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چكيده
دوره تيموري عصر شكوفايي انواع هنرها در حوزه نگارگري و معماري است. در اين دوره نگاره هايي 
مصور شدند كه ويژگي بارز آن ها پيروي از قواعد هندسي در ايجاد فضاهاي خارجي و داخلي يك بنا 
و تزيينات به كار رفته در معماري آن  ها بود. ســرنمون نگارگري در اين مکتب، كمال الدين بهزاد است. 
به تصوير کشيدن فضاهاي خاص معماري و ترسيم تزيينات مختلف بناها به وسيله هندسه نقوش، از 
ويژگي هاي منحصر به فرد آثار او به شمار مي رود. اهداف مقاله پيش رو الف- شناسايي هندسه نقوش 
به كار رفته در نگاره هاي بهزاد و تكرارپذيري آن ها در نگاره و نمود آن ها در معماري، ب- شناسايي 
هنر قدســي به واسطه حضور هندســه نقوش در آثار بهزاد است. لذا سؤال هاي اين تحقيق عبارت اند 
از: ١- بهزاد تا چه اندازه از نقشــمايه هاي هندســي در نگاره هايش بهره جسته است؟ ٢- در کدام يک 
از نگاره هاي بهزاد، هندسه نقوش به  صورت مستقل عمل کرده و براي نشان دادن ذات اقدس الهي به 
طور بصري بيان شده است؟ روش تحقيق به شيوه توصيفي-تحليلي بر مبناي استدالل تطبيقي بوده 
و شيوه تجزيه و تحليل اطالعات، كيفي و با رويكرد استقرايي مي باشد. روش جمع آوري اطالعات به 
صورت کتابخانه اي- اسنادي به دست آمده و چارچوب نظري تحقيق بر آراء فالسفه سنت گرا و عرفا 
تكيه دارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد هر جا نگاره اي که مفهومي الهي و يا عارفانه در خود دارد، آکنده 
از هندسه است. در اين نگاره ها، هندسه اهميت بيشتري پيدا مي کند به طوري که لزوم وجود هندسه، 
مهياي ظهور مي شــود. پس آن وجهي از معماري که در نگارگري بهزاد آمده است، جنبة قدسي بودن 
معماري اســالمي را نشــان مي دهد. با اين اوصاف مي توان نگاره هاي «گريز حضرت يوســف(ع) از 
زليخا» و «حضرت محمد (ص) و صحابه هايش» را از لحاظ آكنده بودن از نقوش هندســي و مستقل 

بودن اين هندسه نقوش، نوعي هنر قدسي دانست.  
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مقدمه
در اواخر قرن نهم و در دوره تيموري، شاهد شكوفايي 
معماري  و  نگارگري  حوزه  در  خصوصًا  هنرها  اكثر 
هستيم. در اين دوره، معماري به لحاظ عظمت و غناي 
تزيينات؛ و نگارگري به واسطه حضور هنرمنداني چون 
كمال الدين بهزاد در صدر هنرها بودند. بديهي است اين 
راه  پذيرفته اند.  تأثير  يا  گرفته  الهام  يكديگر  از  هنرها 
يافتن عناصر تزييني به معماري و دست يابي به شكوه 
بي سابقه اي كه اين غناي تزيينات به وجود آوردند، باعث 
تحول در معماري مكتب هرات شد. اين دقيقًا زماني شكل 
گرفت كه بهزاد نيز، هنر نگارگري را در مكتب هرات به 
از  بهزاد،  مانند  هنرمنداني  پس  بود.  رسانده  خود  اوج 
هندسه  ويژه  به  دوره  آن  معماري  در  تزييني  عناصر 
نقوش تأثير پذيرفتند و در نتيجه نگاره هايي پديد آوردند 
ايجاد فضاهاي داخلي  قواعد هندسي در  از  الهام  با  كه 
با  حال  شدند.  مصور  معمارگونه  بناي  يك  خارجي  و 
اين مقدمه، بر آنيم سبك و سياق بهزاد، در شيوه گزيني 
او در آثارش، در مورد بهره گيري از هندسه نقوش در 
نگاره هايي كه موضوعي عرفاني دارند، را بيان كنيم. به 
عبارتي ديگر در اين تحقيق با بررسي هندسه نقوشي كه 
بهزاد در فضاهاي معمارگونه   نگاره هايش به كار برده، 
هنر قدسي را در نگاره هاي وي مي يابيم. اهداف پژوهش 
در  رفته  به كار  نقوش  هندسه  شناسايي  الف-  حاضر 
نمود  و  نگاره  در  آن ها  تكرارپذيري  و  بهزاد  نگاره هاي 
آن ها در معماري، ب- شناسايي هنر قدسي به واسطه 

حضور هندسه نقوش در آثار بهزاد مي باشد. 
اندازه  چه  تا   -۱ از:   عبارتند  پژوهش  اين  سؤال هاي 
بهره  نگاره هايش  در  هندسي  نقشمايه هاي  از  بهزاد 
نقوش  هندسه  نگاره هايش،  از  يک  کدام  در   -۲ جسته؟ 
ذات  دادن  نشان  براي  و  کرده  به  صورت مستقل عمل 
و  اهميت  است؟  بيان شده  به طور بصري  الهي  اقدس 
ضرورت اين تحقيق بر بيان و شناسايي هندسه نقوش 
اقدس  ذات  دادن  نشان  براي  مستقل  شکلي  عنوان  به 
الهي به طور بصري بوده و اين مقاله با بررسي هندسه 
نقوش اسالمي در نگاره هاي بهزاد كه يكي از سرآمدان 
علمي  انباشت  به  شاياني  كمك  است،  نگارگري  حوزه 
تا كنون در هيچ  در هنرهاي اسالمي نموده، چيزي كه 

مستنداتي به آن پرداخته نشده بود.

روش تحقيق
رويكرد  با  و  تحليلي  توصيفي-  به شيوه  مقاله  اين 
اطالعات  گردآوري  روش  مي شود.  پي ريزي  استقرايي 
مجموع  از  همچنين  است.  کتابخانه اي  صورت  به  نيز 
مكتب  در  بهزاد  به  منسوب  يا  بهزاد  مرقوم  كه  آثاري 
عنوان  به  نگاره  هفت  تعداد  بوده،  تيموري  دوره  هرات 
نمونه آماري و به شيوه انتخابي از منظر هندسه نقوش 

است.  گرفت  قرار  بررسي  مورد  نگاره  در  رفته  به كار 
روش تجزيه و تحليل، كيفي و بر مبناي تطبيق است. از 
آنجايي که اين مقاله به بررسي نقوش هندسي در آثار 
کمال الدين بهزاد پرداخته، سپس آن ها را با هم سنجيده 
و بعد به يک استنتاج کلي دست مي يابد، لذا امر تطبيق، 

زمينه  بحث خواهد بود.

پيشينه تحقيق
مکتب  نگارگري  آثار  درباره  تاکنون  که  مطالعاتي 
هرات و آثار بهزاد انجام شده عمدتًا از ديدگاه هنرهاي 
بوده،  نگاره ها  زيبايي شناختي  جنبه هاي  و  تجسمي 
کمال الدين  آثار  در  معماري  «شکوه  عنوان  با  مقاله اي 
نشريه   (۱۳۸۲) شيرازي  علي اصغر  نوشته  بهزاد» 
هنر  تأثيرگذاري  کلي  بررسي  به   ،۱۸ شماره  هنرنامه، 
نقش خود  به  بيشتر  و  پرداخته  بهزاد  آثار  بر  معماري 
ساختمان معماري در نگاره توجه داشته است. مقاله اي 
با عنوان «تطبيق نقوش تزييني معماري دوره تيموري 
در آثار کمال الدين بهزاد با تأکيد بر نگاره گدايي بر در 
فاطمه سدره نشين،  و  مهناز شايسته فر  نوشته  مسجد» 
۱۳۹۲، نشريه نگره، شماره ۲۵، به تبيين درصد تزيينات 
تزيينات  با  آن ها  تطبيق  و  کتيبه اي  و  گياهي  هندسي، 
دانش  خصوص  در  است.  پرداخته  هم زمان  بناهاي 
هندسه و نيز فرم هاي هندسي، با اشاره به آراي افالطون 
تيمائوس، ۱۳۶۷،  افالطون- رساله  آثار  در كتاب دوره 
ترين  و روشن  بوده  برخوردار  ازلي  اصول  از  هندسه 
سطح  مابعدالطبيعي  قلمرو  توصيف  براي  زباني  قالب 
مثال اعلي است. در باور سنت گرايان از جمله رنه گنون 
 ،(۱۳۸۴) آخرالزمان  عالئم  و  كميت  سيطره  كتاب  در 
هندسه زبان توصيف عالم مابعدالطبيعي است و اشكال و 
تناسبات هندسي در آثار هنر و معماري اسالمي از جنبه 
در  نصر  حسين  سيد  همچنين  است.  برخوردار  رمزي 
مقاله اي با عنوان عالم خيال و فضا در مينياتور ايراني، 
فرم هاي  است  معتقد   ،۲۶ شماره  هنر،  فصلنامه   ،۱۳۷۳
هندسي عالوه بر عملكرد ظاهري شان، وجه تمثيلي آن ها 
نيز در  اكبري  فاطمه  متذكر مي شوند.  را  توحيد  اصول 
مقاله «بازانديشي تناسبات هندسي خلقت در آثار هنر و 
معماري اسالمي»، ۱۳۹۵، مجله مديريت شهري، شماره 
هنر  آثار  بر  حاكم  هندسه  قرآني  «شواهد  مقاله  و   ۴۴
و معماري اسالمي»، ۱۳۹۷، مجله مطالعات معرفتي در 
دانشگاه اسالمي، شماره ۷۷، به اهميت هندسه در هنر 
اسالمي اشاره نموده و با تفكيك هندسه به هندسه كيفي 
و كّمي، فرم هاي هندسي را يكي از داللت هاي توحيدي در 
آثار هنر و معماري اسالمي برشمرده است. اما از حيث 
بررسي هندسه نقوش در معماري، مي توان به مقاله با 
عنوان «مسجد بي نظير جامع گوهرشاد و هنرهاي قدسي 
مطالعات  مجله   ،۱۳۹۰ زمرشيدي،  حسين  معماري»، 
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شهر ايراني اسالمي، شماره ۶ اشاره نمود. همانطور كه 
مقاالت  لحاظ بصري  از  نگارگري  زمينه   در  مطرح شد 
که  است  شده  چاپ  و  نوشته  ارزشمندي  کتاب هاي  و 
در اين تحقيق لحاظ شده و اثبات نظرات اين تحقيق را 
آسان نموده است، اما مسئله از آنجايي نشأت مي گيرد 
در  هندسي  نقوش  چه  اينکه  بر  دال  منبعي  تاکنون  که 
آثار بهزاد وجود دارد و اينكه هندسه نقوش در اين آثار 
بيانگر چه وجهي از آثار نگارگري بهزاد مي تواند باشد، 
نقوش  اسامي  حيث  از  همچنين  است.  نيامده  به دست 
هندسي، اين مقاله مي تواند منبع و مرجعي مناسب براي 

عالقه مندان به هندسه نقوش باشد.

