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مطالعه تطبيقی تصوف د  رد  و نگاره از صوفيان اثر بهزاد   و سلطان محمد  
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چکيد ه

هنرنگارگری ایرانی ریشه د  ر اعتقاد ات د ینی  و مذهبی د ارد  و بسیار تحت تأثیر عرفان قرارگرفته  است. نقش کرد ن اعمال صوفیان یکی 

از مشترکات نقاشی های د و هنرمند ، بهزاد   )نگارگر مکتب هرات( و سلطان محمد   )نگارگر مکتب صفوی( می باشد . شباهت این د و نگاره 

از هنرمند ان د ر ترسیم صوفیان این گمان را تقویت می کند  که سلطان محمد  نگاره سماع د رویشاِن بهزاد  را از نظر گذراند ه و با د ید گاه 

خود  نگاره متفاوتی را ترسیم کرد ه است. هد ف این پژوهش مقایسه ی تطبیقی آثار این د وهنرمند  با نگاه به صوفی گری د رنگارگری 

ایرانی می باشد . سؤال پژوهش این است که چه تحوالت تجسمی د ر نگاره صوفیان با فاصله اند ک زمانی د ید ه می شود ؟ و چه شباهت 

و تفاوت هایی تجسمی بین این د ونگاره وجود  د ارد ؟ این پژوهش کاربرد ی بود ه و به روش تطبیقی، باماهیت تاریخی و به صورت کیفی 

انجام شد ه است. روش جمع آوری اطالعات بااستفاد ه از منابع کتابخانه ای صورت گرفته و د رج تصاویر به روش اسکن و بارگیری از 

نسخه های اینترنتی می باشد . جامعه آماری این پژوهش د و  نگاره از صوفیان می باشد  که بهزاد  د ر سماع د رویشان و سلطان محمد  د ر 

مستی الهوتی و ناسوتی به تصویر کشید ه اند   و این آثار و ویژگی های بصری آنها مورد  تطبیق قرارمی گیرد . نتایج این پژوهش نشان 

می د هد  سلطان محمد  د رترسیم صوفیان به نگاره ی بهزاد  وفاد ار بود ه  ولی با توجه به د رآمیزی تصوف و سیاست د ر روزگار صفوی و 

فاصله گرفتن صوفیان از عالم عرفان، جنبه طنزی به اثر اضافه شد ه است.
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نقاشی ایران ریشه های عمیقی د ر د ین و اعتقاد ات د ینی د اشته است، 
تیموری،  د وره ی  از  و  است  بود ه  ایرانی  نگارگری  موضوعات  از  تصوف 
هنرمند ان به فراخور و زیرکانه اشاراتی به برخی مسائل اجتماعی و سیاسی 
د اشته اند  و د رآثار خود  گنجاند ه اند . نگارگرانی چون بهزاد  و سلطان محمد  
نگاره هایی د ر وصف عرفان و تصوف د ر روزگار خویش نقش کرد ه اند  که 
د رالیه های پنهان خود  راوی ویژگی های مرد م شناختی و رخد اد های عصر 
نگارگر می باشد . به همین جهت این پژوهش تالش بر بررسی تطبیقی این 
د و نگاره و مقایسه ویژگی های تجسمی آنها بر مبنای موضوع تصوف د ارد . 
هد ف هد ف از این پژوهش مطالعه معنای تصوف د ر د و نگاره سماع د رویشان 

و مستی الهوتی و ناسوتی بر مبنای رنگ ها و ترکیب بند ی های به کاررفته 
د ر د و نگاره می باشد  که به شباهت و تفاوت آن پرد اخته می شود . سؤال چه 
تحوالت تجسمی د ر نگاره صوفیان با فاصله اند ک زمانی د ید ه می شود ؟ و 
چه شباهت و تفاوت هایی تجسمی بین این د و نگاره وجود  د ارد ؟به نظر 
می رسد  موضوع د ر نگاه اول مشترک بود ه و از بهزاد  تأثیر گرفته شد ه است 
ولی د ارای تفاوت هایی د ر مضمون می باشد . ضرورت و اهمیت تحقیق د راین 
است که نگارگری د ر هر د وران بیانگر ویژگی های فرهنگی هنری د ر د وره و 
حکومتی بود ه و مسئله تصوف د ر کار این د و هنرمند  تاکنون مورد  تطبیق و 

بررسی قرار نگرفته است و ضرورت این پژوهش را نشان می د هد .  

مقد مه

روش پژوهش 
این پژوهش به روش تاریخی- تطبیقی و با استفاد ه از منابع کتابخانه ای 
انجام شد ه است. این پژوهش به صورت کیفی، با رویکرد  تاریخی می باشد . 
جامعه آماری این پژوهش د و نگاره با موضوع تصوف است که به وسیله 
معیارهای مرتبط و باروش منطقی و قیاسی مورد  تجزیه وتحلیل و تطبیق 
قرار می گیرند . شیوه تحلیل آثار بر اساس اصول و قواعد  تجسمی به  اررفته 
د ر نگاره ها می باشد   ویژگی های هر اثر مورد  مطالعه و مقایسه پرد اخته 

می شود . 

پيشينه پژوهش 
تاکنون پژوهشگران متعد د ی به مطالعه نگارگری ایرانی و آثار بهزاد  و 
سلطان محمد  پرد اخته اند  ولی این پژوهش ها مسئله تصوف را از لحاظ 
تجسمی و هنری بررسی نکرد ه و به مقایسه تطبیقی این آثار نپرد اخته 
اند  همین موضوع ضرورت پژوهش و نوآوری آن را نشان می د هد . د ر اد امه 
به معرفی پژوهش های نام برد ه پرد اخته می شود . آژند  )1389( د ر کتاب 
نگارگری ایرانی به برخی آثار و قسمتی از روند  زند گی نگارگران پرد اخته 
نّقاش،  د رکتاب سیمای سلطان محمد   آژند  )1384(  و همین طور  است 
آرای متفاوت برخی منتقد ان هنر د رمورد  آثار سلطان محمد  را جمع آوری 
کرد ه است. پاکباز )1379( د رکتاب نقاشی ایران از د یرباز تا امروز و رهنورد  
)1393( د رکتاب تاریخ هنر ایران د ر د وره ی اسالمی )نگارگری( نیز به مبانی 
تجسمی و معنایی برخی از آثار نگارگران اشاره کرد ه اند . نظرلی )1390(

د رکتاب جهان د وگانه ی مینیاتور ایرانی، کن بای )1381( د رکتاب نگارگری 
ایرانی از لحاظ ساختاری به آثار نگارگری اشاره کرد ه اند . کری ولش )1384( 
د ر کتاب نقاشی ایرانی نسخه نگاره های عهد  صفوی و گرابر )1390( د ر 
کتاب مروری بر نگارگری ایرانی با توصیفی کلی نگاره سلطان محمد  را 
مستی سرخوشانه و باد ه گساری قهاراِن د انسته اند  و همین طور پژوهش هایی 
مانند  فرخ الد ین محمد یان، سید  رسول موسوی حاجی، عابد  تقوی د ر مقاله 
»سیری د ر تحوالت اجتماعی آیین سماع و موسیقی عرفانی ایران« با توجه 
به نگاره های اسالمی و هوشنگ جاوید  د ر مقاله »سماع: سیری د ر حرکات 
آیینی و مذهبی د راویش«، محمد رضا د اد گر و فرزانه نبوی د ر مقاله »جلوه 
تصویری سماع و سرای مغان د ر د یوان حافظ د وره صفوی«، سید  محمد  
طاهری قمی د ر مقاله »مطالعه ارتباط د وسویه شمایل ها و ساحت معنا 
د ر نگاره مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد  نقاش« و گلنار علی 
بابایی و خشایار قاضی زاد ه د ر مقاله »بازجست معنای عرفانی د ر شکل و 

ساختار نگاره مستی الهوتی و ناسوتی« و ربابه غزالی د رمقاله »بررسی 
اثر سماع  مورد ی  بهزاد  مطالعه  آثار کمال الد ین  د ر  بصری  شاخصه های 
د رویشان« و ند ا غیاثی و فتانه محمود ی د رمقاله »ساختارشکنی تفسیرهای 
د وگانه شعرحافظ د ر نگاره ی سلطان محمد  نقاش«، را می توان نام برد  که 
به سماع کنند گان و آیین سماع پرد اخته اند  و د راین مطالعات به تطبیق این 
د و نگاره پرد اخته نشد ه است. د ر جایگاه تصوف و گسترش اد بیات صوفیانه 
نیز می توان از متونی اعم زرین کوب )1385(، خواند میر د رحبیب السیر، 
قاضی احمد  د ر گلستان هنر و اسکند ربیگ د ر عالم آرای عباسی اشاره 
کرد . د رمجموع می توان نتیجه گرفت که د ر کتب و مقاالت ذکرشد ه به 
تطبیق تاریخی - هنری موضوع تصوف د ر این د و نگاره پرد اخته نشد ه است، 
بنابراین د ر این مقاله سعی می شود  با بهره گیری از منابع مرتبط به تحلیل 

این موضوع پرد اخته شود . 

