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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 بررسي تنوع پيکره ها و  تناسبات
فاطمه  شه کالهي *  محمدصادق ميرزا ابوالقاسمي **  انساني  در آثار کمال الدين بهزاد

چكيده
   پيکرة انساني يکي از عناصر مهم تصويري در نقاشي ايراني است و شيوة طراحي و ترسيم و تناسبات 
آن متأثر از مباني زيبايي شناسي ايراني تابع الگوهاي مشخصي بوده است. از طرفي، حضور انسان در آثار 
نقاشي کمال الدين بهزاد از اهميت ويژه اي برخوردار است. او به بازنمايي انسان در محيط واقعي زندگي توجه 
کرده و به نوعي واقع نمايي از انســان در آثار خود دست يافته است. بر همين اساس، موضوع اين تحقيق 
بررسي تنوع پيکره ها و تناسبات پيکر بندي انسان در آثار نقاشي کمال الدين بهزاد و هدف از آن شناخت 
الگوهاي احتمالي پيکرنگاري در نقاشي مکتب هرات است. همچنين، در اين راستا، سعي شده است تا به اين 
سؤاالت پاسخ داده شود: ١. تنوع موضوعي پيکره ها در آثار کمال الدين بهزاد چگونه است؟؛ ٢. الگو و تناسبات 
انساني در پيکرنگاري آثار کمال الدين بهزاد چگونه قابل تبيين است؟ اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي 
انجام پذيرفته و براي سنجش تناسبات کلي و جزئي فرم پيکره ها از طول (ارتفاع) سر هر پيکره به عنوان واحد 

اندازه گيري يا پيمون استفاده شده است. روش گردآوري اطالعات نيز کتابخانه اي است.
اين بررسي نشان مي دهد که تنوع غالب پيکره ها در آثار نقاشي بهزاد را مي توان در سه دستةموضوعي 
«پيکره هاي تغزلي»، «پيکره هاي درويشي»، و «پيکره هاي عامه» طبقه بندي کرد. مطابق معيار اندازه گيري 
مورد استفاده در اين تحقيق، بهزاد در ترسيم پيکره هاي تغزلي از يک الگوي مشخص و احتماًال از پيش معين 
- که در فرهنگ و سنت تصويري ايراني ريشه دارد - بهره برده است. همين الگو با تغييرات جزئي در غالب 
پيکره هاي درويشي نيز مد نظر قرار گرفته است. با اين حال، در طراحي پيکره هاي عامه از فرم و تناسبات 
متنوعي استفاده شده است. اين موضوع مي تواند مالک اصلي در تشخيص توانايي بهزاد در طراحي خالق و 

آزاد نسبت هاي پيکرنگاري باشد.
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مقدمه
پيکرة انساني يکي از شاخص ترين عناصر تصويري در 
نقاشي ايراني است و نحوة ترسيم و طراحي آن در ادوار 
تاريخي و مکاتب نگارگري ايران هميشه مطرح و مورد توجه 
بوده است. اين مسئله با توجه به مباني و رويکردهاي نسبتًا 
از همتايان شرقي و خصوصًا  ايراني  متفاوت هنرمندان 
غربي خود مرتبًا به بحث گذاشته شده است. به طور کلي، 
پيکرة انساني در نقاشي غربي مبتني بر ذهنيت طبيعت گراي 
غربي است و به مباحث واقع گرايي در تجسم پيکرة انساني 
و حتي اندام شناسي معطوف شده است. متقابًال در نقاشي 
شرقي - منظور شرق دور - جايگاه انسان در برابر مظاهر 
طبيعت نزول يافته و معموًال انسان عنصري مختصر و 
جزئي کوچک از طبيعت تصور و تجسم شده است. چنانچه 
نظر گرفته شود،  باشد و در  پذيرفته  اين موضوع  کليت 
مي توان تصور و انديشه ايراني به تجسم پيکرة انساني را 

