
1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان  

                                      (      258تا ص  239)از ص 
 

 

 
 

 بهزاد الدینکمال هاینگارهمعماری دوره تیموریان در بازیابی تزئینات 
 

 پور کاظم مهدی

 بریزت اسالمی هنر گروه هنر اسالمی، دانشگاه استادیار

 محمدزاده مهدی

 تبریز اسالمی هنر گروه هنر اسالمی، دانشگاه دانشیار

 حیدری راضیه

 اردبیلی محقق دانشگاه ،شناسیباستانارشد  کارشناسی آموختهدانش

 20/10/1397: پذیرش تاریخ ؛22/02/1396: دریافت تاریخ

 
 

 چکیده
 یانواع مختلف یریتصو مدارک است. ایران یمعمار خیتار خصوصبه و خیتار ۀمطالع در مدارک ترینمهم ازجمله یریتصو مدارک

 یمعمار قاتیدر تحق کمتر و ستین شدهشناخته چندان ،آن هایظرفیت که هاستآن انیم در مهم ینوع ینقاش که دارد

 واقعییی بازنما آن را توانمیجای خالی این مطالعات، در خصوص مکتب نگارگری هرات که  است. قرارگرفته مورداستفاده

 هاینگارهمعماری در تزئینات بر همین اساس جهت بازتاب . نمایدمیفضاهای معماری دوره تیموری قلمداد نمود بیشتر رخ 

از  -بهزاد الدینکمالنگارگری  بر تأکیدهرات با  نگارگریمکاتب مختلف ایران، مکتب  هاینگارهایرانی، از میان نقاشی و 

. با توجه به اهمیت این موضوع و است قرارگرفته وتحلیلتجزیهانتخاب و مورد  -گارگری هراتهنرمندان مکتب ن ترینمعروف

معماری دوره تیموری و همچنین نگارگری  هایشاخصه ترینمهمدامنه کم مطالعات، در این مقاله سعی بر آن شده است تا با ارائه 

قرار گیرد. با انجام مطالعات  موردبررسیدر آثار وی  ، کاخ و مسجداز قبیل: حمام معماری این دورهتزئینات آثار بهزاد، بازتاب 
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 مقدمه. 1

 تیحکا گذشته در یزیچ از رایز است، یمعمار خیتار و خیتار مدارک ترینمهم ۀزمر در یریتصو مدارک

 منتقل را یزیچ ر،یتصو .مفروضش مخاطبان و کنندهترسیم الیخ و ذهن ای عواق عالم در یزیچ ؛کندمی

 تیکفا یریتصو مدارک از را ما تشان،یاهم ۀهم با ،ینوشتار مدارک نیبنابراد. توانمین نوشته که کندمی

 اعتبار و نوع ثیح از ،هایشانویژگی به سبب برجسته نقش و عکس و ینقاش مانند یریتصو مدارک .کندمین

 منابع فقدان دچار عموماً ،یمعمار خیتار ۀحوز در ازآنجاکه .اندمتفاوت یمعمار خیتار ۀمطالع در تیاهم و

 ،کندمی تیحکا حوزه نیا محققان یبرا یریمدارک تصو مضاعف تیاهم از خود، نیا و میهست مکتوب

 معماران، کمتر و نقاشان و سانهنرشنا گاه .ایمنبرده بهره چندان یمعمار خیتار ۀمطالع در هاآن از تاکنون

 .اندکاربردهبه خود مقاالت ای در کتب قیتحق یاصل مایۀدست ای مکمل مدرک عنوانبه را نگاره چند ای کی

است.  تاکنون شدهمطرحموضوعات  از فراتر و شتریب اریبس یمعمار در هانگاره از استفاده تیظرف ،حالبااین

 خیتار ۀمطالع یبرا یریتصو مهم مدرک عنوانبه را بهزاد الدینکمالنقاشی  یرانیا ینقاش مقاله از میان نیا

در خصوص مساجد دوره تیموری، از میان  بهزاد، هاینقاشیجهت بررسی  .کندمی یبررس رانیا یمعمار

و  بوستان سعدی موجود در دارالکتب قاهره در مصر نسخهاز « گدایی بر در مسجد» نگاربهزاد،  هاینگاره

انتخاب گردیده « ساختن مسجد جامع سمرقند»ه.ق با نام  891که در سال  (1)از ظفرنامه اینگاره نینهمچ

، از خمسه نظامی گنجوی، نسخه «با حالق الرشیدهارون»دوره تیموری، نگاره  هایحماماست. در خصوص 

ت گریز حضر»وری نیزتیم هایکاخانتخاب گردیده است. در خصوص  ( 102: 1390)پاکباز،ه.ق 900خطی مورخ 

که بر مبنای داستانی از  «ساختن کاخ خورنق»و همچنین  ه.ق893هرات  ،؛از بوستان سعدی «یوسف از زلیخا

ی ارزشمند و هانگارهاز  هانگارهه.ق خلق گردیده است. این  900بهرام نامه خمسه نظامی گنجوی در سال 

هنر معماری در عالم نگارگری، نقطه عطفی مناسب برای مصداقی از حضور  عنوانبهبهزاد ـ  الدینکمالمرقوم 

زیبایی و  باال بردن، عالوه بر آنتزیینات وابسته به عناصر معماری و بهزاد،  هاینگارهدر د بود. نبررسی خواه

عناصر در این مقاله،  .مصورشده نیز تأثیری مثبت داشته است داستانارزش بصری نگاره، بر انتقال مفاهیم 

 زمانهمی واقعی مشابه در بناها با عناصر ، کهشدهتفکیک و کاخمسجد ، حمامنوع  سهر نگاره به معماری د

 مقایسه شده است.
 

 :باشندمیی این تحقیق به شرح زیر اصل سؤاالت. 2

 بهزاد استخراج نمود؟ هاینگارهاصلی معماری دوره تیموریان را از  هایشاخصه توانمی

 است؟ شدهارائه تیموریانتزئینات معماری دوره  هایشاخصههزاد ب هاینگارهاز  یککدامدر 
 

 فرضیات. 3

 هایایوان، پالن حمام، نوع تزئینات هاطاقبهزاد، ویژگی معماری دوره تیموریان از قبیل نوع  هاینگارهدر 

 ورودی حمام، کاخ و مساجد نمود یافته است. 

، نگاره «ساختن مسجد جامع سمرقند»با نام  اینگاره، «جدگدایی بر در مس» نگاربهزاد،  هاینگارهاز میان 

« ساختن کاخ خورنق»و همچنین « گریز حضرت یوسف از زلیخا»و همچنین « با حالق الرشیدهارون»

 .دهندمیاطالعاتی را در خصوص تزئینات معماری دوره تیموری ارائه 
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 پژوهش روش. 4

 اولدست اسناد عنوانبهبهزاد  هاینگاره اساس این بر. است تحلیلی-توصیفی مقاله، این در پژوهش روش

 معناشناسی و شناسینشانه روش از هانگاره محتوای تحلیل برای است. شدهگرفته نظر در معماری ایران تاریخ

بررسی  و سپس با آثار معماری باقیمانده از دوره تیموری مقایسه گردیده است. مراحل شدهاستفاده تاریخی

 به توجه تاریخی؛ مدرک عنوانبه شده بازنمایی معماری شد: شناسایی عناصر انجام زیر ترتیب هب هانگاره

 با معماری واقعیت با نگاره تطابق سنجش میزان کلی؛ مضامین و موضوعات تعیین نسخه؛ نگارگری هایویژگی

 ،آیدمی دست به یا مکتب نسخه همان دیگر یهانگاره یا و نگاره و دوره همان معماری انطباق از که شواهدی

 نگاره. معمارانه تفسیر و نگاره بازخوانی نگارگری، در معماری فضای هایبازنمایی از اجزایی کردن پیدا
 

 پیشینه مطالعات. 5

بیشتر از دیدگاه  شدهانجامتیموری و همچنین آثار بهزاد  دورهآثار نگارگری  دربارهمطالعاتی که تاکنون 

توجه شده  هاآناز منظر معماری به  ندرتبهآن بوده است و  شناختیزیبایی ایهجنبههنرهای تجسمی و 

هماهنگی طرح و »دکتری ایرج اسکندری تربقان با عنوان  رسالهاولین نوع مطالعات مربوط است به،  .است

زاد و . در این پژوهش، به138۴سال  به پژوهش هنر دانشگاه هنر رشته، در «بهزاد الدینکمالتفکر در آثار 

