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چكيده

هدف اصلي اين پژوهش ،بررس��ي مفهوم و جايگاه «فضا» در نقاش��ي ايراني دورة تيموري و تفسير قواعد
و ضوابط حاكم بر آنها در آثار اس��تاد كمالالدين بهزاد اس��ت .در اين پژوهش ،س��اختار بصري سه اثر از
معروفترين نگارگريهاي ايراني دورة تيموري بررس��ي و تحليل ش��ده است كه فضاي معماري را تصوير
كردهاند .با توجه به اينكه مكتب هرات 2نقطة اوج نقاشي ايران محسوب ميشود و در اين مكتب به فضاهاي
معماري و شهري بسيار توجه شده است ،نگارهها از اين مكتب هنري انتخاب شدهاند.
ض��رورت اين پژوهش از جهت يافتن نوآوريهاي موجود در نگارهه��اي بهزاد ،نظام تركيببندي عناصر،
جايگاه فضاها و تحقيق و دقت نظر در نقش ،طرح و رنگ نگارههاي استاد است .با فرض اينكه استاد سعي
داش��ته با رعايت اصل تناس��بات طاليي ،فضاهاي معماري را در جايگاه ويژهاي قرار دهد ،درك و شناخت
قواعد و دريافت فرم و محتواي اين آثار ،راهي براي درك مفهوم و معاني اين نگارگريها است .نتايج حاصل
از تحقيق بيان ميكند كه در نگارگريهاي بهزاد ،اصول خاصي بر صحنهپردازي فضا حاكم بوده و عناصر
معماري بر اساس اين ضوابط كه اصل نسبت طاليي است ،جايگاه ويژهاي داشتهاند كه نشاندهندة نبوغ و
نوآوريهاي استاد در نظام تركيببندي عناصر بوده است.
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بزرگتري��ن اس��تاد هن��ر نگارگري ايران ،اس��تاد
كمالالدين بهزاد اس��ت؛ هنرمن��دي كه در منابع
ش��رقي او را «چهرهگش��ايي بيبديل و نگارگري
بيعديل» قلمداد کردهاند (پوپ.)82 :1378 ،
براي بررسي و تفسير قواعد حاكم بر نگارههاي اين
هنرمند گرانقدر ،ابتدا اشارهاي كوتاه به زندگينامة
بهزاد و برخي ويژگيه��اي مكتب هرات و عناصر

معماري دورة تيموري خواهد شد و پس از شناخت
و درك چگونگ��ي نقاش��ي و طراحيه��اي دورة
تيموري و مفاهيم معم��اري موجود در نگارههاي
اين دوره ،به بررس��ي جنبههاي مختلف و ضوابط
موجود در سه اثر از آثار استاد پرداخته خواهد شد.
ب��ا توجه به اينكه مكتب هرات نقطة اوج نقاش��ي
اي��ران محس��وب ميش��ود و در اي��ن مكت��ب به
فضاهاي معماري و شهري بسيار توجه شده است،
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نگارهه��ا از اي��ن مكتب هنري انتخاب ش��دهاند.
ارنس��ت گروب��ه 2در مقال��هاي با عنوان «س��بك
كالسيك در نقاشي اس�لامي» تأثير مكتب اولية
هرات را بر نقاش��ي اسالمي دههها و سدههاي بعد
تحليل كردهاس��ت .او در توجيه توفيق عظيم اين
س��بك ميگويد« :يكي از بنياديترين اصول اين
س��بك عبارت است از دلمشغولي شديد با رابطة
ه��ر عنصر با عنصر مج��اور و رابطة تمام عناصر با
كليت تصوير ».رابرت هيلن براند 3بيس��ت س��ال
بعد در مقال��هاي با عنوان «كارب��رد فاصلهگذاري
در نقاش��ي تيموري» اظهار داش��ته است« :بهنظر
ميرس��د جايگاه عناصر در بسياري از نقاشيهاي
آغازين دورة تيم��وري با دقت ظرافت دهانهبندي
س��تونهاي بناي پارتنون 4تنظيم ش��ده است».
منظ��ور او از اين كالم اين اس��ت كه در نقاش��ي
تيم��وري با س��نجيدگي تم��ام و كم��ال قواعد و
ضوابطي براي صحنهپردازي فضا وضع ش��ده بود
(ويس.)54 :1382 ،
اهمي��ت و ضرورت اين مقال��ه از جهت يافتن اين
اصول و نظام تركيببندي عناصر ،نظام رنگبندي
و جايگاه فضاها است؛ به اين ترتيب كه استاد سعي
داش��ته با رعايت اصل تناس��بات طاليي فضاهاي
معم��اري را در جايگاه ويژهاي قرار دهد .همچنين
دربارة فضاها و بناهاي معماري سنتي ايران ،بهويژه
قبل از دورة صفوي اطالع��ات اندكي وجود دارد؛
بنابراين با توجه به نقاشيها و نگارگريهاي ايراني
است كه ميتوان به خصوصيات اين فضاها ،شيوة
ساخت و نحوة استفاده از آنها پي برد.
اهدافي كه در اين پژوهش مد نظر قرار داده شده
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 .1چگونگي اس��تفاده از فضاهاي معماري و شهري و الگوهاي رفتاري
مرب��وط به آنها ،نكتة مهمي اس��ت كه ام��روزه از روي كالبد بناها به
دش��واري ميتوان برخ��ي از آنها را درياف��ت؛ در حالي كه نگارههاي
ايراني يگانه منبع مهمي بهشمار ميآيند كه نحوة استفاده از فضاهاي
معماري و شهري و همچنين برخي از ويژگيهاي مربوط به تزيينات،
طراحي داخلي ،اثاثيه و دكوراسيون فضاهاي معماري را بهخوبي نمايان
کردهاند و از اين لحاظ منبع ارزشمندي بهشمار ميآيند( .رجوع شود
به :سلطانزاده ،1387 ،ص.)5
2. Ernst Grube
3. Robert Hillenbrand