چيزي مابين انديشه غربي و شرقي دانست.
بر مباني نظري و  ايراني مبتني  نقاشي  زبان بصري در 
باورهاي مذهبي به ساده سازي يا تجريد و انتزاع فرم ها، 
بازنمايي  به  تقيد  از حجم نمايي و بعدسازي، عدم  پرهيز 
عيني و طبيعي، و نظاير آن انجاميده است. تقريبًا تمامي اين 
نکات در شيوه هاي اصيل پيکرنگاري در نقاشي ايراني نيز 
لحاظ شده است، به طوري که در اين نوع از نقاشي ماهيت 
انسان، فارغ از موجوديت جسماني آن، به نگرشي خيالي از 
تصوير انسان يا همان پيکرنگاري آرماني سوق يافته است. 
قطعًا ادبيات فارسي محمل اصلي اين نگرش خيال محور در 

نقاشي ايراني بوده است.
در ادبيات فارسي و نقاشي ايراني ديدگاه هاي نسبتًا مشابه 
دارد.  انساني وجود  پيکرة  از زيبايي شناسي  و مشترکي 
عالوه بر اين، تصورات کلي از زيبايي انسان در فرهنگ 
عاميانه همراه با شرايط اجتماعي و فرهنگي مخصوص 
خود، و سليقه هاي حاميان و بانيان هنر نيز در شکل گيري 
واقع شده  مؤثر  ايراني  نقاشي  در  پيکرنگاري  شيوه هاي 
است. با اين حال، به نظر مي رسد تصوير پيکرة انساني در 
نقاشي ايراني تابع يک چارچوب معين بوده است و شناخت 
ضوابط آن مي تواند در دستيابي به الگوهاي پيکرنگاري در 
نقاشي ايراني الاقل تا پيش از دوران تأثيرپذيري از نقاشي 

غربي کمک شايان توجهي کند.
اين موضوع در اين مقاله با توجه به نقش بهزاد در نقاشي 
ايراني مطرح شده و مد نظر قرار گرفته است. همان طور که 
مي دانيم، بهزاد توجه ويژه اي به انسان در آثار خود داشته 
است. او تلويحًا به واقع نمايي از انسان در نقاشي پرداخته 
است و بدون آن که از مباني نظري و تجسمي نقاشي ايراني 
عدول کرده باشد مروج نوعي پيکرنگاري واقع نما در نقاشي 
ايراني شده است. با اين حساب، مسئلة اين تحقيق بررسي 
آثار  در  انسان  پيکره بندي  تناسبات  و  ترسيم  شيوه هاي 
نقاشي کمال الدين بهزاد است و هدف آن شناخت الگوهاي 

احتمالي پيکرنگاري در نقاشي مکتب هرات با استناد به آثار 
بهزاد خواهد بود. اين شناخت با توجه به جايگاه بهزاد در 
نقاشي ايراني، مي تواند به عنوان معيار و شاخص طراحي 
پيکرة انساني در نقاشي ايراني مطرح شود و مورد استناد 
به  توجه  با  تا  است  مقاله سعي شده  اين  در  گيرد.  قرار 
شواهد تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دوران زندگي بهزاد به 
اين سؤاالت پاسخ داده شود که تنوع موضوعي پيکره ها در 
آثار کمال الدين بهزاد چگونه است؟ و الگو و تناسبات انساني 

در پيکرنگاري کمال الدين بهزاد چگونه قابل تبيين است؟

روش تحقيق
و  بهزاد  نقاشي  آثار  مبناي  بر  تحقيق  اين  آماري  جامعة 
تنوع پيکره هاي موجود در اين نگاره ها انتخاب شده است. 
نمونه هاي اين تحقيق نيز شامل پانزده الگوي پيکرة انساني 
مختلف به شيوة غيراحتمالي (انتخابي) است. معيار انتخاب 
نمونه ها براساس ويژگي هاي موضوعي، حالت و جنسيت 
پيکره هاست و در گزينش آنها سعي شده است از نگاره هاي 
رقم دار کمال الدين بهزاد استفاده شود و از انتخاب آثاري 