آن زمان که بر تفکر و آثار  فلسفی حاکم در آن زمان( هایاندیشه)ی او و همچنین محیط فرهنگی و عرفانی هانگاره

در مقطع دکتری پژوهش هنر  ایرسالهدومین مورد مربوط است به . است شدهبررسیبهزاد تأثیر داشته است 

اشرف  نوشته، «بهزاد الدینکمالتأکید بر آثار  تیموری با دورهبررسی ابعاد گرافیکی نگارگری »با عنوان 

این رساله بسیار مفصل است و به بررسی آثار تیموری  .138۴السادات موسوی لر، دانشگاه تربیت مدرس، 

نشانه  هایجنبههمچنین فصولی مربوط به گرافیک و  .گرافیکی آن پرداخته است هایجنبهآثار بهزاد و  ویژهبه

در تزیینات سطوح آثار معماری را  کاررفتهبهتحقیق نقش مهم رنگ و ساختار هندسی شناختی آن است. این 

اصر معماری بر ی حاوی عنهانگارهمطرح ساخته و بر اهمیت این نقوش در تأثیرگذاری هرچه بیشتر بنا یا 

 الدینکمالشکوه معماری در آثار »با عنوان  ایمقاله . سومین مورد مربوط است بهکندمیمخاطب تأکید 

و  توجهقابل. پژوهشی است 1382هنرنامه سال  فصلنامهاز  18 شمارهشیرازی در  اصغرعلی نوشته، «بهزاد

 طورکلیبهبهزاد در آن  الدینکمالهماهنگ با اهداف این پژوهش، اما تأثیرگذاری هنر معماری بر آثار 

چهارمین مورد مربوط به .است شدهپرداختهو بیشتر به نقش خود ساختمان معماری در نگاره  شدهبررسی

به قلم دکتر منوچهر فروتن که در نشریه هویت شهر به « ایرانی هاینگارهزبان معمارانه »با عنوان  ایمقاله

ردپای معماری تیموری »به چاپ رسیده است. در مقاله دیگری که توسط مینا فشنگچی با عنوان 1389سال 

به چاپ رسیده است بحث اصلی حول  1386ختمان و کامپیوتر در سال در ماهنامه سا« در سه نگاره از بهزاد

 است.  متمرکزشده هاآنو همچنین جزئیات تزئینی  هانگاره بندیترکیبمحور نوع 

 یفضا فهم یچگونگ»  عنوان با فروتن منوچهر یدکتر ۀرسال دیگر صورت گرفته هایپژوهش ترینمهم از

 گاهیجا دادن نشان یپ در رساله نیا .باشدمی 1388به سال   ه.ق( 617-1000)یرانیا هاینگاره از رانیا یمعمار

 ۀویش و هاآن در موجود هایداده انواع به منظور، نیبه ا است. یخیتار مدارک و اسناد عنوانبه هانگاره

به «  یرانیا هاینگاره ۀمعماران زبان»  با عنوان ایمقاله در نیهمچن فروتن است. پرداخته اعتبارشان سنجشِ
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 ۀسیمقا با هاآن در یمعمار ییو بازنما هانگارهزبان یبررس و شیخو پژوهش یچگونگ نییتب به 1389سال 

 با هانگاره ۀسیمقا از موارد یبرخ در ،یبررس نیا در او است. پرداخته هاآن یواقع هاینمونه با هانگاره یبرخ

 برده بهره هاآن و زبان هانگاره شناخت یبرا رانیا یفرهنگ ۀحوز از ریغ هاحوزه گرید یاسالم یمعمار یبناها

به سال  شدهچاپ یرانیا ینگارگر در یشهر و یمعمار یفضاها عنوان با زادهسلطان نیحس است. کتاب

 بر اساس را هانگاره او است. پرداخته شهر و یمعمار ۀمطالع یبرا یمنبع عنوانبه نگاره یبه معرف 1387

 آورده خود کتاب مختلف هایبخش در و کرده بندیدسته ...و حمام خانه، باغ، مانند یمعمار یفضاها یکاربر

 یصورت به را هانگاره و است یمقدمات پژوهش کی محصول آمده، آن ۀدر مقدم که طورهمان کتاب نیا .است

 است. داده قرار موردتوجه ،یکل اریبس
 

 هرات مکتب. 6

تکامل مینیاتور است. در این دوره  هایدوره تریندرخشانیکی از نقاشی تیموری در قرن نهم هجری 

. مکتب هرات، تکامل ( 90: 1386)اشرفی،نبود شدهشناختهاز هنر متجلی شده که در هنر متقدم  هاییارزش

زیادی در پیشرفت نگارگری حاصل  تأثیرجدید است که  هایویژگیتجربیات مکتب ایلخانی و هنر گوتیک با 

مشخصی پیدا  هایویژگی. در  دوران، سلطنت شاهرخ و بایسنقر، این مینیاتورها ( 111: 1390دی ،)توحینمود

شاهرخ کارگاهی بر پا کرد و نقاشانی را به کار مصورسازی متون تاریخی گماشت. (   90:1386)اشرفی،کردند

کارگاه  بزرگ خود را در –گرفت،کتابخانه  به دستشاهرخ حکومت هرات را  فرمانبه ازآنکهپسبایسنقر میرزا 

. ( 71: 1379)پاکباز،گردآورداستادان زمان را از سراسر ایران در دربار خویش  ترینبرجستهاین شهر برپا کرد و 

 امتیازاتاز  (. 110: 1388،زادهشریف)خود رسید حداعالیبه سازیمرقعو  کاریتذهیبدر این مکتب؛ مینیاتور،  

، انسجام، هارنگآن، تعدد  کارینازکو تفاضیل رسم  هانگارهنگارگران در دقت  به تمایل، توانمیاین مکتب، 

 1390)توحیدی،، استعمال رنگ طالیی و پوشاندن زمینه با گیاهان بوته و رنگ سفید و... اشاره نمودهاآنتناسب 

شد در  ایواسطه. مشهورترین نگارگر این دوره که بسیاری از باورهای گذشته را در هم ریخت و ( 109-110:

. وی در حدود ( 110: 1388،زادهشریف)بهزاد است الدینکمالانتقال هنر نگارگران هرات به نگارگری دوره صفوی،

میرک، بزرگ شد. چیزی نگذشته بود که بهزاد از حیث سرزندگی  پروبالمیانه قرن نهم ه.ق متولد و در زیر 

از گلستان سعدی موجود در کتابخانه  توانمیرا  ستیدچیرهاصالت کار، از استاد خود پیشی گرفت. این 

 1376)آژند،آثار منتسب به او است ترینقدیمیاز  ظاهراً نمود که استنتاخ 878/1۴7۴دانشگاه  دورام به تاریخ 

،کاری که زدهرقم. وی یکی از معدود نگارگران ایرانی است که در تعدادی از آثارش نام خویش را ( ۴8-۴9:

 (. 119: 1388،زادهشریف)است شدهنمیجز در موارد نادری انجام پیش از آن، 

 

 مینیاتورهای بهزاد، در نسخ خطی زیر وجود دارند:. 7

 .م( )قاهره،کتابخانه ملی( 1۴89-1۴88 هایمهروموم)بوستان سعدی  -1

 زه متروپولیتن()نیویورک ،موشد تصویرپردازی 1۴8۴.م رونویس و در سال  1۴83عطار،که در سال  الطیرمنطق -2

ابخانه )لندن، کتشد تصویرپردازی 1۴9۴-1۴93م رونویسی و در سال 1۴۴2خمسه نظامی، در سال -3

 (.9۴: 1386بریتانیا()اشرفی،
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دید.  توانمیه.ق(  899)و نسخه خمسه نظامی ه.ق(  893)نسخه بوستان سعدی هاینگارهاوج نوآوری بهزاد را در 

آمد که بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا در یک محیط خردمندانه کار پدید  هاییمهروموماین آثار در 

 هایروشگذاشت. او به مدد  تأثیرعرفانی جامی و نوایی بر اندیشه و هنر بهزاد  بینیجهان شکبی. کردمی

بط مختلف تصویر را به هم مرت هایبخش، هارنگمتقابل  تأثیراز   گیریبهرهبا  هاشکل بندیترکیبهندسی 

. او در آثاری که کیفیت معمارگونه دارند، نظام تناسبات معینی را بکار یابدمیو به وحدت کلی دست  سازدمی