 :Partheno .4نام پرس��تشگاه بزرگ االهه «پاالس آتنا» كه در سدة
پنجم قبل از ميالد در آتن برپا شد و از عاليترين ساختمانهاي دوران
كالسيك يونان شناخته شده است ( .رجوع شود به :مرزبان و معروف،
.)1380

است ،عبارتاند از .1 :تفسير اصول و ضوابطي كه
در صحنهپردازي فض��اي نگارگري تيموري وضع
ش��ده اس��ت و يافتن اصولي در ارتب��اط با جايگاه
فضاه��ا ،زي��را بهنظر ميرس��د كه در فضاس��ازي
نگارگ��ري دورة تيموري ،بهويژه در آثار اس��تاد از
راهبردهاي تصويري آگاهانه و سنجيدهاي براساس
اصل نس��بت طاليي به منظور تبيين جايگاه ويژه
ب��راي فضاهاي معماري تبعيت ش��ده اس��ت؛ .2
پيبردن به ويژگيه��ا و خصوصيات برخي از آثار
معماري آن دوره كه با گذش��ت زمان اثري از آن
بناه��ا باقي نمانده اس��ت؛  .3اطالع از ش��يوههاي
س��اخت بنا و اينكه چه صنوفي در ساخت يك بنا
ش��ركت داشتهاند؛ زيرا بهزاد از بناهاي زمان خود،
بهويژه در هرات اثر پذيرفته و عناصر س��اختاري و
تزييناتي آنه��ا را در نگارههاي خود مصور كرده
اس��ت؛ بنابراین اين نگارهها مدارك معتبري براي
رسيدن به اين اهداف هستند.
مراحل بررسي نگارهها به اين ترتيب است که ابتدا
خطوطي بر اساس اصل نسبت طاليي در هر يك
از نگارهها كش��يده ميش��ود .بهطور كلي ،نسبت
تناس��بات طاليي تقس��يمبندي متوازني بهدست
ميدهد كه ساختار شبكهمانندي را ميسازد .اين
شبكه از تقسيم كل چهار خط محاط نگاره بهدست
ي كه نس��بت بخش كوچكتر هر
ميآي��د ،بهطور 
خط به بخش بزرگتر برابر باش��د با نسبت بخش
بزرگتر به تمام طول خط ،س��پس به بررس��ي و
تحليل جاي��گاه عناصر و فضاهاي معماري و نحوة
قرارگي��ري آنها در داخل اين ش��بكهها پرداخته
ميش��ود .همچنين ابعاد ديگ��ري از خصوصيات
نگارهها مانند رنگ نگارهها ،تزيينات ،مصالح ،ابزار
كار بنايان و اصنافي بررسي میشود كه در ساخت
بنا همكاري داشتهاند.

كمالالدين بهزاد

هنرشناسان و هنرمندان ،كمالالدين بهزاد را همواره
س��رآمد نقاشان ايراني ش��مردهاند و چهرهگشايي
بيبدي��ل و نگارگ��ري بيعديل خواندهان��د .او در
واقع با اهليت و كماالت و قابليتي بايسته سرشته
ب��ود و جمل��ه گرايشهايي را به بار نش��اند كه در

دورة تيموري و بهخصوص بهوسيلة مكتب هرات،
پيگيري ميش��د و در ضم��ن ،راه را براي تحوالت
آينده گش��ود .كمالالدين بهزاد به كمالرسانندة
سنت عظيم اين هنر ظريف ايراني بود و هم او بود
كه قسمت عمدة هنر مينياتور اسالمي را به سبك
و ش��يوة ايراني درآورد .با اين همه ،آغاز زندگي او
در هالهاي از ابهام است .در باب داستان اوايل حال
بهزاد ،اطالعات دقيق و درس��تي در منابع موجود
باقي نيست و قراين نشان ميدهد كه بهظاهر ،وي
در حدود سال  870ه.ق يا چند سالي پيش از آن
والدت يافته است .زادگاهش هم بنا بر مشهور شهر
هرات بوده اس��ت .مطابق روايتي كه قاضي احمد
در گلستان هنر آورده است ،در كودكي يتيم ماند
و ميرك نقاش ،پ��رورش و نگهداري او را بر عهده
گرفت (قاضيزاده.)4 :1382 ،

در زمان ش��اهرخ كه امي��ري بزرگمنش ،باوقار و
عالقهمند به فرهن��گ و هنر ايران بود ،با توجه به
امنيت و آرامش ايجادشده ،شهر هرات به مركزي
براي فعاليت صنعتگران و هنرمندان تبديل شد .در
همين شهر بود كه مكتب هرات با حمايت شاهرخ
ش��كل گرفت و هرات بهعنوان يكي از بزرگترين
مراكز نگارگري ايران در عصر تيموري مطرح شد
(همان.)112 ،
از شاخصترين هنرمندان و نقاشان مكتب هرات،
كمالالدين بهزاد است .وي خود در هرات متولد و
در كودكي يتيم شد و به اقوال مختلف ،آقا ميرك
از او حمايت و سرپرستي کرد .هنگامي كه حكومت
تيموريان افول كرد ،پس از مدتي از هرات به دربار
صفوي در تبريز رفت و مورد توجه ش��اه اسماعيل
قرار گرفت (همان.)114 ،

بررسي برخي ويژگيهاي مكتب هرات

عناصر معماري دورة تيموري

 .1جانش��ينان تيمور ،پسرش ش��اهرخ و نوادههاي وي بايسنقر ميرزا،
ابراهيم سلطان و اسكندربن عمر شيخ (برادرزادة شاهرخ) هستند.