که انتساب هاي مشکوک يا مردود دارند پرهيز شده است.
اندازه گيري  معيار  يا  پيمون  يک  از  حاضر،  تحقيق  در 
متناسب با مباني نظري نقاشي ايراني استفاده شده است. 
پيکره است.  (ارتفاع) سر هر  اندازه گيري طول  اين واحد 
بدين ترتيب تناسبات کلي و جزئي اعضاي پيکره ها در آثار 
نقاشي بهزاد با واحد طول سر (A) هر پيکره سنجيده شده 
است.۱ همچنين براي تشريح هرچه بهتر نظام پيکره بندي 
پيکره ها  فرم  به ساده سازي  تناسبات  دقيق تر  و سنجش 

پرداخته شده است (تصوير۱).
در اين پژوهش، از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده و 

روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي است.

پيشينة تحقيق
به طور کلي، سابقة تحقيق در زمينة پيکرنگاري و چگونگي 
تجسم پيکرة انساني در نقاشي ايراني در چهار دستة کلي 
را شامل مي شود  تحقيقاتي  قرار مي گيرد: دستة نخست 
و،  کرده اند  توجه  ايراني  نقاشي  به  تاريخي  منظر  از  که 
ضمن بررسي تحول و تطور اين هنر در ادوار مختلف، به 

تناسبات  و  پيکره ها  تنوع  بررسي 
انساني در آثار کمال الدين بهزاد

١. سر، در مقايسه با ديگر اعضاي 
بدن، در فرهنگ و ادبيات و هنرهاي 
مصور ايراني تا بدين اندازه اهميت 
دارد که گاه آن را نمايندة کل پيکرة 

آدمي قلمداد کرده اند.

تصوير١. شاخص اندازه گيري تناسبات پيکره ها بر اساس طول سر 
هر پيکره. مأ خذ: نگارندگان
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موضوع انسان در نقاشي ايراني پرداخته اند؛ مثًال در فصلي 
از کتاب از بهزاد تا رضا عباسي شرحي از چهره نگاري ها و 
پيکرنگاري هاي مهم در منظومه هاي ادبي ايراني داده شده 
است (اشرفي، ۱۳۸۸: ۹۹-۱۱۷) يا در مقالة«جهان آگاهي و 
روابط انساني در نقاشي ايراني» مختصرًا از سير تاريخي 
 :۱۳۷۹ (اتينگهاوزن،  است  رفته  سخن  ايراني  پيکره هاي 

.(۲۸۰-۲۵۵
دستة دوم پژوهش هايي هستند که وجوه نظري و حکمي 
نقاشي ايراني را مد نظر قرار داده اند. موضوع انسان در 
اين تحقيقات معموًال يا به بررسي احکام تجويز و تحريم 
پيکرنگاري در دين اسالم معطوف شده است يا به مبادي 
نقاشي  در  آن  نقش  و  اسالمي  عرفان  در  انسان محوري 
دربارة  عکاشه  ثروت  که  مباحثي  است.  گذشته  ايراني 
پيش  مجسمه سازي  و  نقاشي  در  پيکرنگاري  وضعيت 
همو،  (عکاشه، ۱۳۸۰: ۳-۳۷؛  است  داده  اسالم  از  بعد  و 
۱۳۸۲: ۱۵۹-۲۰۱) يا مطالعاتي که اخيرًا در وجوه فقهي 
و احاديث مربوط به چگونگي اجازه نقاشي از جانداران 
من جمله انسان شده است (جباران، ۱۳۸۳) يا بيان نظرات 
متعدد و بعضًا متناقض شيعه و سني در مورد عمل نقاشان 
(آرنولد، ۱۳۸۷: ۲۱۶۷-  انسان  به خصوص تصويرکردن 