در مطالعه  هاآناز این هنرمند، آثار متعددی بر جایی مانده که سه مورد از  (. 8۴-72: 1379) پاکباز،برده است

نگاره از  23نگارنده، در  هایبررسیطبق  (. 23: 1382)رمضان زاده،ویژگی معماری دوره تیموری  مفید هستند

ی هانگاره. شودمیبهزاد عناصری از معماری مطرح  الدینکمالآثار منسوب، متعلق یا تحت مدیریت هنری 

، ق(887) تاریخ هنر ژنو متعلق  موزهبوستان سعدی در  نسخهاز « نوجوانی در میان علما»از:  اندعبارتمذکور 

 کتابخانهمطلع النوار امیرخسرو دهلوی در  نسخهمتعلق به « جشن تولد مجنون»و « اعدام برادرکش»

از  ق(901 ) «حضرت محمد و اصحاب او» و ق( 890) « اسکندر و مرد شریف»، ق(890) چستربیتی دوبلین 

و « اظهار عشق مرد تهیدست به پادشاه مصر»بادلیان آکسفورد،  کتابخانهحیرت االبرار نوایی در  نسخه

سعدی و جوان »، ق(891 متروپولیتن نیویورک ) موزهعطار در  الطیرمنطق نسخهاز « سوگواری در تشییع پدر»

گدایی »  ق(،893)« یوسف و زلیخا»، ق(891)مترو پولیتن نیویورک  موزهگلستان سعدی در  نسخهاز « کاشغری

ق( متعلق به 89۴« )ایقراضیافت در دربار سلطان حسین ب»و « بحث متکلمان در مسجد»، «بر در مسجد

 خمسهمتعلق به « مجنون در کعبه»و  «خسرو بر در قصر شیرین»بوستان سعدی دارالکتب قاهره در مصر، 

، «لیلی و مجنون در مکتب»، «سوگوار لیلی بر مرگ شوهرش»، ق(89٥) بریتانیا  موزه کتابخانهنظامی در 

خواجه » ، «خسرو در برابر پدرش هرمزشاه»، «قتل خسرو به دست پسرش شیرویه»، «ساختن قصر خورنق»

خلیفه هارون در » و « اسکندر و مرد زاهد»، «گانههفتاسکندر و حکمای »، «پایدمیآبتنی کنندگان را 

آثار مذکور حتی شامل آن (ق900) بریتانیا  موزه کتابخانهنظامی در  خمسهدیگری از  نسخهمتعلق به « حمام

 ایگوشهاست، مانند شکل یک غار یا  شدهمطرحی معماری در حد بسیار نازل یی است که بناهانگارهدسته از 

 از برج و باروی یک قصر.
 

 بهزاد الدینکمالی هانگارهتجلی معماری و تزیینات وابسته به آن در . 8

 را بنا اگر است. نگاره یاصل موضوع شهر ای یمعمار اثر هاآن در که ی هستندهاینگارهمنظور  در اینجا

 ویژهبه ؛اندمعماری مهم موضوعات یحاو هانگاره نیا آنگاه م،یبدان«  یمعمار» ۀجلو نیبارزتر ای ترینهمم

 ساختن نگاره، نوع نیا هاینمونه از باشد؛ رانیو ای رفتهازمیان یینوع بنا ای بنا ریتصو نگاره درون یبنا کهآنگاه

 برد. نام توانمی را هند یگورکان هایباغ ساخت از یهاینگاره ایسمرقند  جامع مسجد ساختن ای خورنق کاخ

 آن در کنندهشرکت مختلف هایگروه و معماران کار یساخت، چگونگ مراتب بنا، هایویژگی بر عالوه هاآن در

 نویسیتاریخ رواج به سبب و هاستنامهتاریخ هاینگارهدسته،  نیا هاینگاره ترینمهم .کرد یبررس توانمی را

 هاکتاب نیا بارز هاینمونه از برجاست. هادوره نیا آثار از یفراوان هاینمونه ،یموریت و یلخانیا راندو در

 نیهمچن است. یزدی یعل الدینشرف یموریت ۀظفرنام و یهمدان اهللفضل رشیدالدین خواجه خیالتوار جامع

 و کعبه از یریتصاو هاآندر  که است حج ۀدربار ینید و یفقه هایکتاب در هانگاره نیا از یگرید ۀدست
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 مربوط یمعمار ساخت و عمل به اختصاصاً یبخش هانگاره دستازاین. (٥ :1389 ،)فروتن است آمده مسجدالحرام

به  شهیپ مثابۀبه یمعمار فهم درزمینۀ یاطالعات و است اصناف آمده مرقعات در که یهاینگاره مثل است؛

 به طرح لیتبد ای یطرح انداز یچگونگ لیقب از یموضوعات ۀمطالع یبرا هانگاره از دسته نیا .دهدمی دست

 نیا از یموضوعات و شانیا یاجتماع شناخت سازندگان و گروه استادکاران، ای معماران کار مواد و ابزار بنا،

 نینچ یبرا نظیریبی مدرک ،اندقرارگرفته موردتوجه کمتر و معدودند گرچه هانگاره نیا .اندمناسب لیقب

 رخ یمعمار یفضا در اما ست،ین یمعمار هاآن یاصل موضوع که است یهاینگاره دوم نوع .است یموضوعات

 و مدرسه کاخ، حمام، همچون ییبناها ای باغ آن در شدهروایت دادیرو زمینۀپس که یهاینگاره مثل ؛دهندمی

به  هم بنا درون یزندگ از یتیروا بنا، از قیقد اتیجزئ با و مفصل اطالعات عالوه بر هانگاره نوع نیا است. شهر

است.  نوع نیا بارز هاینمونه از بهزاد اثر « گریزدمی خایزل یدام هوسران از وسفی» ۀنگار .دهندمی دست

ست، ین یمعمار به مربوط و دهدمی رخ یعیطب یمکان در بلکه ست،ین مصنوع یفضا آن موضوع که یهاینگاره

 خود، که اوست یهنر تصرف یچگونگ و نقاش تصور و درک دادن نشان واسطۀبه یمعمار با هاآن ارتباط

 گرید در آنچه افتیدر و نگارگر هر یهانگاره یبصر زبان فهم ثیح از نیهمچن .اوست زمان احوال ۀندینما

انی، )حیدرخستین دهیفا از یخال یمعمار قیتحق یبرا است، شده ریتصو کتاب همان ای همان نگارگر هاینگاره

یی که موضوع معماری نیز در آن به نمایش هانگارهدر آن دسته از  ویژهبهی بهزاد، هانگارهدر  (.٥6: 1387

در تصویر، نقشی  فضای معماری() هاآنانسانی، محل قرارگیری  هایپیکرهاست، عالوه بر حضور  شدهگذاشته

تصویر بنای  کهاینبا توجه به . (98: 1382گ، )راکسبرکندمیبنیادی را در تعیین ضرباهنگ فضایی صحنه ایفا 

، محاسبات دقیق معماری به شودمیزندگی و یا کار( ایجاد ن قصدبهمطابق با کاربرد واقع گرایانۀ آن ) شده

و  شدهترکیب، فضاهای مختلف در نقاشی روازاینلحاظ جایگیری دقیق اجزای ساختمان در آن مطرح نیست. 

 .(100 :1382)شیرازی، پرداخته شود تصویر شده داستانا از زوایای مختلف به ت آوردمیمجالی را پیش 
 

بر دوره تیموری اطالعات چندانی در دسترس نیست. عالوه  هایحماماز  حمام در نگاره بهزاد:. 1-8

 از حمام متعلق به قرن نهم هجری قمری هاینمونهاطراف بلخ  هایحفاریدر ی در شهر سبز و بخارا هایحمام

تیموری موجود  هایحماماز  .(137۴)میرفتاح، متعلق به آن دوره زمانی است هایحمامیافت شده که نمایانگر 

 138۴، )طبسیو حمام شاه رضوی مشهد ( 3 ؛137۴، )شیرازیبه حمام خسرو اقا در اصفهان  توانمیدر ایران نیز 

 ماندهبرجایالحاقاتی از دوره صفوی  از این دوره حمام شاه در مشهد با اشاره نمود. همچنین (  2۴٥:

 ،رنگهفتکاشی  ،کاشی معرق ،یکرنگاستفاده از کاشی  ،این دوره هایحماماز تزئینات  (.1376)کشاورزی، است

 :1391)پیرنیا، است  شدهاستفاده ایفیروزهاز رنگ  معموالًاست که  یادشدهکاشی با تلفیق اجر  ،کاشی طالیی

183.) 