چارچوب نظري
ديدگاه سنت گرايانه  يک  مقاله  اين  بر  مبتني  ديدگاه 
است. به اين معني که نظرات انديشمندان غربي و شرقي 
براي احياي وحدت معاني در اثبات سؤاالت اين پژوهش 
مبدأ  انديشه  سنت گرايانه که  به عبارتي  لحاظ مي شود. 
آن اثبات ذات اقدس الهي است و سرچشمة بقاء را در 
فنا و سيرورت ازلي و ابدي را در وحدت معاني مي بينند 
قرار مي دهيم. وجه  تحقيق  اين  اصلي  از وجهه  يکي  را 
نظري ديگري که در اين پژوهش الزم شد، ديدگاه عرفا 
نسبت به هنر و زيبايي است. اين رويکرد در اين مقاله از 
آنجايي مطرح مي شود که بخشي از ديدگاه سنت گرايان 
بر آراء عرفا متکي ست. عرفايي که قبل از پيدايش فلسفة 
سنت گرايي وجود داشتند و تحت نظام خاصي در فضاي 

پيرامون خويش اثر گذاردند. 

مباني نظري
هنر نگارگري به مثابه ترجماني مستقل از متن

هنر نگارگري ايراني شامل يک شبکه بسته از روابط 
ارتباط  مستلزم  نگاره،  يک  خلق  ايدة  است.  بينامتني 
است. پس  عرفاني  و  ادبي  نوشته هاي  انبوه  با  تنگاتنگ 
جريان شکل گيري تصوير به مدد متن صورت مي پذيرد 
که منجر به يک روايت تصويري- خوشنويسي در يک 
کادر مي شود که ما آن را نگارگري مي دانيم. در نگارگري 
دو رويکرد مهم وجود دارد، «صورت و معنا»۱  که خود 
اين دو نيز با هم يک رابطة دو سويه دارند. صورت که 
همان سان تصوير است با محتواي نوشته، توأمان يک 
خوانده  نگارگري  که  مي آورند  وجود  به  جديد  خوانش 
مي شود. در اين ميان نگاره ارتباط بين محتواي متن و 

محتوايي  جديِد  ترجمة  و  کرده،  تکميل  را  خوشنويسي 
به وسيله نگارگري صورت مي پذيرد (کفشچيان مقدم و 

ياحقي، ۱۳۹۰، ۶۶). 
صورت نگاره به دو صورت عرضه مي شود. اول: 
از طريق فرم۲ و دوم: به واسطه رنگ. اين دو قالب کمک 
مي کند تا نگاره از حيث صورت، جلوه پيدا کند. فرم هاي 
نگاره بدين سان از فيگورها، موتيف ها۳، طبيعت و خصلت 
انساني و... در جهت ابراز معني صورت خود برمي آيد. 
زليخا»  از  يوسف (ع)  «گريز  نگارة  در  مثال:  طور  به 
(تصوير ۱) کار دست بهزاد، زليخا در فرمي اکسپرسيو۴ 
در  يوسف (ع)  اما  مي آورد،  هجوم  يوسف (ع)  به سمت 
فرمي دراماتيک۵ در پالتو۶يي مفروش، با وقار همچون 
سمت  به  و  کرده  حفظ  را  خود  بزرگواري  پيامبر،  يک 

راست خودش اشاره مي کند. 
بن مايه هاي  نگاره  تا  فرم، رنگ کمک مي کند  از  بعد 
نوري را به مفهوم عميق خود برساند. در همان نگاره 
لباس  به رنگ سرخ،  لباس زليخا  بهزاد چنين رقم زده، 
يوسف (ع) به رنگ سبز و حواشي باالي سر آن حضرت 
 ،۱۳۹۸ (بهروزي پور،  است  سفيد  رنگ  به  طاق  زير  در 
از ديدگاه  به زعم نويسنده  اين رنگ گذاري  دليل   .(۱۳۶
«نفس  است.  بحث  قابل  رنگ  باب  در  رازي۷  نجم الدين 
ناطقه۸ با سرخي و چون نور روح با صفاي دل امتزاج 
گيرد، نوري سبز پديد آيد و چون نور حق، عکس بر نور 
روح اندازد مشاهده با ذوق شهود آميخته شود و چون 
نور حق بي حجب روحي و دلي در شهود آيد بي رنگي، 
نه  مکان  نه  غروب،  نه  ماند  طلوع  نه  اينجا  آيد  حاصل 
زمان، نه قرب و نه بعد «َليَس ِعنَد اهللاِ َصباٌح َو ال َمساء»۹ 

(رياحي، ۱۳۵۲، ۳۰۶).  
و  محمد (ص)  «حضرت  نگاره   در  همچنين 
با  نوايي،  حيرت االبرار  در   (۲ (تصوير  صحابه هايش» 
نقوش  هندسه  از  آکنده  و  غالب سبز  رنگ  که  نگاره اي 
است روبرو مي شويم که اين نگرش رنگي در آثار بهزاد، 
اثبات مي کند (ساداتي زريني  با عرفان۱۰  را  ارتباط وي 
نگارگر  هنرمند  بدين سان  پس   .(۹۵  ،۱۳۸۷ مراثي،  و 
که  کند  استفاده  طوري  رنگ  و  هندسه  از  است  آن  بر 
زبان تصويري، زبان نوشتاري را تحت تأثير قرار  داده 
ديگر  زباني  به  باشد؛  نوشتار  براي  متغيري  تصوير  و 
ترجمه  متن اوليه که به واسطه  تصوير انجام مي شود، 
خود تبديل به يک رونوشت جديد شده، که ذات مستقل 
از متن اوليه پيدا مي کند و منجر به اصالت يافتن تصوير 

مي شود. 

واسطه  به  نگارگري  در  صورت  يافتن  اصالت 
انتزاع۱۱

بدل  اصيل  هنري  به  را  آن  که  نگاره  استقالل  اين 
«تفسير  که  مي پذيرد  شکل  اموري  واسطة  به  کرده، 

ديدگاه عرفاديدگاه سنت گرايانه

استقالل هندسه
  به مثابه  متني مستقل

تطبيق هندسه ي به کاررفته 
درنگار ه هاي بهزاد

١. صوري و جوهري، جلوه بيروني 
و محتوايي

پيکر،  ريخت،  ، صورت،  . شکل   ٢
کالبد

٣ . شکل هندسي
٤. هيجان گرا

٥.نمايش گونه
٦.صحنه ي نمايش

قرن  کبري،  نجم الدين  ٧.شاگرد 
ششم هـ. ق.

٨.از آراء فلوطين و در کتاب «اصول 
الهيات» برقلس که اخوان الصفا به 
ناطقه،  نفس  داد،  ربط  و  بسط  آن 
مي شود  تلقي  مادي  غير  جوهري 
که مي تواند واسط ميان عالم معقول 
و عالم محسوس ماده واقع شود. 
تا حد عالم  همان طور که مي تواند 
يابد،  تنزل  حواس  مادي  و  پست 
مي تواند چشم اميد خود را به سوي 
جمال و پر شکوه عالم معقول، که 
فرا  است،  درخشان  نور  از  آکنده 

دوزد.
٩. اينجا نه عرش است، نه فرش، نه 

دنيا و نه آخرت
به  بهزاد  که  آمده  تاريخ  ١٠.در 
حلقه  با  نوايي  ميرعلي  واسطه 

عرفان نقشبنديه مرتبط بود.
از  وجهي  کردن  جدا  معني  ١١.به 
وجوه يا صفتي از صفات صورت 



پي  در  را  آن  صورت  تبديل  و  شکل  تغيير  و  طبيعت 
مفاهيم  ايران  ادبيات  در  دارد»۱  (شوان، ۱۳۷۷، ۱۳۱). 
و  استعاره  تشبيه،  نشانه ،  (سمبل)،  نماد  طريق  از  را 
ادبيات،  بورکهارت،  عقيدة  به  مي کردند.  بازگو  تمثيل 
معنويت  و  هنر  ميان  ارتباط  درک  براي  مهم  عرصه اي 
 .(۱۰۲  ،۱۳۶۹ (بورکهارت،  مي کند  فراهم  اسالمي 
ذهني  قالب هاي  اين  تا  داشت  آن  بر  سعي  نيز  نگارگر 
به رونوشتي تصويري ترجمه کند. پس صورت که  را 
خود از متني تمثيلي گرفته شده و يک رويکرد مثالي را 
مي بايست بازگو مي کرد. اين وسعت مفاهيم انتزاعي در 
متن ادبي باعث شد تا نگارگري بدانجا برسد که طبيعت 
سه ُبعدي را ساده کرده، بنيان دو ُبعدي به خود بگيرد و 
رويکردي انتزاعي نسبت به طبيعت پيرامون خود داشته 
به طبيعت محض،  باشد (نصر، ۱۳۷۳، ۸۲). عدم توجه 
پرسپکتيو۲ ، سايه روشن و تأکيد نکردن به بافت۳ را در 
پي داشت ولي به جاي آن، نمايش روايتگري، نمادگرايي 
در فرم و رنگ، تأکيد بر عنصر تزيين و هندسه نقوش 
در فضاي معمارگونه و تجسم فضايي-خيالي که تکيه بر 
خط داشت، هويدا شد. استفاده از تذهيب و تشعير براي 
از خوشنويسي و موتيف هاي  بستن کادر و بهره مندي 
پديد  ناب  يک فضاي  در  را  هندسي  و  جانوري  گياهي، 
آورد. همچنين حضور خوشنويسي به عنوان يك جزء 
آثار  به  معماري، جلوه اي روحاني  در فضاهاي  الينفك 
بخشيد (شيرازي، ۱۳۸۲، ۱۰۲) به عقيدة بورکهارت، علت 
اينکه مينياتورهاي ايراني از چشم اندازهايي که در انسان 
توهم فضاي سه ُبعدي را ايجاد مي کند، استفاده نکرده و 
يا از ترسيم بدن انسان به صورت سايه روشن اجتناب 
ورزيده، صرفًا ساده لوحي و يا جهل نسبت به روش ها 
و وسايل بصري نبوده است، بلکه نمودار يک وجهه نظر 
طبيعي و واقعي از اشياء است. آن به معناي سنتي کلمه 
«واقع گرا» به اين معني که ظواهر حسي آن، شديدًا براي 
بازتاب ذات حقيقي اشياء است (بورکهارت، ۱۳۵۵، ۲۸). 
هنرمند شرقي هرگز در بند آن نيست تا آنچه را مي بيند 
نمودار سازد و سخت بر بيهودگي چنين کوششي آگاه 
است. از اين جهت تقريبًا آگاهي او بر ناپختگي کودکانة 
 ،۱۳۶۵ (بورکهارت،  است  هنرمندي  کمال  خود  آثارش، 

