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 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته گرافیک دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی
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 شیراز دانشگاه صنایع دستیرشته  کارشناسی التحصیلدانشجوی فارغ
(Email: faridetajalli@yahoo.com) 

 

 

 چكيده

ی گارگری بود. از جملهسرآغاز احیای فرهنگ و هنر در ایران و به ویژه رونق بخش هنر نی تاریخی تیموری دوره

باشد. وی نخستین نقاشی است که اسلوب الدین میترین نگارگران این دوران، بهزاد، ملقب به کمالشاخص

های ی سنتی مخصوص ایرانیان را به وجود آورد. بهزاد نمایندهنقاشی مغولی را در ایران متروك ساخت و شیوه

توان تاثیر ش پیش از اسالم ایران نیز قابل مقایسه است زیرا میی خویش است.کارهای بهزاد حتی با نقوگذشته

های خاص خود را دارد ی تیموری نیز برجستگیی معماری دورههندسهها را بر آثار این هنرمند مشاهده کرد. آن

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه شود. که از عناصر مهم زیبایی شناسی هنر در این دوره محسوب می

تحلیلی _روش تحقیق به صورت تاریخی های استاد بهزاد می باشد.کارگرفته شده در نگارهزیینات کاشیكاری بهت

 نگاره 4دراین تحلیل  باشد.های علمی معتبر میای و اسنادی، سایتآوری اطالعات، کتابخانهاست. ابزارهای جمع

ی برون (نگاره1ایم:قابل تشخیص است به کارگرفته استاد را که درآن عنصرمعماری و تزیینات کاشیكاری به خوبی

های ویژگی (گریز یوسف از زلیخا.4(حضرت محمد)ص(و صحابه.3(مجادله در محكمه قاضی.2و درون یک مسجد.

های بهزاد عبارت اند از: استفاده از رنگ طالیی و الجوردی، استفاده از نقوش هندسی، های نگارهبارز کاشی

ها غالبا در قسمت هایی به خط ثلث. محل قرارگیری نقوش کاشییمی و گلدار( و کتیبهگیاهی) به ویژه اسل

های قرینه، تكرارهای منظم و ها در تمام آثار به صورت ترکیبنقوش کاشیباشد. ها میمحراب، ایوان، رواق و ازاره

ویژه آثاری با عناصر معماری از بهزاد برای خلق آثار خود به  اند.های هندسی به تصویر کشیده شدهگاها در قاب

نقوشی که او در  توان به منابع عینی و ذهنی اشاره کرد.منابع گوناگونی استفاده کرده است که به طور سنتی می

ی قرارگیری آن ها در اثر بسیار ملهم از هنر کاشیكاری عهد بخش کاشیكاری آثارش استفاده کرده و نحوه

 گیرد.گرایی او و نگاه نكته سنجش به محیط اطراف نشات میگی واقعتیموری است. که این نكته از ویژ
 

 نقوش سنتی.، الدین بهزاد، تزیینات کاشیكارینگارگری، دوره تیموری، کمالواژگان كليدي: 
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   مقدمه -1

 معمول بوده است.تصویری این سرزمین  هنر در ترین روزگارنگاری)استیلیزاسیون(، نمادپردازی و آذینگری ازکهنچكیده

بخوانیم، یعنی هنری « نقش مطلق هنر» ایران را هنر ( آرتورپوپ می نویسد: شاید بسیاراشتباه نكرده باشیم اگر1334پاکباز،(

تزئینی به موسیقی مرئی تعبیرشده  که باید مانند موسیقی و معماری تلقی شود. راستی هم غالبا مهم ترین نمونه های هنر

معنا و موثر، و در هیئتی که دارای قدرت تاثیر  نر از زیبایی و کمال اجزا، و حسن ترکیب آن ها به صورتی بااست، زیرا که این ه

باشد حاصل می شود و هرگز اشیا را با صفات اصلی که معرف جنبه ی خارجی یا جاندار آنهاست نمایش نمی 

سرآغاز احیای فرهنگ چرا که این دوره ی تاریخی  .هنر نگارگری در دوران تیموری به حد اعالی خود رسید (1333دهد.)پوپ،

شهر  (1331با برنامه های سیاسی و نظامی اش پیوستگی داشت.)رهنورد، واقع سیاست فرهنگی تیمور و هنر در ایران بود. در

کمال الدین استثنایی بود که  بهترین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار داشته، و در این شرایط هرات در آن زمان در

 بهزاد پا به عرصه ی هنر گذاشت.

سواالت های استاد بهزاد می باشد. کارگرفته شده درنگارههدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه تزیینات کاشیكاری به

( آیا نقوش طراحی 2( ویژگی های کاشیهای نقش بسته بر نگاره های بهزاد کدامند؟ 1تحقیق به این صورت می باشند که: 

چرا که از نظر نگارندگان این فرضیه مطرح است که نقوش کاشیكاری ده در نگاره ها از موارد عینی الهام گرفته شده اند؟ ش

دراین موجود در آثار بهزاد، نقوشی صرفا تزیینی نبوده و اینان همگی الهام گرفته از موارد عینی موجود در آن دوران بوده اند. 