این . (1)تصویرداشت اشاره «گرمابه در الرشیدهارون »اثر به توانمی د در این خصوص،شاخص بهزا آثار از

ه.ق به تصویر  899در سال «با حالق الرشیدهارون داستان»تصویر برای شعری از خمسه نظامی با عنوان 

 یرونیب و یاندرون شینمابا  ریتصو نیا در(.  11۴: 13٥1،ایگنجه)نظامی که در مخزن االسرا آمده است  درآمده

 آنکه و شویدمی را اربابش پشتی که دالک از است؛ شدهترسیم قسمت دو نیا به مربوط اعمال تمام حمام،

 را هاحوله دست، به چوب که یشخص و بند زان بریآو هایحوله تا گرفته کندمی را خشک شنایمشتر یپا

که هر یک  نفرییازده. انددرآمدهیازده نفر به نقش در این نگاره . است درآمده ریبه تصو همگی ،کشدمی نییپا
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 نیا در نیهمچن(. 22 :138٥)نوری شادمهانی، دهندمیحاکم بر فضای حمام را انعکاس  ورسومآداباز  ایگوشه

 یبرا ست.ین مشخص نور منبع جهت ن،یشیپ هاینگارهمانند  دارد، وجود ریتصو در ییروشنا بااینکه نگاره

 بهزاد، هایتالشاز  دسته نیا به توجه با نیبنابرا است. شدهاستفاده گرم و سرد هایرنگابل تق از یینما عمق

 ثبت یبرا هاقدم نیاول گفت توانمی ،(اندنشده جدا اتیدامن ادب از هنوز هاآن از یبعض که) گراییواقع خلق در

ین نگاره تمامی ویژگی و خصوصیات در ا (.٥٥ :1389)آفرین، شد برداشته او توسط یعاد مردم یروزمره نگار

. در این نگاره پس از گذر از ورودی اندقرارگرفتهراستای هم  رره اسالمی و عناصر آن به ترتیب ددو هایحمام

است به گرمخانه  شدهمشخصآبی  بارنگبه سربنیه ختم شده و پس از گذر از قسمت میان در که ورودی آن 

 (3و 2 هایطرح)ختم شده است
 

 
 (. 102: 1390ه.ق)پاکباز، 900با حالق، از خمسه نظامی گنجوی، نسخه خطی مورخ  الرشیدهارون: .1یر تصو

 

 

 

 نگاره بر اساس گرمخانه و سربنیه از بعدیسه طرح: 2طرح

 ( طرح از کاظم پور) بهزاد

 بر اساس گرمخانه و سربنیه از بعدیسه طرح: 3طرح

 (طرح از کاظم پور) زادبه نگاره
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تصویر شده  در سمت راست نگارهورودی حمام ، (1) تصویر در این اثر ورودی حمام و تزئینات وابسته:. 2-8

ورودی حمام با طاق نمای ورودی از است.  قرارگرفتهخارج از فضای اصلی حمام  رسدمیبه نظر  کهدرحالی

 (1366)تهرانی، است درآمدهماری دوره تیموری، به تصویر مع هایقوس ترینمتداولنوع قوس جناغی، یکی از 

 قرارگرفتهدوره اسالمی در ارتباط مستقیم با فضای خارج  هایحمامفضای ورودی حمام، همچون . (۴)طرح

روی زمینه  اژدریدهانو چکاد ایوان ورودی با نقوش اسلیمی به شکل ( هالچکی) هابغلپشت )کیانی،....(. است

مشابه ورودی و این نوع تزئینات . (2( ) تصویر  23 :138٥ ،)نوری شادمهانیآرایش یافته است  رنگالجوردی

 (.3) تصویر است مشاهدهقابلسمرقند و مدرسه دوشیر در تزیینات گور امیر 
 

   
از  عدیبسه: طرح 4طرح

نگاره  بر اساسورودی حمام 

 (طرح از کاظم پوربهزاد)

 و نقوش: قوس  جناغی 2تصویر 

اسلیمی تصویر شده در نگاره 

 (102: 1390حمام )پاکباز،

اسلیمی  و نقوش: نمونه مشابه قوس جناغی 3تصویر 

 (1367در ورودی حمام مدرسه دو شیر )گدار، 

 

دوره اسالمی، پس از گذشتن از ورودی به یک راهرویی باریک و  ایهحمامدر  بنیه و تزئینات وابسته:. 3-8

)سربنیه( . پس از ورود از این دهلیز وارد فضایی به نام بنیهشودمیکه به دهلیزی ختم  رسیممی دارپیچ

رگوش او چه گوشهشتبه شکل  عموماًکه  هاآنبه نوع پالن  توانمیمعماری بنیه  هایشاخصه. از شویممی

و در  شدهتعبیهجای کفش  هایحفره، در زیر سکوها کنرخت، در اطراف آن سکوهای نشیمن، شدهمیساخته 

ارزشمند این نگاره  هایویژگییکی از  (.1387)پیرنیا،است قرارگرفتهباالی سقف گنبدی شکل آن انواع نورگیرها 

ه در حقیقت هنرمند جهت به عالوه بر ترسیم ورودی حمام، ترسیم سربنیه و گرمخانه از دید جانبی است ک

تصویر کشیدن یک صحنه روایی از پرسپکتیو نوع گزینشی استفاده نموده و سعی در به تصویر درآوردن اتفاق 

بوده که از نمای  ضلعیهشتدر این نگاره سربنیه  .(۴)تصویرروایی بوده است که در یک حمام اتفاق افتاده است

 .(٥رح)طهست رؤیتقابلجانب فقط چهار ضلع آن 
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طرح ) از ورودی، سربنیه و گرمخانه حمام نگاره بهزاد بعدیسه: طرح 5طرح : سربنیه نگاره بهزاد4تصویر

 (از کاظم پور

 

. بهزاد برای اینکه دشومیدر این نگاره نیز چشم بیننده پس از گذشتن از ورودی، به فضای بنیه وارد 

آنان را در این بخش از حمام مقابل چشم بیننده قرار دهد گویی برش طولی به  هایفعالیتاشخاص و 

پیش رو برداشته است. با تجسم دیوارهای محذوف این نگاره  تمان داده و دیوارهای مزاحم را ازمجموعه ساخ

چپ این فضا، سکوهای نشیمن و  سمتایی و در قسمت انتهمسجل نمود.  آن رابودن  ضلعیهشت توانمی

بر سکو بودن  اندقرارگرفتهکه روی سکوی انتهایی  الرشیدهارونو تاج  هالباساست.  درآمدهرختکن به نقش 

 .(6)طرحمرمر پوشیده شده است هایسنگ، کف این حمام، با هاحمام. شبیه اغلب کنندمیاشاره  هاآن

 (. 7)طرح اندشدهشش حصیری کنار یکدیگر چیده  مرمر با استفاده از گره هایسنگ
 

 
 

 (259؛ 1365: گره شش حصیری )زمرشیدی، 7طرح (طرح از کاظم پور : گره شش حصیری نگاره بهزاد)6طرح

 

وش ازاره های مسجد ابوالقاسم ، مشابه نق(٥)تصویرکف در قسمت بینه ضلعیپنجبه شکل  هایموزاییک

، (7) تصویر نوع آجرچینی که در دیوار داخلی حمام تصویر شده (.6) تصویر باشدمیبابربن بایسنقر در آنو  

 .(8)تصویرخواجه عبداهلل انصاری  است هایدیواره آجرچینیبا  مقایسهقابل
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 شش گره» با طرح مرمر سنگ ازها موزاییک نمونه: 5 صویرت

 (   102: 1390پاکباز،) حمام کف در شده تصویر «حصیری

ازاره  مسجد  : نمونه مشابه موزاییک از سنگ مرمر6تصویر

 ( www.Archnet.org)ابوالقاسم بابربن بایسنقر
 

  
 عبداهللدر نگاره خواجه  آجرچینی: نمونه 7تصویر 

 www.Archnet.org)انصاری)

: نمونه آجرچینی تصویر شده در نگاره 8تصویر 

 ( 102: 1390حمام)پاکباز،
 

های ضلع شده  همچنین ازارهتزیینهای قسمت بینه حمام با استفاده از سنگ مرمر و کاشی معرق ازاره

