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بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد

چکیده
نگارگری ایرانی دارای ویژگی های بصری بسیاری است. فضا نیز یکی از ویژگی های 
مهم و درخوِر توجه در این هنر است. هنرمند ایرانی برای خلق این فضا، از تمهیدات بصری 
گوناگونی بهره  جسته است تا به نتیجۀ مورد نظر خود برسد. در این مقاله سعی شده است تا 
عالوه بر بررسی و معرفی فضای مثالی و چگونگی ایجاد آن، به انواع دیگری از فضا و حضور 
آن ها در مکتب نگارگری »هرات« با تأکید بر منتخبی از آثار کمال الدین بهزاد پرداخته شود. 
در این دوره، اجتناب از قرینه سازی محض به نگارگر امکان می دهد که فضاهای مختلف 
را مجسم و تصویر کند. در آثار هنرمندان این دوره از جمله کمال الدین بهزاد، فضا، هم 
دوبعدی است و هم عمق دارد؛ هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. هر بخش فضا، مکان وقوع 
رویدادهای خاص و غالباً مستقل است. در آثار انتخابی، به ایجاد انواع فضا با خطوط و سطوح 
رنگی  که در کنار هم قرار گرفته اند و دارای جنبه های بیانگرا و عاطفی هستند، اشاره شده 
است. در آثار این دوره، فضا و ترکیب بندی هایی متشکل از عناصر مورب و دایره وار دیده 
می شود. مباحث با معرفی مکتب هرات و تعریفی کلی از فضا شروع می شود و در ادامه به 

بررسی فضا و انواع آن در آثار انتخابی از بهزاد، می پردازد.

اهداف مقاله
1-چگونگی بهره گیری و درک هرچه بهتر نگارگری ایرانی، با شناخت فضا و انواع آن.

2- چگونگی دستیابی هنرمند ایرانی به خلق فضای خیال انگیز.
سؤاالت مقاله

1- هنرمند ایرانی چگونه به فضا و خلق آن در آثارش اهمیت داده است؟
2- چرا فضای غالب در آثار نگارگری ایرانی، فضای مثالی و ملکوتی است؟ 
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دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ شماره شانزدهم / بهار- تابستان 1391

مقدمه
هنر ایرانی دارای ویژگی های منحصربه  فردی است که سبب جذابیت های خاصی می شود؛ 
جذابیتی که کمتر هنری قادر به ایجاد آن است. مضمون بیشتر نگارگری های ایرانی از اشعار 
پارسی الهام گرفته شده است؛ اشعاری که در آن ها عرفان نقش عمده ای را بازی می کند.

داده  نمایش  به طور هم زمان  ایرانی مکان ها و حوادث مختلف  نگارگری  در  معموالً   
می شوند و بدین ترتیب فضای نگارگری به روایت داستانی نزدیک می شود و فضای تجسمی 
ایرانی  نگارگری  تمامی مکاتب  بر مکتب هرات در  این ویژگی عالوه  گسترش می یابد. 
به خوبی آشکار است. در هر دوره، نگاره ها از نظر قرارگیری پیکره ها و اشیاء و عناصر، پُر و 
خالی بودن فضا و کیفیات آن، با هم کمی تفاوت داشته و در مواردی همین تفاوت ها باعث 
تحول و پیشرفت در آن دوره شده است. بررسی اینکه هنرمند ایرانی چگونه به فضا و خلق 
آن در آثارش اهمیت داده است و اینکه چرا فضای غالب در آثار نگارگری ایرانی فضای 
مثالی و ملکوتی است به درک هرچه بهتر نگارگری ایرانی کمک خواهد کرد. مطالعۀ اینکه 
هنرمند ایرانی از تلفیق چه نوع فضاهایی به خلق این فضای خیال انگیز رسیده است، می تواند 

به درک عمیق تر این گونه آثار هنری در عصر حاضر نیز یاری رساند.
   در این مقاله به مفهوم فضا در مکتب هرات و هنرمند نادر آن یعنی کمال الدین بهزاد 
می پردازیم. این مکتب را می توان به دو مرحلۀ تکاملی تقسیم کرد: مرحلۀ اول که مربوط 
به قبل از سلطنت سلطان حسین بایقرا و اواخر مکتب شیراز است، با نیمۀ اول مکتب هرات 
ارتباط پیدا می کند. نگارگری ایرانی در این دوران به تکامل و پختگِی بیشتری می رسد و 
استفاده از تقارن در آثار این دوره کاهش می یابد. با گذشت زمان و حضور کمال الدین 
و  است  منحصربه فرد  نوع خود  در  مرحلۀ دوم می شود که  وارد  هنر مکتب هرات  بهزاد، 

تحوالتی اساسی در هنر نگارگری ایجاد می کند.
   آشنایی با نگارگری ایرانی در عصر جدید بیشتر از طریق اروپاییان حاصل شده است 
به  نیز  ایرانیان  و  بوده  مؤثر  تعبیر آن  در  آنان  فلسفی  افکار  و  اروپایی  زیبایی شناسی  لذا  و 
این تعبیرها و تفسیرها اکتفا کرده اند. درحالی که زمینۀ فکری، فلسفی، هنری و جهان شناسی 
نقاشانی که این نگاره ها را به وجود آورده اند کاماًل با زمینۀ فلسفی غرب متفاوت بوده است. 
)نصر،1382، 55( در غرب، دیگر تصوری از فضا و مکان غیرمادی و غیرجسمانی وجود 
ندارد؛ ولی درست با چنین فضایی است که هنر تمدن های دینی به طور کلی و خصوصاً هنر 
ایرانی سروکار دارد و آن، نمایان ساختن فضایی است که با فضای عادی )عالم جسمانی( 

متفاوت است. 
در مقالۀ حاضر سعی بر این است تا به بررسی و چگونگی نمایش این نوع از فضا در 
مکتب هرات و در آثاری منتخب از کمال الدین بهزاد پرداخته شود. روش تحقیق در این 
مقاله کتابخانه ای بوده که برای خوانش فضا در آثار انتخابی، از روش تجزیه و تحلیل آثار 

استفاده شده است.