ی (نگاره1ایم:آن عنصرمعماری و تزیینات کاشیكاری به خوبی قابل تشخیص است به کارگرفتهاستاد را که در نگاره 4تحلیل 

 (گریز یوسف از زلیخا4(حضرت محمد)ص(و صحابه.3(مجادله در محكمه قاضی.2برون و درون یک مسجد.

الت زیادی به رشته ی درباب هنرنگارگری درایران و هنرمند برجسته ی این عرصه، کمال الدین بهزاد، کتب گوناگون و مقا

تحریر درآمده است.حتی محققان و هنرشناسان غربی نیز به دلیل اهمیت و ارزش هنری نگاره های ایرانی زبان به توصیف و 

ی تمجید گشوده اند و نتیجه ی پژوهش های خود را به صورت کتاب و مقاله دراختیار عالقه مندان قرارداده اند. و نیز در زمینه

های متعددی وجود دارد. با این حال منبعی که به طور خاص به موضوع تزیینات کاشیكاری تیموری نیز کتابکاشیكاری عصر

تاکنون پژوهش های بسیاری درباب آثار و سبک نگارگری  های استاد بهزاد بپردازد توسط نگارندگان یافت نشده است.درنگاره

( که در باره آثار استاد 1332)"کمال الدین بهزاد"آریان در کتاب  پژوهش قمرکمال الدین بهزاد صورت گرفته است. از جمله 

( که در این اثر عالوه بر بررسی 1331اثر یوسف اسحاق پور) "مینیاتور ایرانی، رنگ های نور: آینه و باغ "بهزاد می باشد. کتاب 

یادنامه ی کمال الدین "کتاب  است. آثار مینیاتورهای ایرانی، در بخشی از کتاب خود به موضوع آثار بهزاد نیز پرداخته

فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران به منظور بزرگداشت ( به کوشش صغری بانو شكفته و توسط موسسه 1332)"بهزاد

 عصر فرمانروایی سلطان "صورت گرفت و شامل مقاالتی چند درباره آثار و زندگی استاد می باشد. مقاله الدین بهزاد کمال

نوشته  ، از مجموعه مقاالت همایش بین المللی کمال الدین بهزاد"زمینه ساز شكوفایی هنرکمال الدین بهزاد حسین بایقرا

صفحه، بر شرح دوران حكومت حسین بایقرا پرداخته است. دورانی که زمینه ساز حضور هنرمندی  22شیرین بیانی که در 

، از یادنامه ی "جلوه های ابداع در آثار کمال الدین بهزاد"ان (، در مقاله ای با عنو1332حبیب درخشانی ) چون بهزاد بود.

بهزاد در اندیشه معاصر: ( در مقاله 1332و بررسی سبكی هنر بهزاد پرداخته است. جلیل ضیاءپور)آثار کمال الدین بهزاد، به 

به خصوصیات مهم  رسیده است، مجله هنر به چاپ 73که در شماره  کمال الدین بهزاد پرشورترین و باسلیقه ترین نقاش ایرانی

پرداخته  بررسی آثار بهزادنوشته م. اشرفی به  " بهزاد و شكل گیری مكتب مینیاتور بخارا "در کتاب  سبک بهزاد پرداخته است.

بر  گدایی"تطبیق تزیینی معماری دوره ی تیموری در آثار کمال الدین بهزا با تاکید بر نگاره  "شده است. در مقاله ای با عنوان 

مجله نگره به چاپ رسیده است، مطالعه  27( که در شماره 1312نوشته مهناز شایسته فر و فاطمه سدره نشین) "در مسجد

 پایان نامهصورت گرفته است.  "گدایی بر در مسجد"تطبیقی بین آثار معماری دوران تیموری با آثار کاشیكاری نگاره 

بررسی نقوش کاشیكاری دوره ی ( که به 1312) عسگریبه کوشش مولود  ازکارشناسی، دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیر

 پرداخته است. تیموری
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 روش تحقيق

نمونه های موجود در این پروژه به  روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است که با رویكردی تاریخی انجام می گیرد.

رت گرفته است. روش گردآوری اطالعات در این پژوهش، از صورت مطالعه موردی بوده و با تكنیک مشاهده و تحلیل اسناد صو

های موردی به طور تصادفی صورت گرفته و سعی شده تا از گردآوری نمونه باشد.ای در فضای واقعی و مجازی مینوع کتابخانه 

هزاد با عنوان های نمونه از نگاره های ب 4ی آماری که در دسترس بوده استفاده گردد. در این پژوهش تالش می شود جامعه

مورد  "( گریز یوسف از زلیخا4(حضرت محمد)ص(و صحابه.3(مجادله در محكمه قاضی.2ی برون و درون یک مسجد.( نگاره1"

 بررسی قرار گیرد.