.(۴۴
افالطون۴  اشاره   با  است  متناسب  بحث  اين  پس 
و  کران مند  را  صورتي  آن  که  فيلبوس۵  رسالة  در 
تناسب،  و  اعتدال  مؤلفه   بر  عالوه  که  مي دانست  واال 
باشد  داشته  هم  را  باشد  «خير»  همان  که  سوم  رأس 
همين  در  وجود  اين  با   .(۳۹۴  ،۱۳۹۴ (بلخاري قهي، 
رساله اشاره  افالطون به صورت بي زماِن اشکال خاص 
بلکه مطلق  هندسي است که زيبايي آن ها نسبي نيست، 
اين رويکرد، اشکال هندسي، حد ميانة  بنابر  است. پس 
اشکال معقول و محسوس واقع شده اند و از اين فلسفة 

ناب بود که اخوان الصفاء چنين برداشت مي کنند: «هدف 
کردن  آماده  است،  عقل روحاني  باب  که  هندسه،  غايي 
نفس از خالصي خود اين عالم (مادي) است، تا به يمن 
عروج ملکوتي، به عالم ارواح و حيات جاويد نايل شود» 
(نجيب اوغلو، ۱۳۸۹، ۲۵۹). پس نگارگري به جاي آنکه 
کاري تقليدي (تقليد از طبيعت) باشد برعکس طبق قوانين 
معنوي خودش، کارکرد پيدا کرد و تفسير طبيعت و تغيير 
شکل صورت را بر مبناي واقعيت انتزاعي، که ضرورت 
با وجود  ايجاب کرده آشکار مي کرده است. ولي  متني 
اين رويکرد انتزاعي با نگاه کردن به اين آثار، روح آن 

دوران را مي توان در آن ها بازشناسي کرد. 

 هندسه به مثابه نور و انتشاري به سان موسيقي
افالطون اعتقاد داشت: عناصر حقيقي عالم که عبارتند 
از دو نوع مثلث قائم الزاويه؛ يکي مثلثي که نصف مربع 
است و آن يکي مثلثي که نصف مثلث متساوي االضالع 
است. اين اعتقاد نشان مي دهد که افالطون از فيثاغوريان 
تأثير پذيرفته است. برتراند راسل۶ در کتاب فلسفه غرب 
از زبان تيمائوس۷ مي گويد: با اين مثلث ها به سبب خدا، 
از  تا  چهار  مي توان  که  شدند  ساخته  ديگر  ماده هاي 
اتوم هاي چهار  از  احجام پنج گانه را ساخت که هر يک 
عنصر اصلي به اين قرار است: اتوم خاک: شش وجهي، 
اتوم آتش: چهار  وجهي، اتوم هوا: هشت سطحي و اتوم 

آب: بيست وجهي است۸ (بلخاري قهي، ۱۳۹۴، ۲۶۱). 
انتزاعي،  نقوش  و  هندسي  اشکال  از  تلقي  طرز  اين 
نظريه اي است نوافالطوني از «فيض» که اساس هستي 
را تجلي نور از مبدأ اول (احد، يا نور مطلق) دانست که 
در قرون چهارم و پنجم هجري قمري در حلقة معتزلي 
آراء  در  و  شد  اسالمي  فلسفة  فکري  اساس  شيعي،  و 
ابن سينا، فارابي و اخوان الصفاء رويش کرد و در حکمت 
شد  متبلور  سهروردي  شهاب الدين  اشراقي  و  عرفاني 
(نجيب اوغلو، ۱۳۸۹، ۱۶۳). اين نگرش باعث شد تا نظرية 
مبتني بر هماهنگي، تناسبات و رنگ ها که با فطرت انسان 
تا  و  شود  فرا گير  يازدهم  پنجم/  قرن  از  بود،  سازگار 

امروز ادامه يابد. 
سپس به رساله اخالقي جالل الدين دواني۹ که فصلي 
نظرية  که  هماهنگي  و  تناسب  به  داده  اختصاص  را 
نگاهي  مي کند،  بازگو  را  افالک  موسيقي  فيثاغورثي 
مي اندازيم. دواني در زمينه ادراک زيبايي مي گويد: «تأثير 
موزون و صورت هاي  اشعار  ماليم،  اصوات  و  آوازها 
(اجزايشان)  پيوند  در  وحدت  ُحسن  سبب  به  نيکو 
زيادي  نظريات   .(۳۹۶  ،۱۳۹۴ (بلخاري قهي،  است»۱۰ 
در مورد رابطة هندسه و موسيقي ارائه شده است. اين 
نظرات بر شباهت ميان موسيقي و شعر و نقوش انتزاعي 
تأکيد دارد. به طور مثال: جونز اون مي گويد: «هفت واحد 
مدولي پايه که مقرنس سقف ساال دو البارکا در الحمراء را 

و  فيلسوف  شوئون،  ١.فريتيوف 
شارح سنت گرا

٢ . ژرف نمايي، علم مناظر و مرايا
٣ . جنسيت ماده

plato . ٤
philebus . ٥

٦. متفکر و فيلسوف تحليلي
٧.رساله تيمائوس منسوب به افالطون 
که فرضيات جهان شناسي خود را در 

آن ابراز کرده است.
٨ .تاريخ فلسفه غرب، برتراند راسل

٩ . متفکر عهد آق قويونلو 
١٠.اين نگرش در اواخر عهد تيموري- 
ترکمان رواج داشته است. اين بحث 
در «لوامع االشراق في مکارم االخالق» 
مطرح  جاللي  اخالق  به  معروف 

مي شود.

هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد

٥٥-٧٣/



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۲۷

فصلنامة علمي نگره

تشکيل داده ترکيباتي متنوع همچون الحاني پديد آورده 
کرد».  ايجاد  موسيقي  نغمه  هفت  با  مي توان  که  است 
السعيد و پارمان نيز در کتاب «نقش هاي هندسي در هنر 
مورد  خط  و  شعر،  موسيقي،  مشترک  مبناي  اسالمي» 
رابرت   .(۲۸۳  ،۱۳۸۹ (نجيب اوغلو،  داده اند  قرار  بحث 
ميان هندسه  قدسي و موسيقي  کتابش، نسبت  لولر در 
از ديدگاه افالطون را چنين روايت مي کند: رابطة بنيادين 
نامه  در  که  افالطون  زبان  به  موسيقي  و  هندسه  ميان 
هفتم خود مي گويد، بيش از هر علمي به اين دو (هندسه 

و موسيقي) احترام مي گذارد (لولر، ۱۳۶۸، ۲۴).
با اين اوصاف اگر به کالک۱ عملياتي طراحان هندسه 
نقوش نگاه کنيم، در ترسيمات خود از خط کور۲  بهره 
مبناي  بر  هندسي  طرح  کشيدن  عبارتي  به  مي برند. 
شعاع ها و مدارهاي نوري ترسيم مي شد. بنابراين نتيجه 
بر  است  الهي  نور  همان سان  که  شمسه۳  که  مي گيريم 
مبناي مدار نور که از يک منبع ساطع مي شود، بر مرکز 
روش  اين  بر  طرح  هندسه  و  است  شده  رسم  شمسه 
متکثر مي شود. مثل نقشه توپقاپي، طراحان اين صورت 
(شکل) انتزاعي را بر طبق نظريه موسيقي افالک در حد 

عالي اجرا کردند. گويي اجرام لطيف نور را تک به تک 
و با فواصل متناسب و يکسان با ريتمي موسيقيايي به 

زبان تجسمي بيان کرده اند (تصوير۳). 
که  داريم  کار  سرو  هندسه اي  با  ما  حيث  اين  از 
خودش «في النفسه» انتزاعي است و مبناي اينستاليشن۴ 
اش را از ماهيت نوري گرفته است. زيرا ترسيم هندسه 
بر طبق مدار نوري انجام مي پذيرد. پس معلول، معنايش 
(محتوا) را از علتي که ما آن را «فيض» الهي مي خوانيم 
کامل  طور  به  هندسة  يک  با  ما  بنابراين  کرده.  اقتباس 
انتزاعي که هم از نظر صورت (شکل) و هم از نظر معنا 
اين  حال  اين  با  هستيم.  روبرو  انتزاعي ست،  (محتوا) 
هندسه به چه واسطه اي مي بايست خود را نشان  دهد؟ 
ما  که  است  معماري  پيکرة  بر  است.  معماري  پاسخش 
مي توانيم آن را ببينيم. با اين اوصاف واسطة بين هندسه 

و نگارگري را مورد بحث قرار مي دهيم.

معمارگونگي در هنر قدسي مکتب هرات
را  هرات۵  مکتب  نگارگري  مهم  شاخصه هاي 
صحنه  تصنعي  آرايش  نقش،  و  طرح  در  دقت  مي توان 

از زليخا، رقم بهزاد،  تصوير١. نگاره فرار حضرت يوسف (ع) 
 بوستان سعدي، هرات، دارالکتب مصر، قاهره، مأخذ: آژند، ١٣٩٥.