فضا و انواع آن 
حکمای مسلمان به اصالت عوامل کیفی در فضا معتقد بودند. ایشان به جای واژة »فضا« 
از واژة »مکان« استفاده می کردند. )ریخته گران، 1380، 20( فضا را دست کم در دو وجه و با 
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دو ویژگي مي توان بررسي کرد: یکي فضاي مادي و کّمي، دیگري فضاي معنوي و کیفي. 
فضاي مادي نیز خود مراتب و اقسامي دارد، مثاًل فضا از منظر فیزیک نیوتني با فضا از منظر 
نسبیت تفاوت دارد. همچنین است فضاي مطلق و فضای زمان. وجه مشترک همۀ این اقسام، 
مادي بودن آن هاست. در دوران جدید، گویي در تبیین فضا فقط به علت مادي و تا حدي، به 
علت فاعلي آن توجه شده و در میان علل اربعه، به دو علت دیگر، که معنوي تر و کیفي ترند، 

اعتنا نشده است.1  
»هنرمند، فضا و مکان را به صورت کیفي و به طور مستقل از مکان ممتد خارجي تنها به 
ذهن القا نموده است، نه آنکه تابع قوانین عمودي مربوط به فضا و مکان شده باشد. مفهوم 
فضا در نگارگري ایراني با جهاني دیگر پیوند دارد و داراي ابعادي مستقل از مکان محسوس 
شامل  و  است  مکان  مفهوم  به  لغوی  نظر  از  فضا   )153-152  ،1380 )عکاشه،  مي باشد.« 
مکانی می شود که اجرام مادی آن را اشغال کرده، محیط پیرامون آن را تعریف می کنند 
و از طریق روابط بین آن ها فضا قادر به بیان مفاهیم بصری می شود. از طریق تنظیم فضا در 
هنرهای تجسمی، ترکیب بندی یا کمپوزیسیون ایجاد می شود. ترکیب بندی مهم ترین گام در 
ایجاد فضاست که توسط آن آفرینندة اثر با دریافت کنندة پیام بصری ارتباط برقرار می کند. 
ترکیب بندی ای که در هنر ایرانی و به خصوص مکتب هرات زیاد مورد استفاده قرار گرفته 
است و اکثر فضاها از طریق آن ساخته شده اند، ترکیب بندی دایره ای است. )چارلز جنسن، 

1384، 103و100(
فضا انواع مختلفی دارد که می توان در هر اثر هنری، این موارد را بررسی کرد و هرکدام 
از آن ها بخشی کامل را به خود اختصاص خواهد داد. انواع فضا عبارت است از: فضای مثبت 
و منفی، فضای واقعی، فضای وهمی، فضای هم زمانی، فضای حسی »اکسپرسیو« و فضای 
کم عمق، فضای شلوغ و خلوت »تزیینی«2. در آثار ایرانی، انواع فضاها همچون فضای خلوت 
و شلوغ، تزیینی،2 فضاهای رنگی و مفهومی دیده می شود. مهم ترین آن ها فضای مثالی و 
هم زمانی است که فضای غالب در آثار ایرانی ازجمله مکتب هرات و آثار کمال الدین  بهزاد 

است. 
    ویژگی غالب در فضای نگارگری ایرانی، ایجاد فضایی ماورایی و مثالی است. این فضا 
با تلفیق و بهره از دیگر تمهیدات تجسمی چون انواع فضا ازجمله فضای هم زمانی، فضای 
رنگی، فضای دوبعدی به تصویر کشیده می شود. هنرمند با ایجاد فضای مثالی می کوشد تا 
بهشت روی زمین را با تمام زیبایی ها و شادی ها و اشکال مسرت بخش خود جلوه گر سازد. 
این عالم پدیده هایی است که در روح انسان تجلی پیدا می کند و ورای جهان عینی و مادی 
مایل می شوند.  به جسم  ارواح  و  به سمت روح  اجساد  مثالی  و جهان  فضا  این  در  است. 
فضاي نگارگری ایرانی فضاي عالم مثال است، آنجا که اصل و ریشۀ آن از صور طبیعت 
و درختان و گل ها و پرندگان و نیز پدیده هایي که در درون روح انسان متجلي مي شود، 
سرچشمه مي گیرد. در سنت هنر نگارگری در ایران هنرمندان بزرگ همواره با توسل به 
آن، آثاري به وجود آورده و از این طریق، دري به سوي عالم باال و فضاي بي کران جهان 
با پیروی کامل از مفهوم  ملکوت گشوده اند. )حسین نصر، 1382، 23( »نگارگری ایرانی 
فضای منفصل  توانسته سطح دوبعدی نگاره را به تصوری از مراتب وجود مبدل سازد و بیننده 
را از بعد مادی و عادی و روزانۀ خود به مرتبه ای عالی تر ارتقا دهد و او را متوجه جهانی سازد 

1- بنابر آراء متألهین، علل ظهور پدیده ها را در چهار دستۀ 
فاعلی، مادی، صوری و غایی می توان طبقه بندی  علل 
کرد. علت فاعلی به انجام دهندة فعل و خالق معلول اشاره 
دارد؛ علت مادی مشتمل بر مادة پدیدة مورد نظر )مواد 
اولیۀ آن( است؛ علت صوری به تبیین مشخصات شکل و 
صورت اثر می پردازد؛ و علت غایی هدف از خلق اثر و 
پدیده و شیء است. چنان که مالحظه می شود در تعریف 
دو علت غایی و صوری، کیفیت و معنا تأثیر دارد. برای 
مطالعۀ بیشتر در مورد علل اربعه، نک: عالمه محمدحسین 
رئالیسم، ج 3؛ عالمه  و روش  فلسفه  اصول  طباطبایی، 
محمدحسین طباطبایی ، تفسیرالمیزان، ج 1 و 2، 14، 19، 
و جعفرسجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کالمی، تهران، 