مبانی نظری پژوهش
نگاهی به تصوف د رعرفان اسالمی 

اند یشه تابناک و سیروسلوک اسالمی یک مکتب علمی و فکری به 
نام  نامید ند  و راه ورسم و طریقت را تصوف  وجود  آورد  که آن را عرفان 
نهاد ند  که مبانی فکری خیلی از اند یشمند ان، شاعران و هنرمند ان را تشکیل 
د اد . اصالت تصوف مبتنی بر توحید  است و مضمون اصلی آن سفر انسان 
برای رسید ن به کمال د ر خود ش  است )Koutanaei , 2015, 311(. صوفیان 
بود ند ، طرف  فزون طلبی  و  ازتجمل گرایی  عاری  زند گی  و  قناعت  مروج 
خطابشان عامه ی مرد م بود  و د ر مجالس و خانقاه های صوفیه، پیشه وران 
افراد  اجتماع را تشکیل می د اد ند  گرد   و گروه های کم د رآمد ، که بیشتر 
می آمد ند       )صحابی و د یگران، 1394، 194(. تصوف د ر جامعه اسالمی د ر 
طی تاریخ، صورت های گوناگون د اشته است. تّصوف د ر قرون سوم و چهارم، 
هرچند  زهد  و پارسایی و ترک د نیا را به عنوان شاکله و اساس خود  حفظ 
نمود ، اما از آن بسی فراتر رفت و بناهای جد ید ی بر این شالود ه افزود . آن 
محّرکی که نقطه عطفی را، د ست کم د ر نگرش اقتصاد ی بخشی از جریان 
تصّوف پد ید  آورد  حمله مصیبت بار مغوالن و پیامد های آن بود . این فاجعه 
به د لیل حرمان های اجتماعی و اقتصاد ی که پد ید  آورد ، برخی از نخبگان 
تصوف را به یافتن راه هایی برای کاهش آالم جامعه واد اشت. به وسیله چنین 
افراد ی بود  که نگرش های مبتنی بر ترک د نیا و د وری از قد رت سیاسی 
که جریان غالب را تشکیل می د اد ند ، به تد ریج به حاشیه و به موضع اقلیت 
راند ه شد  )اهلل یاری،  نورائی، رسولی، 1388، 5(. تصوف ایرانی شاید  چیزی 
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باشد  که هنر نگارگری را از هنرهای مشابه د رسایرکشورها متمایز می کند 
)Koutanaei, 2015, 113(. هنرمند  ایرانی از طریق عرفان برای مخاطب 

خود نگاره هایی را خلق می کرد ه است، نگاره هایی که لحظه یا لحظاتی از یک 
روید اد  یا روید اد های یک روایت یا معاد ل بصری توصیفی تصویری د ر شعری 
را به تصویر کشید ه اند  )مد نی، 1385، 4(. هم جواری نگارگری با اد بیات 
عرفانی باعث به وجود  آمد ن هنرمند انی بامعرفت و آگاه شد  به طوری که 
نگارگرانی همچون بهزاد  و سلطان محمد  با علم به مبانی بنیاد ی صوفی گری 
نگاره هایی د ر باب صوفیان خلق کرد ه اند  و د ر این راستا به حرکات و رفتار 

د راویش پرد اخته اند . 

 مطالعه خرقه و رنگ آن د رآیين تصوف 
لباس صوفیان را خرقه می خوانند ، خرقه د رلغت به معني پاره و قطعه اي 
از جامه است د راصطالح تصّوف جامه اي است که اهل فقر پوشند و سوراخ 
داشته باشد و چون اکثر جامه هاي ایشان، کهنه و سوراخ شده باشد، براي 
تن   به  موقعي  را  خرقه  کرد ه اند .  ذکر  بسیاري  نمادین  جنبه هاي  خرقه 
می کرد ند  که مرید از مقام توبه و ورع گذشته باشد و به مقام زهد د رآمده 
هجویري  جالبي  به تصریح  خرقه،  ساختمان   .)351 )کیاني،1380،  باشد 
گریبان،  تیریز،  قب،  آستین،  است:  بود ه  قسمت  شش  د اراي  ه.ق  قرن5 
کمر، فراویز )سجاد ی، 1369، 458(. آستین ها د ر لباس ایرانیان منزلتی 
قابل توجه د اشتند . آستین هاي بلند  و مخفي نگه د اشتن د ست ها، نوعي 
احترام و سرسپرد گي را نیز د  ر برد اشته است همچنین، به منزله ی احترام 
بیش ترد رپیشگاه فرد ي بزرگ تر بود ه است )سجاد ی، 1369، 140(. یکی 
از د الیلی که زاهد ان به خرقه پوشی روی می آورد ند  بهره برد ن از توجهات 
و مواهبی بود  که د ر آن اد وار نصیب صوفیان می شد . به د یگر سخن خرقه 
مانند  شناسنامۀ صوفی عمل می کرد ، چراکه رمز ارتباط معنوی مراد  و 
مرید  محسوب می شد . این لباس نشان د هند ۀ هویت طریقتی صوفی، هم 
به معنای عام )طریقت تصوف( و هم به معنای خاص )هرکد ام از سلسله های 
تصوف( بود  )کروبی، فیاض انوش، 1396، 77-78(. د رآغاز صوفیه خرقه را از 
پاره های جامه های کهن می ساختند  و پاره بر روی پاره می د وختند  و جنس 
خرقه ها پشمین بود . از قرن 8 ه.ق به بعد  جامه های رنگارنگ پد ید  آمد  که 
به آن »شوزاک« می گفتند . خرقه های نخستین را »مرقعه« می خواند ند  و 
خرقه می بایست از جنس پشم و پالس و پوست می بود  و پوشید ن ابریشم 

بر مرد ان حرام بود ه است )معرک نژاد ، 1386، 32(. 
رنگ هایی که برای صوفیان ذکرشد ه اند  عبارت اند  از: رنگ سفید ، رنگ 
کبود ، رنگ ازرق، رنگ سیاه، رنگ سبز، رنگ سرخ، رنگ عسلی، خود رنگ 
و رنگ عود ی. رنگ جامه کبود  را برای کسی د ر نظر گرفته اند  که از ظلمت 
طبیعت به واسطه ی توبه و سلوک، قد م بیرون نهاد ه باشد  اما هنوز به نور 
از  ِد ل و توحید  نرسید ه باشد )محمد بن منور، 1381، 462(. رنگ یکی 
آن واژگان شایع است که برخالف اغلب واژگان، ظرفیت گسترش پذیری 
و تصویرگری بیش از اند ازه د ارد  و فرصت و قد رت بی نظیری د راختیار 
صوفیان می گذارد  )نیکوبخت، قاسم زاد ه، 1387، 190(. صورت د رویش باید  
که مناسب سیرت او باشد ، اگر رنگی و صورتی گیرد  که حقیقت آن د ر 
وی نبود  شعبه ای از نفاق باشد . پس باید  که رنگ صورت مناسب حال 
باطن و سیرت و سیر او باشد  )باخرزی، 1383،  30(. هرکد ام از لباس های 
مورد  استفاد ۀ صوفیان د ر این اد وار با رنگ، شکل و طرح خاصش، نمود ی 
ازحالت د رونی یا مقام عرفانی بود  که سالک د رآن قرارد اشت. د ر واقع با نگاه 

نماد ین به البسۀ صوفیانه، لباس د ر جهت هویت بخشی و تمایز پوشند ۀ 
آن نسبت به د یگران و اثبات برتری اوعمل می کرد )کروبی، فیاض انوش، 
1396، 75(. جامه آبی را رنگ نجات بخش و آزاد ساختن سکوت فراگیر 
خواند ه اند .)غزالی، 1383، 90(. رنگ جامه عسلی  رنگی بور و شتری است 
و رنگی برای نمایش فقر ممتاز بود ه است  )سجاد ی، 1369، 174(. جامه 
سبز را بیانگر کیفیت شهود ی و بیان نماد ین د یمومت )همیشگی بود ن( با 
د و ساحت آبی زرد  د انسته اند  )نفیسی، 1371، 171(. جامه ازرق؛ ازرق را 
به معنای رنگ آبی، زاغ، متمایل به سبز و زرد ، کبود ، نیلوفری و سرمه ای 
آورد ه اند . ازرق پوش را معاد ل صوفی و ازرق پوشی را به معنای تصوف نیز 
به کار برد ه اند . رنگ ازرق جامه صوفیان نشان می د هد  مراد  خود  را ترک و 
از نفس خود  روی گرد اند ه اند  )عیسی ولی، 1384، 145(. رنگ سرخ جامه 
صوفیان را رنگ بید اری و بید ارکنند گی د انسته اند )نصر، 1383، 90(. برای 
جامه خود رنگ واعظ کاشفی معتقد  است؛ این رنگ، رنگ خاک است و 
از آن مرد م نیکونهاد  و خاکی و متواضع )سجاد ی، 1369، 173(. جامه 
عود ی رنگ متمایل به سیاهی یا سیاه متمایل به سپید ی و سرخی را گویند  
)همان، 175(. رنگ قهوه ای روشن که به قرمز متمایل باشد  )غزالی، 1398،  
80(. صفویان اقد ام به معرفی لباسی کرد ند  که بخش اصلی آن یک کاله به 
رنگ سرخ و عمامه ای که به افتخار د وازد ه امام شیعه د وازد ه ترک ارغوانی 
سرخ د اشت. همین نام گذاری لباس شیعی ایرانی را تحت نام قزلباش د ر 
تاریخ ماند گار ساخته است )غیبی، 1384، 417(. حرکت صوفی گرایی مانند  
جریانات سیاسی د ر وضعیت ایران آن زمان با مبانی بنیاد ین د ر د وره ی 

صفوی شکل گرفت. 