 .2نمونة قديمي آن ،ميدان مشهور ريگستان سمرقند است که در آغاز
در کنار آن مدرس��ه و خانقاه الغبيک و چندين بناي مذهبي و تجاري
ديگر واقع ش��ده بود( .رجوع شود به :ويلبر ،د .و گلمبک ،ل،)1374( ،
صص  ،20-21به نقل از فروتن.)1382 ،
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دورة تيم��وري يك��ي از مقاطع خ��اص و درخور
توجه هنر ايران اس��ت .در اين دوره ،مكتب هرات
ب��ه وجود آمد .اغلب مورخان و محققان هنر ايران
معتقدن��د كه اين مكتب نقطة اوج نقاش��ي ايراني
اس��ت و هنرمندان آن به درج��هاي از تواناييهاي
هنري دس��ت پيدا كرده بودند كه نه تنها مكاتب
و هنرمن��دان ماقبل خود را تحت تأثير قرار دادند؛
بلكه هنرمندان و مكاتب اعصار بعد از آنها نيز در
دامنة تأثيراتش��ان قرار داشتند (گودرزي:1382 ،
صص.)111-112
بايد يادآوري كرد كه دورة حكومت تيمور ،ش��امل
فرمانروايي وي و جانش��ينانش 1ميشود .بخشي از
روش حكومتي امپراتوري تيمور در عرصة فرهنگ
و هنر بر تأسيس و راهاندازي مكاتب مختلف هنري
اس��توار بود .خود تيمور بيس��واد بود و به همين
دليل چندان اشتياقي به نسخ زيباي آثار كهن ادب
فارسي نداشت؛ اما با اين همه از شنيدن داستانهاي
تاريخيای كه براي او خوانده ميشد ،لذت ميبرد و
براساس آنها سفارش نقاشيهاي ديواري متعددي
براي كاخهاي خود ميداد (همان.)112 ،

اي��ن دوره از زم��ان تيمور و پايتختي س��مرقند
آغاز ميش��ود .از ويژگيهاي معم��اري اين دوره
بهرهگيري بيش��تر از هندسه در طراحي معماري
اس��ت .گوناگوني طرحه��ا در اين ش��يوه از همه
بيش��تر اس��ت .بهرهگيري از هندس��ه و تنوع در
طراح��ي در تهرنگ س��اختمان در «نهاز» ،يعني
بيرونزدگ��ي در كالبد و «نخير» ،يعني تورفتگي
در آن نمودار ميشود .از آرايههاي اين دوره ،آجر،
گرهس��ازي آجري و گلان��داز و رگچين كه با گچ
اندود و روي آن نقاشي ميشد .گاه نيز گرهسازي
آجري با كاشي و گرهس��ازي درهم براي «آمود»
بهكار ميرفت (پيرني��ا .)214 :1383 ،همچنين
در معم��اري اي��ن عص��ر نمونهه��اي «مجموعة
ش��هري» بر اس��اس يک ميدان باز ،فراوان يافت
ميش��ود .بيش��تر بناها طوري طرحريزي شدهاند
که از بناهاي اطراف خود جدا و مش��خص باشند
و معموالً س��طح اضالع چنين بناهايي با کاش��ي
2
پوشيده شده است.
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چگونگ�ي نقاش�ي و طراح�ي فضاهاي
معماري در نگارههاي استاد كمالالدين
بهزاد:
پرسپكتيو

عوامل متعددي در چگونگي آفرينش يك نقاشي و
طراحي و نقاشي فضاهاي معماري و شهري تأثير
داشتهاند .دورة تاريخي خلق يك نقاشي را ميتوان
يكي از عوامل بسيار مهم در اين زمينه بهشمار آورد.
آشكار اس��ت كه تا پيش از حملة مغول بهصورت
يك شيوة معمول نس��بت به پس از آن ،كمتر به
فضاهاي معماري بهصورت دقيق توجه ميش��د و
غالباً فضاهاي معماري و ش��هري بهش��كل كلي و
بهطور معمول س��اده و دوبعدي نقاش��ي ميشد و
تنها برخي از عناصر در پرسپكتيو ترسيم ميشد؛
ام��ا پس از دورة مغول و بهويژه در دورة تيموريان
به فضاهاي معماري و ش��هري بس��يار توجه شد
و كاربرد پرس��پكتيو در طراحي فضاها بيش��تر از
گذشته شد .از پرسپكتيو به شكلهاي متنوعي در
تركيب با سطوح تخت و دوبعدي استفاده ميشد.
در مواردي بهخصوص هنگامي كه يك ايوان يا يك
اتاق نش��ان داده ميشد ،اغلب سطح نماي فضا را
بهصورت دوبعدي ترس��يم ميكردند و ديوارههاي
جانبي را براي نش��اندادن عمق فضا با پرسپكتيو
ترسيم ميكردند (سلطانزاده.)139 :1387 ،
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نظام رنگبندي
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بهزاد نه فقط در كاربرد رنگهاي واقعي اشياء ،بلكه
در نحوة رنگبندي كل تصوير استاد بود كه بهطور
دقيق با الگوي طرح همسازي داشت .او بهدقت رنگ
را در ارتباط با فرم انتخاب ميكرد و معموالً سطوح
رنگي تخت را (كه توسط او به شكوفايي رسيد) بنا
بر ضرورت بيان محتوا كنار هم ميگذاشت .بهنظر
ميرسد او تأثير متقابل رنگهاي مكمل و خصلت
رواني رنگها را ميشناخت و بار عاطفي و بياني به
اثر ميبخشيد .او معموال ً زمينه را خاكستري فامدار
گرم يا رنگهاي خاكي انتخاب ميكرد ،سپس روي
آن سطوح درخشندة رنگهاي خالص گرم و سرد
و س��طوح كوچك آبي ،سبز و س��رخ قرار ميداد.
انتخاب برتر او در اس��تعمال رنگها عبارت بود از