امیرکبیر، 1375.
2-فضای مثبت و منفی: توده ها و سطوحي که قبل از 
فضاي منفي اطراف خود دیده شده و تأکید بصري قبل 
از هر چیز بر آن هاست، فضاي مثبت نامیده می شوند در 
صورتي که اگر فضا را به عنوان خأل یا به عبارتي دیگر 
تعیین  مثبت  به واسطۀ  فضاهاي  یا سطوحي که  حجم 
را مي توان  از فضا  این گونه  بگیریم  نظر  مي شوند، در 
فضاي منفي نامید. )جنسن،1384، 101( فضاي واقعي 
درمقابل فضاي وهمي و هم زماني: فضاي واقعي فضایي 
چیز  دو  بین  فاصل  به حد  بصري،  لحاظ  از  که  است 
)شئ( مربوط می شود ولي از نظر موضوعي با سوژه هاي 
این گونه  مي یابد.  ارتباط  روزمره،  زندگي  در  واقعي 
و  فضاي وهمي  دو  تکامل  در جهت  می توان  را  فضا 
هم زماني قرارداد. فضاهاي وهمي با استفاده از عناصر 
واقعي به وجود می آیند، در آن ها اشیاء و موجوداتي 
از واقعیت بدون ارتباط منطقي و با یکسري تمهیدات 
فضاي  و  است  گرفته  قرار  یکدیگر  کنار  در  بصري 
وهمي را ایجاد مي کنند. در این¬گونه فضاها هنرمند 
سعي می کند با نمایش هم زمان رویدادها و مکان هاي 
مختلف، تلفیقي از فضاهاي داخلي و بیروني ایجاد کند. 
این  و  مي یابد  ترتیب فضاي تجسمي گسترش  این  به 
فضا را در آثار نقاشي قدیم ایران و در آثار کوبیستي 
هنر مدرن مي توان دید. )پاکباز،1383، 211( فضاهاي 
کم عمق و پرعمق: در فضاهاي کم عمق، هنرمند بیشتر 
ایجاد  بر  قصد  عناصر،  کردن  بزرگ  و  کوچک  با 
تصوري از عمق را دارد .این نوع از فضا می تواند بار 
عاطفي اثر را بیشتر کند. زیرا نگاه را به سوي پیش زمینه 
با عمق بصري بیشتر و  می کشاند. ولي در فضایي که 
از طریق پرسپکتیو )خطي یا جوی( نشان داده مي شود، 
مخاطب را به فضاهاي واقعي نزدیک¬تر و از فضاهاي 
حسي دور مي کند. )جنسن،1384، 101-102( فضاهاي 
رنگي و فضاهاي حسي)معاني( اکسپرسیو تداعي کنندة 
فضا: با استفادة درست و دقیق از کیفیت ها وکمیّت هاي 
رنگ مي توان فضاهایي رنگي به وجود آورد که داراي 
بیان هاي مذهبي، عاطفي، واقع گرا، بیان گرا و توصیفي 
باشند. رنگ ها در بیان فضاهایي حسي، خود این قابلیت 
پرسپکتیوي  با  را  هنرمند  مدنظر  فضاي  که  دارند  را 
رنگي و طبیعي و یا با استفاده از سطوح تخت و ساده 
و عدم رعایت پرسپکتیو ایجاد کنند. این گونه از فضا 
بسزایي  تأثیر  حسي  فضاهاي  بیشتر  بیان  و  تکامل  در 
دارند. خأل ها یا فضاهاي منفي نیز چون فضاهاي رنگي 
انزوا،  احساس  بودن،  اسرارآمیز  القاکنندة   مي توانند 
بیگانگي، غم و شادي باشند. بنابراین فضاها را می توان 
براي بیان حاالت عاطفي و حسي، مذهبي در اثر هنري 

به کار گرفت. )جنسن،1384، 102(

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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مافوق این جهان]...[  جسمانی. حکمای اسالمی و مخصوصاً ایرانی آن را عالم خیال و مثال 
و یا عالم صور معلقه خوانده اند«3 . )اکبر تجویدی، جهان خاص نقاسی ایرانی، 1379، 34( 

عرفای اسالمی قایل به عوالم سه گانۀ معقول، محسوس و مثالي بوده اند.4
    »نگارگران ایراني ]...[ توانسته اند به نظام زیباشناختي منسجمي دست یابند که اصول و 
قواعد خاص خود را دارد. مهم ترین اصل در این نظام، اصل فضاسازي معنوي براي تجسم 
عالم مثالي است که آن را مي توان "فضاي چندساحتي" )هم زمانی( نامید. زیرا هر بخش آن 
حاوي رویدادي خاص و غالباً مستقل است.« )نوروزی طلب، 1378، 108-76( در نگارگری 
ایرانی گاه سه یا چند رویداد در زمان ها و فضاهای گوناگون و بدون پیوند منطقی در کنار 
هم نشان داده می شوند. این شکل، اهمیت فضاهای منطبق بر هم و روی هم نهاده شده در 
نگارگری ایران را بیان می کند. این سطوح، فضایی »متحرک« ایجاد می کند که به طور عینی 
را می سازد. )شایگان،  به کمک مشارکت بصری خود، آن  تماشاگر  بلکه  نمی شود،  داده 

)83 ،1355
 این نوع فضا با شکست زمان و مکان و از چند زاویه دیدِن موضوع به وجود می آید. در 
برخی از آثار، نمایش  فضای تجسمی به صورت تلفیقی از فضای واقع نما و دوبعدی صورت 
می گیرد و در این روش هنرمند بدون رعایت قواعد سه  بعدنمایی در کل ساختار اثر، ترکیِب 
خود را از مکان های مختلف به صورت موازی و به صورت هم زمان شکل می دهد و در عین 
از فضاهای  تلفیقی  نمایش هم زمان رویدادها در مکان های مختلف،  با  حال سعی می کند 
داخلی و بیرونی به وجود آورد و به این ترتیب فضای تجسمی گسترش می یابد. )حسینی راد، 

)109 ،1384
    نگارگری ایرانی با پیروي کامل از مفهوم فضاي منفصل، توانست سطح دو بعدي نگارگری 
مادي  افق حیات عادي و وجود  از  را  بیننده  و  مبدل سازد  مراتب وجود  از  به تصوري  را 
و وجدان روزانۀ خود به مرتبه اي عالي تر ارتقا دهد و او را متوجه جهاني سازد مافوق این 
جهان جسماني، لکن داراي زمان و مکان و رنگ ها و اشکال خاص خود، جهاني که در 
آن حوادث رخ مي دهد، اما نه به نحو مادي. ]...[ استفاده از رنگ هاي غیر واقعي یعني غیر از 
آنچه در عالم جسماني محسوس است و احتراز از نشان دادن دور نماهاي سه بعدي، به تصویر 
عالمي غیر از عالم سه بعدي مادي ]...[ اشاره دارد. فضا در نگارگری ایرانی در واقع نمودار 
این فضاي ملکوتي است و اشکال و الوان آن، جلوه اي از اشکال و الوان همین عالم مثالي 
است. رنگ هایي که در نگارگری ایراني به کار برده شده، مخصوصاً رنگ هاي طالیي و آبي 
و کبود و فیروزه اي، صرفاً از وهم هنرمند سرچشمه نگرفته است، بلکه نتیجۀ رؤیت و شهود 
واقعیتي است عیني که فقط با شعور و آگاهي خاصي در وجود هنرمند امکان پذیر است، چون 
همان طور که مشاهدة عالم محسوس محتاج به چشم سر است،  رؤیت عالم مثال نیز محتاج به 
باز شدن چشم دل و رسیدن به مقام شهود مي باشد. )نصر، 1382، 6( در بعضی از نگاره های 
ایرانی شاهد استفاده از رنگ طالیی برای ابرها در زمینۀ آبی آسمان بوده ایم که همراه سطوح 
رنگی تختی که کنار هم قرار دارند، فضای غیرزمینی و غیرواقعی را القا می کنند. )گری، 