 

 

 بهزاد -2
 وی ادرباب داستان اوایل حال بهزاد اطالعات دقیق درستی در مآخذ موجود باقی نیست. شواهد و قرائن نشان میدهد که ظاهر

( الزم به ذکر است که دکتر محمد چغتایی 1332.)آریان، یا چند سالی پیش از آن والدت یافته استه.ق  332درحدود سال 

، و روئین پاکباز در دائره المعارف هنر  .قه344در مقاله ای تحت عنوان سخنی پیرامون هنر بهزاد و آقارضا سال تولد او را 

-ه. ضبط نموده و به گفته342ف کتاب سرامدان هنر،کریم طاهرزاده بهزاد تبریزی، تولد بهزاد راچنین مؤلدانند. هممی .قه317

( بهزاد دریک خانواده ی کم بضاعت 1332ی احمد سهیلی خوانساری در اواسط نیمه ی دوم قرن نهم به دنیا آمد.)بانوشكفته، 

نام اصلی او بهزاد و لقبش کمال الدین بوده است.)عثمانوف، ی علی احمد نعیمی، کاسب در شهر هرات به دنیا آمد. بنابر نوشته

( بهزاد درحدود بیست سالگی توانست خود را هنرمند و نقاشی توانا معرفی کند. امیرعلیشیر و سلطان حسین که خود 1332

الدین محمد یناز توصیف های ز (1331سی، و)کاو.دربار پذیرفتند همواره حامی هنرمندان جوان بودند، به زودی او را در

توجه به خطوط اصلی  را که مورد مهر یا غضب سلطان بوده اند، با چهره های اشخاص معتبر می آید که او واصفی چنین بر

بر نقایص و عیوب آن ها، به گونه ای تمسخرآمیز به تصویر می کشیده است و صفات و خصوصیات آنان  چهره و قامت و تاکید

نام دیگری « کاریكاتور» گشته. براین نوع نقاشی، جزاخته و موجب سرور و شادمانی سلطان میسگر میرا در این خطوط جلوه

 ( 1333جهان نیز نامید.)بیانی،  معتبر« کاریكاتوریست»نمی توان نهاد. شاید باید او را به تعبیر امروزی اولین 

علوم است که او در دربار سلطان توفیقی تمام یافته از لقبی که سلطان حسین به بهزاد اعطا کرده و او را مانی ثانی نامیده، م

به موجب فرمان همایون سلطان حسین بایقرا به سمت کالنتر)رئیس(  .قه.331(کمال الدین بهزاد درسال 1333است.)آژند، 

 در 123ی صفوی درسال اهمیت انتصاب بهزاد به ریاست کتابخانه (1331سی، وی سلطنتی هرات منصوب شد)کاوکتابخانه

ری تبریز از سوی شاه اسماعیل که با فرمانی مملو از اصطالحات پرشان و شوکت همراه بود، نه تنها نشان از اقتدار و حیثیت هن

درمورد سال  (1333شد.)آژند، های مقام منیع و برین این هنرمند در ایام صفویان برشمرده میاو بود بلكه از نخستین بازتاب

توان  این سال ها بدلیل کهولت سن و ناتوانی دیگر قول فراوان است. اما می توان دریافت که در های پایانی زندگی بهزاد نقل

تاز تاریخ هنر کرده است. به گفته ی محققین یكهآفریدن نقش را نداشته و بیشتر وقت خود را صرف تعلیم شاگردان می

عارف و شاعر  رفانی را وداع گفت. قبروی در جنب مزاره.ق. درتبریز دا142نگارگری ایران، استادکمال الدین بهزاد، درسال 

 -کمال خجندی و کمال الدین بهزاد-معروف کمال خجندی در باغ کمال تبریز واقع شده است. این باغ به سبب دفن دو کمال

 (1333)آژند، درآن، به باغ کمال شهرت دارد.
وك ساخت و شیوه ی خوش مخصوص ایرانیان را به وجود ایران متر بهزاد نخستین نقاشی است که اسلوب نقاشی مغولی را در

بهزاد نه تنها مكتب نقاشی دوره ی تیموری را به حد کمال رسانده است بلكه می توان وی را موسس مكتب  (1333آورد.)بیانی،

امپراطوری  آورد و از همه باالتر اینكه هنر بهزاد در کشورهای همجوار به خصوص در هندوستان و نقاشی صفوی هم به شمار

توان گفت که بهزاد نماینده ی سنت های گذشته ی خویش ( می1332عثمانی تاثیر فراوان داشته است.)میرجعفری،

است.کارهای بهزاد حتی با نقوش پیش از اسالم ایران نیز قابل مقایسه است زیرا می توان تاثیر آن ها را بر آثار این هنرمند 
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عالم نقاشی ایرانی است. همچنین  لس و پرده های نقاشی بهزاد مجالی ظهور ابداعات در( مجا1333مشاهده کرد.)نامور مطلق،

توان گفت که بهزاد افق های جدیدی فراروی هنرمندان دیگر گشوده و به تعبیر خواجه ی شیراز، طرحی نو درافكنده می

 (1332است.)درخشانی،

 

 بررسي تزيينات كاشيكاري در نگاره هاي استاد بهزاد -3
اسالمی  تمامی ادوار گردید و در کاشیكاری همانند آجرکاری و گچكاری با شیوه ی جدید آغاز ی اسالمی به تدریج هنردوره در

محققان براین عقیده اند که ایران اولین کشوری  به دو علت )آرایش و استحكام بخشی به بنا( کاربرد ویژه ای یافت. بسیاری از

ازجمله دوره های شكوفایی هنر معماری و در  (1331.)کیانی،شده بهره گرفته است عامل یاد است که از کاشیكاری به عنوان دو

هندسه ی معماری دوره ی تیموری نیز برجستگی های خاص خود توان عهد تیموری را نام برد. راستای آن هنر کاشیكاری، می

این هندسه موجب پردازش های منظم در معماری  شود.را دارد که از عناصر مهم زیبایی شناسی هنر در این دوره محسوب می

 عصرطالیی و شكوفایی هنرکاشیكاری معرق، (1333و نگارگری و همچنین تذهیب دوره ی تیموری شده است.)نامورمطلق،

ایلخانی، دوره ی تیموری و صفوی تعلق دارد. در توسعه ی کاشیكاری معرق، استادکاران و  یكی از انواع کاشیكاری  به اواخر

نرمندان دوره ی تیموری نقش مهم تری داشته و در گسترش آن به ویژه در شرق ایران، فعاالنه کوشیدند. تنوع نقوش به ه

اما بیشترین سهم را دراین میان  کارگرفته شده نیز بسیار زیاد است. ازنقش های هندسی،گیاهی و ترکیبی گرفته تا معقلی.