۲۱۷۲؛ سوچک، ۱۳۸۸: ۸۳) يا قرائت متفاوت شکل انسان در 
نگارگري مکتب اصفهان با استناد به معارف و مباني عرفان 
اسالمي (ابراهيمي ناغاني، ۱۳۸۶: ۷۷-۸۸) از جمله مواردي 
است که در اين دسته از پژوهش ها مي گنجند. ديدگاه آناندا 
کوماراسوامي در نوع چهره نگاري و پيکرنگاري در هنرهاي 
شرقي مانند ايران و هند نيز در همين باب شايان توجه 

است(کوماراسوامي، ۱۳۸۹: ۱۷۳- ۱۸۷).
ادبي  و  غنايي  وجوه  که  است  مطالعاتي  ديگر  دستة  اما 
اين  در  مي کند.  بررسي  ايراني  نقاشي  در  را  پيکرنگاري 
زمينه همواره محققان سعي کرده اند با بيان مباحثي چون 
صور خيال و تشبيهات ادبي در وصف پيکرة انساني در 
اشعار فارسي، و تطبيق آن با تصوير انسان در نقاشي به 
تحليلي بينامتني دست يابند؛ مثًال در کتاب نقاشي و ادبيات 
ايراني مؤلف ضمن تشريح تحوالت تدريجي ترسيم انسان 
در نقاشي ايران در قرون ميانه، به تفسير و توصيف انسان 
در نقاشي و ادبيات فارسي پرداخته است (کووا و رحيمووا، 
۱۳۸۱: ۱۱- ۱۵۳) همين نکته به نوعي در همگامي نقاشي با 
ادبيات ايران نيز به طور پراکنده به بحث گذاشته شده است 
(اشرفي، ۱۳۶۷) يا در کتاب همگامي ادبيات و نقاشي قاجار 
وجوه زيبايي شناسانة اندام معشوق در ادبيات فارسي و 

تصوير٢. نگاره ساختن کاخ خورنق از نسخه خمسه نظامي، هرات، 
کمال الدين بهزاد،  حدود٨٩٩ق/١٤٩٤م، موزه بريتانيا، لندن، شمارة 
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چگونگي بازنمود آن در نقاشي نيمة نخست قاجار سنجيده 
در  پيکرنگاري  موضوع،  اين  با  متناسب  و،  است  شده 
دورةقاجار در امتداد سنت نقاشي ايراني توجيه شده است 

(عليمحمدي اردکاني، ۱۳۹۲).
دستةچهارم نيز تحقيقاتي را شامل مي شوند که اختصاصًا 
به ساختار تجسمي و کيفيات بصري پيکرنگاري در نقاشي 
ايراني توجه کرده اند. ظاهرًا ماهيت اين دست مطالعات - 
که تاکنون به طور محدود و معدود انجام شده است - به 
موضوع اين مقاله نزديک تر مي نمايد، منتها به علت عدم درک 
مناسب از عوامل ظهور و بروز پيکرة انساني در نقاشي 
ايراني عمومًا به ارزيابي هاي نادرستي در اين باره انجاميده 
است. ناتواني در بازنمايي پيکره ها، عدم ترسيم اندام ها در 
زاويه درست، ضعف در رنگ گذاري و طراحي، و استفاده از 
فرم هاي ساده و قراردادي ازجمله مباحث اين گونه تحقيقات 
است. هرچند در مطالعات اخير موضوعيت بسياري از اين 
اظهارات – که عمدتًا متکي بر مباني زيبايي شناسي غربي 
به نظر مي رسد  نفي و منتفي شده است،  به کلي  است – 
فقدان معياري مناسب براي سنجش تناسبات يا اندازه زني 
هنر  زيبايي شناسي  اصول  با  مطابق  انساني  پيکره هاي 
ايراني همچنان به بهره گيري از الگوهاي غربي در اين زمينه 