)103 ،1384
   در نگارگری ایرانی عموماً از رنگ طالیی برای نشان دادن نور استفاده می شود که به همه 
چیز جلوه ای رنگین و خیالی می بخشد. در نگارگری ایرانی همیشه فضایی مملو از نور و 

3- اکبر تجویدی، جهان خاص نگارگری ایرانی، در 
مجله هنرهای تجسمی، ش 10، 1379، ص 34.

4- در توضیح جایگاه عالم مثال باید گفت که عرفا 
قایل به عوالم سه گانۀ معقول، محسوس و مثالي هستند. 
محسوس  عالم  و  روح  جایگاه  را  معقول  عالم  آنان 
را جایگاه ماده مي دانند. عالم مثال میان این دو عالم 
متکلمان  البته  است.  گرفته  قرار  محسوس  و  معقول 
بدین  را  وجود  عوالم  یا  مراتب  اسالمي  حکماي  و 
جهان  یا  مُلک  عالم  کرده اند:  طبقه بندي  نیز  ترتیب 
مادي و جسماني، عالم ملکوت یا جهان برزخي، عالم 
جبروت یا عالم فرشتگان مقرب، عالم الهوت یا عالم 
اسما و صفات الهي و عالم ذات که همان مرحلۀ غیب 
الغیوب ذات باري تعالي است. عالم مثال داراي خواص 
ویژه اي است و براساس برخي از این خواص نام عالم 
اطالعات  )برای  نهاده اند.  آن  بر  نیز  را  معلقه«  »ُصَور 
کشاورز،  گلناز  و  گودرزي  مصطفي  نک:  بیشتر، 
ایراني«،  نگارگري  در  مکان  و  زمان  مفهوم  »بررسي 
هنرهای زیبا، شماره 31، پاییز 1386، صص 89-100.(
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رنگ می بینیم، حتی در شب. استفاده از رنگ هایی چون طالیی و نقره ای و امثال آن ها در 
با  اشیا  برای تصویر کردن  نگارگر  جهت ذهنی کردن فضاست. )حسینی راد، 1387، 54( 
حذف سایه روشن، جوهر اشیا را در اتمسفر و فضایی شفاف و با رنگ های رنگین به تصویر 
می کشد، از همین رو فضاهای رنگی )فضاهای معنایی( ایجاد می شود که تجلی حس و جمال 
خداوندی است. عنصر طالیی در باورهای ایرانی نمود فرامادی داشته و همین امر باعث شده 
است، هنرمند ایرانی برای ترسیم فرشتگان و مالئک و آسمان و... و برای نمایش جایگاه و 
فضایی معنوی از این نوع رنگ بهره بگیرد و دیگر اینکه خلوص و شفافیت رنگ ها نشانگر 

شفافیت روح و صداقت در گفتار و ظرافت در بیان و غنا در عقاید و باورهای دینی است. 

سبک نگارگری بهزاد
هنر نگارگری ایران در سدة پانزدهم/نهم با نام مکتب هرات و کمال الدین بهزاد گره 
به  از آن پس هرات  و  به سلطنت رسید  فرزندش، شاهرخ  و  تیمور  از  است. پس  خورده 
پایتختی برگزیده شد و به واسطۀ  توجه و حمایت بی دریغ شاهرخ و ولیعهدش، بایسنقرمیرزا 
تهیۀ کتب مصور این بار در هرات و در کتابخانۀ بایسنقر میرزا رونق گرفت و پس از چندی 

ویژگی های خاص خود را یافت. 
شکوفایی مکتب هرات نتیجۀ طبیعی روند مصورسازی مکاتب تبریز و بغداد و تا حدودی 
مکمل و در امتداد مکتب شیراز بوده است. مکتب هرات را می توان به دو دورة تحول تقسیم 
کرد: دورة اول، دوران قبل از سلطنت سلطان حسین بایقرا، یعنی دورة مربوط به نیمۀ اول سدة 
پانزدهم/نهم است و دورة دوم، همان دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا است که با حضور 
کمال الدین بهزاد و آثار بدیع او در نگارگری ایرانی شکل گرفت. درخصوص ویژگی های 
مکتب هرات به طور کلی باید گفت که این آثار از صحنه های قوی و پرتحرکی نسبت به 
نگاره های هم زمان خود در شیراز برخوردار است. زیرا هنرمندان از ترکیب های  متقارن در 
صحنه ها کمتر بهره برده اند. در عین حال رنگ آمیزی و طراحی دقیق و توجه به بازسازی 
مناظر خیال انگیز طبیعت و ارتباط آن با معماری، دست آوردهای مهمی را برای نگارگری 

هرات در پی داشت. )حسینی راد، 1384، 22 و 21(
  حضور تقارن در ترکیب ها و فضاسازی های آثار مکتب هرات از اوایل سدة پانزدهم/

از مکتب شیراز  به کاهش است و همین حضور کم رنِگ تقارن را می توان متأثر  نهم رو 
دانست. زیرا ترکیب ها  و فضا سازی ها در مکتب هرات عموماً دایره وارند که این امر یکی 
دورنما،  رنگ های  هرات  مکتب  در  می آید.  به شمار  هرات  مکتب  اصلی  خصوصیات  از 
آرام آرام از سرخی به آبی وسوسه انگیزی مبدل می شوند و رنگ طال جایگاه ارزنده ای در 
گوشه و کنار نقش های مینیاتور این دوران پیدا می کند که همین تحول در رنگ این دوران 
تأثیر بسزایی در فضاسازی این مکتب چه از نظر معنایی و چه ساختاری داشته است.« )سیف، 