نقوش هندسی نظم را به خوبی نمایان می سازند و از لحاظ بصری دارای ارزش نقوش هندسی به خود اختصاص داده اند. زیرا 

بسیاری هستند همچنین باعث تمرکز ذهن و نگاه بیننده می شوند. این نكته دلیل پختگی بسیاری ازنقوش به کاررفته 

 (1312درکاشیكاری تیموری است.)عسگری،

( 1332)قاضی زاده، .ه محیط خودنمایی قهرمان داستان را می سازندبهزاد، طبیعت و معماری نه صرفا پس زمینه، بلك درآثار

سنتی می توان به  منابع گوناگونی استفاده کرده است که به طور معماری از خود به ویژه آثاری با عناصر بهزاد برای خلق آثار

که  پیشین و معماری های دوران خود رآثا توان به نقوش معماری درمنابع عینی و بیرونی می منابع عینی و ذهنی اشاره کرد. از

ی بهزاد مورد منابع ذهنی و درونی می توان به تخیل هنرمندانه آن ها را دیده یا وصف شان را شنیده است اشاره کرد. اما در

ات نگاره هایش بیشترین تزیین زمان حیات بهزاد، بهترین دلیلی است که باعث شده او در اهمیت هنرکاشیكاری در اشاره کرد.

 (1333)درخشانی،اختصاص دهد. بنا را به این هنر

نگاره از آثار استاد را که درآن عنصر معماری و تزیینات کاشیكاری به خوبی قابل تشخیص است، مورد تحلیل  4دراین پژوهش، 

 قرار گرفته اند:

 زلیخا یوسف از زگری(4 حضرت محمد)ص( و صحابه(3 محكمه قاضی مجادله در(2 نگاره ی برون و درون یک مسجد(1
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 نگاره ي برون و درون يك مسجد -3-1

 
 (1332)آریان، نگاره ی برون و درون یک مسجد -1تصویر

ایرانی، رنگهای ناب آن است. درخشش رنگهای مرئی، آزادی  کننده وشكوه مینیاتورسرچشمه ی زیبایی سحرآمیز و خیره

مینیاتورهای  ها و هماهنگی های ظریف، وجه امتیازیزه کاریمطلق، ظرافت و حساسیت دقیق، چندین گونگی، بیكرانگی ر

ی کامل یک در این نگاره بهزاد تقریبا مجموعه (1331زیبای ایرانی از شاهكارهای نقاشی چینی و غربی است.)اسحاق پور،

ه دو قسمت بیرونی و مسجد را به تصویر کشیده است که آن را به لحاظ مفهومی می توان با خطی افقی از  باالی دیوار مسجد ب

نیز این ویژگی ها به وضوح مشهود می  (1)تصویراز بهزاد دراین نگاره( 1312دورنی تقسیم کرد. )شایسته فر و سدره نشین، 

زیبا استفاده شده است. بهزاد درنگاره  نقوش گیاهی به ویژه اسلیمی های بسیار نقوش هندسی از کنار دردر این اثر،  باشند.

رنگ هایی که استاد استفاده  رحتی با دقت بازاره بناها بهره گرفته است. نقوش هندسی در معماری زمانه از های خود به رسم

نقوش آجری تشخیص داد. دراین مورد خاص تلفیق کاشی و آجر بهترین گزینه است. کرده است می توان نوع کاشیكاری را نیز

به صورت عقبگرد)پادساعتگرد( در دو صورت طرح با رنگ روشن در این قسمت شامل سواستیكا)چلیپا(ی سه پر می باشد که 

نگاره حتی نوع نقشی که استاد بهزاد ترسیم  بخشی از در (2)تصویر.به تصویر کشیده شده اند در زمینه ای تیره و بالعكس،

در "(3تصویرکتب هندسه نقوش، شش و ترنج شمسه دار گفته می شود.) کرده کامال قابل تشخیص است. نقشی که به آن در

این اثر، بافت ریز و درشت در تزیینات دیوارها دوری و نزدیكی را القا می کند و همچنین تزیینات با نقوش هندسی و تذهیب 

عالوه بر اینكه نوعی آرایش صفحه است، بر زمینه ای خاص نیز تاکید می کند.)از جمله منبری که تمام تزیین آن با نقوش 

اختمان شده است، هم آمیزی درجات مختلف رنگ ها و سمیزی آآنچه موجب غنای رنگ ه(. هندسی و رنگ کرم ترکیب شد

 (1332)م. اشرفی، "فراوانی کاربرد رنگ طالیی است که تاثیر خیره کننده ی درخشانی در رنگ آمیزی ایجاد کرده است
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                                              3تصویر                                                                                    2تصویر

این نقوش با استفاده از عنصر تكرار و استفاده ازنقوش اسلیمی نیز به ویژه طرحی معروف به دهان اژدری به خوبی نمایان است.