(. این نوع گره تزیینی 8و طرح  9آرایش یافته است) تصویر « شش داودی »اده از گره انتهایی بینه نیز با استف

 (9، طرح10رگاه هرات) تصویرشرقی خواجه عبداهلل انصاری در گذبا تزئینات ازاره های ایوان  مقایسهقابل

یافته، پوشش  رنگآبیاز طریق در سمت چپ بنیه، که با پرده . باشدمیمزارشریف و مسجد جامع هرات 

. البته بهزاد در این نگاره از ترسیم میان در امتناع نموده و گرمخانه را گرددمی برقرارارتباط با فضای میان در 

 است.  درآوردهدر ارتباطی پیوسته با بنیه به نقش 
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نمونه گره شش داودی تصویر شده در : 9تصویر

 (102: 1390حمام)پاکباز،

طرح از کاظم : نمونه گره شش داودی تصویر شده در حمام)8طرح: 

 (پور

 

  
خواجه  در عبادتگاه:  نمونه گره شش داودی 10تصویر

 ((wwwArchnet.orgعبداهلل انصاری 

خواجه عبداهلل  عبادتگاهدر : طرح گره شش داودی 9طرح

 (گان)نگارند انصاری

 

. گرمخانه باشدمیاست گرمخانه  درآمدهفضای سومی که در این نگاره در امتداد بنیه به نقش گرمخانه: . 4-8

و سپس خزینه آبگرم که در  گیردمیدر مقابل دیدگان بیننده قرار  وشوشستشامل خزینه آبگرم و فضای 

است. شیوه به نقش درآمدن سکوی نشیمن و دیوارها در این قسمت نیز نشان از  انتهای گرمخانه نقش شده

دوره تیموری از نوع رایج  هایحمامبرای گرمخانه  ضلعیهشت. پالن باشدمیبودن این قسمت  ضلعیهشت

 . از درون سهشده استاستفادهجهت گرمخانه  ضلعیهشتپالن هندسی بوده و در حمام شهر سبز نیز از پالن 

سطل هار ا از آب گرم پر نمود. خزینه آبگرم نیز با قوس جناغی شکل پوشش  توانمیدریچه قوسی شکل 

با استفاده از  گره شش حصیری  ایقهوه هایسنگیافته است. کف گرمخانه نیز مشابه کف بنیه نقش شده و 

 تزیین یافته است«ش آجریش»ازاره های دیوار خزینه با کاشی معرق به شیوه گره. اندقرارگرفتهکنار هم 

)نوری  مشاهده نمود توانمی (12تصویر ) که مشابه این تزیین را در ازاره ی مسجد کبود تبریز (11تصویر )

  (.2۴-22: 138٥ شادمهانی،
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 ( 102: 1390)پاکباز، نمونه نقوش گیاهی پیچشوار تصویر شده در نگاره حمام :11تصویر 

 

    
 ( www.Archnet.org) های بیرونی  مسجد کبودازاره در ش گیاهی پیچشوارنقو :12تصویر 

 

شهر و اطالق عنوان زادگاه خود شهر کش به پایتختی  انتخاباولین اقدام تیمور  در نگاره بهزاد: کاخ. 5-8

ی هابنا و از نام داشت ()خانه سفیدبنا کرد که آق سرای  وی در این شهر کاخی به این شهر بوده است.سبز 

 از اینکه به توجه با. (16۴-163: 1391، پرنا)است  ماندهباقی مخروبهاین کاخ امروزه فقط یک ورودی  باشکوه

 یهاینگاره و نگاره این است ماندهباقی اندکی بسیار هاینمونه ایران در صفوی از قبل ه دور مسکونی معماری

از بهزاد با  دونگارهدر . هستند معماری ارهایساخت گونهازاینارزشمند  تصویری مدارک وجز ،دستازاین

دوره تیموری با جزئیات تمام به نقش  هایکاخعنوان؛ ساخت کاخ خورنق و نگاره یوسف و زلیخا معماری 

 که آورددرمی ریتصو به را یکارگران روزمره کار و یزندگ بهزاد «ساخت کاخ خورنق» در نگارهاست.  درآمده

 شودمیش دیده هاینگارهسایر  هایمعماری. در این اثر برخالف آنچه در کنندمی تالش این کاخ، ساختن یبرا

بنا، تزئیناتش و اطراف آن توجهی نشده است بلکه سعی در نقش رنج و تالش کارگرانی است که در  ظاهربه

 زیرپوش تا زده باال  شلوار هایلبه از بهزاد ر،یتصو نیا در(. 93 :1382)شیرازی، دوره خود شاهد آن بوده است

 نیا است. درآورده ریتصو به را هستند یچوب با داربست یعمارت وسازساخت حال در که را هاانسان لباس

 را آن مرد دو که یباربرِ چوب است. دوره آن در ییبنا مصالح ثبت جهت در یدیمف اریبس ن سندیهمچن ریتصو

 .دهندمی نشان را دوره آن سازیساختمان بزارا شده،ی چیکالف پ یچوب داربست و نردبان و کنندمی حمل

یا کوشک دوره  کاخکه بتوان تمامی ویژگی  شودمیاثر بهزاد محسوب  ترینشاخص در نگاره دیگر که جزو

در فلسفه خانه یا کاخ سازی، حریم  .(13)تصویرآن بازیابی نمود نگاره یوسف و زلیخا است بر اساستیموری را 

بر این حریم محوری به قاطعیت در قران  تأکید هاینمونهدر تفکر اسالمی است.  یکی از موارد بسیار مهم

یا ایهاالذین آمنوا ال تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی » سوره نور آمده 27در آیه  کهطوریبهاست  شدهمطرح

 هایخانهمگر به هیچ خانه  هرگزتستانسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون: ای اهل ایمان، 

خودتان تا با صاحبش انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته داخل شوید نخست به اهل آن خانه سالم 

 تأکیدمعماری یکی از مظاهر مهمی است که بر این قانون الهی «. بهتر است که متذکر شوید شمارادهید  

شفاف به این بستر درون و برون پاسخی  گذاری میاندارد. معماری جوامع اسالمی همچون ایران با فاصله

با صراحت  گرادروننشانه بارز یک معماری  عنوانبه« در ورودی»و به همین دلیل  دادندمیاجتماعی -دینی

)مازندرانی، رساندمیو نمایش ارزش و اهمیت حریم در جوامع اسالمی یاری  گذاریفاصلهتمام بر القای این 

درون دارد و به  سویبهحدس زد، معماری اسالمی و بخصوص ایرانی همیشه رو  توانمیکه  گونههمان. (1388

. شودمیو برون برخالف درون بسیار ساده طراحی  رودمیهمین دلیل عمده تزئینات آن در درون خانه به کار 
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در تا  شودمینمای بیرون باعث  ی. این سادگ(1380)گای، تزئینی دارد ایجلوهتنها در و سردر است که 

در مقام ورودی یک مکان سبب شده  ،ویژه داشته باشد. همین اهمیت در ایجلوه اشتزئینیسردر  واسطهبه

  مبذول گردد. ایویژه تأکیدبه آن شده و در ارائه جزئیات تزئینی آن  ایویژهاست تا در نگاره بهزاد توجه 
 

  

یوسف از زلیخا ؛از بوستان  .: گریز حضرت13تصویر

 (۴: 1386، و دیگران اللهیآیت) ه.ق 893 سعدی ،هرات 

 از کاخ نگاره یوسف و زلیخای بهزاد بعدیسه: طرح 10طرح

 (طرح از کاظم پور)

 

 هایکاخاین نگاره،  بر اساسدوره تیموری را ترسیم نمود.  هایکاخفرم کلی  توانمی، این تصویر از روی

وارد طبقه دوم و  هاییپلهاز طریق  ازآنپسپس از گذر از حیاط وارد طبقه اول و بوده که  طبقهسهاین دوره 

 درآمدهبه اجرا  طبقه سوماز تزئینات معماری، در  هاییجلوه ترینپر تصنع .(10)طرحاندشدهمیسوم ساختمان 

در آن  داستانقرار داشته که در این نگاره نیز اتفاق ساختمان ایوان چوبی  سومدر یک قسمتی از طبقه  است.