)35 ،1370
این مکتب در اواخر دورة شاهرخ به دورة  تازه ای وارد شد که از تمایزات آن، مناظر 
کوه و تپه هایی است که به شکل اسفنجی و مرجانی کشیده شده اند. صخره ها با رنگ آبی 
فیروزه ای، سبز، صورتی، سرخ و سفید یکی از شاعرانه ترین عناصر مینیاتورهای ایران را نشان 
می دهد که در جهت ایجاد فضاهایی نو در این دوره تأثیر بسیار داشته است. پس از مرگ 

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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شاهرخ برای مدتی نگارگری ایران دچار رکود شد تا اینکه در زمان سلطنت سلطان حسین 
بایقرا )912/1469-873/1507( به اوج  خود  رسید. )پاکباز، 1380، 78(

 در دورة دوم مکتب هرات شاهد آن هستیم که کمال الدین   بهزاد ضمن ادامۀ دست آوردهای 
نیمۀ اول، ویژگی هایی را به آثارش افزود که تا پیش از این دوران بی سابقه بوده است. او در 
آثار خود فضاهایی روزمره و صورت هایی که نشان دهندة فردیت افراد هستند، خلق کرد. آثار 
او عالوه بر اینکه صحنه های خیالی، از یک رویداد واقعی را نشان می دهد، دارای فضاهای 
پرتحرک و الهام گرفته از زندگی روزمره است که تا قبل از او در آثار ایرانی دیده نمی شدند. 
در اغلب آثار او با بخش بندی هایی از فضا، کثرت اشیا و تنوع آدم هایی پرتحرک روبه رو 
می شود؛ ولی این گوناگونی هرگز به آشفتگی نمی انجامد. او به مدد روش های هندسی و 
ترکیِب شکل ها و با بهره گیری از تأثیر متقابل رنگ ها، بخش ها و فضاهای مختلف تصویر 
را به هم مرتب می سازد و فضای کلی و واحدی را در آثار خود خلق کرده است. بهزاد با 
قرار دادن پیکره ها در نظمی دایره وار، حسی از نوعی جنبش درونی در فضا پدید می آورد 
که باعث عدم تفکیک رنگ و شکل در آثار او می شود. این هنرمند برای ایجاد بیان و مفهوم 
بیشتر در آثار خود معموالً سطوح رنگی تخت را با توجه به بیان و مضمون مورد نظرش کنار 

هم قرار  داده است. )پاکباز، 1383، 84 ـ 81(

بررسی کلی فضا در نگارگری های مکتب هرات
مضمون بیشتر نگارگری های ایرانی با الهام از اشعار پارسی صورت گرفته است که در 
این اشعار، عرفان نقش عمده ای را بازی می کنند. با توجه به شناخت کلی از فضا و آشنایی 
با انواع آن در هنر نگارگری، حال در این مبحث به بررسی کلی فضا در نگارگری ایرانی 

می پردازیم.
    همان طور که گفته شد، مضمون نگارگری های ایرانی برگرفته از اشعار پارسی است؛ به 
همین دلیل ویژگی روایتگری و داستانی بودن را در خود حفظ کرده اند و ازاین رو مکان ها 
و حوادث مختلف به طور هم زمان در نگارگری ایرانی نمایش داده می شوند. بدین ترتیب 
فضای نگارگری به روایت داستانی نزدیک می شود و فضای تجسمی گسترش می یابد. هدف 
نگارگری ایرانی، ایجاد فضایی معنوی و ملکوتی و مثالی است در قالب تصویر؛ لذا در چنین 
مسیری سروکار نگارگر ایرانی نه با عالم مادی و محسوس بلکه با آن عالم برزخی و مثالی 
است که مافوق عالم جسمانی و اولین قدم به سوی مراتب عالی تر وجود است. )گودرزی، 

)89-100 ،1386
 »غیاب فضای سه بعدی در نگارگری ایرانی، نه تصادف است و نه به علت عدم مهارت، 
بلکه عنصر اساسی یک فضای کیفی است که می خواهد پیش از هر چیزی »خیالی« باشد، 
فضایی که در آن اشکال متبادر به ذهن، شبیه صور معلق، فاقد ماده و خصوصیات وابسته به 
آن هستند.« )شایگان، 1355، 82( فضا در نگارگری مکتب هرات به چند بخش متناسب 
تقسیم می شود. غالباً اشخاص و وقایع در بخش و فضای میانی و در زیر خط افق تمرکز دارند. 
البته این مورد توسط کتیبه هایی که در بعضی از آثار نگارگری وجود دارد، ایجاد می شود. 
گاه شالود ة فضا و ترکیب بندی، متشکل از عناصر افقی و مورب است. اجتناب از قرینه سازی 
محض به نگارگر امکان می دهد که صحنه های شکار و کارزار را پرجنبش و مجالس بزم 
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و ضیافت را ساکن و آرام مجسم کند که باعث ایجاد فضای بیشتر و نیز فضاهایی معنایی یا 
ساختاری می شود. نگارگر در مکتب هرات، نهایت سنجیدگی را در گروه بندی پیکره ها، 
تنظیم سطوح رنگی و ریزه کاری معماری و منظرة  طبیعی به کار می برد و نیز به مدد رنگ بندی 
بنمایاند. فضاسازی های  دقیق و حساب شده می کوشد تا فضای تصویری را فراخ و عمیق 
بعضی از عناصر بارها تکرار شده، اما این کار همیشه در ترکیب بندی های جدید صورت 
شده؛  پوشیده  پراکنده،  بوته های  و  علوفه  با  اینجا  و  آنجا  کم شیب،  تپه های  است:  گرفته 
گل های رنگارنگ و سنگ های مضرس در کنار جویبارهای ریزان، جا خوش کرده اند؛ شاخ 
و برگ های نازک و تنه های پیچ واپیچ درختان که شاخه های خود را گسترانده اند، مملو از 
برگ و شکوفه اند؛ در این فضاسازی، افسانه های گوناگون با شیوة کاماًل اتفاقی تنظیم و تعبیه 
شده  است. )اپهام پوپ، 1389، 69( »در نگاره ها، اجزای فضا همیشه کامل است، ولی کل 
فضا به ندرت کامل است. مثاًل نمای ایوان همیشه کامل تصویر شده است؛ اما غالباً کل آن 
به تصویر درنیامده است. با این همه از همان کِل ناتمام، کلیت فضا درک می شود.« )فروتن، 