انواع آبيها و سبزها ،سرمهاي ،سرخ ،نارنجي ،زرد
اُخرايي ،قهوهاي روشن و طاليي .رنگ طاليي بعد
از او بهصورت گس��ترده در نگارگري اسالمي مورد
استفاده قرار گرفت (رسولي.)334 :1382 ،

ساختار تركيببندي

مهمترين نوآوري بهزاد به خدمتگرفتن كلية اصول
و مباني تصويري براي بيان يك مقصود است كه در
شكلدهي و تركيببندي اثر بسيار اهميت دارد .در
اين زمينه ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
 .1تركيببندي اس��پيرال :اسپيرال به انواع اشكال
م��دور ،مارپيچ و حلزوني گفته ميش��ود و بهطور
كل��ي نمايانگر ريتم مكرر زندگ��ي ،تحول و تداوم
هس��تي اس��ت .در ظاهر ،حركت و فرمي تزييني
اس��ت؛ اما در باطن عبارت اس��ت از تجسم عيني
و ذهني كه ميكوش��د بين عال��م مرئي و نامرئي
پيوند برقرار کند .در بیشتر آثار بهزاد ،طرح آرايش
پيكرهها يا س��اختمان كلي تركيببندي ،حركتي
ريتميك و دايرهوار دارند (همان.)334 ،
 .2تركيبات معماريگون��ه :بهزاد در تصاويري كه
كيفيت معماريگونه دارند ،نظام تناسبات معيني
بهكار برده است .او با تقسيمبندي تابلو به پالنهاي
مختلف ،به نمايش عمق ميپردازد كه تا آن زمان
چنين كاري صورت نميگرفت .او به دنبال آن بود
كه ترازهاي مختلف و درهم تنيدة معماري را روي
سطح دوبعدي مجسم كند (همان.)335 ،

فضا

به��زاد ب��ا ايجاد فضاه��اي تودرت��و و حركتهاي
تبديلش��ونده و ش��تابدهنده ،عامل زمان را در
آثارش مط��رح ميکند .زاوية نگاه در فضاس��ازي
بيش��تر از ب��اال انتخاب ميش��د و كان��ون ديد در
ب��االي تصوير قرار ميگرفت ت��ا بيننده ،صفحه را
از باال ببيند و درنتيجه در خود احس��اس س��بكي
و بيوزني کند .فيگورها جايگاه مش��خصي در فضا
دارند و تقريباً هيچكس مانع ديدهش��دن ديگري
نميشود .اس��تفاده از فيگورها ،خطوط ،سطوح و
نقشها بهگونهاي تنظيم و هماهنگ شد ه است كه
فضايي منسجم ارائه دهد (همان .)335 ،همچنين

 .1تركيبات معماريگونه :بهزاد در تصاویري كه كيفيت معماريگونه دارند ،نظام تناسبات معيني بهكار برده است .او با
تقسيمبندي تابلو به پالنهاي مختلف ،به نمایش عمق ميپردازد كه تا آن زمان چنين كاري صورت نميگرفت .او به دنبال آن
بود كه ترازهاي مختلف و درهم تنيدة معماري را روي سطح دوبعدي مجسم كند (همان.)005 ،