 (7و4)تصویرنیز به صورت قرینه قسمت هایی از نگاره مذکور را پوشش داده اند.

     
                                                        7تصویر                                                                    4تصویر               

ازی این اثر از ، که در چشم نوترکیب با نقوش اسلیمی استفاده شده است این نگاره از گل های ختایی در بخش هایی از در

 (3و1)تصویراستاد تاثیر دوچندانی داشته است.
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 3تصویر                                                                                  1تصویر       

 نگاره مجادله درمحكمه قاضي -3-2
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 (1332)آریان،  نگاره مجادله درمحكمه قاضی -3تصویر

هجری به خط سلطان علی الكاتب  313ماه رجب سال  دردر نسخه ی بوستان خطی موجود است که  (3تصویر)این نگاره

درهرات جهت سلطان حسین بایقرا کتابت شده است. این نسخه متعلق به کتابخانه ی ملی مصردرقاهره می باشد.)آریان، 

نا و دیوارهای حیاط استفاده شده است. نقوشی که بهزاد ازاره ی دیوارهای درون ب این نگاره نیز از نقوش هندسی در در(.1332

دیده  نگاره ی برون و درون یک مسجدنام دارد)مانند آنچه در اثر  دارشمسه این قسمت ترسیم کرده است شش و ترنج  در

 (12.)تصویرخبری نیست اسلیمی ها دیگر به چشم می آیند به گونه ای که از این نگاره نقوش گیاهی بیشتر ( در1)تصویرشد(.
کاری های بسیار دقیق فنی موفق شده است عامل مكان و جسمیت را در فضای نقاشی خود با بیانی هنرمند با توسل به ریزه

 (1334تازه مورد استفاده قرار دهد و جهان اندیشه ی خویش را فارغ از این مزاحمت ها بر روی صفحه نقش نماید.)گودرزی،

ری دوران تیموری یافت. در معماری دوران تیموری نیز تزیینات بنا در قالب هایی هندسی قرار ویژگیهایی که می توان در معما

می گرفت. که متداول ترین آنها چند وجهی های منتظم و کوکبی )مثلث، مربع، پنج ضلعی،شش ضلعی، دوازده ضلعی و ....( 

های نا منظم مانند ترنج و یا شبكه هایی از آمیزش همه ی این طرح هاست که با استفاده از کاشی های هم چنین چندوجهی 

 (1312چند رنگ به اجرا در می آمده است.)شایسته فر و سدره نشین،

 
                                                   1تصویر
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 12تصویر  

های کمال الدین بهزاد در زمان ها و دوره های دیگر نیز اثر خود را برجای گذارده و این یابیم که کارچون نیک بنگریم در می

امر نه فقط از حیث ابداعات و دقایق نقاشی ایرانی، بلكه در بسط جریان عمومی کتاب آرایی و شیوه های چندگانه ی آن، از 

یز عمیقا منشاء اثرات نیكو جمله نحوه ی استفاده و به کارگیری تذهیب، خوشنویسی و ترکیب هنری ن

الزم به ذکر است که تزیینات طرح های گیاهی در هنر معماری اواخر قرن نهم رواج بسیاری داشت.  (1332گردید.)درخشانی،

نقش های گیاهی که اغلب نوعی عملكرد تمثیلی را می رساند و می توان آن را انگیزه ی نمایش بهشت دانست، به عنوان 

ماری اسالمی حكمفرما بود. طرح های اسلیمی و ختایی ساقه ای )که در اسپرهای عمودی یا طولی به کار تزیینی غالب بر مع

 (1312می رفت(، طرح های ختایی با قاب بندی های برجسته ی سفال لعابدار چند رنگ اشاره کرد.)شایسته فر و سدره نشین،

اغلب نگاره های خود به  این راستا در بی آگاه است و درمعماری به خو اهمیت بصری خوشنویسی در کمال الدین بهزاد از 

 (11.)تصویرتا به هرچه زیباتر نمودن اثر کمک شایانی کرده باشد آن استفاده کرده است تناسب موضوع از

 
11تصویر  

 نگاره حضرت محمد)ص( و صحابه -3-3
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 (1332)آریان،  نگاره حضرت محمد)ص( و صحابه -12تصویر

جامعه، فرهنگ و واقعیت های اجتماعی آن جدا باشد، توانست میان زمان و بی زمانی و کران و بی کرانگی  ه ازبهزاد، بدون اینك

 (1333آشتی برقرار کند و این ترکیب همانند اکسیری در دست کیمیاگری فرهیخته موجب جاودانگی آثارش شد.)نامورمطلق، 

شده است،  برای بدیع الزمان میرزا پسرسلطان حسین بایقرا تحریرکه  312ازخمسه میرعلیشیرنوایی مورخ به سال اثر،  نای

 ی جان ریالندز درکتابخانه این خمسه، چهار کتابش درکتابخانه ی بودلیان است و یک کتاب هم در گرفته شده است. از

افتاده است، استاد ی به تصویرکشیده شده درفضایی مذهبی)مسجد(اتفاق به دلیل اینكه واقعه (1332 )آریان، .است منچستر

تصویر، فضا را به نمونه ی واقعی  محراب و گنبد در تمامی سعی خود را برآن داشته با قراردادن عناصری خاص مانند منبر و

ی عهد تیموری رایج ه کرده است، شیوه ای که در بناهاگلوگاه گنبد مسجد از کاشیكاری استفاد او حتی در خود نزدیک کند.