1383، 83 ـ 71(
    سنت فضاسازی مفهومی نیز به قوت خود باقی است به سخن دیگر همچنان با نشانه ای 
انتزاعی از جهان واقعی تعریف می شود. ]...[ در آثار ایرانی ]...[ ساختار، متشکل از ترازهای 
متعددی است که از پایین به باال و اطراف امتداد یافته و غالباً از مرزهای تصویر بیرون رفته اند. 
ترازها به سبب جلوه های شکل و رنگ، دور یا نزدیک به نظر می رسند. فضا هم دوبعدی است 
و هم عمق دارد، هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. هر بخش از فضا مکان وقوع رویدادهای 
خاص و غالباً مستقل است. امور و وقایع مختلف، پیوستگی زمانی و مکانی ندارند؛ اما گویی 
ناظری آگاه همه چیز را در آن واحد می بیند. این نوع فضاسازی چندساحتی بی شک متأثر از 

بینش عرفانی است. )پاکباز،1383، 93 و 83(
    در نگارگری ایرانی، هنرمند با استفاده از یک سری تمهیدات بصری چون رنگ و نور و 
سطح به نمایش جلوه هایی خاص از آن ها در عالم خیالی نگارگری می پردازد که نمونۀ بارز 
آن را در مکتب هرات و آثار بهزاد می توان دید. در فضاسازی های نگارگری های ایرانی، 
روح اسالم و آداب معنوی به خوبی دیده می شود و ارتباط نزدیک و باطنی میان اسالم و هنر 
به ویژه ارتباط عرفان اسالمی با هنر باعث شد تا بسیاری از هنرمندان راز آشنایی تفکرات 
عرفانی خود را با تأویلی تجسمی به صورت آثار نمادین هنری در قالب طرح و نقش های 
زیبا و به شکل تجریدی ارائه کنند. نگارگری ایرانی در تمامی دوران و نیز در مکتب هرات 
مبتنی بر تقسیم بندی منفصل فضای دوبعدی تصویر شده است زیرا فقط از این طریق است که 
می توان هر افقی از فضای دوبعدی نگارگری ایرانی را نشان رتبه ای از وجود و نیز از جهتی 
دیگر مرتبه ای از عقل و آگاهی دانست و بیننده را از افق حیات عادی و وجود مادی و وجدان 
روزانۀ خود به مرتبه ای عالی تر ارتقا  داد. حتی در نگارگری هایی که فضا یکنواخت و متصل 
است، نمای فضای نگاره کاماًل با خصلت دوبعدی خود از فضای طبیعی و سه بعدی اطرافش 
متمایز شده است و بنابراین فضا خود، نمودار )نشان دهندة ( فضای عالمی دیگر است که با 

نوعی آگاهی غیر از آگاهی عادی بشری ارتباط دارد. 
نگارگری دوران هرات و دیگر دوران ها دارای حرکت است از افقی به افق دیگر، بین 
فضای دوبعدی و سه بعدی؛ اما هیچ گاه این حرکت به فضای سه بعدی محض منجر نمی شود 

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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زیرا اگر چنین بود نگاره از عالم ملکوت سقوط کرده و چیزی جز تکرار پدیده های طبیعت به نحوی ناقص نبود. در مکتب هرات عالوه  بر 
حضور و نمایش عالم ملکوتی، شاهد ایجاد حرکتی برگرفته از زندگی روزمرة انسان ها نیز هستیم. )تجویدی، 1379، 34 و 32( هنرمندان در 
مکتب هرات از تلفیق و کنار هم قرار دادن انواع فضاها موفق شده اند یک فضای کلی و واحدی خلق کنند که دارای ساحت های مختلفی 

است و این فضای کلی عالوه بر نمایش فضایی مثالی و خیالی، فضاهایی از زندگی عادی و روزمرة  آن دوران را نیز به تصویر می  کشد.
آثار مورد نظر برای تجزیه و تحلیل فضا، آثاری هستند که فضای باز و فضای بسته را با تعداد پیکره های کم و زیاد نمایش می دهند تا 

بدین ترتیب بررسی فضا، روی چند نمونه اثر با ساختار فضایی متنوع صورت گرفته باشد. 
آثار نگارگری و خصوصاً آثار نگارگری مکتب هرات عالوه  بر تمایزات، شباهت هایی نیز دارند. هنرمند در نگارگری ایرانی و خصوصاً 
نگاره های مکتب هرات با استفاده از یک سری تمهیدات بصری مانند رنگ و نور و سطح، به نمایش جلوه هایی خاص از عناصر بصری، در 

عالم خیالی و مثالی از نگارگری ایرانی می پردازد. 
هدف نگارگر ایرانی ایجاد فضایی معنوی، ملکوتی و مثالی، در قالب تصویر است.  فضاهای رنگی، فضای هم زمانی که در مباحث قبل 
توضیح داده شد و فضاهای کم عمق که در این نوع از فضا هنرمند با کوچک و بزرگ کردن و تنوع در فرم عناصر، قصد دارد تصوری 
از عمق ایجاد کند. فضاهای پُر و خالی یا همان فضاهای دارای تزیین و بدون تزیین، فضاهای مثبت عناصری که قبل از فضای منفی دیده 

می شوند و تأکید بصری روی آن ها که گفته می شود، این چند نوع از فضا را می توان در آثار ذیل مشاهده کرد.   
غالباً اشخاص و وقایع در فضای میانی و زیر خط افق تمرکز دارند. البته این مورد توسط کتیبه هایی که در بعضی از آثار نگارگری وجود 
دارد، ایجاد می شود. در این دوره، اجتناب از قرینه سازی محض به نگارگر امکان می دهد که فضاهای شکار و کارزار را پرجنبش و مجالس 
بزم و ضیافت را ساکن و آرام مجسم کند. پالن ها به سبب جلوه های شکل و رنگ، باعث ایجاد و تصور فضاهای دور یا نزدیک می شوند. 
ساختارها و فضاهای پیچیده، متشکل از پالن های متعددی است که از پایین به باال و اطراف امتداد یافته و غالباً از مرزهای تصویر بیرون 
رفته اند. در آثار این دوره، فضا هم دوبعدی است و هم عمق دارد، هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. هر بخش از فضا، مکان وقوع رویدادهای 
خاص و غالباً مستقل است. در آثار انتخابی، انواع فضا با خطوط و سطوحی رنگی وجود  دارد که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و دارای 