اثر پذيرفته و عناصر ساختاري و تزييناتي آنها را
فضاترس��يم نگارهها همة فضا به تصوير درنميآيد؛
در
در كرده
مصور
هايملخود
شتاب نگاره
شونده و در
تبدیلو در،
چندايپنجره
اي��وان و
هاييك
ديوار با
ب��رای يك
اين نگاه
بنابراینزاویة
اس��ت؛ميكند.
آثارش مطرح
زمان را
دهنده ،عا
حركته
تودرتو و
ایجاد فضا
بهزاد با
نگارهها مدارك معتبري هستند كه ما را با چگونگي
حك��م يك كاخ را دارد ،يعن��ي تنها با چند عنصر
در فضاسازي بيشتر از باال انتخاب ميشد و كانون دید در باالي تصویر قرار ميگرفت تا بيننده ،صفحه را از باال ببيند و
عمل اس��تادان معمار و تزئي��نكار ،ترتيب مراحل
معماري فضاسازي ميش��ود؛ ولي جزئيات بهطور
درنتيجه در خود احساس سبكي و بيوزني كند .فيگورها جایگاه مشخصي در فضا دارند و تقریباً هيچكس مانع دیدهشدن
ساختمان و تزيين آن ،ابزارهاي بنايي ،تخصصها
كامل ترسيم ميشوند (فروتن.)75 :1384 ،
دیگري نميشود .استفاده از فيگورها ،خطوط ،سطوح و نقشها بهگونهاي تنظيم و هماهنگ شده است كه فضایي منسجم
و مراتب ش��غلي افرادي آش��نا ميکنند كه در امر
ارائه دهد (همان1 .)005 ،
عالوهپنجره
ایوان بوهچند
مشاركتبا یك
آنیك دیوار
براي
نميآید؛
همچنين در ترسيم نگارهها همة فضا به تصویر
داشتهاند.
تزيين
احداثدربنا و
اصل نسبت طاليی
نیزشوند
طاليی مي
كامل ترسيم
جزئيات بهطور
شود؛
عنصر
ه��ايچند
یعنيه تنها با
اينك��هراآيادارد
یك كاخ
ب��رايحكم
و در،
تناس��بات
ولي رعايت
جهت
مي از
فضاسازيهها
معماري اين نگار
اصل
بهزاد،
در ،نگار
يافتن
بررسی شدهاند.
رعايت شد ه است يا نه ،ابتدا توضيح
طاليي .)75
نسبت:2014 ،
(فروتن
مختصري در اينباره داده ميش��ود .بهطور كلي،
2
0
تناسبات طاليي چهار خط محاط نگاره  .1كاخ خورنق
اصل يافتن
براي
نسبت طاليي
نگارة «كاخ خورنق» حكايت بناشدن كاخي را دارد
طوري تقسيم ميشوند كه نسبت بخش كوچكتر
براي یافتن اینكه آیا در نگارههاي بهزاد ،اصل نسبت طالیي رعایت شده است یا نه ،ابتدا توضيح مختصري در اینباره داده
كه به دستور بهرام ،سمنار عهدهدار ساختن كاخي
هر خط به بخش بزرگتر برابر باشد با نسبت بخش
ميشود .بهطور كلي ،براي یافتن تناسبات طالیي چهار خط محاط نگاره طوري تقسيم ميشوند كه نسبت بخش كوچكتر
ميشود كه هيچكس ياراي ساختن چنين كاخ زيبا
بزرگتر به تمامي طول خط .مطابق (تصویر .)1
هر خط به بخش بزرگتر برابر باشد با نسبت بخش بزرگتر به تمامي طول خط .مطابق (تصویر .3)2
و باشكوهي را نداشته باش��د .بهزاد در اين نگاره
با نگاه هوش��مندانة خويش صحنهاي را به تصوير
كشيده است كه كارگران در حال ساختن قصري
باشكوه هستند .او اين عظمت كاخ را با ترفندهاي
بصري خاص��ي چون اس��تفاده از رنگمايهها و يا
جهت قرارگرفتن نردبان و داربس��ت نش��ان داده
اس��ت .دريافت عميق بهزاد از تكاپوي هميش��گي
مردمي كه جالل و شكوه عمارتها و بناها يادگار
زحمات ايشان است ،از يك سو و نمايش حاالت و
حركات متنوع هر يك از سوي ديگر ،همه و همه
هنرمند دارد (قاضيزاده،
نشان از تيزبيني و دقت
طالیی
روش بدست آوردن نسبت طاليي (ويس)813 :1831 ،
نسبتش :1
تصویر  .1روش بدست آوردنتصوير
(ویس)327 :1382 ،
.)305 :1383
در اين نگاره چش��م بيننده در مسيري قطري 4از
آثاري ك��ه در اين مقاله به آنها پرداخته ش��ده،
ش��امل نگارههاي «كاخ خورنق»« ،ساخت مسجد
سمرقند» و «سائلي بر در مسجد» است و با توجه
به اينكه بهزاد از بناهاي زمان خود ،بهويژه در هرات،
 :Golden section .1تناس��ب ميان دو بخش ش��كل هندس��ي با دو
بخش خطي مستقيم به نحوي كه در هر مورد ،نسبت بخش كوچكتر
به بزرگتر برابر باش��د با نس��بت بخش بزرگتر به مجموعة دو بخش.
اين تناسب كه با كسر  1/618نشان داده ميشود ،از هندسة اقليدسي
بهدس��ت آم��ده و از آن زمان تا حال حاضر چون تناس��بي آرماني در
آثار معماران و نقاش��ان نامدار بهكار گرفته ش��ده اس��ت( .رجوع شود
به :مرزبان ،پروي��ز و معروف ،حبيب ( ،)1380فرهنگ مصور هنرهاي
تجسمي ،انتشارات سروش ،تهران ،ص.)141
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بررس�ی س�ه نگاره از نگارههای استاد
کمالالدین بهزاد

 .2يكي از معروفترين نگارههاي بهزاد ،نگارة «بناي كاخ خورنق» است
كه بر مبناي داستاني از نظامي در بهرامنامه ترسيم شده است .اين اثر
در ابعاد  12.4×17س��انتيمتر در سال 900هق1494-95 /م كار شده
است و در كتابخانة بريتانيا نگهداري ميشود.
 .3بعد از ساخته شدن كاخ ،شاه به سمنار پاداش قابل توجهي ميدهد
كه باعث ميشود ،سمنار نگونبخت دهان گشوده و اعالم كند كه اگر
ميدانست چنين پاداشي دريافت ميكند ،كاخ باشكوهتري ميساخت.
ش��اه از اين سخن او خشمگين ميشود و دستور ميدهد او را از باالي
كاخ به زمين افكنند تا كشته شود (رجوع شود به :قاضيزاده ،خشايار،
( ،)1382بررسي عنصر وحدت در نظام تركيببندي نگارة «بناي كاخ
خورنق» كمالالدين بهزاد ،مجموعه مقاالت ،انتش��ارات فرهنگس��تان
هنر ،تهران).
 .4اين خط قطري ش��ايد اشارهاي دارد به زندگي سمنار ،گويي عشق
سمنار به اثرش در كسوت مرد سرخپوست تجلي كرده و سرانجام كار
وي نيز كه فروشدن در خاك است ،بهوسيلة مرد سياهپوشي كه مالط
ميس��ازد و گويي در كار كندن گور س��منار اس��ت ،رقم خورده است
(رجوع شود به :قاضيزاده.)307 :1382 ،

47

قس��مت پايين نقاش��ي به باالترين قسمت نما در
سمت راست هدايت ميشود .همچنين در نظامي
مدور ،حركت مارپيچي از كارگر وسط نگاره شروع
و با دربرگرفتن تمام پيكرهها خاتمه مييابد.
در اينج��ا س��خن هيل��ن بران��د دربارة مقايس��ة
توزيع مت��وازن عناصر در نقاش��يهاي تيموري با
س��تونبندي متوازن بناي «پارتنون» بيان ش��ده
اس��ت كه از رهگذر مطرحك��ردن فرضية زير اين
موضوع شرح داده ميشود :بهطور دقيق همانطور
كه در س��اختار معماري «پارتنون» ،در كل از يك
اصل ساختاري معروف به «نسبت طاليي» تبعيت
شده است ،در نگارههاي تيموري نيز ميتوان اين
كاربرد را مشاهده كرد.
از طريق ترس��يم خطوط نس��بت طاليي در نگارة