 (.11)طرحبه وقوع پیوسته است
 

 
 (طرح از کاظم پور) از کاخ تصویر شده در نگاره یوسف و زلیخای بهزاد بعدیسه: طرح 11طرح

 

ین که برای تزی بندیقاب. نوع شودمینوع قوس رایج این دوره دیده  رسیممیبه اولین ورودی که از کاخ 

 خوبیبه( 1٥یر تصوسردر ورودی گور امیر در سمرقند) در نظیر آن شدهاستفاده( 1۴تصویر سردر این ورودی)

 است. مشاهدهقابل
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شکل سردر وردی و عناصر آن در نگاره )پاکباز، :  14تصویر 

1378) 

 (1386)ویلبر،  امیر سمرقندگور   : ورودی15تصویر 

 

است. این نوع نقش در بناهای  ایجادشدهطاق نمای ورودی طبقه اول، با قوس جناغی و نقوش اسلیمی 

تصویر شده در طبقه سوم از نوع کلیل آذری بوده که یکی از چفدهای  نمایطاق. شودمیدیده  وفوربهتیموری 

برای تزیین ازاره دیوارها از گره شش داودی  (.16)تصویرآیدمی حساببهرایج تزئینی دوره تیموری و ایلخانی 

 بیبی: مسجد ازجمله (18 تصویر )که مشابه این نمونه نیز در بناهای تیموری (12 و طرح 17تصویر )شدهاستفاده

 .شودمیمقبره ابونصر پارسا دیده خانم، مسجد جامع هرات، شاه زند و 
 

 
 (طرح از کاظم پور) ود در کاخ ترسیمی بهزاد در نگاره یوسف و زلیخای موجهاطاق: نوع 16تصویر
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: موتیف تزئینی گره شش 17تصویر

داودی در ازاره کاخ ترسیمی بهزاد )آیت 

 (4: 1386الهی و دیگران،

شش  :  طرح موتیف تزئینی گره12طرح

)طرح داودی در ازاره کاخ ترسیمی بهزاد

 از کاظم پور(

: گره شش داودی در 18تصویر

ازاره بیرونی مزار شریف )ویلبر، 

1378) 
 

نسخ و تعلیق  دو خطباال، عنوان حکایت یوسف و زلیخا را با خط نستعلیق که از ترکیب  در طبقه

و گیاهی تزیین  (19تصویر )با نقوش اسلیمیداخل طرح ترنجی  شودمیو در این دوره خط رایج  شدهحاصل

است.  مقایسهقابل خوبیبههرات  جامعو مشابه آن در مسجد  (20تصویر )یافته نمونه آن در مسجد کبود تبریز

ازاره ی بیرونی مسجد کبود و مسجد  هایطرحشده در طبقه دوم مشابه  کاربردهبهی هاموزاییکطرح 

 .شدبامی ابوالقاسم بابربن بایسنقر
 

  

در نگاره)آیت الهی و  تصویر شده:   نمونه طرح ترنجی 19تصویر 

 (4: 1386دیگران،

: نمونه مشابه آن در مسجد کبود 20تصویر 

 (www.Archnet.orgتبریز)
 

مصورشده  هایکتابموجود در دارالکتب قاهره مصر ازجمله بوستان سعدی  نمود مسجد در نگاره بهزاد:. 6-8

ق برای سلطان حسین بایقرا بود. این نسخه، که به خط سلطانعلی ّ مشهدی کتابت و  893در هرات در سال 

است.  شدهاضافهتوسط یاری مذهب تذهیب شده، دارای دوازده نگاره است که یک سال بعد از کتابت به آن 

به  هاآنهنرشناسان در صحت انتساب  همه روازاینواحدی هستند و  شیوهرای سبک و شش نگاره از آن دا»

و مبنای قطعی هرگونه تحقیقی راجع به  مینیاتور اساسو به این جهت این چند قطعه  اندداستانهمبهزاد 

« ارندو در شناخت تاریخ تحول نقاشی مینیاتور بهزاد اهمیت خاصی د شودمیبهزاد شناخته  شیوهسبک و 

در  هانگارهتاریخ اکثر و  نمود دارد هاپیکره، فضای معماری بیش از هانگارهدر اکثر این  .(1362: ۴6)آریان، 

را به نمایش  تریشاخصفضای معماری « گدایی بر در مسجد» نگاردر این میان،  .است شدهدرجتزیینات بناها 

ساختاری، تزئینات و اعتقادات حاکم بر  ازلحاظموری شاخصه معماری مساجد دوره تی ، در این اثر. گذاردمی

درون و بیرون مسجد در یک تصویر واحد به نمایش نمود یافته است. در این اثر،  ایشایستهبه نحو  هاآن

http://www.archnet.org/
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با نقوش ورودی با ویژگی معماری این دوره مطابقت دارد؛ قوس جناغی با ایوان  کامالً؛ ورودی مسجد درآمده

در قسمت ورودی مسجد به صحن از چفد نوع گفته شد سنخیت دارد.  تاکنون آنچهیمی با و اسل اژدریدهان

این نگاره  بر اساسآن را مشاهده کرد.  توانه در تمامی بناهای دوره تیموری میک شدهاستفادهپنج و هفت 

 شودمیختم  هست( )که یکی از چفدهای متعلق به دوره ایلخانیمسجد دارای صحنی است که به ایوانی با چفد کلیل

چوبی های ستونبا  هاییرواقآن  طرفیکدر  خصوصاً. در اطراف ایوان افتدمیو تعلیم و آموزش در آن اتفاق 

کاشی است.  مشاهدهقابل شودمیتزئینی ختم  هایستونو به سر استوارشدهسنگی  هایستونکه بر پایه 

را  هاایوان، سر در و سطوحی که ایبوتهگل هایحهلومعرق به تعداد زیادی در لچکی بین دو طرف طاق، در 

مشابه سردر ورودی  کامالً  شدهاستفادهمسجد  هایایوانکه برای  بندیقابشده است.  کاربردهبه گیردبرمیدر 

حیاط مسجد مشابه آجرهای مقبره خواجه عبداهلل و مسجد کبود تبریز  آجرچینی. نوع باشدمیگور امیر 

آن که از نقوش  بندیقابسجد دارای ویژگی سردرهای رفیع تیموری بوده ولی نوع . سردر مباشدمی

 (21تصویر ) . گنبد تصویر شدهباشدمیبا سردر، مسجد کلیان  مقایسهقابل شدهاستفادههندسی  چندضلعی

 اشدبمی (22تصویر ) و مقابر شاه زند گوهرشاددر شکل ظاهری و فرم، مشابه گنبدهای مسجد  تنهانهمسجد 

 .باشدمیزیر گنبد نیز مشابه مسجد احمد یسوی در ترکستان  ایکتیبهبلکه تزیینات 
 

  

،بوستان سعدی؛ کتابخانه مصر  : گدایی بر در مسجد21تصویر 

 (158:1369ه.ق، مکتب هرات بهزاد )پوپ، 894

 گوهرشادمسجد  دوپوسته: گنبد 22تصویر 

(www.Archnet.org) 
  

را به وجود  العادهخارق هاییصحنه کاریکاشیبا پرداختی ویژه به جزئیات ظریف مانند در این نگاره،  بهزاد

اطی که از سمت تصویر کامل ساختمان با حیمثل این اثر، خود را به نمایش گذاشته است.  ویژهآورده و سبک 

کرد و  بندیجمع، بهزاد ساختار موجود را باوجودایناول قرن نهم متداول شد.  نیمهخیابان محصور است از 

کامل یک مسجد  مجموعه تقریباًدر این نگاره، بهزاد  .(100: 1382اشرفی، )فضای استقرار عناصر را گسترش داد 

با خطی افقی از باالی دیوار مسجد به دو قسمت  توانمیرا به تصویر کشیده است که آن را به لحاظ مفهومی 

بهزاد در تصویرگری »سردر ورودی مسجد نقش رابط بین این دو ساحت را دارد.  .بیرونی و درونی تقسیم کرد

در  هاپیکرهاستقرار  نحوه. طلبدمیکه ورود به مسجد شرایطی را  دهدمیاین حکایت مخاطب را آگاهی 

به  درنهایتکه از مرد معتکف در پای منبر شروع و در مسیری منحنی  کندمیا طراحی مسیری ر بندیترکیب

جناغی نیز در هدایت چشم به سمت باال نقش  یهاطاقاز  ایمجموعه کارگیریبه. گیردمیگنبد منتهی و اوج 

http://www.archnet.org/
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ری موجود در تصویر، با توجه به نبود ساختاری قرینه در فضای معما. (102 :138۴)اسکندری تربقان،  مؤثری دارند