جنبه های بیان گرا و عاطفی اند. همچنین فضاها و ترکیب بندی هایی وجود  دارد که متشکل از عناصر مورب و دایره وار هستند.
اولین اثر: بهرام گور، اژدها را می کشد. این اثر برگرفته از نسخۀ خطی خمسۀ نظامی هرات است که هم اکنون در موزة بریتانیای لندن 

نگهداری می شود. )تصویر1(
هنرمند، این اثر را در فضایی باز و برگرفته از طبیعت به تصویر کشیده است. در این نگارگری، پیچیدگی فضا که در بعضی از آثار 
این دوره وجود دارد، کمتر به چشم می خورد  شاهد فضای فراخ تر و بازتری هستیم. نقاط سفیدرنگ در تصویر 1/1، نشان دهندة  فضاهای 
کم تزیین و یا بدون تزیین و همچنین نمایش فضاهای خالی و منفی اثر است. سطوح مشکی با هاشورهای سفیدرنگ در تصویر 2/1 که شامل 
تپه ها و درخت ها و سایر عناصر می شود، فضای مثبت و پُرتزیین اثر را نشان می دهد. فضای کلی اثر از پایین و باال به اطراف امتداد یافته و از 
فضای داخل کادر خارج شده و تحرک در اثر را تشدید کرده است. تصویر 3/1 نیز نمایشی از فضاهای پُرتحرک است. کنار هم  قرار گرفتن 

این فضاها و پیوستگی آن ها سبب ایجاد فضای واحد و دارای ساحت های مختلف شده است. 
البته این نوع برخورد با فضا را در همۀ آثار مکتب هرات می توان دید. مثاًل در اثری که منسوب به مظفر است )تصویر 2( و مانند اثر بهزاد، 
فضایی بیرونی را نشان می دهد، گروه بندی پیکره ها، تنظیم سطوح رنگی و منظرة طبیعی به کمک رنگ بندی دقیق و حساب شده، باعث 
فراخی و تصوری از عمق در فضای کلی تصویر شده است؛ تمامی عناصر در فضایی باز و برگرفته از طبیعت به تصویر کشیده شده اند. سطوح 

سیاه رنگ در تصویر 2/1 نشان دهندة  فضاهای خالی و کم تزیین است.
سطوح هاشورخورده در تصویر 2/2 نمایشی از فضاهای شلوغ و پُرتزیین اثر است. به سبب وجود کتیبه ها در باالی اثر، بیشتر پیکره ها 
در بخش میانی اثر قرار گرفته اند. شکل قرارگیری عناصر و پیکره ها سبب شده است فضای کلی اثر دارای تحرک  باشد که توسط سطوح 
سیاه با خطی سفیدرنگ نشان داده شده  است. )تصویر 2/3( در این اثر گسترش فضا از پایین به باال بوده فضایی چندساحتی از ترکیب دیگر 

فضاها ایجاد شده است.
دومین اثر: مربوط به بوستان سعدی است که گریز حضرت یوسف از زلیخا را به نمایش می  گذارد. این کار اثر بهزاد و مکتب هرات است. )تصویر 3(
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تصویر1: خمسه نظامی. بهرام گور اژدها را می کشد، اثر بهزاد، 
هرات، موزه بریتانیا. لندن

تصویر3/1: راست، نمایشی از 
فضاهای پُرتحرک.

تصویر2/1: چپ، سطوح مشکی با 
هاشورها تپه ها.

تصویر1/1: سطوح سفید رنگ فضاهای کم تزیین و یا بدون 
تزیین )فضای منفی(                                        

هنرمند، این اثر را در فضای بسته )معماری( به تصویر کشیده است که در آن شاهد 
نمایش هم زمان فضاهای داخلی و خارجی یک بنا هستیم. فضاهای کم عمق و بالعکس آن 
در این اثر به خوبی به نمایش درآمده است. در این نوع از فضا، هنرمند با کوچک و بزرگ 
کردن عناصر، قصد دارد بر تصوری از عمق ایجاد کند )مانند پیکره و معماری و عناصر خود 
معماری(. سطوح سفید در تصویر 1/3 نشان دهندة  فضاهای پُرتزیین و شلوغ اثر و سطوح 
سیاه در تصویر 2/3 نمایشی از فضاهای خالی و منفی و فضاهای داخلی اثر است. خطوط 

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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سفیدرنگ در تصویر 3/3 فضای پرتحرک در پیکره ها و معماری را 
نمایش می دهد که با استفاده از خطوط و سطوح افقی، عمودی، مایل 
و مورب ایجاد شده اند که عالوه بر ایجاد تحرک، سبب ایجاد فضاهای 

مفهومی و معنایی در نگاره نیز شده  است. 
به  معماری  ریزه کاری  و  رنگی  سطوح  تنظیم  پیکره ها،   جایگاه 
کمک رنگ بندی دقیق و حساب شده باعث فراخی و عمق در فضای 
به سبب جلوه های شکل و رنگ،  اثر  تصویری شده است. پالن های 
اثر،  این  ایجاد کرده اند. در  را  نزدیک و عمق در فضا  یا  تصور دور 
مشاهده  هنرمند  موردنظر  بیان  و  موضوع  با  متناسبی  رنگی  فضاهای 
می کنیم که باعث ایجاد فضای معنایی و بیانی نمادین در نگاره نیز شده 
است. سطوح خاکستری در تصویر 4/3 نمایشی از فضاهای خارجی 
اثر است. فضای کلی اثر و گسترش آن از پایین به سمت باال و اطراف 
است. )تصویر3/3( در فضاسازی های این اثر، روح اسالم، آداب معنوی 
و ادبیات به خوبی دیده می شود که با ابیاتی از بوستان سعدی، این امر 

تشدید شده است.    
این  دهد  می  نشان  را  حمام  در  مأمون  نظامی،  خمسۀ  از  اثر:  سومین 
تصویر مربوط به مکتب هرات است که اکنون در موزه بریتانیای لندن 