٣٠٠

تصوير٢. نگاره حضرت محمد (ص) و صحابه هايش، رقم بهزاد، 
حيرت االبرار، نوايي، هرات، ٨٩١ هجري، دوره پسين مکتب هرات، 

مأخذ: همان، ٢٩٧.

١. نقشه، طرح اصلي
٢. منظور از خط کور خطي است که 
با سوزن خط کش يا نيش پرگار و 
بدون استفاده از مرکب بر کاغذ حک 
مي شود و براي ترسيم خطوط اصلي 

جنبه ي کمکي و راهنما دارد.
٣. مصداق چند ضلعي منتظمي است 
آغاز مي شود و در  از آن  که طرح 
موتيف هايي همچون ستاره و شمسه 

نمودار مي شود.
٤ . چيدمان، مبنا طرز قرار گرفتن اجزاء 
هندسي در کنار هم که گره چيني، 

کاشيکاري و...و منجر مي شود.
ـ.ق.)  ه ٥.بايسنقر ميرزا (٨٧٣-٩١١ 
بستر  در  و  بود  هنر  و  فضل  اهل 
مکتبي  حمايت  به  تاريخي  مناسب 
و  شکل گيري  مي توان  برآمد. 
شکوفايي مکتب هرات را به شاهرخ، 
بايسنقر ميرزا و امير علي نوايي (٨٧٣-

ـ.ق.) نسبت داد. ٩١١ ه



و فضاسازي هاي معمارگونه که به حالتي آرماني مبدل 
به  را  نگارگري  در  انتزاعي  مکتبي  که  دانست  گشته، 
وجود آورد. شکسته شدن کادر و بيرون آمدن بخشي 
از موتيف از چارچوب قاب که باعث مي شد ارتباط ميان 
فضاي درون و بيرون کادر گسترده شده، زمان و مکان 
در صورت (شکل) به وحدتي مستقيم دست پيدا کند و 
صورتي (شکلي) مثالي را بازگو نمايد. اين شکسته شدن 
کادر اغلب به وسيله طبيعت يا نماي معماري حادث شده 
بنا  تزييني  وحاشيه هاي  نورگيرها  گنبدها،  به وسيلة  که 

صورت مي پذيرفت (پاکباز، ۱۳۸۵، ۵۴). 
بيان  پي  در  رمزي،  معاني  بودن  دارا  با  هندسه 
از  كه  معماري  آثار  و  عالم  هندسي  قوانين  همساني 
 (۱۰۹  ،۱۳۹۵ (اكبري،  مي باشد  ناپذيرند،  جدايي  هندسه 
آن وجهي از معماري که در نگارگري مهم است، جنبة 
قدسي بودن معماري اسالمي را نشان مي دهد؛ زيرا ما 
اسالمي  معماري  از  عمده  صورت  دو  به  نگارگري  در 
اسالمي؛  معماري  آشکار  صورت  اول:  مي بريم.  بهره 
استفاده از ظواهر بناي اسالمي از قبيل قوس ها، مناره ها، 
گلدسته ها، مقرنس ها، کاشي کاري و... که حضور در يک 
مکان مقدس را به مخاطب تداعي مي کرد. دوم: صورت 
پنهان معماري اسالمي؛ هندسه و رنگ نقوش به کاررفته 

پنهان در قدسي  در پالن هاي معماري، که خود حديثي 
بودن آن دارد. هندسه نقوشي که پايه در عرفان عميق 
را  آن  و  داشته  کثرت  در  وحدت  و  وحدت  در  کثرت 
(کربن،  دارد  نور  در  پايه  که  رنگي  و  مي کند  بازخواني 
۱۳۸۷، ۱۹۵). حضور يگانگي و وحدت اشكال، احجام و 
نقوش (صورت) در هنرهاي اسالمي از بينش توحيدي 
هنرمند مسلمان الهام گرفته و تجلي آن در هنر اسالمي 
از طريق صورت تنزيهي هندسه ظهور مي يابد (اكبري، 

 .(۵۶۸ ،۱۳۹۷
ترسيم  دايره  مدار  مبناي  بر  هندسي  نقوش  اين 
مي شدند (اتينگهاوزن و گرابار، ۱۳۷۸، ۳۹۹). مؤيد اين 
«ارزش هاي  کتاب  در  بورکهارت  زبان  از  را  موضوع 
جاودان هنر اسالمي» مي توان يافت. او معتقد بود دايره 
را در  امکانات هستي  تمام  که  رمز وحدت وجود است 
مشهودات  جهان  در  رمزي  و  تمثيل  هيچ  مي گيرد.  بر 
وحدت  از  انتقال  و  وحدت  دروني  پيچيدگي  بيان  براي 
در کثرت و يا کثرت در وحدت، بهتر از سلسه طرح هاي 
هندسي در يک دايره يا کثير السطوح در يک کره نيست 
(نوروزي طلب، ۱۳۷۸، ۱۰۰). اين عبارت ستودني وحدت 
در کثرت و کثرت در وحدت که از ابتداي خلقت صدا زده 
شد، در هنرمندان ايراني منعکس گرديد و به بهترين نحوه 
الهيات  کتاب  در  ابن سينا  بخش  اين  تأييد  در  شد.  اجرا 
شفاء، هندسه را تجريدي ذهني مي دانست که ماهيتًا مقيد 
به عالم ماده است؛ زيرا علوم رياضي تنها با اعراض سر 
وکار دارد. اين قول نيز هندسه را در مسير طلب حقيقت 
نردباني  مي دهد؛  قرار  واسط  موضعي  در  مابعد طبيعي 
که از آن  باال مي روند تا به علم نجوم برسند و از آنجا 

مي توانند به علوم مابعد الطبيعه صعود کنند. 
اليه هاي  از  نقاش  هرات،  مکتب  نگارگري  در  پس 
بنا را در نگاره به کار مي برد که در پس آن  از  متعدد 
از هندسه نقوش چه نهان و چه آشکار، در جهت قدسي 

تصو.ير ٣. طرح ستاره، مأخذ: نج.يب اوغلو، ١٣٨٩. ٣٣٨

تصو.ير ٤. القاي پرسپكتيو به وسيله هندسه نقوش در نگاره رقم بهزاد، مأخذ: نگارندگان.

هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۲۹

فصلنامة علمي نگره

لذا به تصوير کشيدن فضاهاي خاص معماري و  ۲۳)؛ 
لحن واقع گرايانه بهزاد در ترسيم تزيينات مختلف بناها 
به واسطه هندسه نقوش، از ويژگي هاي منحصر به فرد 
که  تصاويري  در  بهزاد  مي رود.  شمار  به  بهزاد  آثار 
کيفيت معمارگونه دارند، تناسبات معيني را به کار برده 
ساختمان  يا  و  پيکره ها  آرايش  طرح  موارد  اکثر  در  و 
کلي ترکيب بندي را بر اساس دايره استوار کرده است 

(پاکباز، ۱۳۸۵، ۸۲).
وجوه  از  يكي  را  خيال پردازي  هنر،  تاريخ  کتب  در 
واقعيت  وام دار  او  اما  برمي شمرند،  بهزاد  کار  اصلي 
تمثيلي  از متني  بهزاد  نيز هست.  موجود زمانة خودش 
انگارة مثالي را  و با بهره گيري از زندگي روزمره، يک 
بازگو مي کند. در واقع بهزاد پلي مابين نگارگري گذشته 
و نگارگري آينده اش بود. در نگارگري گذشته وفاداري 
محض از متن ادبي را داشتيم اما به سبب روح سرکش 
نقاش  يک  به  را  او  و  نداشت  وجود  رويکرد  اين  بهزاد 
صحنة  عوامل  و  کاراکتر۱ها  بهزاد  کرد.  بدل  متفاوت 
نمايش خود را پويا کرده، به نگارگري منفعل و ساکن 

گذشته جاني دوباره بخشيده است. 
در نگاره هاي بهزاد، پرسپکتيو۲ از نوع غربي وجود 
اما با کوچک کردن طرح هاي هندسي و نقوش  نداشت، 

شدن نگاره تأکيد مي ورزد. با توجه به اهميت هندسه رو 
به سوي سبک و سياق بهزاد مي رويم.

بهزاد با سبکي نو و متفاوت از گذشتگان
پاياني مکتب هرات را  از منابع، دوران  در بسياري 
عصر بهزاد ناميده اند؛ «او هنرمندي بود که موضوعات، 
انديشه هاي  و  طرح ها  سنتي،  و  کليدي  نقش مايه هاي 
ريشه دار را از فرهنگ خود به ميراث برد و هنر نگارگري 
را به كمال رساند و به عنوان هنرمندي منتخب جاودان 
مناسبات،  بر  او  آثار   .(۹۸  ،۱۳۸۲ (راکسبرگ،  ماند» 
و  بود  استوار  هندسي  دقيق  شالوده هاي  و  تناسبات 
و  مرايا  و  مناظر  فقدان  مانند  کتاب آرايي،  در  اصولي 
آثار  اجراي  در  مطلوب  نحو  به  را  روشن  سايه  توهم 
خود حفظ نمود. او در ترسيم نقوش تجريدي و تصاوير 
گل و گياه، طراحي سردرها و کتيبه ها سبک خاص خود 
را داشت و تزئين در فضاي معماري را به اوج رساند 
(فرهنگستان هنر، ۱۳۸۶، ۱۰۴). از آنجايي كه در دوران 
در  عامل  مهمترين  هندسي،  قواعد  از  پيروي  تيموري، 
به  تزيينات  و  بنا  يك  بين فضاي خارجي  ايجاد وحدت 
كاررفته در آن فضاست، تزيينات نيز اغلب در قالب هاي 
هندسي قرار مي گرفت (شايسته فر و سدره نشين، ۱۳۹۲، 

تصوير ٥. هفت درب در نگاره، بر پايه هفت مرتبه عرفاني، مأخذ:همان.