تعامل با تصوف د ر د وران صفوی 
رسمیت و نهاد ینگی تشیع امامیه، د ر عصر صفوي به بار نشست، د راین 
میان نمی توان نقش شیعه را د ر رشد  و گسترش این عقاید  ازنظر د ور د اشت 
چنان که بعد  از جانشینی جنید  158 ه.ق، نواد ه شیخ صفی الد ین ارد بیلی، 
مرحله جد ید ی از صوفی گری آغاز شد  که سرانجام با رهبری شاه اسماعیل 
سلسله ی صفوی آغاز گرد ید . با توجه به شکل گیری مبانی قد رت صفوي 
بر سه محور تصوف و تشیع و پاد شاهی، تأکید  برآن ها بسته به موقعیت 
سلسله، د ر فرآیند  استقرار و تثبیت و افول یکنواخت نمی نمود  )تشکری، 
1393، 50(. د رد وره شاه عباس تمام مناصب حکومتی د ر اختیار قزلباشان 
که از بطن تصوف برآمد ه بود ند  قرار د اشت و گرایش های الوهیتی که د رشاه 
به وجود  آورد ه بود ند  باعث رد  کرد ن و مرد ود  شمرد ن هرگونه مخالفتی شد . 
اهل تصوف از ساد ه زیستی و انسان د وستی، آزاد ی و آزاد گی د ور شد  و 

کاخ های پاد شاهی را خانقاه خود  قرارد اد . 

تقابل با تصوف د ر پاد شاهی شاه تهماسب صفوی)983 -919 
ه.ق( 

با مرگ شاه اسماعیل و خاصه د ر د ه ساله ی نخست حکومت شاه  طهماسب 
یعنی930 تا940 ه.ق/    1524تا1533 م. امور حکومت کامالًً متکی به امرای 
قزلباش شد  )رویمر، 1383، 310(. باوجود  انتساب شاه طهماسب به ائمه، 
میراث نبرد ن افتخار رسالت نبوی یا مهد وی از پد ر، باعث شد  تا به د نبال 
فاصله گیری از شکل مذهبی نخستین د وره حکومت، رهبران ترکمانان مانع 
از شکل گیری گرایش های مشابهی د ر شاه جد ید  شوند  )رویمر، 1380، 
از آن  امرای قزلباش و جنگ های د اخلی ناشی  با تمرد  مکرر   .)51-50
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استقالل طلبی قبایل قزلباش و فرار برخی از آنان به عثمانی همراه تالش 
برای عزل شاه طهماسب به نفع براد رش سام میرزا، شاه را به تالش د ر تقلیل 
نیروی قزلباش هد ایت کرد  چنان که برکناری و کشته شد ن حسین خان 
شاملو را می توان نقطه ی عطفی د ر این تحول د انست )سیوری، 1380، 
54(. با جایگزینی یک ایرانی به مقام وکیل، بار د یگر انحصار مناصب عالی 
به امرای قزلباش ناد ید ه گرفته شد )رویمر، 1380، 51-52(. سلطان محمد  
که این روزگار را لمس و د رک کرد ه است به خوبی د ر لفافه سخن گفته و 
د ر نگاره اش سرنوشت صوفیان را که از عرفان و معرفت خالی شد ه بود ند  به 

تصویر کشید ه است.

مطالعه نگاره ی صوفيان اثر بهزاد )942-860 ه.ق(
د وره زند گی بهزاد  با د و مقطع زمانی و د و شیوه متفاوت حکومتی مصاد ف 
بود . نیمه اول زند گی او، نیمه د وم سد ه ی 9 ه.ق و حکومت سلطان حسین 
بایقرا را د ر برمی گیرد  و نیمه د وم زند گی او، نیمه اول سد ه ی10 ه.ق و 
سی سال نخستین حکومت صفویان را شامل می شود  )آژند ، 1389، 367(. 
هرات د ر خالل سی وهشت سال پاد شاهی حسین بایقرا، د وره ی د یگری از 
شکوفایی فرهنگی را تجربه کرد . اعتالی فرهنگی این د وره مرهون شخصیت 
و اقد امات میرعلی شیرنوایی )وزیر و خزانه د ارسلطان( بود . عبد الرحمن جامی، 
صوفی و شاعر نامد ار نیز د ر این زمان می زیست و هم او بود  که میرعلیشیر 
ه.ق،  نقشبند  197-717  بهاءالد ین  آشنا کرد .  نقشبند ی  د رویشان  با  را 
بنیان گذار فرقه ی نقشبند یه، که خود  از ساد ات بود ، پیروانش همگی عارف 
و صوفی بود ند  و د ر میان آن ها اهل هنر، همچون کمال الد ین بهزاد  مالحظه 
می شود  )شکاری نیری، 1385، 43-45(. به همت و حمایت نوایی محفل 
انسی بین شخصیت های اد بی و هنری د وران شکل گرفت که بهزاد  نیز از 
اعضای اصلی آن بود  )آژند ، 1389، 373( یکی از نگاره های تک برگی که 
ظاهراً از نسخه ای کند ه شد ه، نگاره سماع د رویشان تصویر )1( است که از 
قرار معلوم سرلوح یکی از کتاب های عرفانی می باشد   )تجوید ی، 1345، 
9(.  بهزاد  د ر نگاره سماع د رویشان نوعی پویایی طبیعت گرانه و واقعی و 
حس معنوی قوی پد ید ار ساخته و سلوک عرفانی را با سماع چهار صوفی 
د ر میانه ی ترکیب بند ی به جلوه د رآورد ه است. بهزاد  از این نوع آموزه ها 

بیشترین و هنرمند انه ترین بهره را می گیرد  و استاد انه تر و پرد اخته تر به 
تجلّی و تبلور این نوع گرایش ها د ر آثار خود  می پرد ازد . د رآثار بهزاد ، پیکره ها 
صرفاًً ظاهر انسانی ند ارند  بلکه هر یک شخصیتی مستقل یافته اند  و چهره 
آن ها به طور آشکار با یکد یگر فرق د ارد  )بلر و بلوم، 1381، 80( . با توجه به 
موضوع نگاره و بررسی وجه صوفیانه ی اثر، گویی بهزاد  انسان ها را با توجه 
به الگو های واقعی آن روزگار به تصویر کشید ه است )کن بای، 1381، 75( 
د ر سال 895 ه.ق کمال الد ین بهزاد  بخش هایی از اند یشه صوفیانه و آد اب 
فرقه »نقشبند یه« را د ر ساختار تصویر با بیانی نماد ین به تصویرکشید ه است 
)گوهرین، 1367، 161(. بهزاد  هیچ گاه برد اشت معنوی از مضمون د استان 
را فد ای توصیف وقایع عاد ی نمی کرد . او با تأکید  برمعنای مکنون د ر اعمال 
آد میان و روابط اشیاء می کوشید  واقع گرایی اش را با بیان مفاهیم عمیق 
د رآمیزد .)پاکباز، 1379، 84(. بازیل گري، د ربررسي ویژگی های سبک هرات، 
اهمیت خاصي به تأثیر متقابل تصاویر بر یکد یگر مي د هد  )گری، 1369، 
100(. بهزاد  د ر طراحی لباس های صوفیانه با توجه به فرقه نقشبند ی لباس 
روزگار مرد م خویش را طراحی کرد ه است د رصورتی که لباس صوفیان تحت 
عنوان خرقه با تصویرگری بهزاد  متفاوت است. پید است که بهزاد  د ر کشید ن 
این نگاره، د ر ترسیم پیکره ها با د قتی واقع گرایانه به حرکت د ست ها و بد ن 
د ر رقص سماع پرد اخته است. جد ول )1( ویژگی های تصویری صوفیان 
سماع  نگاره  د ر  است.  د اد ه  قرار  مطالعه  مورد   را  د رویشان  سماع  نگاره 
د رویشان بهزاد  شاهد  ترکیب بند ی با مرکزی هستیم که چهار سماع کنند ه 
را د ربرگرفته و اطراف، صوفیانی ایستاد ه اند  که هرکد ام د ر د رجه ای از عرفان 
شاهد  این سیر سلوک می باشند  و د رحال د عا و توبه به د رگاه خد اوند  نشان 
د اد ه  شد ه اند . اند ام ها با تناسبات د رترسیم انسان طراحی شد ه اند . صوفیانی 
که از خود  بی خود  شد ه اند  و د ر سماع به طریقِت مقصود  د ست یافته اند ، 
د رپایین تصویر شد ه اند  و هم کیشانشان به کمک آن ها شتافته اند . د راین 
مراسم هیچ جامی مشاهد ه نمی شود ، لباس ها د رسماع به هم ریخته و کاله ها 

روی زمین افتاد ه است. 