این  نقوش غالب در (13سمرقند مشاهده کرد.)تصویر مسجد بی بی خانم در توان درمی این نوع معماری رابوده است. نمونه ی 

عالوه بر آن کتیبه های  (17و14)تصویرتزیین شده است. هندسی هستند. بخشی با نقش شش و ترنج شمسه دار ، نقوشنگاره

متن هرگز به درون نگاره ها "شده اند. به نقل از آرتور پوپ،  زینت بخش این اثر می باشند و در کنار دیگر نقوش به کار گرفته

 (1333. )پوپ،"رخنه نكرده و خود دارای قاب بندی کاملی است
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 14تصویر                                           13تصویر                                             

 
 17تصویر 

 به زیبایی در اطراف محراب خودنمایی می کند. ( خوشنویسی نیز11درآمده اند.)تصویر محراب به تصویر تنها نقوش اسلیمی در

 (13)تصویر

          
 13تصویر                                                 11تصویر

 زليخا نگاره گريز يوسف از -3-4
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 (1332)آریان،  نگاره گریز یوسف از زلیخا -13تصویر

که به اعتقاد مذکور  اثر استخراج شده است. نگاره از نسخه خطی بوستان سعدی ، در کتابخانه سلطنتی مصر در قاهرهاین 

دارد.  قراردر سطحی باال  درآمده و تزیینات نیز بهزاد است، از لحاظ معماری به تصویر ی عطف هنرصاحب نظران نقطه برخی از

به  ظاهر از ارنگ و انعكاس نور و درخشش رنگ های کاشیكاری ها و نقوش هندسی سیراو با ترسیم نمونه های عالی و رنگ

نگاهی  با نگاره نمایان است. نقوش هندسی، اسلیمی و ترکیبی )اسلیمی و ختایی( به خوبی در (1333)درخشانی، باطن دارد.

قوش کاشیكاری مشاهده کرد به طوری که نقوش جایگاه قرارگیری ن توان واقع گرایی استاد را نیز دربه این نگاره می دقیق تر

( و نقوش هندسی در پایین سطح 22و11گیاهی همگی در طاق قوس ها و سردرها ترسیم شده اند)تصویر

  (22و21دیوارها.)تصویر

آورده ، در هفت اورنگ را ی ، اشعار عارف و شاعر معاصر خود، جامیدر نگاره مشهور یوسف و زلیخا، بهزاد عالوه بر اشعار سعد

این بدان معنی است که استاد با بهره گیری از نقوش کتیبه ها، سعی در تزیینات هر چه بیشتر نگاره  (1314)بندرعباسی،است.

متن ها بسیار گزینشی انتخاب شده اند و کتیبه ی چلیپایی با خط رقاع بر کتیبه های قصر  "در این اثر خود نیز داشته است.

ر حالی که متِن مستقیم در این نگاره از بوستان سعدی  بر گرفته شده است، اما همانگونه که زلیخا از اشعار جامی است، د

شایسته فر و سدره )"شناسان گفته اند نگاره بیشتر روایتگر توصیف های جامی درباره ی قصر زلیخاست.ربسیاری از هن

 (1312نشین،
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 11تصویر                                                                         

     
 21تصویر                                                               22تصویر                               

   
 22تصویر 

تر و نهها بـه نحو بسیار ماهراو هیكل هاترى در طراحى و نمایش وضع صورتدر خصوصیات مهم سبک بهزاد دقـت کامـل

شده است.حرکات را بسیار  داده ها خاصى بهتر نشانرنگ ها به وسیلۀ مـرکب و انـتخابتر اسـت؛بخصوص صورتجـالب

آمیزى در آثار بـهزاد در کشـیدن گـل و گیاه ظرافت بیشترى به کار بـرده اسـت.تـنوع رنگ تر از گذشتگان نمودار کرده وجالب

اى توجه فراوان اى و فیروزهاى و سورمهاى و رنگ قهوهقـبیل سبز سیر،سبز زیتونى،سبز پسته ازهاى سـبز جـالب است.به رنگ

بهزاد ( 1332)ضیاءپور،.بردهایش بـه کار مىهاى متنوع قرمز و شنگرف را در نـقاشىداشت.طـال و نـقره و همچنین رنگ

. نه تنها سالطین بلكه ثروتمندان و حتی مردمان عادی، درفضایی زندگی می کرد که معماری یكی از هنرهای مهم جامعه بود

باتوجه به توان مالی و ذوق هنری خویش، سعی میكردند خانه ای زیبا و مجلل برای خود بنا کنند. به همین دلیل معماری 

از آن به  هترب و عنصر مهمی در حس زیبایی شناسی مردم هرات به شمارمی آمد. همین موضوع زمینه رابرای استفاده ی بیشتر