١ . شخصيت ها
٢ . ُبعد نمايي



اسليمي، سعي در ُبعد دادن به تصوير بود. به طور مثال، 
تابلوي «گريز يوسف (ع) از زليخا» (تصوير ۱)، نقوش 
گره چيني درب سوم در طبقه سوم، ريزتر از درب هاي 
از  يوسف (ع)  چِپ  سمت  درب  يا  و  شده  ترسيم  ديگر 
نقاشي  راست  سمت  درب  به  نسبت  کوچکتري  نقوش 
درب  که  مي شود  القا  بيننده  در  اين حس  و  است  شده 
(تصوير  است  راست  سمت  درب  از  دورتر  چپ  سمت 

 .(۴
آثار  از پرسپکتيو در  نوع ديگري  به يک  اين رو  از 
است.  مقامي  پرسپکتيو  هم  آن  که  برمي خوريم،  بهزاد 
مقام  با  فرد  اندازه  نگاره،  در  فرد  به ضرورت موقعيت 
واال تا حدي بزرگ تر ترسيم مي شد و در جايي که فرد 
نقاشي  کوچک تر  بود،  پايين تر  رتبه اي  در  مقام  نظر  از 
مخفي  کمپوزيسيون۱  بهزاد،  ديگر  تمايز  وجه  مي شد. 
در نگاره هاي اوست. به اين صورت که عناصر انساني 
که سازنده و معنا دهندة نگاره هاي وي بودند، به طريق 
کمپوزسيون مدور و يا اسپيرال۲ نمايش داده مي شدند. 

به زبان ديگر قبل از اينکه بهزاد وارد فضاسازي و رنگ 
بشود، عناصر انساني تابلو را مهندسي (طراحي) نموده 
و جايگزيني آن را در تابلو سنجيده، سپس فضاسازي ها 
(معماري) و رنگ ها را وارد نگاره مي کرده است که اين 
کمپوزسيون در تمام نگاره هاي بهزاد قابل مشاهده است 
(پاکباز، ۱۳۸۰، ۸۲) پس به  داليل ذکر شده با سبکي نو و 
متفاوت از گذشتگان در نگارگري بهزاد روبرو مي شويم. 
با همه  اين اوصاف با رويکردي بازشناسانه، آثار وي 
بهزاد  آثار  تحليل  براي  داد.  خواهيم  قرار  نقد  مورد  را 
تابلوي «گريز  کنيم که همانا  تعيين  الگو  مي بايست يک 
يوسف (ع) از زليخا» است. اين تابلو مبدأ و وزنة قياس 
ما در اين بحث خواهد بود و هدف ما يافتن موتيف هاي 
کمک  که  است  بهزاد  نگاره هاي  در  تکرار شده  هندسي 

مي کند بازشناسي آثار وي آسان تر شود.

نگاره هاي  در  نقوش  هندسه  بررسي  و  تحليل 
«گريز يوسف(ع) از زليخا» و «حضرت محمد (ص) و 

صحابه هايش» 
«گريز  نگاره  بهزاد،  ماندگار  و  شاخص  اثر  اولين 
يوسف (ع) از زليخا» است كه از لحاظ ترکيب بندي اين 
اثر، شکل کلي از هفت درب تشکيل شده است. اين نگاره 
ناخودآگاه ما را به ياد تشعيرهاي ديوان شعر سلطان 
در  عبدالحي۳  توسط  كه  ديواني  مي اندازد،  احمد جالير 
بر هفت تشعير  اسلوب سياه قلم رقم خورده و مشتمل 
است، عبارتند از: ۱-وادي طلب ۲-وادي عشق ۳-وادي 
معرفت ۴-وادي حيرت ۵-وادي فنا ۶-وادي وحدت ۷-

(آژند،  است  ابراز شده  زبان تجسمي  به  که  احد  وادي 
۱۳۸۶، ۱۰۱). از اين لحاظ شاکله نگاره  «گريز يوسف (ع) 

 تصوير ٦. طرح «شش و شمسه» در نگاره، اجرا شده در معماري
 طاقنماي دور صحن و جان پناه عباسي در مشهد، مأخذ: ماهرالنقش،

١٣٦١، ج ١. ١١٥

تصوير ٧. راست باال. طرح «ششه در شش لوز راسته» در کف درب چهارم راست پايين. طرح «شمسه در سكرون كند شل» در 
ازاره ب.يرون.ي درب سوم چپ. طرح «شش در شش چاكدار» در درب دوم و ازاره درب چهارم، اجرا شده در قم، صحن اتابكي، 

مأخذ: همان

١. ترکيب بندي
٢ . حلزوني

٣. شاگرد شمس الدين، مکتب تبريز 
بغداد، آل جالير   

هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد
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فصلنامة علمي نگره

از زليخا» بر پايه هفت مرتبه عرفاني بنا شده است، چرا 
که ارتباط تنگاتنگي بين دراويش و بهزاد وجود داشته و 
باعث رويکردي عرفاني در آثار بهزاد شد. اين رويكرد 

در هندسه  نقوش نگاره هاي بهزاد قابل مشاهده است.
هندسه نقوش به کار رفته در نگارة «گريز يوسف (ع) 
از زليخا» بيشتر از چند طرح نيستند که به طور تکراري 
در جاي جاي موقعيت موردنظر در نگاره قرار داده شده 
و فقط از لحاظ رنگ بندي متمايزند. اولين طرح «مثلث در 

مثلث و ششه» و يا «شش و شمسه» که به طور متمادي 
تکرار شده، فقط از لحاظ رنگي با هم متفاوت هستند و 
از لحاظ فرمي، طرح کوچک و بزرگ مي شوند، آن هم 
براي ُبعد دادن به کار مي رود. طرح «شش و شمسه»، در 
پيش طاق  ازارة  دوم،  درب  ازارة  اول،  درب  گره سازي 
درب پنجم و ازارة درب ششم و هفتم اجرا شده است. 
همچنين اين طرح در مشهد در طاق نماي دور صحن و 
جان پناه صحن عباسي، نيز نقش خورده است (تصوير 

تصوير ٨. راست، طرح «شش و شمسه سه بندي» در پاي پله منبر، اجرا شده در اصفهان، کاخ چهلستون، انتقالي از مسجد قطبيه، مأخذ: 
ماهرالنقش، ١٣٦١، ج ١. ١٦١ چپ. طرح «شش و تکه سه بندي»يا «شش رو آلت» در بخش پاييني ديوار مسجد، اجرا شده در باغ دلگشا، 

شيراز، مأخذ: همان ١٤١.

تصوير ٩. راست باال، طرح «شمسه در سکرون کند شل» در ديواره کناري نشستگاه منبر راست پايين، طرح «شش و طبل» در ازاره محراب 
مسجد، اجرا شده در مسجد گوهرشاد مشهد، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦١، ج ٢. ١٤٧ - چپ. طرح «شش و لوز آلت چوبي» در مشبک کاري 

پنجره مسجد، اجرا شده در حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، مأخذ: همان ١٦٦.



 .(۶
لوز راسته» کف درب  دومين طرْح «ششه در شش 
در  «هارون الرشيد  نگاره   در  و  برگرفته،  در  را  چهارم 
حمام» اثر ديگر بهزاد نيز، اين طرح در کف حمام نقش 
بيروني درب سوم در  ازاره   بسته است. سومين طرح، 
با ريزه کاري  کند شل»  داخل طرح «شمسه در سکرون 
است. چهارمين طرح  لحاظ شده  اصلي  در وسط طرح 
يا «شش در  و  فوق الذکر «ششه و شش گيوه»  نگاره  در 
ازاره درب چهارم و گره سازي درب  شش چاکدار» در 
دوم نقش بسته است؛ در ازاره پنجره  مشرف به بيرون، 
محکمه  در  «مجادله  نگاره   در  محکمه  اندروني  در 
قاضي»۱ اثر ديگر بهزاد نيز اين طرح وجود دارد که البته 
در معماري صحن اتابکي قم هم کاشيکاري شده است 

(تصوير ۷).

ومين اثر مهم اين تحقيْق نگاره  «حضرت محمد (ص) 
هندسه  لحاظ  از  که  است  (تصوير۲)  و صحابه هايش» 
نقوش قابل توجه است. بهزاد در صحن داخل مسجد اين 
نگاره ترکيب بندي متوازني به وجود آورده، به طوري که 
پنج کاراکتر در سمت راست، پنج کاراکتر در سمت چپ 
و در وسط کادر حضرت محمد (ص) در زير محراب رقم 
خورده است که نقطه ديداري را در مرکز موجب مي شود. 
البته چهار نفر در سمت چپ و راست رقم خورده اند که 
دو به دو در حال مصاحبه هستند. از نظر ابعاد کوچک تر 
نقش خورده اند که گوياي همان پرسپکتيو مقامي است. 
از نظر هندسه نقوش، پاي پلة منبر، طرح «شش و شمسه 
سه بندي» هويداست. اين طرح در معماري کاخ چهلستون 
انتقالي از مسجد قطبيه است. در بخش پاييني ديوار  و 
آلت»  «شش رو  يا  سه بندي»  تکه   «شش و  طرح  مسجد، 

تصوير١٠. نگاره «مرگ خسرو»، خمسه نظامي، هرات، ٩٠٠ هجري، کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: آژند، ١٣٩٥، ج١. ٣٠٩
نگاره «هارون الرش.يد در گرمابه»، خمسه نظامي،٩٠٠ هجري، کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: همان ٣١٠.

نگاره «اسکندر و هفت فرزانه»، خمسه نظامي، ٩٠٠ هجري، منسوب به بهزاد، مأخذ: آژند، همان ٣١٥.
نگاره «گدا بر در مسجد»، بوستان سعدي، هرات، ٨٩٤ هجري، دارالکتب مصر، قاهره، مأخذ: آژند، همان ٤٠٩.

نگاره «مجادله در محکمه قاضي»، بوستان سعدي، رقم بهزاد، ٨٩٤ هجري، دارالکتب مصر قاهره، مأخذ: آژند، همان ٤١٠.

            
١. بوستان سعدي، دارالکتب قاهره، 

ـ.ق. ٨٩٤ ه
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۳۳

فصلنامة علمي نگره

رقم زده شده. همچنين در معماري باغ دلگشا واقع در 
شيراز، اين طرح به کار رفته است (تصوير ۸). 