مطالعه نگاره صوفيان اثر سلطان محمد )962-875 ه.ق(
یکی د یگر از هنرمند انی که د رباب تصّوف و صوفیان نگاره ای د رخور و 
ـ.ق با عنوان  شایسته خلق کرد ه، سلطان محمد  بین سال های 937 تا 939 ه
مستی الهوتی و ناسوتی می باشد  تصویر )2(. سلطان محمد  د ر نقاشی و 
تصویر گری حق استاد ی به گرد ن شاه طهماسب د اشت و شاه نیز به او و بهزاد  
عالقه و عنایت ویژه و الفت تمام د اشت )آژند ، 1389، 497(. بررسی شواهد  
تاریخی آشنایی سلطان محمد  و بهزاد  و شروع مراود ات و تباد ل د ستاورد های 
هنری بین د و هنرمند  بیشتر به یافته های پژوهش کمک می کند  و حوزه 
تأثیرپذیری سلطان محمد  از بهزاد  را روشن می سازد . شاه اسماعیل پس از 
د ستیابی به تبریز، تختگاه آق قویونلوها، کارگاه هنری مکتب ترکمان را د ر 
اختیار گرفت. شماری از هنرمند ان از جمله سلطان محمد  تبریزی د ر این 
کارگاه کار می کرد ند . مسلماً شاه اسماعیل با آن همه عالقه ای که به هنرهای 
مختلف ازجمله نقاشی د اشت آوازه کمال الد ین بهزاد  را شنید ه بود  و د ر پی 
او بود  که به خد مت خود  د رآورد . شاه اسماعیل پس از د ستیابی به هرات 
د ر سال 196ه.ق بهزاد  و بعضی د یگر از هنرمند ان را مالزم خود  می کند  و 
با خود  به غرب ایران، تبریز، می آورد  و بعد ها پس ازاینکه فرزند  د وساله اش 
را د ر سال 921 ه.ق حاکم هرات می کند ، بهزاد  و سلطان محمد  را که د ر 
تبریز اقامت د اشتند  به هرات می فرستد  تا تعلیم هنری فرزند ش را به عهد ه 

تصویر 1- سماع د رویشان اثر بهزاد  895 ه.ق/ 1485 م.، د یوان حافظ،
 )https://www.metmuseum.org( :موزه متروپوليتن،17.81.4. مأخذ
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جد ول 1- ویژگی های تصویری نقش صوفيان د ر نگاره سماع د رویشان بهزاد .
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 سماع درویشانبخشی از نگاره   توضیحات فرمی و محتوایی  جامه رنگ  حالت و موقعیت چهره و بدن
  اثر بهزاد

 ییها دست پیکره از پشت چرخیده با
بلنـد و   يهـا  نیآسـت و  به سمت بـاال 
و صورتی بـه سـمت راسـت     مشخص
اتفـاق  سـماع   رقـص  براثر ویر کهتص

  افتاده است.

  قرمز آجري
  هاي بلند  با آستین

 رقـص  بهزاد صوفی را در حالت
سماع کشـیده و شـالی کـه در    

ســماع مــوزون رقــص چــرخش 
شده است و کالهی که هنوز در 

ــادهینســماع از ســر صــوفی   فت
    است

که  ییها دسترو و هنماي بدن از روب
اب در بـاال تـ   در حال رقص و حرکت

  .خورد  می

سفید متمایل به 
 يها نیآستبا  شیري

  بلند

صوفی را در سمت راسـت  بهزاد 
ســماع کننــدگان قــرار داده تــا 
چرخش چهار سـماع کننـده را   

    به نمایش درآورد.

در حـالتی   گرایانه  واقع باحالتپیکره 
نامتعادل و پاهایی که توانایی تحمـل  

  وزن بدن را ندارد.
  سبزرنگرداي بلند 

صوفی را بعد از سماع بـه   بهزاد
 براثـر نمایش درآورده است کـه  

سماع کالهـی بـر سـر نـدارد و     
راه رفــتن در او  يرمقــی بــرا 

    نمانده و محتاج کمک است.

ــرخ  ــورت نیم ــورتی ص ــل ص در مقاب
  .رخ تمام

ــبز در  ــال رداي سـ حـ
ــ ــاندن ياری و رداي  رس

شیري از رقص سـماع  
ــاج   ــارغ شــده و محت ف

  .کمک است

حـــال  بهـــزاد صـــوفی را در 
کیش خـود    به هم رساندن ياری

ــان داده  ــهنش ــ چراک یدن پوش
جامه سبز بر ایـن امـر گـواهی    

    دهد.  می
 رخ با کالهی بر سر پیکره  صورت نیم

 صـورت  بـه  انـه یگرا واقـع با تناسـبات  
ــل  ــتا و کام ــت ایس ــا دس ــم  ه در ه

و پاهـا  بـه نشـانه احتـرام     خورده گره
  رخ  متناسب با بدن در حالت نیم

بور و  یرنگ ،رنگ یعسل
 رنــــگ یــــاشــــتري
  .است رنگ يا قهوه

رنـگ در  صوفی با جامه شـتري 
کننـدگان و  حال تماشاي سماع

کـه شـاید    ییهـا  نخروي جامه 
اي باشد بر پـارگی لبـاس     وصله
    .استژگی جامه عسلی که وی

سر به سمت پایین روي دسـتی کـه   
 یانـدام  بـا صورت را پوشـانده اسـت   

  مان واقعداراي اجزاي متناسب و 
  جامه کبود رنگ

بهزاد صوفی با جامه کبود را در 
توبه  درخواستحال گریه براي 

و رسیدن به نـور الهـی ترسـیم    
    است کرده

سـر  سري پایین انداخته کالهـی بـر   
هاي بلند کـه    رو با آستینهاز روب بدن
را پوشــانده  خــورده گــره يهــا دســت

  گرا  بدن واقع است تناسبات

ازرق را به معناي رداي 
گ آبی، زاغ، متمایل رن

به سـبز و زرد، کبـود،   
 يا و ســرمه نیلــوفري  
  .اند  آورده

ــود روي   ــوفی از نفـــس خـ صـ
گردانده سر را پایین انداختـه و  

و  احتـرام  ي نشانهرا به  ها دست
کننــدگان در بــه ســماع تواضــع
    .است فروبردهآستین 

رخ با کالهـی بـر     صورت به حالت سه
سر فقط دست راسـت نمایـان اسـت    

 سنگینی وزنـی را متحمـل شـده    که
  .است

رنگ آبی که در جامه 
 بخش نجاتصوفیان به 
در مقابل  معروف است

  رنگ نارنجی

بهـــزاد صـــوفی را در حـــال   
کیش خـود    به هم رساندن ياری

  ترسیم کرده است.
  