م��ورد نظ��ر ،اي��ن احس��اس در بينن��ده بهوجود
ميآي��د ك��ه جايگاه هر گ��روه از اصن��اف در اين
تركيببندي عالمانه و عامدانه ،بر اس��اس نسبت
طاليي صورت گرفته اس��ت .بهعالوه بهزاد در اين
ن��گاره ،عناصر س��اختاري همچون آجر ،س��نگ،
چوب ،عناصر تزئينات��ي چون آجركاري ،ابزارهاي
بنايي و تخصصها و مراتب ش��غلي افراد چون بنا،
سنگتراش و درودگر را به تصوير كشيده است.
همچني��ن در اين نگاره ،تض��اد رنگها و گرمي و
س��ردي آنها القاكنندة سرعت است و در پيوند با
شعر باالي نقاشي است كه ميگويد:
«در ش��بانروزي از شتاب و درنگ /چون عروسان
درآمدي به سه رنگ» (اعرابي.)1382 ،

جدول  .1عناصر مورد مطالعة تناسبات طاليي و فضاسازي در نگارة بناي كاخ خورنق ( نگارندگان)

جدول  :1عناصر مورد مطالعة تناسبات طاليي و فضاسازي در نگارة بناي كاخ خورنق ( نگارندگان)

جلوة هنر  /شمارة  / 8پاییز و زمستان 1391

اصل نسبت طاليي

تصوير  .2كاخ خورنق (گرابر ،اولك)46 ،38 ،

قرارگيري فضاي
معماري

بر اساس اصل نسبت طاليي

تزئينات

آجر

رنگ

استاد بهزاد با استفاده از تضاد رنگها و گرمي و سردي آنها ،حركت سريع كارگران را القا ميكند.

مصالح

آجر ،سنگ و چوب

ابزار ساختوساز

چكش ،بيل ،داربست و نردبان

اصناف

سنگتراش ،درودگر و بنا

نحوة قرارگيري افراد

افراد در تركيبي مدور و مارپيچ ،همچون ساقههاي اسليمي در نقوش تجريدي

 .2ساخت مسجد سمرقند

11

48در نگارة ساخت مسجد سمرقند «تركيببندي پيچيدهاي مالحظه ميشود كه از حركت قوي برخوردارند و انواع پيكرهها را با
حاالت بينهايت متنوع و بدون هرگونه غفلت از قصد ايجاد فضايي معماريوار ،تنوع ميبخشد( ».بينيون.)122 :2831 ،
بهعالوه با توجه به اينكه بهزاد از بناهاي زمان خود ،بهويژه در هرات ،اثر پذيرفته است؛ بنابراين اين نگاره را ميتوان
مدرك معتبري در پرداختن به موضوعهاي زير دانست .2 :چگونگي عمل استادان معمار و تزئينكار همچون سنگتراش و

 .2ساخت مسجد سمرقند

1

 .1يكي از نگارههاي بهزاد ،نگارة «س��اخت مسجد سمرقند» است كه
برگي از ظفرنامة علي يزدي است .اين اثر در ابعاد  12×20سانتيمتر،
در س��ال 1480-85م كار ش��ده اس��ت و در مجموعة گارت نگهداري
ميشود.

 .3سائلي بر در مسجد

2

بهزاد در نگارة «س��ائلي بر در مسجد» به جزييات
فضاي معماري ،نق��وش ،رنگها و حتي كتيبهها
بسيار خوب توجه نشان داده و از نمونههاي واقعي
و موجود استفاده كرده است؛ براي نمونه ميتوان
ب��ه متن كتيبه باالي ايوان اش��اره كرد كه چنين
اس��ت« :وان المس��اجداهلل فال تدعوا معاهلل احدا».
(سلطانزاده.)93 :1387 ،
در اين نگاره نيز خطوط نسبت طاليي با طرح كلي
ساختارهاي معماري منطبق است؛ بهعنوان مثال
خط سمت راس��ت نس��بت طاليي فضاي زيرين
گنبدخانه و ايوان مسجد را نشان ميدهد .همچنين،
 .2نگارة «س��ائلي بر در مسجد» برگي از بوستان سعدي است .اين اثر
در ابعاد  21×30س��انتيمتر ،در س��ال  893ه.ق كار شده است و در
كتابخانة ملي قاهره نگهداري ميشود.
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در نگارة س��اخت مسجد س��مرقند «تركيببند 
ي
پيچي��دهاي مالحظه ميش��ود ك��ه از حركت قوي
برخوردارن��د و انواع پيكرهه��ا را با حاالت بينهايت
متن��وع و بدون هرگونه غفلت از قصد ايجاد فضايي
معماريوار ،تنوع ميبخشد( ».بينيون.)244 :1382 ،
بهعالوه با توجه به اينكه بهزاد از بناهاي زمان خود،
بهويژه در هرات ،اثر پذيرفته اس��ت؛ بنابراین اين
نگاره را ميتوان م��درك معتبري در پرداختن به
موضوعهای زير دانست .1 :چگونگي عمل استادان
معمار و تزئينكار همچون س��نگتراش و درودگر
و ...؛  .2ترتيب مراحل ساختمان ،مصالح بهكار رفته
و تزئينات آن همچون ازارههاي مرمري ،ستونهاي
سنگي ،كاشيكاري معرق و كتيبهها؛  .3شناخت
برخ��ي ابزارهاي بنايي؛  .4ش��ناخت تخصصها و
مراتب شغلي افرادي كه در امر احداث بنا و تزئين
آن مشاركت داشتهاند.
بهزاد در نحوة رنگبندي نگارة س��اخت مس��جد
س��مرقند ،از رنگهاي درخش��نده همچون رنگ
طاليي به همراه سطوح كوچكي از رنگهاي خالص
گرم و س��رد چون آبي ،سبز و سرخ استفاده كرده
اس��ت و بدين ترتيب انتخاب برتر او در استعمال
رنگها در اين نگاره با توجه به ش��ناختي بود كه
او نس��بت به تأثير متقابل رنگها و خصلت رواني
آنها داشته است.
همچنين بهزاد ب��ا به خدمتگرفتن كلية اصول و
مباني تصويري ،س��عي در بيان يك مقصود خاص
داش��ت .بدين ترتيب كه طرح آرايش پيكرهها به
صورت اس��پيرال و داي��رهوار ،ريتم مكرر زندگي و
تحول و تداوم هستي را نشان ميدهد.
ميان نگارههايي كه حاصل انديشه و قلم كمالالدين
بهزاد يا منس��وب به او است ،نگارة ساختن مسجد
سمرقند كه تصوير قسمتي از ظفرنامة يزدي است،
از برخي جهتها اهميت بس��يار دارد .تحليل اين
نگاره ممكن اس��ت نتايج قابل تأملي داشته باشد:

اول اينکه این نگاره از معدود نگارههايي اس��ت كه
صحنههاي��ي زنده و پرتح��رك از فعاليت معماري
عصر تيموري را فراروي متخصصان و پژوهشگران
معماري اس�لامي قرار ميدهد؛ دوم قسمتهايي
از قديميتري��ن بناي واقع��ي و همچنان پابرجاي
تيموري را تصوير كرده اس��ت ( نوري شادمهاني،
.)81 :1384
در اين نگاره نيز رعايت تناسبات طاليي بهكار رفته
اس��ت؛ بهطوري كه با تقسيم خطوط ،صحنههاي
خاص��ي در هر ي��ك از كادرهاي مس��تطيلي قرار
ميگيرند .در ابتدا چش��م بيننده به گوشة سمت
چپ تصوير هدايت ميش��ود كه سركارگر و سردر
ِ
ِ
راست خط
س��مت
ورودي را نش��ان ميدهد .در
عمودي س��مت چپ ،فضايي ايجاد ميش��ود كه
نج��اران را هنگام كار نش��ان ميدهد .مس��تطيل
پاييني به حجاراني كه روي س��نگ كار ميكنند،
ِ
چپ خط عمودي سمت
تأكيد ميكند .در
سمت ِ
چپ ،حيواني (فيل) نش��ان داده ش��ده اس��ت كه
براي باركشي اس��تفاده ميشود؛ بدين ترتيب اين
نتيجه حاصل ميشود كه هر يك از اين عناصر در
نگارههاي بهزاد مكان بخصوص و حسابش��دهاي
داش��تهاند ك��ه نش��ان از نب��وغ و تواناي��ي او در
تركيببندي اين عناصر است.
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جدول  .2عناصر مورد مطالعة تناسبات طاليي و فضاسازي در نگارة ساخت مسجد سمرقند (نگارندگان)

اصل نسبت طاليي

قرارگيري فضاي
معماري
تزئينات

تصوير  .3ساخت مسجد سمرقند (گرابر ،اولك)26 ،33 ،
بر اساس اصل نسبت طاليي
كاري
ازارة مرمري تكدهانة شبستان كه منقوش به گل و گياه است ،ستونهاي سنگي ،كاشي
کاشیکاری
معرق و كتيبه

رنگ

رنگ طاليي و سطوح كوچكي از رنگهاي آبي ،سبز و سرخ

مصالح

ازاره مرمري ،كاشي ،سنگ ،آجر (به خصوص نشاندهندة كاشيكاري دورة تيموري) و چوب

ابزار ساخت و ساز

اره و چكش

اصناف

سركارگر ،سنگتراش ،درودگر

نحوة قرارگيري افراد

طرح آرايش پيكرهها بهصورت اسپيرال ،دايرهوار و ريتميك

جدول  :3برخي مطالعات دربارة مفاهيم و عناصر معماري در نگارة سائلي بر در مسجد (نگارندگان)
41
 .3سائلي بر در مسجد

بهزاد در نگارة «سائلي بر در مسجد» به جزييات فضاي معماري ،نقوش ،رنگها و حتي كتيبهها بسيار خوب توجه نشان داده و

از نمونههاي واقعي و موجود استفاده كرده است؛ براي نمونه ميتوان به متن كتيبه باالي ايوان اشاره كرد كه چنين است« :وان
المساجداهلل فال تدعوا معاهلل احدا( ».سلطانزاده.)38 :7831 ،
طاليي
خطوط نسبت طاليي با طرح كلي ساختارهاي معماري منطبق است؛ بهعنوان مثال خط سمت راست
نسبتنيز
اصلنگاره
در اين
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نسبت طاليي فضاي زيرين گنبدخانه و ايوان مسجد را نشان ميدهد .همچنين ،بهزاد در برجستهترين مكان ممكن در باال ،منبر

و واعظ و در پايين ،گداي خاكآلود (قهرمان اصلي داستان) را قرار داده است .خط سمت راست در پايين ،سردر مسجد را

نشان ميدهد و خط سمت چپ آن در باال ،اشاره به شبستاني ستوندار با ستونهاي چوبي و سرستوني چوبي با طرحي شبيه به

بندي803
تقسيم ،38
گرابر ،اولك،
مسجد (
سائلي بر د
مقرنس دارد .خطوط افقي نسبت طاليي نيز نشانتصوير
هاي) افقي نسبت طاليي در اين
بنابراين
مسجدر است؛
دهندة.4صحن

50

قرارگيري فضاي
معماري

بر اساس اصل نسبت طاليي

تزئينات

كاشيكاري ،آجركاري ،كتيبه و منبتكاري

رنگ

رنگ طاليي و رنگهاي آبي ،سبز و سرخ

مصالح

سنگ ،كاشي ،آجر ،چوب و گچ

نحوة قرارگيري افراد

تركيبات معماريگونه در يك نگاره چهار صحنة مختلف را نشان ميدهد

نتيجهگيري

در جمعبندي مطالب فوق ميتوان گفت در نگارگريهاي استاد كمالالدين بهزاد ،هنرمند بيبديل نگارگري شكوفاي دورة