در ديواره  کناري نشست گاه منبر، طرح «شمسه در 
را  طرح  اين  البته  است.  شده  نقاشي  شل»  سکرون کند 
در ازاره  بيروني درب سوم در نگاره  «گريز يوسف(ع) 
از زليخا» نيز مي توان ديد. در ازاره  محراب مسجد نيز 
در  طرح  اين  نمونه  و  خورده  نقش  «شش و طبل»  طرح 
معماري مسجد گوهرشاد در مشهد نيز اجرا شده است. 
هندسه   به کار رفته در مشبک کاري پنجره  مسجد، طرح 
خانه   پنجره   مشبک کاري  در  که  مي باشد  «گره شش» 
چهلستون  چوبي  شبکه  و  اصفهان  جلفاي  در  صفوي 
نيز مي توان تطبيق داد (فرشته نژاد، ۱۳۵۶، ۳۸). البته اين 
طرح همان «شش و  لوز آلت چوبي» است که در معماري 
حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد کاشي کاري شده است 

(تصوير ۹).

تحليل و بررسي هندسه نقوش در پنج نگاره ديگر 
از آثار بهزاد

لحاظ  از  را  بهزاد  آثار  از  نگاره  پنج  بحث،  اين  در 
هندسه نقوش تحليل و بررسي مي كنيم (تصوير ۱۰). 

اولين اثر، نگاره  «مرگ خسرو» است. در اين نگاره 
شش تكه دار»  «شش در  طرح  قصر،  بيروني  ازاره   در 
نيز  همدان  خرقان  برج  معماري  در  که  شده  زده  رقم 
طرح  قصر،  اندروني  ازاره   در  است.  شده  کاشي کاري 
««شش و طبل گردان» قرار دارد كه در معماري مقبره 

خواجه ربيع در مشهد اجرا شده است (تصوير ۱۱).
نگاره   بحث،  اين  در  قابل توجه  نگاره   دومين 
داخلي  درب  در  مي  باشد.  گرمابه»  در  «هارون الرشيد 
خودنمايي  آلت چوبي»  لوز  «شش و  طرح  نيز  گرمابه 
امام رضا(ع)  نمونه آن در معماري حرم مطهر  مي کند 
نگاره   در  اين طرح همچنين  است.  اجرا شده  در مشهد 

 تصوير ١١. راست. طرح «شش و طبل گردان» در ازاره اندروني قصر، اجرا شده در مقبره خواجه ربيع، مشهد، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦١،
ج ٣. ١٤٠ چپ. طرح «شش در شش تكه دار» در ازاره بيروني قصر، اجرا شده در برج خرقان همدان، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٨١. ١٥٣

تصوير ١٢. راست باال طرح «شش و لوز آلت چوبي» در درب داخلي گرمابه، اجرا شده در حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، مأخذ: 
ماهرالنقش، ١٣٦١، ج١. ١٦٦ راست پايين، طرح «شش و شمسه» در ازاره درب داخلي گرمابه، اجرا شده در مشهد، طاقنماي دور صحن، 
مأخذ: همان ١١٥ چپ باال، طرح «شش در شش تكه دار» در ازاره حوض خزانه در اندروني گرمابه، اجرا شده در برج خرقان همدان، مأخذ: 

ماهرالنقش، ١٣٨١. ١٥٣ چپ پايين، طرح «شش در شش لوز راسته» در کف گرمابه.



پنجره  دو  در  صحابه هايش»  و  محمد(ص)  «حضرت 
طرح  گرمابه،  داخلي  درب  ازارة  در  است.  شده  تکرار 
«شش و شمسه » نقش بسته كه در مشهد، طاقنماي دور 
ازارة  در  گرمابه،  اندروني  در  است.  شده  اجرا  صحن 
حوض خزانه، طرح «شش در شش تكه  دار» رقم خورده 
كه نمونه آن در برج خرقان همدان اجرا شده است. اين 
طرح را نيز در نگاره  مرگ خسرو مي توان يافت. همچنين 
طرح «شش در شش لوز راسته» در كف گرمابه مشاهده 

مي شود (تصوير ۱۲).
و  «اسکندر  نگاره   نظر،  مورد  نگاره     سومين 
هفت فرزانه» مي باشد. در اين نگاره درب اصلي (داخلي) 
و  مي باشد  و شمسه حميل دار»  داراي طرح «شش   قصر 
رفته  کار  به  معماري  در  نيز  اصفهان  جامع  در مسجد 
است. در ازاره  ديوار بيروني قصر، طرح «شش در شش 
تكه دار» اجرا شده که با ازارة حوض گرمابه در نگاره  
«هارون الرشيد در گرمابه» مطابق مي باشد و نمونه آن 
در برج خرقان همدان اجرا شده است. درب مشرف به 
باغ اين نگاره، طرح «شش» يا «النه زنبوري» نقش بسته 
که همانند آن در مسجد جامع يزد نيز کاشي کاري شده. 
صحن بيروني قصر نيز طرح «شش در شش لوز راسته» 
را در بر دارد که با کف گرمابه در نگاره  «هارون الرشيد 
در گرمابه» و کف داخلي درب چهارم در نگاره  «گريز 

يوسف (ع) از زليخا» هم خوان است (تصوير ۱۳). 
پنجمين نگاره که بايد به آن توجه کنيم «گدا بر در 
نمايش  نگاره،  اين  اثر ديگر بهزاد مي باشد. در  مسجد» 
ويژگي هاي معماري، کاشيکاري و سنگ سازي ازاره بنا 
و نمايش ظرافت هاي چوب سازي منبر، طرح ها و تزيينات 
در کمال درستي و در نهايت پختگي نقاشي شده است 
ازاره بيرون  (فغفوري و بلخاري قهي، ۱۳۹۵، ۱۱۹). در 

خودنمايي  آلت»  تکه رو  «شش و  طرح  مسجد،  صحن 
اجرا  در مشهد  در مسجد شاه سابق  اين طرح  مي کند. 
«شمسه و  طرح  داراي  منبر،  کناري  ديواره   است.  شده 
مقبره  معماري  در  که  مي باشد  چهار سلي مربع دار» 
دو  در  همچنين  و  اصفهان  در  (منار جنبان)  عمو عبداهللا 
غربي مسجد جامع  و  ايوان هاي شرقي  طاق  زير  شانه 
گوهرشاد (زمرشيدي، ۱۳۹۰، ۲۸) نيز کاشي کاري شده 
است. در ديواره  کناري منبر نشستگاه، طرح «شش و لوز 
آلت چوبي» به چشم مي خورد که با مشبک کاري پنجره  
نگاره  «حضرت محمد (ص) و صحابه هايش»  در  مسجد 
مطابقت دارد و در حرم مطهر امام رضا(ع) اجرا شده 
طرح  سقاخانه،  ديواره   مسجد،  از  بيرون  در  است. 
طرح  اين  است.  خورده  رقم  سه لنگه سلي دار»  «شش و 
يافت  مي توان  شيراز  در  نو  مسجد  کاشي کاري  در  را 

(تصوير ۱۴).
نگاره   بحث،  اين  نگاره   آخرين  و  نگاره  ششمين 
«مجادله در محکمه قاضي» است. در ازاره  کناري پنجرة 
«شش در  يا  شش گيوه»  «ششه  و  بيرون،  به  مشرف 
قم،  در  طرح  اين  مي کند.  چشم نوازي  شش چاکدار» 
محکمه،  صحن  پله   در  است.  شده  اجرا  اتابكي  صحن 
آن  نمونه  كه  است  خورده  نقش  «شش  و  شمسه»  طرح 
مشهد  صحن  دور  طاق نماي  معماري  در  مي توان  را 
مشاهده كرد. همچنين در ازاره  بيروني صحن محکمه، 
طرح «شش  و تکه رو آلت» ديده مي شود كه در معماري 
(تصوير  است  اجرا گشته  در مشهد  مسجد شاه سابق 

.(۱۵
نگاره ها، مشخص  اين  با بررسي هندسه نقوش در 
شد كه تعدادي از اين نقوش هندسي، به صورت تكراري 
در جاي جاي يك نگاره يا در نگاره هاي ديگر رقم خورده 

تصوير ١٣. راست باال. طرح «شش و شمسه حميل دار» در درب اصلي (داخلي) قصر، اجرا شده در مسجد جامع اصفهان، مأخذ: 
ماهرالنقش، ١٣٦١، ج ١. ١٤٧ راست پايين، طرح «شش در شش تكه دار» در ازاره ديوار بيروني قصر، اجرا شده در برج خرقان همدان، 
مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٨١. ١٥٣ چپ باال، طرح «شش» يا «النه زنبوري» در درب مشرف به باغ، اجرا شده در مسجد جامع يزد، مأخذ: 

ماهراالنقش، ١٣٦١، ج ١. ١١١ چپ پايين  طرح «شش در شش لوز راسته» در صحن بيروني قصر
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۳۵

فصلنامة علمي نگره

است. در جدول ذيل، اين نقوش تكراري مشخص شده اند 
(جدول ۱). 

يافته ها
 آثار بهزاد را از نظر لزوم كاربرد هندسه نقوش در 
آن ها، مي توان به دو دسته تقسيم نمود: ۱- آثاري كه در 
آن ها، هندسه نقوش به عنوان يك واحد مستقل پرداخته 
شده؛ ۲- آثاري كه هندسه نقوش در جهت تزيين نگاره ها 

پديدار گشته اند.
دسته اول، آثاري هستند که بهزاد در آن به وجود 

هندسه نقوش به عنوان يک واحد مستقل پرداخته از اين 
قرار است: نگارة «حضرت محمد(ص) و صحابه هايش» 
و «گريز يوسف (ع) از زليخا»، آکنده از هندسه نقوش و 
اگر پالن  از معماري رقم خورده است، زيرا  بي واسطه 
تصويري  بيان  که  درمي يابيم  کنيم،  حذف  را  معماري 
خدشه اي نمي پذيرد. هندسه در جهت اعتال بخشيدن به 
مفهوم متني نگاره گام برمي دارد. به نوعي اين نگاره ها 
سخني  براي  جايي  که  هستند  نقوش  هندسه  از  آکنده 

ديگر باقي نمي گذارد (جدول ۲). 
هندسه  آن ها،  در  كه  هستند  آثاري  دوم  دسته  اما 

تصوير ١٤. راست باال. طرح «شش و تكه رو آلت» در ازاره بيرون صحن مسجد، اجرا شده در مسجد شاه سابق در مشهد، مأخذ: 
ماهرالنقش، ١٣٦١، ج١. ١١٩ راست پايين، طرح ««شمسه و چهار سلي مربع دار» در د يواره کناري منبر، اجرا شده در  اصفهان، مقبره 
عمو عبداهللا (منارجنبان)، مأخذ: ماهرالنقش،همان ١٥٩ چپ باال. طرح «شش و لوز آلت چوبي» در ديواره کناري منبر نشستگاه، اجرا شده 
در حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد، مأخذ: ماهرالنقش، همان ١٦٦ چپ پايين. طرح «شش و سه لنگه سلي دار» در ديواره سقاخانه، اجرا 

شده در مسجد نو در شيراز، مأخذ: ماهرالنقش، همان ١٩٤.