ــل  صــورت ــهمتمای ــماع طــرف ب -س
ــدگان ــه  کنن ــدن س ــایش  رخو ب نم

رعایت  کامالًتناسبات  .است شده داده
ــده ــ ش ــعو  تاس ــیگرا واق ــال  ی اعم
  است. گردیده

  قرمزرنگجامه 

جوانی کتـاب در دسـت شـاهد    
این مراسم است در کتاب آژنـد  

کـه   شـده  اشـاره به این موضوع 
 آژنـد، باشـد ( شاید خود بهـزاد  

1389، 393(    
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بگیرند  )همان، 376- 377(. این همکاری و هم نشینی به واسطه عالقه شاه 
به هنر باعث آشنایی سلطان محمد  با واقع گرایی بهزاد  که د ر آن د وران پخته 
و باتجربه بود  می شود  و همین طور با توجه به اینکه شاه اسماعیل پس از فتح 
هرات میراث هنری موجود  د رکتابخانه های آن شهر را به پایتخت جد ید  
انتقال د اد  )کریم زاد ه تبریزی، 1369، 219(. سلطان محمد   تبریز  یعنی 
به تمامی آثار مکتب هرات د سترسی د اشته و همه را از سر عالقه و پیش برد  
هرچه بهتر آثارش ازنظر گذراند ه است. پریسیال سوچک 1990م. / 1368 
ه.ش استاد  انستیتوی هنرهای زیبای د انشگاه نیویورک د ر مقاله ای د رباره 
سلطان محمد  می نویسد : »تشابه و همسانی هایی بین بعضی از جزئیات 
نقاشی های سلطان محمد  با موارد ی که د ر مرقعات موجود  د ر استانبول 
است، نشان می د هد  که وی به این نقاشی ها و یا نگاره هایی که شبیه آن ها 

بود ه د سترسی د اشته است« )آژند ، 1384، 122(. 
تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی باعث شد  بهزاد  د ر پروژه های 
هنری د وره نخستین صفوی مشارکت کرد ه و تأثیر خود  را د ر شکل گیری 
از این  مکتب نگارگری تبریز اعمال کند  و سلطان محمد  نیز می کوشد  
زمینه ها بهره می برد . سلطان محمد  برای تعلیم نقاشی به طهماسب میرزا از 
تبریز عازم هرات شد ه و مد تی را د ر آن گذراند ه و از نزد یک سنت نگارگری 
مکتب هرات را تجربه کرد ه و با هنرمند ان این مکتب از جمله بهزاد  ، آقا 
میرک اصفهانی، میر مصور و غیره آشنا شد ه است )آژند ، 1384، 24(. او 
نه تنها د ستاورد های هنر بهزاد  و سنت های هرات را جذب می کند  بلکه 
برجسته ترین ویژگی های ترکمانان را نیز برمی گزیند  تا د نیای تصویری 
د ر  مهم  عنصر  د و  ترکیب  شاهد   د وران  این  د ر  کند .  فراخ تر  را  خویش 
نگارگری ایران هستیم واقع گرایی که میراث بهزاد  بود  و کاربرد  رنگ های 
شاد  و متضاد  که از مکتب ترکمانان تبریز برجای  ماند ه بود )پاکباز،  1379، 
91(. زند گی هنری سلطان محمد  را می توان به د و مقطع تقسیم کرد . مقطع 
اول که پیوند های او را با نقاشی پیش از صفویان نشان می د هد  بعضی از 
این پیوند ها را می توان د رنقاشی ها و نگاره های شاهنامه طهماسبی مشاهد ه 
کرد . شواهد  اصلی مقطع د وم زند گی او د ر نگاره های د یوان حافظ جمع 
شد ه است )سوچک، 1377، 185(. با توجه به اینکه بنیان گذاری بهزاد  د ر 

واقع گرایی باعث شد  ویژگی های مرد م شناختی و رخد اد های عصر نگارگر 
به نمایش گذاشته شود ، نگاره سلطان محمد  د ر د یوان حافظ ویژگی های 
روزگار صفوی را د ر خود  جا د اد ه است. گرابر، مهارت هنرمند  را د ر نمایش 
»باد ه گساران قهاری« می بیند  که حال وهوایی ضد د ینی و غیرتهذیب گر به 

اثر می بخشد  )گرابر، 1390، 96(.
از  مجموعه ای  تکرار  و  و شخصیت(  )حاالت  بصری  الگوی  پرد اخت 
نشانگان به صورت قرارد اد ی د ر مورد  صوفیان اجراشد ه ولی د ر مفهوم با 
د گرگونی روبه رو هستیم. نکته ای که د ر متن اسکند ربیک منشی راجع به 
سلطان محمد  روشن است، میزان شهرت و جامعیت هنری سلطان محمد  
بود ه ، طوری که  از شهرتی نظرگیر برخورد ار  د ر روزگار خود  است که 
است.ا  کرد ه  »مشهور«  صفت  به  متصفف  به  را  او  منشی  اسکند ربیک 
ین موارد  تا حد ی معلول خصلت های هنری اوست )آژند ، 1384، 30(. 
از مأنوسان شاه و د ر جریان تمام امورات سیاسی بود ه و  سلطان محمد  
د ُرستی ابیات حافظ را نسبت به تصوف با روزگار خویش د رک کرد ه است. 
سلطان محمد  با د قت تمام صوفیان را د رحال نوشید ن شراب به نشانه ی 
چشید ن طعم قد رت و مناصب حکومتی د ر بنای ترسیم شد ه تصویرکرد ه 
است و با ترسیم کرد ن صوفی بی حال د ر چهارچوب د رب بنا، خارج شد ن و 
از د ست د اد ن قد رت صوفیان را نشان د اد ه است. جد ول )2( به ویژگی های 
تصویری نقش صوفیان د ر نگاره می پرد ازد . این تصاویر آشکارا روید اد  یا 
موضوعی واقع گرا را نشان می د هند . بنای شش ضلعی را می توان به عنوان 
نشانه ای از ترسیم وجه این جهانی نگاره محسوب کرد . »کاربرد  رنگ های 
اصلی د ر نگاره های سلطان محمد  د ر زمانه ای که گفتمان نقاشی هراتی 
تسلط د اشت تد اعی کنند ه ی رنگ های شاد  نقاشی های شیراز و تبریز پیش 
از تیموریان است« )آژند ، 1389، 127(. رنگ ها د ر رد ای صوفیان د و نگاره 
باکمی تغییر د ر د رجه روشنی و خاموشی کامالًً باهم مطابقت د ارد  و این 

نشان از وفاد اری به رنگ جامه صوفیان است. 

مطالعه تطبيقی معنای تصوف د ر د و نگاره از صوفيان اثر بهزاد  
و سلطان محمد  

هر د و نگاره با موضوع مشترک د ر باب صوفیان کار شد ه اند . د ر تطبیق 
نگاره ها حاالت و حرکات صوفیان سلطان محمد  باعث تمایز و پیچید گی 
د ر نگاره و تفسیرهای گوناگونی شد ه است. د راینجا گونه های شناخت از 
اعمال و مراسم صوفیانه راه را برای ارائه متفاوت شیوه های شناختی هموار 
می کند . الگوهای هویتی مشترک که بیانگر قشر تصّوف هست د ر د و نگاره 
منطبق است اما این الگوها د ر کنار نشانه های د یگر معنایی متفاوت ایجاد  
می کند . د ر نگاره بهزاد  شاهد  نظم د ر چید مان پیکره ها هستیم و این نظم 
از یک الگوی د ایره ای پیروی می کند . تناسبات واقع گرایانه، تقارن، حرکت 
از ویژگی های نگاره بهزاد  محسوب می شود . سلطان محمد  با بهزاد  د ر ارتباط 
بود ه و اید ه پرد اختن به صوفیان را با مشاهد ه نگاره بهزاد  از سرگذراند ه 
و الگوپرد ازی های کامالًً مشابه را د ر نگاره اش پیاد ه کرد ه است. د ر نگاره 
سلطان محمد  با طنزی نسبت به صوفیان روبه رو هستیم که از د ید گاه 
انتقاد ی او د ر ترسیم این نگاره بی تأثیر نیست. د ر این نگاره سلطان محمد  با 
برهم زد ن برخی از قرارد اد های سنتی از قبیل مفاهیم و رنگ ها ترکیب بند ی 
بد ون مرکز و همین طور پیکره ها، د ر واقع به نوعی اصول که د ر نگاره سماع 
د رویشان بهزاد  است را برهم زد ه است. د رمطالعه تطبیقی نگاره ها د ر نگاه 
 اول تفاوت ها جلب توجه بیشتری می کنند  اما الگوهای مشابه د و نگاره خبر از 

اثر سلطان محمد ، 1531تا 1533م./937تا939  ه.ق،  ناسوتی  و  مستی الهوتی  تصویر 2- 
.1988.430 + L.2019.55،تبریز، دیوان حافظ سام ميرزا، موزه متروپوليتن

)https://www.metmuseum.org( :مأخذ

الهه پنجه باشی   و همکار



103

جد ول 2- ویژگی های تصویری نقش صوفيان د ر نگاره مستی الهوتی و ناسوتی سلطان محمد.