عنوان وسیله ی بیانی قابل مالحظه و نیز نوآوری ها در آن فراهم کرده بود؛ چنان که معماری به مكانی پویا تبدیل شده است 
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های بارز نگاره های بهزاد تنوع رنگی در نشان دادن کاشیكاری ها از ویژگی( 1333گیرد.)درخشانی،که درآن حرکت صورت می

انند نمونه های پیشین سرچشمه ای بیرونی و واقعی دارد. نگاهی به دیدگاه هیلن برند در مورد استفاده است. این ویژگی نیز م

 از رنگ در دوره ی تیموری نكته را روشن تر می سازد:

 دوره ی تیموری در معماری ایرانی به لحاظ کاربرد رنگ، هم از نظر فنی و هم از نظر تنوع حیرت آور طرح ها و بافت ها، در» 

ب بناهای تیموری شكل می دهد اما کاربرد آن بی حساب نیست. غال اوج خود است. رنگ، قسمت های درونی و بیرونی را تغییر

آن شده، اما آن را مستغرق نمی  اسكلت سازه است و کاربرد رنگ تنها موجب جلوه گری بیشتر ای محسوس مبتنی بربه گونه

در ادامه تالش شده است تا به صورت موجز و ( 1331هیلن برند، «)پدید شد.قرن های بعدی نا کند. این توازن ظریف در

 (4تا  1مختصر، ویژگی های شاخص کاشی های موجود در هر اثر در قالب جداولی مورد بررسی قرار گیرند.)جدول 
 

 موجود در نگاره برون و درون يك مسجد كاشيكاري ويژگي هاي -1جدول

 کتیبه)خط ثلث(-گلدار(  -گیاهی)اسلیمی)به ویژه دهان اژدری( -دسیهن نوع نقش بكاررفته در کاشیها

 الجوردی تیره -کرم -قرمز -طالیی رنگبندی غالب کاشیها

 ایوان -گلوگاه گنبد -ورودی -محراب -رواق -ازاره محل قرارگیری کاشیها

 قابهای هندسی قرارگیری نقوش در -ریتم های منظم -ترکیب بندی قرینه شیوه پراکندگی نقوش کاشیها

 آجرکاری -کتیبه تزیینات همراه کاشیها

 

 ويژگي هاي كاشيكاري موجود در نگاره مجادله در محكمه قاضي -2جدول

 کتیبه)خط ثلث(-گلدار(  -گیاهی)ختایی ساقه ای -هندسی نوع نقش بكاررفته در کاشیها

 الجوردی تیره -سبز   -طالیی رنگبندی غالب کاشیها

 ایوان -نورگیر -محراب -رواق -ازاره شیهامحل قرارگیری کا

 قرارگیری نقوش در قابهای هندسی -ریتم های منظم -عنصر تكرار -ترکیب بندی قرینه شیوه پراکندگی نقوش کاشیها

 آجرکاری -کتیبه تزیینات همراه کاشیها

 
 ويژگي هاي كاشيكاري موجود در نگاره حضرت محمد و صحابه -3جدول

 کتیبه)خط ثلث( -گیاهی)اسلیمی( -هندسی)نقش غالب شمسه شش( در کاشیهانوع نقش بكاررفته 

 سبز   -طالیی رنگبندی غالب کاشیها

 سطح داخلی و خارجی دیواره پشت بام -نمای بیرون -محراب -گلوگاه گنبد -ازاره محل قرارگیری کاشیها

 نمندریتم های منظم و قانو -ترکیب بندی قرینه شیوه پراکندگی نقوش کاشیها

 آجرکاری -کتیبه تزیینات همراه کاشیها

 
 ويژگي هاي كاشيكاري موجود در نگاره گريز يوسف از زليخا -4جدول

 گلدار( کتیبه)خط ثلث( -گیاهی)ختایی ساقه ای -هندسی نوع نقش بكاررفته در کاشیها

 الجوردی تیره -سفید  -نارنجی -فیروزه ای رنگبندی غالب کاشیها

 نمای بیرونی -لبه پشت بام -ورودی -ایوان -نورگیر -محراب -رواق -ازاره شیهامحل قرارگیری کا

 ریتم های منظم -عنصر تكرار -ترکیب بندی قرینه شیوه پراکندگی نقوش کاشیها

 آجرکاری -کتیبه تزیینات همراه کاشیها
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 نتيجه گيري:  -4

هنری هم چنان می تواند الهام بخش هنرمندان باشد. غنای ساله و ارزش باالی  ایران زمین به دلیل اصالت چند هزار هنر

هم تحسین  هنرهای ایرانی هنوز مورد استفاده و تكنیک های متعدد موجود با تنوع رنگ های به کاربرده شده در تصاویر

ره هایش تحولی این هنرهاست. که هنرمند شاخص آن، کمال الدین بهزاد با خلق نگا نگارگری یكی از همگان را به دنبال دارد.

ملهم  اثر بسیار ی قرارگیری آن ها درنحوهاستفاده کرده و  آثارشبخش کاشیكاری  این زمینه باعث شد. نقوشی که او در در را

 گرایی او و نگاه نكته سنجش به محیط اطراف نشات میگیرد.کاشیكاری عهد تیموری است. که این نكته از ویژگی واقع هنر از

ی و ترکیبی )اسلیمی و ختایی( و نیز استفاده از خوشنویسی، به خوبی در نگاره های ذکر شده نمایان می نقوش هندسی، اسلیم

 باشند.