تصوير ١٥. راست باال: طرح «شش در شش چاكدار» درازاره کناري پنجره مشرف به بيرون، اجرا شده در قم، صحن اتابكي، مأخذ: 
ماهرالنقش، ١٣٦١، ج ١: ١٥١  راست پايين: طرح «شش و شمسه» در پله صحن محکمه، اجرا شده در مشهد، طاقنماي دور صحن، مأخذ: 
ماهرالنقش، همان ١١٥ چپ: طرح «شش و تکه رو آلت» در ازاره بيروني صحن محکمه، اجرا شده در مسجد شاه سابق در مشهد، مأخذ: 

ماهرالنقش، همان: ١١٩ 



نقوش بيشتر جنبه تزييني معماري را مدنظر قرار داده و 
براي با شکوه جلوه دادن بناي معماري، به کار مي رود. 
با شکوه جلوه  به کارگيري هندسه نقوش، همين  هدف 

دادن بود (جدول ۳). 
فضاي  گرو  در  خسرو»  «مرگ  نگاره   در  مفهوم 
معماري است. به عبارتي هرگاه فضاي معماري در اين 
نگاره حذف شود، با تصويري مواجه مي شويم که يک 
نفر، يک نفر ديگر را در بستر کنار همسرش مي ُکشد. پس 
اين مفهوم که خسرو کشته مي شود با فضاي معماري 
معنا پيدا مي کند. او خسروشاه است و شاه، قصر دارد، 
سپس نگاره مفهومش را به کمک هندسه ابراز مي کند. به 
هر ترتيب در اين نگاره هندسه وابسته است به معماري 
و گويي جنبه تزييني براي شکوه قصر را در پي داشته 

و نقش کمکي براي معماري پيدا کرده است.
نگاره  دوم «هارون الرشيد در گرمابه»، هندسه،  در 
بيان مي کند.  تزييني را در فضاي داخلي گرمابه  نقشي 
است.  شده  تزيين  زيبا  بسيار  طرح هاي  با  گرمابه  اين 
عناصر  با  هندسي  اجزاي  بين  هماهنگ  رنگ بندي 
آبي  نفتي،  آبي  نيلي،  آبي  رنگي  تجزية  با  غيرهندسي 
آسماني، آبي فيروزه اي و بنفش و کف مفروش با تناليته 
رنگي  ترکيب بندي  يک  درجه،  چهار  با  نارنجي  رنگي۱  
هماهنگي را به وجود آورده که آن را به يک گرمابه زيبا 

طوري که  به  است.  کرده  مبدل  هارون الرشيد  خور  در 
جز  چيزي  نگاره حذف شود،  از  گرمابه  در  تزيين  اگر 
يک گرمابه معمولي در پي نخواهد داشت. پس هندسه، 
مؤلفه  اي تزييني براي اين پالن معماري معرفي مي شود. 
نگاره  سوم «اسکندر و هفت فرزانه»، نگاره اي است 
در خمسه  فرزانه  هفت  با  را  اسکندر  مالقات  بهزاد،  که 
نظامي به نمايش مي گذارد. در اين نگاره اگر هندسه را 
از تصوير بگيريم مردي را مالحظه مي کنيم که در باالي 
نفر  چهار  است.  نشسته  بنا  داخلي  درب  جنب  تصوير، 
اما يک نکته  در سمت راست و سه نفر در سمت چپ، 
نفر  دو  نشسته  مرد  تصوير  باالي  در  اينکه  قابل توجه 
يا همان  پايين کادر  مالزم در حال گفتگو هستند و در 
پيرمرد در جلوي درب قصر نشسته  بيرون قصر، يک 
است و شش کاراکتر دو به دو در حال گفتگو هستند. 
به واال مقامي  اين تصوير  از  برداشتن هندسه  با  شايد 
اين مرد پي ببريم اما حديث قدسي در کار نيست، چون 
«حضرت  و  زليخا»  از  يوسف (ع)  «گريز  نگاره هاي  در 
تصوير  جايگاه  باالترين  صحابه هايش»  و  محمد (ص) 
به حضرت محمد(ص) و يوسف (ع) داده شده است. به 
عبارتي در نگاره  «حضرت محمد (ص) و صحابه هايش» 
در  و  است  محراب  اسالم (ص)،  پيامبر  تصوير  از  بعد 
آن  تصوير  از  بعد  زليخا»  از  يوسف(ع)  «گريز  نگارة 

شش  و  نام نگاره
شمسه

شش در شش 
تكه دار

شش  در 
شش چاکدار

شش و  لوز 
آلت چوبي

شش در 
شش لوز 

راسته

شمسه در 
سکرون کند 

شل

شش و تكه 
رو آلت

****گريز يوسف (ع) از زليخا

حضرت محمد (ص) و 
صحابه هايش

**

*مرگ خسرو

****هارون الرشيد در گرمابه

**اسکندر و هفت فرزانه

**گدا بر در مسجد

***مجادله در محکمه قاضي

جدول ١. بررسي هندسه نقوش تكراري در نگاره ها، مأخذ: نگارندگان

هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد

٥٥-٧٣/



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۳۷

فصلنامة علمي نگره

پيامبر، درب هفتم يا همان احديت را براي بيننده بازنمايي 
مي کند. اما در اين نگاره مرد نشسته (اسکندر) مشرف 
است به درب داخلي قصر و حتي در باالي کادر هم قرار 
باالترين جاي  را در  نقاش عامدانه دو مالزم  نگرفته و 
تصوير قرار داده، چنانچه در دو نگاره  فوق محور اصلي 
روايت در باالترين سطح نگاره تصوير شده است. پس به 
اين نکته مي رسيم که روايت تصويري که ما در اين نگاره 
مي بينيم به طور کامل متفاوت از آنچه در نگاره هايي که 
محور ذات اقدس الهي را به بيننده القاء مي کند، مي باشد. 

به هر صورت اين نگاره نيز در طبقه نگاره هايي است که 
هندسه در جهت تزيين بنا نقش داشته است. 

قابل توجهي  نکات  به  در مسجد»  بر  «گدا  نگاره   در 
برمي خوريم. به طوري که پرچالش ترين نگاره  اين بحث 
ما  بحث  الگوهاي  با  به طوري  نگاره  اين  زيرا  مي باشد 
نزديک است. به عبارتي در اين نگاره قطب (مرشد) در 
دارد  قرار  به محراب  باالترين سطح تصوير و مشرف 
بر در  آ  ن گدا  و مي بايد روايت داستان را که مضمون 
مسجد، بر گرفته از بوستان سعدي است را پيگيري کنيم. 

نمود آن در جايگاه نقش در نگارهنقش به كاررفته در نگارهعنوان نگاره
معماري

١- گريز
 يوسف (ع)
 از زليخا

مشهد در طاق نماي گره سازي درب اولطرح «مثلث در مثلث و ششه» يا «شش و  شمسه»
دور صحن،

جان پناه صحن 
عباسي ازارة پيش طاق 

درب پنجم

ازارة درب ششم و هفتم

ازارة درب دوم

-ازارة بيروني درب سومطرح «شمسه در سکرون کند شل»

-کف درب چهارمطرح «ششه در شش لوز راسته»

طرح «ششه  و شش گيوه» يا 
«شش در شش چاکدار»

صحن اتابکي قمازاره درب چهارم 

گره سازي درب دوم

٢- حضرت 
محمد (ص) و 
صحابه هايش

کاخ چهلستون و پاي پلة منبرطرح «شش و شمسه سه بندي»
انتقالي از 

مسجد قطبيه

باغ دلگشا شيرازبخش پاييني ديوار مسجدطرح «شش و تکه  سه بندي» يا «شش رو آلت»

مسجد گوهرشاد ازارة محراب مسجدطرح «شش و  طبل»
مشهد

-ديوارة کناري نشستگاه منبرطرح «شمسه در سکرون کند شل»

طرح «گره  شش» يا
طرح «شش و  لوز آلت چوبي»

حرم مطهر امام رضا مشبک کاري پنجره  مسجد
(ع) در مشهد

جدول ٢. بررسي هندسه نقوش به كاررفته در نگاره، به عنوان يک واحد مستقل،مأخذ: همان.



نمود آن در معماريجايگاه نقش در نگارهنقش به كاررفته در نگارهعنوان نگاره

مقبره خواجه ربيع مشهدازاره  اندروني قصرطرح «  شش و طبل گردان»١- مرگ خسرو

برج خرقان همدانازاره بيروني قصرطرح «شش در شش تكه دار»

در ازاره  حوض خزانه در اندروني طرح «شش در شش تكه دار»٢- هارون الرشيد در گرمابه
گرمابه

برج خرقان همدان

مشهد، طاقنماي دور ازاره  درب داخلي گرمابهطرح «شش و  شمسه »
صحن

طرح «گره  شش» يا
طرح «شش و  لوز آلت چوبي»

حرم مطهر امام رضا (ع) درب داخلي گرمابه
در مشهد

-کف گرمابهطرح «شش در شش لوز راسته»

برج خرقان همدانازاره  ديوار بيروني قصرطرح «شش در شش تكه دار»٣- اسکندر و هفت فرزانه

-صحن بيروني قصرطرح «شش در شش لوز راسته»

مسجد جامع يزددرب مشرف به باغطرح «شش» يا «النه زنبوري»

مسجد جامع اصفهاندرب اصلي (داخلي) قصرطرح «شش و شمسه حميل دار»

مسجد نو در شيرازبيرون از مسجد، ديوارة سقاخانهطرح «شش و سه لنگه سلي دار»٤- گدا بر در مسجد

طرح «گره  شش» يا
طرح «شش و  لوز آلت چوبي»

حرم مطهر امام رضا (ع) ديوارة کناري منبر نشستگاه
در مشهد

مسجد شاه سابق در مشهدازاره بيرون صحن مسجدطرح «شش و تكه رو آلت»

مقبره عمو عبداهللا ديوارة کناري منبرطرح «شمسه و چهار سلي مربع دار»
(منار جنبان) اصفهان

٥- مجادله در محکمه 
قاضي

مسجد شاه سابق در مشهدازاره  بيروني صحن محکمهطرح «شش  و  تکه رو آلت»

مشهد، طاقنماي دور پلة صحن محکمهطرح «شش  و   شمسه»
صحن

طرح «ششه  و شش گيوه» يا 
«شش در شش چاکدار»

ازاره  کناري پنجرة مشرف به 
بيرون

صحن اتابکي قم

جدول ٣. بررسي هندسه نقوش به كار رفته در نگاره هاي مبتني بر تزيين،مأخذ: همان.

