در   ميطوفاين نکته مع  بهه ماتوج
بيدل در   بهصآبادي متخلّ ميرزا عبدالقادر عظيم. هندوستان مظهر هنر عرشي بوده است

  خود را در بنگاله جوانيبيشتر عمر. د شد متولّ)پتنه(آباد  هجري در عظيم ۱۰۵۴سال 
سال  ۱۱۲ ،بيدل. افتري در شهر دهلي وفات يهج ۱۱۳۳ فرصم سر برد و در سو به
دنيا آمده و مرگ او نيز   بهفاق افتادهري اتّهج ۹۴۲ از مرگ بهزاد که احتماالً در سپ

بسامد نام بهزاد . ١ پايان قدرت دولت صفوي در عصر شاه سلطان حسين استتقريباً
 وافر اين ةبيست و سه غزل عالقدر تعداد 
 نگارگر بزرگ ايران نشان  بهشاعر را

 عشق با يک قرن فاصله پس از اين. دهد مي
در . ل استه قابل تأمقار ةمرگ بهزاد در شب
آميزي و  انگيز که از حس اين ابيات خيال

بهزاد را در برابر ماني و صورتگران چيني , شاعر, بيان تعبيرات تازه برخورد است
زند و گاهي ضعف خود را در هواي جهان هوسي که پيدا   ميهنرمندي بهشتي نقش

 ها آميزي رنگ  بهو زماني در مقابل دوست ازلي. ٢کند  مي بهزاد تشبيهةموي خام  بهکرده
خويشتن در   بهپردازد و هنگام بازگشت  ميع رنگين الوان و تصنّةشيو  بهو دست زدن

 کند که قلم موي خود را در دست شاعر  مياي مالقات گونه  بهاي عارفانه بهزاد را هاله
او  يي است که در شعرها سوي بهزاد کشيده مشابهت  بهبيدل رااحتماالً آنچه . ٣نهد مي
انگيز،  که شاعر نيز در آفريدن تصوير خيال مگرنه آن. زند  ميي بهزاد موجنقّاشو 

 امروز. ورزد، ندارد  مياو مهر  بهي کهنقّاشتجريدي و پيچ در پيچ دست کمي از 
رک نگارگري بهزاد هم همان اندازه که فهم شعر بيدل براي ما دشوار است، د به

ي واصوالً شيوه و سبک شعر عصر صف. موشکافي داردو  تدقّ  بهقدر نياز همان
جايي که   هنرهاي جميل آن دوران، قرابت تنگاتنگ دارد تا حتّيت نگارگري وسنّ با
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تصوير  آنچه بيدل در مورد بهزاد به
کشيده ناز شستي است که شاعري 

 .نقّاشي بزرگ نشان داده است توانا به
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شناختي خواهيم  ي تام و تمام نيازمند شرحي روانکاوانه و جامعهها براي اين قرابت
. حتمي است م وتأثيرنگارگري در شاعران بزرگ عصر سرخ کالهان امري مسلّ. بود

هاي دور  اد و تلفيق رنگاحي، وضوح نور، تضّ، غناي طرها  روشنة، سايها بندي رنگ
از يک خانواده و ايجاد بافتي نوين همان کاري است که شاعران صفوي براي ساختار 

پيچد و رهايي   ميظرافت در ذهن مخاطب هنري که با. اند ستهکار ب هتصوير در شعر ب
انگيز بيدل  ا دلچيزي که در ابيات تو در تو و لبريز از ابهام ام. سازد  ميرا غيرممکن
توان  زيرا نمي.  سهل و ساده نيست البتّه،ها با شعر همقايسة اين نگار. حضور دارد

ا همگوني ام. تفسير و تعبير نشست  بهوهنري ديداري را با هنري شنيداري مقابله کرد 
رخ   بهروشني خود را  بهو همخوني در شعر شاعران صفوي و نگارگران آن دوران،

سيالن   بهکند و سرانجام مخاطب را  مينحوي که رويگرداني از آن را سلب  بهکشيده
ري گريزان و ري است ژرف و تصوسپارد و اين ابيات نمايشگر تفکّ  ميابيات شاعر