 در چگونگی سنجینکتهو با  هاساختمانانسانی و  هایپیکرهبهزاد با کوچک کردن متناسب  الدینکمال

در فضای تصویر، عالوه بر عمق نمایی و ایجاد فضایی برای سایر عناصر مانند صحن و منبر،  هاآناستقرار 

و برای  کندمیجانبی پرهیز  دیوارهای تصویر کردناز همچنین  .کندمیساختاری متعادل را در نگاره برقرار 

بین خطوط عمودی و افقی تصویر  .آوردمینشان دادن عمق حیاط در کنار صحن پیشین منبر را در دورنما 

کلی و  بندیترکیباست.  گرفتهانجامارتباطی منطقی برقرار است و جاسازی عناصر و تزیینات با دقت خاص 

در  ریزودرشتبافت . از همین نسخه مقایسه کرد« یوسف و زلیخا» نگاربا  توانمیرا  استقرار فضا در نگاره

و همچنین تزیینات با نقوش هندسی و تذهیب عالوه بر اینکه  کندمیدوری و نزدیکی را القا  دیوارهاتزیینات 

آن با نقوش هندسی و  منبری که تمام تزیین ازجمله) کندمیخاص نیز تأکید  ایزمینهنوعی آرایش صفحه است بر 

و  هارنگدرجات مختلف  آمیزیهمساختمان شده است  آمیزیرنگ. آنچه موجب غنای (شدهترکیبرنگ گرم 

 :1382)اشرفی،  ایجاد کرده است آمیزیرنگدرخشانی در  کنندهخیرهفراوانی کاربرد رنگ طالیی است که تأثیر 

 گیریبهرههستیم که بهزاد با  هاکتیبههندسی، گیاهی و  از نقوش نقصبیدر این نگاره، شاهد ترکیبی  .(101

 .ظرافت فضای واقعی یک مسجد را به تصویر کشیده است درنهایت هاآنهندسی و اجرای  از نقوشبیشتر 

در آن با بناهای واقعی این دوره شباهت زیادی دارد. برای مثال، نقوش  کاررفتهبهی هارنگجاگیری نقوش و 

 هایآجرکاریشده است همانند  آمیزیرنگدر ساق گنبد نگاره که به رنگ آجری  دهشاستفادههندسی 

شاه زنده مانند شادی ملک آغا و دیوارهای  مجموعه هایآرامگاهدر دیوار زیرین ساق گنبد برخی  شدهاستفاده

 بیبیدیوار داخلی مسجد  نماهایطاقو همچنین ( ایفیروزه دارلعاب)با آجر جانبی ایوان ورودی آرامگاه تومان آغا 

غالب  بارنگفرم هندسی در دور ایوان اصلی که . در سمرقند است و آجری( ایفیروزه)رنگ غالب الجوردی، خانم 

مشابه آن در داخل ساق گنبد آرامگاه  هاینمونهتقلیدی است از  پرشدهالجوردی و طالیی و نقوش گیاهی 

 حاشیهخانم و الغ بیگ در سمرقند و همچنین  بیبینبد مسجد و در ساق گ رنگ سبز و الجوردی()کوتلوک آغا 

غالب طالیی و الجوردی که برخالف نگاره داخل فرم  بارنگداخلی دور ایوان غربی در مسجد جامع اصفهان 

با ترکیب رنگ سبز و زرد از  قرارگرفتهنقشی که در داخل محراب و در زیر آن  .است پرشدههندسی با خط 

در  خودنگارهبسیار شبیه به آن را در مسجد جامع نطنز و مانند  نمونهدر آن دوره است که تزیینات متداول 

متداول در آن دوره  ایفیروزهدر آن الجوردی و  کاررفتهبهدید، با این تفاوت که رنگ  توانمیداخل محراب 

اصلی با ترکیب رنگ سبز  در ازارۀ ایوان کاررفتهبهنقش  .است قرارگرفتهاست که در میان آجرکاری ساختمان 

 ، تزییناتمشابه( بارنگ)و الجوردی بیشترین شباهت را به تزیینات داخل گنبد در آرامگاه شادی ملک آغا 

 بیبی، دیوار جانبی ایوان ورودی مسجد (ایفیروزهآجری و  بارنگ)محراب در داخل گور امیر و مسجد جامع نطنز 

 بارنگهرات انصاری در  عبداهللی دیوار حیاط در آرامگاه خواجه خانم و همچنین تزیینات ازاره های پایین

بیرونی به لحاظ فرم و رنگ  نماهایطاقدر دیوارهای جانبی  شدهترسیمنقوش . الجوردی و آجری دارد

و داخل « خواجه ابونصر پارسا مقبره»با نقوش هندسی دیوار بین مناره و ایوان اصلی در )الجوردی و فیروزی( 

 .(1-1)جدول هماهنگ است الجوردی، کرم( بارنگ)ایوان ورودی مسجد جامع کرمان  اینماهطاق
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 (گان)نگارند : مقایسه تطبیقی موتیف های تزئینی موجود در نگاره گدایی بر در مسجد بهزاد با بناهای دوره تیموری1-1جدول

 نگاره در بنا نگاریکتیبه محل نقش نوع طرح نوع و نام بنا گاه نگاری

 آرامگاه توقلو تکین، ه.ق777

 سمرقند

دیوار چپ  اسلیمی

 ورودی

  
دوره 

 تیموری

 مسجد احمد یسوی،

 ترکستان

 باالی محراب خط ثلث

 
  

 158: 1369پوپ،

آرامگاه شیرین بیگ  ه.ق 787

 سمرقندآغا، 

 دیوار بیرونی خط ثلث

 

 

- ایفیروزه نطنز، جامع مسجد ه.ق 721

 آجری

 داخل محراب

  
ره دو

 تیموری

 در مقابر شاه زند

 آسیای مرکزی

طرح 

 اژدریدهان

 در قسمت

 دیوار بیرونی
  

داخل ایوان  خط کوفی تبریز، مسجد کبود ه.ق 869

 ورودی
  

32-829 

 ه.ق

مقبره خواجه 

عبداهلل انصاری، 

 هرات

طاق دیوار  خط کوفی

 ایوان شرقی
  

آرامگاه تومان آغا،  ه.ق 808

 سمرقند

 هایلوزی

 متقاطع

دیوار چپ 

جانبی ایوان 

  ورودی

 

 

 . نتیجه9

بهزاد، نقوش تزیینی بنا اغلب در آثار معماری واقعی نیز وجود دارند، اگرچه قرارگیری  الدینکمالی هانگارهدر 

بهزاد در برخی  . آن در آثار معماری است کارگیریبهدر تصویر در فضایی جدید و متفاوت با محل  هاآن

برای  داستاننگاره از روایت واقعی  بندیترکیببا دیدی تمثیلی در  داستانبرای جای دادن مضامین  هانگاره

 داستانمعماری حکمت نهفته در  هایمایهنقشو  هافرمتزیین عناصر صحنه پیروی نکرده است و با واردکردن 

از  گیریبهره« دایی بر در مسجدگ» نگارانتزاع و اثربخشی این نقوش تحقق بخشیده است، اما در  واسطهبهرا 

با بناهای واقعی آن دوره منطبق  چنانآنبوده و تزیینات  جهتهم کامالً داستانٌ  گرایانهواقعنقوش با مضمون 

. نقوش هندسی و گیاهی و همچنین حضور کندمیاست که معماری هویتی واقعی از مکان و زمان را بیان 

خود  عصرهممساجد  ویژهبهبنا را پوشانده همان نقوش بناهای مذهبی  ِ بافتی سطوح عنوانبهکه  هاکتیبه

و با ترکیب رنگی و تراکم نقش  اندشدهانتخاببرای غنای تصویرگری  هاآن ترینظریفاست که بهترین و 

. برای مثال، نقوش ظریف و متراکم اسلیمی و ختایی با اندگرفتهجای  بندیترکیبمتناسب با فضای نگاره در 
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ی تند در دیوارهای خارجی مسجد نوعی بعدنمایی هارنگی مالیم آبی و سبز و هارنگمیان  العادهفوقتوازن 

به شکلی غیرمستقیم و بسیار ماهرانه و  داستانرا در تصویر ایجاد کرده است و در مقابل برای روایت موضوع 

موجود در معماری بنا در  ونگارپرنقشی قرآنی هاکتیبههمچنین معنویت بخشیدن به فضای درونی مسجد 