مطالعه تطبیقی تصوف د  رد  و نگاره از صوفیان اثر بهزاد   و سلطان محمد

  حالت و موقعیت
  توضیحات فرمی  رنگ جامه  چهره و بدن

  و محتوایی
مستی الهوتی بخشی از نگاره 

  محمداثر سلطان و ناسوتی

باال پشت به تصـویر و   ها دست
صــورت بــه ســمت چــپ کــه  
ــان   ــماع را نشـ ــایی از سـ نمـ

  .دهد  می

رنگ آبی که در جامه 
ــه   ــوفیان بــــ صــــ

معــروف  بخــش نجــات
  .است

محمـد صـوفی را در   سلطان
حالت سماع کشیده و شالی 
که در چرخش سماع موزون 
شــده اســت و کالهــی کــه  
هنوز در سماع از سر صوفی 

  است. فتادهین
  

بدن از جلو نمایان شده دست 
راست بال و دست چپ در 
راستاي چرخش و حرکت 

و سر  رخ تمامسماع صورت 
  از بدن تر بزرگ

ی بـور  رنگ ،رنگ یعسل
ــتري  ــا ش ــگ ی ــارن  ی

  .است رنگ يا قهوه

محمـد صـوفی را در   سلطان
کننـده  سمت راسـت سـماع  

ــرخش دو    ــا چ ــرار داده ت ق
کننـده را بـه نمـایش    سماع

    درآورد.
نماي بدن از روبرو سـري کـه   
روي شانه افتاده با کالهی کـه  

 تـر  بزرگ سر ،شده خارجاز فرم 
از بدن است و پاي راسـت بـه   
نشــانه حرکــت و خــروج از در 

  ه است.بیرون آمد

  سبزرنگرداي 

نگارگر صـوفی را در حـالتی   
که توانایی راه رفتن ندارد و 

در حــال  طلبــد یمــکمــک 
خروج از عمارت نشـان داده  

  .است
  

باالي سر و کالهی که  ها دست
 روي سر درست جا نگرفته.

  از بدن تر بزرگ سر

ی بور رنگ ،رنگ یعسل
  یا شتري رنگ یا

  است رنگ يا قهوه

ــادي و   ــت عـ ــوفی حالـ صـ
صــوفیانه نــدارد و بــاال قــرار 

 براثــر  هــا  دســت گــرفتن 
    .ستینچرخش سماع 

پیکــره نشســته و زانــو حــائلی 
براي دست چپ و دست چـپ  

ــراي ســر   قرارگرفتــهحــائلی ب
 عنـوان  بـه راسـت   دست است.
بدن روي  دارنده نگهگاه و   تکیه

  زمین است.

  رداي آبی
نگارگر صـوفی را پشـت بـه    

کنندگان و در حالـت  سماع 
  خواب ترسیم کرده است.

  

پیکره+ خوابیده کاله زیر سر با 
ــینه    ــه روي سـ ــتانی کـ دسـ

جمع شـده   پاها .اند خورده گره
  و زانوها را باال قرار داده است.

  رنگجامه کبود

محمـد بـا توجـه بـه     سلطان
ــان در   ــوف از عرف دوري تص
ــا   ــار صــفوي صــوفی ب روزگ

سیر و  دوراز بهجامه کبود را 
ترسـیم   در خـواب سلوك و 

  کرده است.

  

  

ــیم  ــت ن ــه حال ــره ب در  رخ  پیک
دســت راســت جــام در دســت 

 شـده   خـم دارد و بدن از کمر 
  است.

  جامه آبی

صوفی کـه جـام بـه دسـت     
 ها خمرهدارد از فردي که به 

ي پرداخـت  ازا درتکیه داده 
ــه  ــا مبادل ــزي   ی اي از او چی

ــی ــوع    م ــن موض ــد و ای طلب
ایــن  توصــیفی اســت بــر  

-بودن نگاره و خـالی جهانی
  بودن از روح عرفانی.

  

چشمان متعجب با سري 
  از بدن و پاهاي تر بزرگ

  شدهجمع
  رنگجامه شتري

دست وجود پیري کتاب به
با  اش الهیپدر کنار جام و 

  طنزگونهی متعجب و صورت
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تأثیرپذیری سلطان محمد  از بهزاد  د ر ترسیم صوفیان نگاره د ارد . 

و  بهزاد   اثر  د رویشان  سماع  نگاره  د و  شباهت های  مطالعه 
مستی  الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد 

الگوهای  از  بهزاد   د رویشان  نگاره ی سماع  به  توجه  با  سلطان محمد  
مشابهی برای خلق نگاره مستی الهوتی و ناسوتی استفاد ه کرد ه است. د ر 
د و نگاره شاهد  تعد د  صوفیان هستیم و همین طور پیکره هایی از د راویش که 
به صورت جفت همراهی کنند گانی د ارند . هر د و نگاره سماع کنند گانی د ارند  
که نوازند گانی آن ها را همراهی می کنند . د ر نگاره ها شاهد  حضور فرد ی 
هستیم که کتابی د ر د ست د ارد . عمامه های سفید  و آستین های بلند  که 
جزو ملزومات لباس صوفیان محسوب می شود  از مشترکات این د و نگاره 
است. جد ول )3( نشان می د هد  که سلطان محمد  د ر نگاره مستی الهوتی و 
ناسوتی کامالًً  نگاره سماع د رویشان بهزاد  را ازنظر گذراند ه است و این بررسی 

به برد اشت الگوپرد ازی های مشابه منجر شد ه است.

مطالعه تفاوت های د و نگاره سماع د رویشان اثر بهزاد  و مستی 
الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد  

نگاره مستی الهوتی و ناسوتی جزو آن د سته از نگاره هاست که د رآن 
مرکز اصلی وجود  ند ارد . هر نقطه از ترکیب بند ی نگاره می تواند  مرکز نقش 
باشد . نقطه های مهم می توانند  به د لیل اهمیت نقش د ر نگاره مرکز را 
جابه جا کنند  )نظرلی، 1390، 112(. اما نگاره بهزاد  د ارای مرکزیت می باشد  
که چهار سماع کنند ه را د رخود  جا د اد ه است. اطراف، صوفیانی ایستاد ه اند  

که هرکد ام د ر د رجه ای از عرفان شاهد  این سیروسلوک می باشند  و د رحال 
د عا و توبه به د رگاه خد اوند  نشان د اد ه شد ه اند . این مرکزیت د اشتن د رنگاره 
ازیک ترکیب بند ی مد ور پیروی می کند  به صورتی که حاالت و حرکات 
پیکره های د ایره ی بیرونی همه از اعمال د ایره ی د رونی نشاءت می گیرند  
تصویر )4(. اند ام ها با تناسبات د ر ترسیم انسان طراحی شد ه اند . پیکره ها 
به صورت قرینه د ر مقابل هم قرارگرفته اند  تصویر)5(. حرکت د ر نگاره ی 
بهزاد  پویاتر و بهتر مشاهد ه می شود  چه بسا که د رختان د ر باالی تصویر هم 

این سماع را به سمت آسمان هد ایت می کنند  تصویر)6(. 
سلطان محمد  اند ام ها را اغراق آمیز و سرها را بزرگ تر ترسیم کرد ه است. 
د رنگاره سلطان محمد  د رقسمت پایین د و سماع کنند ه د ید ه می شوند  که 
د ر جد ول)3( می بینیم کامالًً با د و سماع کنند ه بهزاد  همخوانی د ارند  و از 
یک الگوی واحد  پیروی می کنند ، با این تفاوت که سماع کنند گان سلطان 
محمد  هیچ بینند ه ای ند ارند . اطراف سماع کنند گان شخصیت هایی به 
تصویر کشید ه شد ه که از اعمال صوفیانه خالی هستند  و از این سیر سلوک 
بی بهره می باشند . د ر جد ول )4( مقایسه ای مبنی بررنگ لباس صوفیان 
بارفتارهای متفاوت آورد ه شد ه است که حاکی ازخلوصی است که بهزاد  
به این سنت د اشته و رنگ لباس صوفیان را مطابق عملکرد شان نشان د اد ه 
است و د رمقابل سلطان محمد  با الگوهای تصویری مشابهی که استفاد ه 

کرد ه است معنای متفاوتی را د ر این رنگ گذاری بیان کرد ه است.
د ر د و نگاره شاهد  صوفیانی با احواالت د گرگون هستیم و همین طور 
از صوفیان  تن  اعمال می کنند . چند   را  افراد ی که وظیفه کمک رسانی 

جدول3- الگوهای تصویری مشابه در دو نگاره.

 سماع درویشاني   هایی از نگاره  بخش
  يریرپذیتأث ي حوزه  (URL1(. مأخذ: ه.ق 895بهزاد 

مستی الهوتی و ي   هایی از نگاره  بخش
 939تا  937سال  محمدسلطان ناسوتی

  )63، 1384(کري ولش،ه.ق. مأخذ: 

  

 ســماع صــوفیمحمــد در ســلطان
به نگاره بهزاد وفادار بـوده و   کامالً

ــص    ــرخش و رق ــوفی را در چ ص
سماع مطابق با صوفی نگاره بهزاد 

    ترسیم کرده است.