 از ویژگی های بازر کاشی های موجود در این نگاره ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ندسی، گیاهی و کتیبه می باشد. نقوش نگاره بررسی شده، نوع نقش های بكارگرفته شده در کاشیكاری ها به سه نوع ه 4در 

گیاهی غالبا شامل اسلیمی و ختایی ساقه ای و نیز گیاهان گلدار می باشد و در طرح کتیبه های بناها، تنها خط ثلث مزین گر 

ی کاشی ها بودند. رنگ طالیی در اکثر کاشی های نگاره ها وجود دارد و در کنار آن رنگ آبی الجوردی، سبز و کرم از جمله 

رنگهای بكار رفته می باشد. رنگ هایی که در اکثر بناهای دوران تیموری به کار گرفته می شدند. محل قرارگیری کاشی ها نیز 

و نیز نورگیرها که در دوران تیموری دارای  به گونه ای که حتی ازاره ها دقیقا به صورت عینی و واقعی جایگذاری شده اند.

دارای طرح های کاشیكاری می باشند. از دیگر محل های قرارگیری نقوش های بهزاد نیز  ، در نگارهبودندنقوش کاشیكاری 

کاشیكاری شده می توان به ایوان، محراب، نمای بیرون و گلوگاه گنبد اشاره کرد. نقوش کاشی ها در تمام آثار به صورت ترکیب 

 شده اند. های قرینه، تكرار های منظم و گاها در قاب های هندسی به تصویر کشیده

پژوهندگان میگیرد،  رسد کیفیت تصاویر اجازه ی بررسی دقیق را ازآن است که در کتبی که اخیرا به چاپ می ی قابل ذکرنكته

چاپ هایی که به سال های پیش برمیگردد میتوان دید که استاد بهزاد حتی تكنیک های کاشیكاری را  صورتی که در در

مثال استاد تكنیک کاشی معرق را با ترسیم خطوطی که قرارگرفتن تكه های  است. به طوردرنگاره های خود به تصویرکشیده 

نمایان می  تراو ارزش این هنرمند را هرچه بیش آثار هم به وجود می آورند، نشان می دهد. این نوع ظرافت ها در کاشی درکنار

زمینه ی معماری و  سیار دقیق و نكته سنج او درسازد. می توان این گونه بیان کرد که خصلت واقع گرایی بهزاد و دید ب

برده است. با مقایسه  این خصلت را نگاره هایش نهایت استفاده از به کارگرفته شده و او در تزیینات آن به ویژه کاشیكاری نیز

کرد که نقوش و  آن و نگاره های استاد می توان مشاهده ی بناهای ساخته شده درعهد تیموری و تزیینات به کارگرفته شده در

   واقعیت بیرونی و عینی او سرچشمه گرفته اند. نگاره تماما از شیوه ی بكارگیری تزیینات کاشیكاری در

بنابراین این پژوهش بهانه ای شد برای بررسی و شناخت هنر بهزاد و به طورخاص نقوشی که او در بخش کاشیكاری مورد 

هایی بسیار شاخص و اصیل در تاریخ هنر ایران مشهود است که همچنان  استفاده قرار داده است. چرا که عناصر ویژگی

موجبات تعالی هنر را فراهم می کنند. عناصری که نه تنها کهنه و تكراری نشده اند، بلكه در عین حفظ سنت ها و هویت 

ا درجهت طراحی و تزیین اشیا از آن هو می توان  بسیار به روز بوده و مطابق با سالیق جامعه کنونی ایران می باشدایرانی، 

  .گرفتاطراف خود بهره 
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Study of Decorative Tile in Kamal al-Din Behzad's Miniatures  
 

Abstract  

Timurid period revived the Iranian art and culture, especially in miniature. Among the most 

prominent painters of this period, Behzad was the best who known as Kamal al-Din. He is the 

first painter who abandoned Mogul style of painting in Iiran and innovated Iranian style. 

Behzad is representative of his old traditions. Behzad's artworks are also comparable with 

pre-Islamic motifs of Iran. Because their impact can be observed on his artworks ,vividly. 

Timurid architecture has own geometry features which have considered as the important 

aesthetics element of art in this period. The main purpose of this paper is study on motifs of 

tiles which have been used in the Behzad΄s miniatures. The research method is analytical-

historical. Data collection tools are library, scientific and reputable sites. In this paper 4 

miniatures of Behzad are being analyzed which are have detectable architectural elements and 

tile motifs in a good way. Such as: 1) Miniature of out and within a mosque, 2) Disputing in 

the judge court, 3) Prophet Muhammad (PBUH) and his companions, 4) Escaping Joseph 

from Zulaykha. Behzad tile painting features are: Using of gold and ultramarine colors, using 

of geometric patterns, plants (especially arabesques and floral) and inscriptions in Sols. The 

location of the designs of tiles is often at the altar, the porch and the plinth. Tile designs in his 

artworks  have formed by symmetrical compositions, regular reps and in geometrical frames. 

Behzad has used actual and real sources to create his artworks. Both tile designs and  

placement of them are been retrieved from Timurid tiles. These features are originated from 

his realistic look and attention to the environment.  
Keywords: Miniature, Ttimurid, Kamal Al-din Bihzad, Tile Designs, Ttraditional Arts. 
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