نگه داری می شود)تصویر4(
هنرمند در این اثر با استفاده از تمهیدات بصری سعی کرده فضاهای 
مختلف را نمایش دهد. فضاهای واقعی و روزمره و پرتحرک را در 
این اثر می توان مشاهده کرد؛ سطوح سیاه همراه خطی سفید در تصویر 

تصویر2: خمسه میر علی شیر نوائی، شیخ عراقی 
به هنگام جدا شدن از دوست خود، منسوب 
به مظفر، هرات، کتابخانه بودلیان، آکسفورد، 

انگلیس

تصویر3/2: فضای کلی اثر، تحرک توسط 
سطوح سیاه با خطی سفیدرنگ 

تصویر1/2: سطوح سیاه رنگ فضاهای خالی تصویر2/2: نمایشی از فضاهای شلوغ و پُرتزیین اثر.
و کم تزیین.                                      
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1/4 نشان دهندة فضای متحرک در این اثر است و حرکت و پیشرفت فضا از پایین به سمت باال 
و اطراف است. سطوح هاشورخورده در تصویر 2/4، فضاهایی پُرتزیین، شلوغ و مثبت اثر را 
نمایش می دهند و دیگر بخش ها مانند تصویر 4/4 نشان دهندة فضاهای خالی و کم تزیین هستند. 
فضاهای رنگی در این اثر دارای بیانی واقع گرا بوده و باعث تشدید فضای واقعی اثر شده اند. 
)تصویر4( سطوح و خطوط افقی و مورب و دایره وار، حرکت بیشتری در کار ایجاد کرده است 
)تصویر5/4(. فضاهای داخلی و خارجی و میانی به ترتیب با سطوح رنگی در )تصویر4/4( به 

تصویر3:بوستان سعدی، گریز 
حضرت یوسف از زلیخا، اثر بهزاد، 

هرات، 1488/ 893.

تصویر1/3: سطوح سفید نشان از  
فضاهای پُرتزیین و شلوغ.                                      

تصویر2/3: سطوح سیاه نمایشی از 
فضاهای خالی و منفی و فضاهای 

داخلی .                                     

تصویر3/3: خطوط سفید رنگ در 
فضای پرتحرک، در پیکره ها.                                     

تصویر4/3: سطوح خاکستری 
نمایشی از فضاهای خارجی اثر.                                     

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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نمایش گذاشته شده اند: سطح سیاه رنگ، فضای داخلی؛ سطح سفیدرنگ، فضای میانی؛ سطح 
هاشورزده، فضای خارجی و سطح خاکستری، فضای خارجی.

تصویر4:خمسه نظامی، مأمون 
در حمام، اثر بهزاد، هرات، موزه 

بریتانیا، لندن.

تصویر1/4: سطوح سیاه همراه 
خطی سفید نشان دهند از  فضای 
متحرک.                                      

تصویر2/4: سطوح هاشورخورده 
نمایشی از فضاهایی پُرتزیین، شلوغ 
و مثبت اثر.                                  

تصویر3/4: فضاهای داخلی و 
خارجی و میانی با سطوح رنگی 

در اثر.                                  

تصویر4/4: فضاهای خالی و 
کم تزیین اثر.                              

تصویر5/4: سطوح و خطوط افقی و 
مورب و دایره وار سبب ایجاد حرکت 
بیشتر در اثر.                                     
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نتیجه گیری
باتوجه به تمام ویژگی های بیان شده از مکتب هرات و بهره گیری این مکتب از عناصر تجسمی، برای بیان 
مفهوم و معنای مورد نظر خود که نشئت گرفته از کتب ادبی است؛ می توان گفت که هنرمندان در این دوره با 
اجتناب از یک سری موارد چون قرینه سازی محض، برای ایجاد حرکت در آثار و استفاده از یک سری موضوعات 
با فضاهای روزمره و عادی سعی کرده اند، آثاری خلق کنند که عالوه  بر نمایش یک فضای خیالی، موضوع واقعی 

و روزمره  را نیز به مخاطب ارائه کند. 
شاخص ترین برخورد با مفهوم فضا در این دوره را می توان در آثار کمال الدین بهزاد مشاهده کرد. بهزاد سعی 
داشته آثاری متفاوت از همه نظر خصوصاً فضاسازی ارائه دهد. در آثار او، فضا هم دوبعدی است و هم عمق دارد، 
هم یکپارچه است و هم ناپیوسته. هر بخش از فضا، مکان وقوع رویدادهای خاص و غالباً مستقل است. با توجه 
به بررسی های صورت گرفته می توان به این نتیجه نیز رسید که هنرمندان نگارگر در مکتب هرات و کمال الدین 
بهزاد، به عنوان پیش قراول آن ها، با کنار هم قرار دادن انواع فضاها از فضای رنگی و... توانسته اند فضایی واحد 
و پیوسته و کلی ایجاد کنند که مخاطب در اولین نگاه خود ابتدا فضای کلی اثر )فضای مثالی و هم زمانی( را 
مشاهده و درک خواهد کرد. با تجزیه و تحلیل هر اثر و دقت بیشتر متوجه  این امر خواهیم شد که این فضای 
مثالی و چندساحتی در آثار هنرمندان این عصر و خصوصاً آثار کمال الدین بهزاد از به هم پیوستن انواع فضاها 
ایجاد شده است. بهزاد با استفاده از این مورد در صدد بیان های مد نظر خود بوده است. در آثار انتخابی از بهزاد، 
شاهد ایجاد انواع فضا با خطوط و سطوح رنگی  ای  هستیم که در کنار هم قرار گرفته اند و دارای جنبه های بیان گرا 

و عاطفی هستند.
نمودار مختصری از شکل گیری فضا در آثار بهزاد )مکتب هرات(

ویژگی های کلی مکتب هرات

 عدم قرینه سازی     تغییر شکل و رنگ ها به آبی و طالیی و اکر       حضور حرکت و جنبش)ترکیب دایره وار(

فضای کلی )واحد( در هر اثر تشکیل شده از:

                 فضاهای رنگی       فضای مثبت و منفی    فضای روزمره و عادی      فضای هم زمانی       
 فضای مثالی

                   )معنایی و حسی(        )پُر و خالی(                                  )چندساحتی(

ایجاد فضای واحد و پیوسته با عدم تفکیک در رنگ و شکل

بررسی فضا در نگارگری ایرانی با تأکید بر منتخبی از آثار بهزاد/ زینب مظفری خواه/ مصطفی گودرزی
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