  

ادن صـوفی  دالقاي چرخش با قرار
کننـده دیگـر   سمت راست سـماع 

و  يریرپــذیتأثبــر ایــن   کــامالً
    .گذارد میمشابهت الگویی صحه 

  

مدل دسـت یـاري، دهنـده رداي    
 دور کمـر،  شـال  حال،  درویش بی

پایی که کشـیده   و خمیده، يزانو
از سر ناتوانی همه نشـان   شود یم

از مشابهت الگـویی صـوفی نگـاره    
    دارد.

  

در ترسیم نوازندگان محمد سلطان
نیز از الگوي مشابه استفاده کـرده  

    است.

الهه پنجه باشی   و همکار



105

جد ول 4- مطالعه تطبيقی شخصيت نگاره ها با توجه به رنگ جامه صوفيانه.

مطالعه تطبیقی تصوف د  رد  و نگاره از صوفیان اثر بهزاد   و سلطان محمد

تصویر 6- حركت و پویایی.تصویر 5- آناليز قرینه.تصویر 4- تركيب بندی مدور.

تن  بر جامهتوصیف رنگ 
صوفیان نگاره بهزاد

سماع ي   هایی از نگاره  بخش
. ه.ق 895بهزاد  درویشان

(URL1( مأخذ:

تن  بر جامهتوصیف رنگ 
  حمدمصوفیان سلطان 

مستی ي   هایی از نگاره  بخش
محمد  سلطان الهوتی و ناسوتی

  ه.ق. 939تا  937سال 
)63، 1384(کري ولش، مأخذ:

  .)462 ،1381محمد بن منور،( باشد  دادن وصال حق و توبه سلوك میکبود صوفیان به نشانه سوگ از دست رنگ جامه

به این سنت وفـادار   کامالًبهزاد 
بــوده و رنــگ جامــه را بــر تــن 
صوفی در حـال گریـه نگاشـته    

که در حـال توبـه    یصوف است.
  .هستبه درگاه خداوند 

در حال گریه و درخواست توبه   
  متعال نداز خداو

محمد بـا توجـه بـه دوري    سلطان
تصوف از عرفان در روزگار صفوي 

طنزآمیز جامه کبود را بر  یانیب با
 از دور بـه تن صوفی نقش زده که 

 در ،خـود کیشـان    و سلوك همسی
  اي خوابیده است.  گوشه

  سلوك و در خوابوسیر دوراز به  

  .)90 ،1383 غزالی،اند (  خوانده بخش نجاتجامه آبی را 

به  رساندن ياریصوفی در حال 
  باشد.  خود می شیک هم

  رساندن ياریدر حال   

و  رساندن ياریمحمد از سلطان
بخشـی سـخنی نگفتـه و    نجات

صوفی را همچون بقیه صوفیان 
ــاره ــود و در    نگ ــالم خ اش در ع

  سلوك و در خوابوجدا از سیر    خواب ترسیم کرده است.
  .)174، 1369 سجادي،( باشد یمایشی از فقر ممتاز رنگ نمرنگ جامه عسلی یا شتري

 کامالًویژگی جامه در نگاره بهزاد 
مشهود است. بهـزاد صـوفی را در   

ــدگان حــال تماشــاي ســماع  کنن
نقــش کــرده اســت و روي جامــه 

اي باشـد    هایی که شاید وصـله   نخ
بر پارگی لباس که ویژگـی جامـه   

  .هستعسلی 

در حال تماشاي سماع   
کر بر احوال صوفیانه و تف

  خویش

متفـاوت از ویژگـی    کـامالً صوفی 
لباسش نقش شده  او را در وسط 

ــویر در حــال    يگســار بــادهتص
و مالزمــی مســئولیت  مینــیب یمــ

  يگسار بادهدر حال     پذیرایی از او را بر عهده دارد.

  .)171، 1369 سجادي،اند (  آید آورده  می دعاکنندگانکه به یاري  سبزپوشجامه سبز را در توصیف پیري 

ــی  ــه ویژگ ــزاد ب ــاس    به ــاي لب ه
صـــوفیان آشـــنایی داشــــته و   

اعمال هـر درویـش را     یدرست به
با توجه بـه رنـگ لباسـش نقـش     
کرده است. جامه سـبز را بـر تـن    

از  رسـاندن  ياریپیري نشانده که 
  رساندن ياریدر حال     .وظایف اوست

جامه سبز را در نگاره مستی الهـوتی  
 شـود  یمدیده صوفی  بر تنو ناسوتی 

کــه نیازمنــد کمــک و گــرفتن یــاري 
 کـه  یدرحالصوفی با جامه سبز  .است
تواند خودش را کنتـرل کنـد و از     نمی
خود کمک گرفتـه اسـت در    شیک هم

در  شـده  میترسـ حال خروج از بنـاي  
ــایی   ــه ایـــن معنـ ــاره اســـت کـ نگـ

اهل تصوف از سیاست  گذاشتنبرکنار
  .استو مناصب حکومتی 

در حال خروج از  گیرنده ویاري  
  سرايِ عمارت

  .)145 ،1384، عیسی ولیباشد (  از نفس می یگردان يرورنگ کبود در جامه صوفیان نشان از ترك مراد خود و 

به نشانه احترام به سماع 
ود را در خ يها دستکنندگان 

سر  و سري از فروبردهآستین 
در آستین به نشانه  ها دست    فروتنی به زیر انداخته است

  ترام بهاح
  کنندگانسماع

بـر    جامـه محمـد  در نگاره سلطان
کسی نقش شده کـه در کنـار    تن

نوازندگان در حال نواختن سـازي  
  باشد.  زهی می

 در حال نواختن نوعی ساز زهی،  
 يا نوازنده عنوان بهاي (رباب) آرشه

  کنندگانبراي سماع
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نتیجه

 

 شباهت تفاوت
 در دو نگاره مستی الهوتی و ناسوتی سماع درویشان

 سماع چهار صوفی در وسط تصویر
 یبند بیترکنگاره دارای مرکزیت اصلی در 

 با تناسبات اصلی نما واقع ها چهره
 بینندگان در اطراف سماع کنندگان

 بر وجه عرفانی در سماع درویشان دیتأک
 

ی افتاده روی زمین در ها شالو  ها عمامهوجود 
 زمان سماع
خود بهزاد  احتماالًوجود مریدی کتاب به دست 

 است،ایستاده و در حال تماشا

 سماع دو صوفی در پایین تصویر
 یبند بیترک نگاره فاقد مرکزیت در

 تر بزرگو سرها  زیآم اغراق ها چهره
 اطراف سماع کنندگان بدون بیننده

بر وجه مستانه و تغییر در احواالت  دیتأک
 نوشیدن شراب واسطه به

 ی روی سر اما نامرتبها عمامه
 

ی ا چهرهصوفی در حال کتاب خواندن با 
 لمیده در ایوان بنا صورت بهمتعجب 

 با الگوی مشابه وجود سماع کنندگان
 وجود نوازندگان

 ی بلند در لباس صوفیانها نیآست
 ی سفیدها عمامه

 وجود فردی در نگاره با کتابی در دست
 

جد ول 5- مطالعه تطبيقی عناصر بصری د ر نگاره سماع د رویشان و مستی الهوتی و ناسوتی.

تن  بر جامهتوصیف رنگ 
صوفیان نگاره بهزاد

سماع ي   هایی از نگاره  بخش
. ه.ق 895بهزاد  درویشان

(URL1( مأخذ:

تن  بر جامهتوصیف رنگ 
  حمدمصوفیان سلطان 

مستی ي   هایی از نگاره  بخش
محمد  سلطان الهوتی و ناسوتی

  ه.ق. 939تا  937سال 
)63، 1384(کري ولش، مأخذ:

  .)462 ،1381محمد بن منور،( باشد  دادن وصال حق و توبه سلوك میکبود صوفیان به نشانه سوگ از دست رنگ جامه

به این سنت وفـادار   کامالًبهزاد 
بــوده و رنــگ جامــه را بــر تــن 
صوفی در حـال گریـه نگاشـته    

که در حـال توبـه    یصوف است.
  .هستبه درگاه خداوند 

در حال گریه و درخواست توبه   
  متعال نداز خداو

محمد بـا توجـه بـه دوري    سلطان
تصوف از عرفان در روزگار صفوي 

طنزآمیز جامه کبود را بر  یانیب با
 از دور بـه تن صوفی نقش زده که 

 در ،خـود کیشـان    و سلوك همسی
  اي خوابیده است.  گوشه

  سلوك و در خوابوسیر دوراز به  

  .)90 ،1383 غزالی،اند (  خوانده بخش نجاتجامه آبی را 

به  رساندن ياریصوفی در حال 
  باشد.  خود می شیک هم

  رساندن ياریدر حال   

و  رساندن ياریمحمد از سلطان
بخشـی سـخنی نگفتـه و    نجات

صوفی را همچون بقیه صوفیان 
ــاره ــود و در    نگ ــالم خ اش در ع

  سلوك و در خوابوجدا از سیر    خواب ترسیم کرده است.
  .)174، 1369 سجادي،( باشد یمایشی از فقر ممتاز رنگ نمرنگ جامه عسلی یا شتري

 کامالًویژگی جامه در نگاره بهزاد 
مشهود است. بهـزاد صـوفی را در   

ــدگان حــال تماشــاي ســماع  کنن
نقــش کــرده اســت و روي جامــه 

اي باشـد    هایی که شاید وصـله   نخ
بر پارگی لباس که ویژگـی جامـه   

  .هستعسلی 

در حال تماشاي سماع   
کر بر احوال صوفیانه و تف

  خویش

متفـاوت از ویژگـی    کـامالً صوفی 
لباسش نقش شده  او را در وسط 

ــویر در حــال    يگســار بــادهتص
و مالزمــی مســئولیت  مینــیب یمــ

  يگسار بادهدر حال     پذیرایی از او را بر عهده دارد.