است. بهزاد برای تزیین عناصر جانبی تصویر مانند منبر از نقوش هندسی با  واردشدهفضای تصویر 

بسیار مالیم و یکنواخت استفاده کرده است و، باوجود  بندیرنگبسیار ساده و همچنین  بندیترکیب

، هاخانهویژگی  در این پژوهش،سه اثر از بهزاد  بامطالعه .دهدمیدوم اهمیت قرار  درجهرا در  هاآن، نماییواقع

هنرمند با شناخت عناصر و اجزای معماری در این سه اثر، .  مورد بازنمایی واقع گردیدحمام و مساجد تیموری 

، جناغی هایقوسرفیع،  هایایوان: ازجملهمعماری تیموری  هایویژگیو  هانوآوریدر آثارش بسیاری از 

؛ نقوش ازجملهظریف و انواع موتیفهای تزیینی  هایکاریریزه، کاشی معرق، سردرهای مجلل با کلیلچفدهای 

دوره تیموری و آثار بهزاد در  ماندهبرجایچندپر و... را انعکاس داده است. با مقایسه بناهای  هایگلاسلیمی، 

قعی از چهره بناهای دوره تیموری این مقاله مشخص گردید که تجسم بناها در آثار وی نمود رئالیستی و وا

ی با قوس نوع ایوان: مسجد در قسمت ورودی دارای باشدمیبه شرح زیر مساجد  آثار بهزاد فرم  بر اساساست. 

ی هاطاقتزئین شده است. در دو جانب در ورودی  عرقکاشی ممختلف آن با  هایقسمتکه  باشدمیجناغی 

-. در میانه مسجد صحن یا میاناندگشتهبه رنگ الجوردی مزین  هاییکاشیکه با  خوردمیجناغی به چشم 

که  شودمی. بعد از گذر از میانسرا به ایوانی ختم اندنشستهشده و اشخاصی در آن  فرشسنگسرا قرار دارد که 

. در داخل مسجد از چفد نوع اندبرگرفتهدر  هاییرواق آن راشده و اطراف  کاریکاشیمختلف آن  هایقسمت

گنبد رفیع  است.  بر بام این مسجد مشاهدهقابلو منبر چوبی نیز چسبیده به دیوار  شدهاستفادهیل کل

 توجهجالبه کت. نخوردمیبه چشم  باشدمیو مسجد کبود تبریز  گوهرشادمشابه گنبدهای  که رنگایفیروزه

هستند که توسط  طبقهسهکوشکی  نیز با پالن هاخانه بهزاد عدم وجود مناره در مساجد هست.  هاینگارهدر 

 درآمدهاز مسجد یا حمام به تصویر  ترمتفاوتورودی کاخ بارنگی  سردر.. شوندمیراهروهایی به هم مرتبط 

که پیداست در قسمت داخلی  گونهآن .باشدمیایرانی  هایخانهاست که یادآور وجود آجرکاری بر سردرهای 

و ازاره های نیز با انواع مختلفی از  خوردمیدسی و اسلیمی به چشم با انواعی از تزئینات هن کاشی معرق کاخ

نیز  هاحمامبوده که ایوانی در طبقه سوم وجود داشته است.  مسطحکاخ پوشش  .اندگشتهمزین  هاکاشی

بوده که  ضلعیهشتجهت ورود به گرمخانه با پالن  درپیچپیچایرانی دارای راهرو  هایحماممنطبق با ویژگی 

نگاره بهزاد توسط دری ارتباط گرمخانه با سربنیه  بر اساس. خوردمیدر آنجا به چشم  تزئیناتترین نوع بیش

 است. شدهمیبرقرار 
 

 هانوشتپی
 تا زمان مرگش سالگیوپنجبیستاز  هایشپیروزیظفرنامه، نسخه مصوری است در احوال تیمور و . 1
 

 منابع
، مترجم نسترن زندی. تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد "میالدی16مکتب مینیاتور در قرن  گیریشکلبهزاد و "، 1386اشرفی، م.م، 

 اسالمی.

 ، تهران؛ فرهنگ و میراث فرهنگی."نگاهی به هنرهای اسالمی"، 137٥امامی، نصراهلل، 
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 می آستان قدس رضوی.، مترجم علی آخشینی، تهران؛ بنیاد بژوهشهای اسال"معماری تیموریان در خراسان"، 1386اوکین، برناد، 

 .٥6-39، صص 3۴،  تهران؛ پژوهش نامه علوم انسانی، شماره "سیاست هنری دوره تیموری"، 1386ژند، یعقوب، آ

 .3-27، 2٥، تهران؛ اثر ، شماره "تخریب اثار تاریخی حمام خسرو اقا"، 137۴آیت اله زاده شیرازی، باقر،  

فالندری و -بازتاب مضمون وسوسه در آثار نقاشان آلمانی"، 1386لطفی شمیرانی،  ، حبیب اهلل، محمد خزایی، میترااللهیآیت

نقاشان ایرانی؛ مقایسه تحلیلی برده سه لتی آنتونی قدیس اثرهیرونیموس بوشو نگاره گریز حضرت یوسف از زلیخا اثر کمااللدین 

 .16-1، صص2، شماره2، تهران؛ فصلنامه مدرس هنر، دوره"بهزاد

 ، ترجمه ستاری، تهران؛ سروش."هنر مقدس"، 1376وس، بوکهارت، تیت

 ، تهران؛ انتشارات زرین و سیمین."نقاشی ایران از دیرباز تا امروز"، 1379پاکباز، رویین، 

 ، تهران؛ انتشارات ازاده."سری کتابهای راهیان ارشد"،  1391پرنا، مهدی ، 

، مترجم "وتحقیق در مورد ریشه هنر مینیاتور و مکتبهای مختلف آن...(  آشنایی با مینیاتورهای ایران)بررسی"، 1369پوپ، آرتور،  

 حسین نیر، تهران؛ مرکز نشر کتابهای طراحی و نقاشی در ایران.

 ، تدوین دکتر غالمحسین معماریانی، تهران؛ سروش دانش."سبک شناسی معماری ایرانی"، 1386پیرنیا، محمد کریم، 

 ، تهران؛ سمیرا.منسوجات، معماری و خط و کتابت( ها ولزکاری، سفالگری، نگارگری، بافته)فمبانی هنرها، 1390توحیدی، فایق، 

 ، تهران؛ کتاب ماه هنر."نمودهای معماری در نگارگری"، 1386حاصلی، پرویز، 

گاه ، دانشگاه تربیت مدرس، دانش"مطالعه و معرفی باستان شناختی مدارس تیموری در خراسان"، 137٥خسرو جردی، معظم، 

 شماره ثبت(.۴816، استاد راهنما، دکتر لطیف ابو القاسمی )شناسیباستانعلوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 

 102-91، صص 1، تهران: فرهنگ و هنر، شماره "هنر معماری ایران در دوران تیموریان"، 13٥9دانشدوست، یعقوب، 

 ، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران."( 2یخ )سیر هنر در تار"، 1387ذکرگو، امیر حسین، 

، 23، تهران: جلوه هنر، شماره "رون الرشید در حمام اثر کمال الدین بهزادهانگارهروزنه ای بر تحلیل "، 1382رمضان زاده، پروانه، 

 .33-2۴صص

 .3۴-17، صص126ن؛ هنر و معماری، شماره، تهرا"طرح اربسک و اسلیمی در آثار تاریخی اسالمی ایران"، 13٥2زمانی، عباس، 

 ، تهران؛ انتشارات اقبال."خمسه نظامی به نثر"، 1388زمانی، محبوبه، 

 ، تهران، انتشارات کیهان."طاق و قوس در معماری ایران"، 1372زمرشیدی، حسین، 

 جم یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.)هنر ایلخانی تیموری(، متر 9، ج "تاریخ هنر ایران"، 1376شراتو ،امبرتو، ارنست گروبه، 

 ، تهران؛ موسسه انتشارات سوره."تاریخ نگارگری در ایران"، 137٥شریف زاده، سیدعبدالمجید، 

 ، تهران؛ طرح پژوهشی، صدا و سیمای مشهد."جلوه های هنر ایرانی در حرم مطهر امام رضا )ع( "، 138۴طبسی . محسن،  

 .93-86، صص۴8، تهران: فرهنگ و هنر، شماره "استاد کمال الدین بهزاد "، 1380موف، عثمانوف، عارف، عبدالمجید رحی
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