دامن زده است.
براي نمونه، در مقالة «تناسبات انساني در هنر هخامنشي» 
از مدل آرماني لئوناردوداوينچي براي تعيين نسبت اعضاي 
پيکره هاي  از  گروه  سه  روبه روي  نماي  ترسيم  و  بدن 
پارسي  جامة  داراي  اشراف  جاويدان،  انساني(سربازان 
و مادي) موجود در نقوش برجستة پلکان کاخ آپادانا در 
تخت جمشيد استفاده شده است. نتيجة اين بررسي نشان 
داده است که طراحان ايراني از تناسبات انساني ويژه اي که 
کامًال متمايز با تناسبات انساني در غرب است بهره گرفته اند. 
در  پيکره هاي تخت جمشيد  در  تناسبات موجود  همچنين 
همچون  هخامنشي  هنر  بر  تأثيرگذار  مراجع  از  هيچ  يک 
اين  و  است  نداشته  وجود  يونان  و  بين النهرين  مصر، 
تناسبات خاص همين منطقه بوده است(افهمي و ديگران، 

.(۱۰۴-۹۳ :۱۳۸۵

موضوع انسان در آثار بهزاد
تصوير  به  چگونگي  در  بهزاد  کمال الدين  دستاوردهاي 
کشيدن پيکرة آدمي در نقاشي ايراني کم نظير بلکه بي نظير 
تعبير شده است. اين مسئله بيش از همه مرهون نگاه ويژة 
بهزاد به بازنمايي رفتار و کنش انسان در محيط واقعي 

تناسبات  و  پيکره ها  تنوع  بررسي 
انساني در آثار کمال الدين بهزاد

تصوير٥. ترسيم پيکره بندي و مالحظة تناسبات انساني در چند 
نمونه از پيکره هاي تغزلي(مردان) در آثار کمال الدين بهزاد. مأخذ: 

نگارندگان

تصوير٦. ترسيم پيکره بندي و مالحظه تناسبات انساني در چند 
نمونه از پيکره هاي تغزلي(زنان) در آثار کمال الدين بهزاد. مأخذ: 

همان.

کمال الدين  آثار  در  درويشي  پيکره هاي  از  نمونه هايي  تصوير٧. 
بهزاد.

تصوير٤. نمونه هايي از پيکره هاي تغزلي در آثار کمال الدين بهزاد.
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واقع گرايانه  مضامين  از  تلويحي  بهره گيري  و  زندگي 
بر مي گردد که ظاهرًا تا پيش از اين در نقاشي ايراني سابقه 
نداشته است. اين نکته در موضوعاتي مانند کارگران در 
حال کار يا صحنه هايي عاميانه که بيانگر نوع معيشت، آداب  
و رسوم، و مسائل زندگاني روزمرة مردمان جامعه بوده 
به وضوح قابل مشاهده است. شايد نقاشان پيشين پرداختن 
به اين منظر از نقاشي را کم  اهميت تلقي کرده باشند، اما 
واقع گرايي در آثار بهزاد نشان از احساس عميقي است که 
او به زندگي داشته است(تجويدي، ۱۳۴۵: ۸-۹؛ تصوير۲).