بهزاد در برجستهترين مكان ممكن در باال ،منبر و
واعظ و در پايين ،گداي خاكآلود (قهرمان اصلي
داس��تان) را قرار داده است .خط سمت راست در
پايين ،سردر مسجد را نشانميدهد و خط سمت
چپ آن در باال ،اش��اره به شبس��تاني ستوندار با
س��تونهاي چوبي و سرس��توني چوبي با طرحي
شبيه به مقرنس دارد .خطوط افقي نسبت طاليي
نيز نش��اندهندة صحن مس��جد اس��ت؛ بنابراين
تقسيمبنديهاي افقي نسبت طاليي در اين نگاره،
س��طوح گوناگون معم��اري را از هم جدا ميکند.
بهعالوه ،اين تقس��يمات ب��ر بخشبندي فضاهاي
معماري و توزيع پيكرهها تأثير گذاشته است.
همچنین ،در اين نگاره بهزاد عناصر س��اختاري و
تزئينات��ي زمان خودش در ش��هر هرات ،همچون
كاش��يكاري ،آجركاري و منبتكاري را به تصوير
كش��يده و از رنگهاي درخش��نده همچون رنگ
طالي��ي به همراه س��طوح كوچك��ي از رنگهاي
خالص گرم و سرد چون آبي ،سبز و سرخ استفاده
كرده تا بار عاطفي و بياني خاصي به اين اثر بخشد.
در اين نگاره ني��ز كه تركيبات معماريگونه دارد،
بهزاد نظام تناسبات معيني بهكار برده و با تقسيم
بندي تابلو به پالنهاي مختلف ،ضمن ايجاد چهار
صحنة مختلف به نمايش عمق پرداخته كه يكي از
نوآوريهاي وی است.

نتيجهگيري
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در جمعبن��دي مطالب ف��وق ميت��وان گفت در
نگارگريهاي اس��تاد كمالالدين به��زاد ،هنرمند
بيبديل نگارگري ش��كوفاي دورة تيموري ،اصول
خاص��ي بر صحنهپردازي فضا حاكم بوده و عناصر
معماري بر اس��اس اي��ن ضوابط ك��ه همان اصل
نس��بت طاليي اس��ت ،جايگاه ويژهاي داش��تهاند
ك��ه نش��اندهندة نوآوريه��اي اس��تاد در نظام
تركيببندي عناصر و جايگاه فضاها بوده است.
ترسيم خطوط بر اساس اصل نسبت طاليي نشان
داد كه بهزاد بر اين اس��اس ،ه��ر يك از فضاهاي
معم��اري را در نگارة خود جاي داده اس��ت؛ برای
مث��ال در ن��گارة كاخ خورن��ق ،از طريق ترس��يم
خطوط نس��بت طالي��ي اين احس��اس در بيننده

بهوجود ميآيد كه جاي��گاه هر گروه از اصناف در
اي��ن تركيببندي ،عالمانه و عامدانه و بر اس��اس
نس��بت طاليي صورت گرفته است .همچنين ،در
نگارة «ساخت مسجد سمرقند» فضاهايي كه اين
خطوط ايجاد ميكنند ،هر كدام اش��اره به قسمت
خاصي از مراحل س��اخت مسجد دارد و در داخل
يك يا دو مورد از اين شبكهها كه از ترسيم خطوط
بر اس��اس نسبت طاليي حاصل ش��ده ،هر يك از
فضاهاي مسجد چون تكدهانة شبستان ،ايوان و
ديوار خارجي قرار گرفته است.
در نگارة سائلي بر در مسجد ،بهزاد با شبكة نهفتة
نس��بت طاليي جايگاه هر كدام از عناصر معماري
مسجد چون گنبدخانه ،ايوان ،شبستان ستوندار
و ...را در تركيببندي بهدقت تعيين كرده است و
تمام نگارهها با تركيبهاي بديع بر اس��اس نسبت
طاليي همراه بودهاند .بهعالوه ،موضوعهایی چون
رنگ ،مصالح ،تزيينات ،نحوة تركيببندي تصاوير
در نگارههاي بهزاد براي فهم بهتر نگارهها بررسي
ش��ده اس��ت؛ برای مثال با بررس��ي مفهوم رنگ
نگارهها ميتوان به مفاهيمي آش��نا شد كه بهزاد
سعي داشته با استفاده از آن رنگها به بيننده القا
كند؛ زيرا رنگهاي استفادهشده در نگارههاي او بر
اساس شناختي بود كه او نسبت به خصلت رواني
رنگها و تأثير متقابل رنگهاي مكمل داشت.
همچنين ،با توج��ه به اينكه بهزاد از بناهاي زمان
خ��ود ،بهوي��ژه در هرات اث��ر پذيرفت��ه و عناصر
س��اختاري و تزييناتي آنها را در نگارههاي خود
مصور كرده اس��ت؛ بنابراین اي��ن نگارهها مدارك
معتبري هستند كه ما را با چگونگي عمل استادان
معمار و تزئينكار ،ترتيب مراحل ساختمان و تزيين
آن ،ابزاره��اي بنايي ،تخصصها و مراتب ش��غلي
افرادي كه در امر احداث بنا و تزيين آن مشاركت
داش��تهاند ،آش��نا ميکنند .در پايان نیز شناخت
و درك اي��ن قواعد و دريافت ف��رم و محتواي آثار
مطرحترين نگارگر تاريخ نگارگري و يافتن روشي
براي تفس��ير ضوابط حاكم ب��ر نگارههاي او راهي
براي درك مفه��وم و معاني نگارگريهاي نوآورانة
استاد کمالالدین بهزاد است.
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