در اين روايت محور بر قطب نيست و عناصر سازندة آن 
وجود قطب را تأييد نمي کند. به بيان ديگر اگر اسم نگاره  فوق را 
حذف کنيم، نگاره در جهت قطب جلوه دادن آن فرد روحاني يا 
همان مرشد گام برنمي دارد، بلکه به نوعي نقاش، نقش مسجد 
و گدا را در کنار يک تجربه  روزمره به نمايش گذارده است. با 
اين حال اين نگاره نيز در زمره آن دسته از نگاره هايي است که 

هندسه در جهت تزيين بنا اعمال شده است. 
نگاره  آخر «مجادله در محکمه قاضي» مي باشد. اين نگاره 
نيز همچون نگاره  «گدا بر در مسجد» روايتي است که قطب در 
يک رويداد روزمره وجود دارد و عناصر سازنده  اين نگاره به 
اعتالي قطب کمک نمي کند بلکه هندسه در جهت اعتال بخشيدن 

به تزيين محکمه گام بر مي دارد.

هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد

٥٥-٧٣/



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۳۹

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
در پاسخ به پرسش هاي پژوهشي که در اين مقاله مطرح شد مبني بر اينكه ١- بهزاد تا چه اندازه از 
نقشمايه هاي هندسي در نگاره هايش بهره جسته است؟ ٢- در کدام يک از نگاره هاي بهزاد، هندسه نقوش 
به  صورت مستقل عمل کرده و براي نشان دادن ذات اقدس الهي به طور بصري بيان شده است؟ دريافتيم 
از آن جايي كه نگاره بر مبناي مفهومش رقم مي خورد، نوعي از هندسه را در معماري بيان مي کند که 
وابسته به تزيين بنا شده و باعث معمارگونگي براي ابراز يک هدف در نگارگري مي شود. اما هر جا 
نگاره اي که مفهومي الهي و يا عارفانه در خود دارد، آکنده از هندسه است و هندسه اهميت بيشتري پيدا 
مي كند، به طوري که لزوم وجود هندسه، مهياي ظهور مي شود. لذا اين پژوهش با تطبيق عناصر به کاررفته 
بين هفت اثر بهزاد با همسان هاي آن ها در بناهاي معماري به اين نتيجه رسيد که دو اثر از آثار بهزاد، 
هندسه به مثابه القاي امري قدسي صورت بندي شده است و جلوه اي از هنر قدسي است؛ و شش اثر ديگر 

از روي زيباسازي و يا به نوعي جنبه تزييني به خود گرفته است.
در اين تقسيم بندي مشخص شد در دو نگاره  ١. «گريز يوسف (ع) از زليخا» و ٢. «حضرت محمد (ص) و 
صحابه هايش»، هندسه به طور في النفسه کارکردي مستقل دارد، چرا که نقوش هندسي به صورت مستقل 
براي القاي اين مفهوم که حديث و روايتي قدسي در ميان است به کار رفته است. اين دو نگاره، آکنده 
از هندسه نقوش هستند و بي واسطه از معماري رقم خورده است، زيرا اگر پالن معماري را حذف کنيم، 
درمي يابيم که بيان تصويري خدشه اي نمي پذيرد. هندسه در جهت اعتال بخشيدن به مفهوم متني نگاره گام 
برمي دارد. به نوعي اين نگاره ها مملو از هندسه نقوش هستند که جايي براي سخني ديگر باقي نمي گذارد.

همچنين نگاره هايي که هندسه جنبه تزييني بنا دارد از اين قرارند: ١. «نگاره ي مرگ خسرو» ٢. «هارون الرشيد 
در گرمابه» ٣. «اسکندر و هفت فرزانه» ٤. «گدا بر در مسجد» ٥. «مجادله در محکمه قاضي». به تعبيري 
هندسه در اين نگاره ها جنبه ي لنفسه به خود گرفته است و در جهت اعتال بخشيدن به تزيين عناصر نگاره 
از جمله قصر پادشاه، محكمه قاضي يا گرمابه خليفه گام بر مي دارد. به عبارتي ديگر هندسه در معماري 
قصر يک پادشاه، براي واال جلوه دادن آن بنا لحاظ شده، پس شناسايي پادشاه با آن بنا براي بيننده ميسر 

مي شود.
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هندسه در نگارگري به مثابه هنر
قدسي در آثار كمال الدين بهزاد

٥٥-٧٣/
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ماهرالنقش، محمود، ١٣٦١، کاشي کاري ايران (جلد اول)، تهران، نشر موزه ي رضا عباسي.
ماهرالنقش، محمود، ١٣٦١، کاشي کاري ايران (جلد دوم)، تهران، نشر موزه ي رضا عباسي.

ماهرالنقش، محمود، ١٣٦١، کاشي کاري ايران (جلد سوم)، تهران، نشر موزه ي رضا عباسي.

ماهرالنقش، محمود، ١٣٨١، ميراث آجركاري ايران، تهران، سروش (انتشارات صدا و سيما).
نجيب اوغلو، گلرو، ١٣٨٩، هندسه و تزيين در معماري اسالمي، ترجمه مهرداد قيومي بيد هندي، تهران، 

روزنه.
نصر، سيدحسين، عالم خيال و فضا در مينياتور ايراني، فصلنامه هنر، شماره ٢٦، ١٣٧٣، ص ٧٩- ٨٦.

نوروزي طلب، عليرضا، جستاري در مباني نظري هنر و مفاهيم نگارگري ايراني، هنر بهار، شماره ٣٩، 
١٣٧٨، ص ٨٦- ١٠٦.
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discussion will be on the paintings of «Joseph Escaping Zuleikha» and «Prophet Mohammad 

(PBUH) and His Companions». As a result, Kamal al-Din Bihzad,s works can be divided into 

two categories in terms of the necessity of applying the geometry of patterns in them: 1- Works 

in which the geometry of patterns is discussed as an independent unit; 2- Works where the 

geometry of the motifs has appeared in order to decorate the drawings. To answer the research 

questions of this article, we found out that each painting with a divine or mystical theme is 

considered as sacred art and it is full of geometric patterns. The first category focuses on the 

works that prove the theory of this article, in which Bihzad deals with the geometry of the motifs 

as an independent unit, in works such as «Joseph Escaping Zuleikha» and «Prophet Mohammad 

(PBUH) and His Companions». These paintings are full of geometric motifs and it is directly 

derived from architecture, because if we remove the architectural plan, we find out that the visual 

expression is not damaged. Geometry takes steps to elevate the textual meaning of the image. 

But the second category includes works in which the geometry of the motifs is more considered 

in terms of the decorative aspect of architecture and is used to make the architectural building 

look magnificent. The purpose of applying the geometry of the designs was to make it glorious. 

So In these paintings, geometry is related to architecture and it seems that it has a decorative 

aspect in terms of the glory of the palace and has found an auxiliary role for architecture.

Keywords: Sacred Art, Geometry of Patterns, Iranian Painting, Bihzad, Architecture
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In this article, we will discuss the art of painting in Herat School. In fact, the head of painters in 

this school is Kamal al-Din Bihzad. So we will consider his works and his style in a contextual 

way and find the sacred art in his paintings. What is discussed here is the geometry used in the 

works of Kamal al-Din Bihzad who used geometric motifs in order to manifest spirituality in 

a direct way. This paper is based on descriptive-deductive and library research methods. This 

article examines the geometric patterns in the works of Kamal al-Din Bihzad, then compares 

them together, and subsequently reaches a general conclusion, so it proves the hypothesis. From 

this point of view, this descriptive-analytical research is based on adaptational and inductive 

approaches. The statistical population includes seven examples of paintings by Bihzad or 

attributed to Bihzad. Another methodology that is discussed in this research, examines the 

geometry used in the drawings, which are matched in the framework of this article. As a result 

of these comparisons, drawings are revealed to be centered on the concept of divinity, due to the 

geometry of the designs. Therefore, these images are the subject of the research question of this 

research. This study works on seven paintings made by or attributed to Kamal al-Din Bihzad, 

comparing the elements used in these works with their counterparts in architectural buildings. 

We study on repetition of the geometric patterns used in the architectural spaces of Bihzad,s 

paintings. The view based on this article is a traditionalist view. This means that the views of 

the Western and the Eastern philosophers with regard to revival of the unity of meanings are 

taken into account in answering the questions of this research. In other words, we consider 

the traditionalist idea, the source of which is the proof of the essence of the divine sanctuary, 

which sees the source of survival in annihilation and the everlasting and eternal nature in the 

unity of meanings, as one of the main aspects of this research. Another theoretical aspect that 

was necessary in this research is the view of mystics towards art and beauty. This approach 

is discussed in this article because part of the traditionalist view is based on the views of the 

mystics who existed before the emergence of the philosophy of traditionalism and influenced the 

space around them under a special system. Taken together, all logical theories and hypotheses 

of this research have been proven regarding the main question of the research that is based on 

this point that to what extent has Bihzad used geometric motifs in his paintings? In which of 

Bihzad,s paintings does the geometry of the motifs act independently and is visually expressed 

as an independent form to show the essence of the sacred divinity? The main emphasis of this 