پلوتارک يوناني   بهدانم از اين گفتار که نمي. اليه که بهترين نوع آن غزل بيدل است اليه
ي بهزاد و شعر بيدل بهره جست که نقّاشتوان در مقايسة   مياند تا چه حد نسبت داده

اح بزرگ فرانسوي هم شاردن سي. »ي شعر صامتنقّاشي ناطق است و نقّاششعر، «
  :نويسد  ميپلوتارک دارد،  بهخني نزديکدربارة چهل ستون اصفهان س

يکي از شاعرانه ترين بناهاي جهان اين بناست که تمام مانند يک غزل و کامل ”
  .١“مانند يک افسانه است

تصوير کشيده ناز شستي است که شاعري توانا  بها آنچه بيدل در مورد بهزادام 
  :ي بزرگ نشان داده استنقّاش به

  خورد  مي خوناه از خيالش در دلم ارژنگ
  ٢يک سر مو کاش سردر کلک بهزادم دهيد

*  
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  چه ممکن است کشد نقش ناتواني من
  ١ساية مو خامه بشکند بهزاد  بهمگر

*  
   يک جهان هوسم کرد الغرينقّاش

  ٢شود  ميموي ضعيف خامة بهزاد
*  

  ات ماني و بهزاد از خجلت پرداز گل
  ٣پيداست که روها چه قدر ساخته باشند

*  
  امتحان  به من اگر آيدپرواز رنگ

  ٤برد  ميبهزاد  بهماني شکست خامه
*  

  صد نگارستان چين با بي خودي طي کرده ام
  ٥راهت خامة بهزاد بود  بها همپلغزش 

*  
  آميزي اميد نيست رنگ  بههيچ فردوسي

  ٦کشم از کلک بهزادم مپرس  ميپايي  بهسر
*  

  بندد ثبات رنگ امکان صورت امکان نمي
  ٧شب دوموشد کلک بهزادشفلک آخر ز روز و 

*  
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  خجلت تصوير عنقا تا کجا بايد کشيد
  ١با صدف گم گشت رنگ خامة بهزاد ما

*  
  يديتوانم بسته نقش دست امغبار نا

  ٢که نتواند ز دامانت کشيدن کلک بهزادم
*  

  ورنه حيف است نقشم از پس مرگ
  ٣گل زند بر مزار بهزادم

*  
  عصد رنگ زنم دست تصنّ  بههرچند

  ٤م خامة بهزاد تو دارمچون وانگر
*  

کيفير استت ميان تو باغ تصو  
  ٥کنم  ميمو در دماغ خامة بهزاد

*  
  پردة شوق  به که نبست آرزوها چه نقش

  ٦خيال موي ميان تو کلک بهزاد است
*  

ت نداشتنقش تصويرم قبول رنگ جمعي  
  ٧خامه بست از موي مجنون صنعت بهزاد من

*  
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  رکيب رنگ بستمنقش تحقيق رعشه دستم خطاست ت به
  ١نگارم  ميدمي که اين خامه در شکستم هزار بهزاد

*  
  تصوير سحر رنگ سالمت نفروشد
  ٢ست صورتگر ما خامة بهزاد شکستي

*  
  ايم نشان رنگيم و تصوير خيالي بسته بي

  ٣حيرت آيينه نقش خامة بهزاد نيست
*  

  آميزي يادت کلک رنگ در آن محضر که بالد
  ٤هزاد خاموشينفس با ناله جوشد تا کشد ب

*  
  بندد  ميرنگي که خواهي حيرت دل نقش تو هر

  ٥ندارد کارگاه وضع چون آيينه بهزادي
*  

  زدم نقش نگارستان امکان را حيرت پا ز
  ٦مژگانم نبازد خامة بهزاد قرباني به

*  
  صورت ناوکش از دل نکشدجرأت من

  ٧ف اگرم خامة بهزاد کنيدتکلّ به
*  
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  ١٢٦  قند پارسي

  

  ر کردکه در راهت کمين انتظارم پي بس
  ١سپيدي نقش من بر کلک بهزاد آوردمو

*  
  خود پرداختيم  بهيوسفستان است عالم تا

  ٢در کف شوق انتظار کلک بهزاديم ما
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