  .)171، 1369 سجادي،اند (  آید آورده  می دعاکنندگانکه به یاري  سبزپوشجامه سبز را در توصیف پیري 

ــی  ــه ویژگ ــزاد ب ــاس    به ــاي لب ه
صـــوفیان آشـــنایی داشــــته و   

اعمال هـر درویـش را     یدرست به
با توجه بـه رنـگ لباسـش نقـش     
کرده است. جامه سـبز را بـر تـن    

از  رسـاندن  ياریپیري نشانده که 
  رساندن ياریدر حال     .وظایف اوست

جامه سبز را در نگاره مستی الهـوتی  
 شـود  یمدیده صوفی  بر تنو ناسوتی 

کــه نیازمنــد کمــک و گــرفتن یــاري 
 کـه  یدرحالصوفی با جامه سبز  .است
تواند خودش را کنتـرل کنـد و از     نمی
خود کمک گرفتـه اسـت در    شیک هم

در  شـده  میترسـ حال خروج از بنـاي  
ــایی   ــه ایـــن معنـ ــاره اســـت کـ نگـ

اهل تصوف از سیاست  گذاشتنبرکنار
  .استو مناصب حکومتی 

در حال خروج از  گیرنده ویاري  
  سرايِ عمارت

  .)145 ،1384، عیسی ولیباشد (  از نفس می یگردان يرورنگ کبود در جامه صوفیان نشان از ترك مراد خود و 

به نشانه احترام به سماع 
ود را در خ يها دستکنندگان 

سر  و سري از فروبردهآستین 
در آستین به نشانه  ها دست    فروتنی به زیر انداخته است

  ترام بهاح
  کنندگانسماع

بـر    جامـه محمـد  در نگاره سلطان
کسی نقش شده کـه در کنـار    تن

نوازندگان در حال نواختن سـازي  
  باشد.  زهی می

 در حال نواختن نوعی ساز زهی،  
 يا نوازنده عنوان بهاي (رباب) آرشه

  کنندگانبراي سماع

سلطان محمد  د ر ساختمانی ترسیم شد ه اند  که از معماری شش ضلعی بهره 
برد ه و با توجه به وفاد اری سلطانمحمد  به واقع گرایی و استفاد ه این نوع بنا د ر 
نگاره های پیشین این نگارگر، نشان از بنای با اهمیتی د ر آن روزگار می باشد . 
به صوفیان شراب خوراند ه می شود  اما این نشانه های نهفته د ر تصویر بی تأثیر 
از ابیات حافظ و مذّمت نسبت به تصّوف و همین طور مطابقت د اشتن این 
ابیات با روزگار سلطان محمد  نیست. د ر این نگاره ها، حرکات و رفتار صوفیان 

حامل معنایی هستند  ولی د ر د و نگاره تعریف متفاوتی را د ر برد ارند  که به 
د ید گاه نگارگران از صوفیان و آد اب ورسوم این سنت برمی گرد د . د ر نگاره 
بهزاد  د راویش بر وجه عرفانی و مخلصانه د ر برابر حق نشان د اد ه  شد ه اند  و 
د ر نگاره سلطان محمد  بروجه طنزگونه به تصوف پرد اخته  شد ه است. این 

موارد  د ر جد ول )5( جمع بند ی می شود .

د ر د وران اسالمی شکل گیری و تکامل هنرهای اسالمی با مضامین 
عرفانی، عرفای ایرانی، فرقه های صوفی گری و تشیع نقش همراه شد .  د ر 
بررسی د و نگاره اثر بهزاد  و سلطان محمد  مشخص شد  نگاره ها با توجه 
به د ید گاه واقع گرایانه ی بهزاد  و وفاد اری سلطان محمد  به این موضوع، 
انسان د ر آیین صوفی گری و  نگاره ها د ارای مضامین پرد اختن به رفتار 
پژوهش مورد   این  د ر  نشان می د هد  که  را  آد اب  ورسوم مراسم صوفیانه 
تطبیق قرارگرفته اند . بهزاد  به آد اب ورسوم صوفیان د ر ترسیم مبانی عرفانی 
وفاد ار بود ه و خلوص عرفانی را د ر اعمال صوفیانه به نمایش گذاشته است و 
با ترکیب بند ی مد ور نگاره و قرارد اد ن هریک از عناصر تصویر را د ر جایگاه 
مناسب به نمایش گذاشته است. تقارن و حرکت پویا و هد فمند  د و ویژگی 

اصلی نگاره بهزاد  محسوب می شود . بین د ونگاره ی سماع د رویشان اثر بهزاد  
و مستی الهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد  وجوه تمایز و تفاوت نشان 
می د هد  صوفیان سلطان محمد  از یک الگوپرد ازی مشابه از د راویش توسط 
بهزاد  پیروی می کنند  اما شد ت این الهام پذیری د ر انتقال مفهوم کاماًلً 
متفاوت است. نقاشی سلطان محمد  ارجاعی کنایی از نقاشی بهزاد  است که 
عملکرد  صوفیان را د ر د وره ی صفوی به صورت طنز از نمونه اصلی بیان کرد ه 
است. این د و نگاره د رتصویر ظاهری موضوع و  فضای مشترکی د ر تصّوف 
را با اختالف تقریباًً 24 سال نشان می د هند ، سلطان محمد  د ر تصویرکرد ن 
صوفیان زمانه خود  به برد اشتی کنایی و طنزآمیز از نگاره بهزاد ، د ر د یوان 

حافظ پرد اخته است و صوفیان را از د رجه عرفانی خارج کرد ه است.
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Iranian painting has deep roots in religious beliefs, and has 
been greatly influenced by mysticism. Iranian painting has a 
beauty in which it has a special spiritual purity and elegance. 
In the Islamic period, due to the proximity of artists to mys-
tics, a great change took place in the formation of the content 
of works of art. In the formation and development of Islamic 
arts with mystical themes, Iranian mystics and Sufis and 
Shiite sects played a major role. From the Timurid period, 
manuscripts were not just expressions of text. The artists 
have cleverly made references to some social and political 
issues in their works, to the best of their ability. Mystic and 
religious influences can be seen in the works of two famous 
artists. The role of Sufis and their actions is one of the com-
monalities of the paintings of two artists, Behzad )painter 
of Herat school) and Sultan Mohammad )painter of Safavid 
school). These paintings are saturated with mystery. In the 
study of paintings, considering the foundation of Behzad's 
realism, and loyalty of Sultan Mohammad to this subject, 
the paintings are studied comparatively from the perspective 
of this world following the rituals and ceremonies that show 
Sufi deeds.  The similarity of these two images of artists in 
drawing Sufis reinforces the thought that Sultan Mohammad 
considered the image of Behzad's dervishes and drew a dif-
ferent image with his own point of view. The painters were 
faithful to Sufi customs in order to narrate the image of the 
Sufis, and in depicting postures and gestures, they painted 
them in dervishes' clothes with long sleeves. Sultan Mo-
hammad has been faithful to Behzad's painting of Sufis, but 
due to the fusion of Sufism and politics in the Safavid era 
and the distance of Sufis from the world of mysticism, the 
hidden irony of Sultan Muhammad in opposition to Sufism 
has been formed. The purpose of this study is a comparative 
comparison of the works of these two artists with a view to 
Sufism in Iranian painting. The question of this research is 
which visual changes are seen in Sufi painting with a short 
time interval? And what are the visual similarities and dif-
ferences between these two paintings? The research method 
is historical-comparative and is desk-based.The results of 

this study show that Sultan Mohammad was faithful to Be-
hzad's painting in depicting Sufis, but due to the integration 
of Sufism and politics in the Safavid era and the distance of 
Sufis from the world of mysticism, an ironic aspect has been 
added to the work.

Keywords
Timurid Period, Safavid Period, Sufian, Behzad, Sultan Mu-
hammad, Painting.
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