بهزاد با مشاهدة محيط پيرامون و بهره گيري از قوةخيال، 
واقعيتي شاعرانه از انسان در نقاشي ارائه کرده است(کووا 
و رحيمووا، ۱۳۸۱: ۱۲۳). در عين حال، برداشت معنوي 
از مضامين داستاني در آثار بهزاد هيچ گاه فداي توصيف 
وقايع عادي و روزمره نشده است. او درواقع با تأکيد بر 
زبان  تا  است  انسان ها کوشيده  اعمال  در  مکنون  معناي 
بصري و واقع  نمايي مخصوص خود را در نقاشي ايراني 
وارد کند(پاکباز، ۱۳۹۰: ۸۴). برخالف نقاشي هاي پيشين، 
بلکه  ندارند،  انساني  ظاهر  پيکره ها صرفًا  بهزاد  آثار  در 
هريک شخصيتي مستقل يافته اند و چهرة آنها آشکارا با 
يکديگر فرق دارد(بلر و بلوم، ۱۳۸۱: ۸۰؛ برند، ۱۳۸۶: ۲۲۲)؛ 
آن  واقعي  الگوهاي  به  توجه  با  را  انسان ها  بهزاد  گويي 
روزگار تصوير کرده است(کنبي، ۱۳۸۱: ۷۵). اين مسئله 
با نظراتي که او را مبدع سبک چهره نگاري ايراني مي دانند 
مطابق به نظر مي رسد. نکتة ديگر مهارت او در ارائه تناسبات 
ميان عناصر و اجزاي هر تصوير است. تمام پيکره ها در 
تصوير  برابر  باشند،  که  منصبي  و  نقش  هر  با  او،  آثار 
مي شوند(اشرفي، ۱۳۸۲: ۹۶). بدين قرار خدمتکاران دربار، 
مردم عادي و حتي فرودستان در مقياس پيکره هاي شاه 
و شاهزادگان ترسيم شده اند و شاه ديگر چونان بازتاب 
آرماني سلطنت در نظر گرفته نمي شود(اتينگهاوزن، ۱۳۷۹: 
نقاشي  در  ديدگاهي  چنين  مي رود  احتمال  و ۲۷۳).   ۲۶۵
ايراني، که تا حدودي برخالف سنت تصويري ايراني است، 

بازتاب نوع جهان بيني عرفاني بهزاد در آثارش باشد که در 
عقايد بزرگاني مانند جامي و عليشير نوايي ريشه داشته 

است(اشرفي، ۱۳۸۲: ۹۷-۹۶).
در  پيکره ها  مناسب  چيدمان  متوجه  بهزاد  همچنين 
ترکيب بندي بوده است و بدين منظور پيکره هاي انساني 
را معموًال بر محوري مدور نشانده است(تصوير۳). اين 
نوع از فضاسازي به پويايي عناصر تصوير کمک شايان 
در  مطلقًا  نيز  را  معماري  عنصر  او  است.  کرده  توجهي 
از  متناسب  وجهي  و  است  گرفته  انسان  نمايش  خدمت 
پيرامون به دست داده است(نک: اشرفي،  انسان و محيط 
۱۳۸۲: ۹۵-۹۹؛ همو، ۱۳۸۳: ۵۳؛ پاکباز، ۱۳۹۰: ۸۲؛ قاضي 
زاده، ۱۳۸۳: ۳۰۳؛ شريف زاده، ۱۳۷۵: ۱۰۷). به همين دليل 
در آثار پرپيکرة بهزاد همه چيز بي آنکه در هم تداخل پيدا 
کنند يا اينکه شلوغ به نظر آيد، در جاي خود تصوير شده 

است(سودآور، ۱۳۸۰: ۱۰۹-۹۸).
اين احتمال داده شده است که بهزاد از قواعد زيبايي شناسي 
و تناسبات طاليي در غرب مطلع بوده است(ويس، ۱۳۸۳: 
۳۱۷). اين احتمال درست باشد يا نباشد، ترديدي نيست 
که ابداعات و ابتکارات بهزاد به هيچ وجه اصول نگارگري 
مطابق  نيز  انسان  تصوير  است.  نکرده  نقض  را  ايراني 
همين قاعده و چارچوب در آثار بهزاد مجال ظهور و بروز 
يافته است. شايد به همين علت است که واقع نمايي انسان 
در موضوع پيکره هاي بهزاد بيش از فرم و اشکال آنها به 

چشم مي آيد.

تنوع موضوعي و تجسمي پيکره ها در آثار بهزاد
عباداهللا بهاري مجموعة آثار نقاشي بهزاد را ذيل عناوين 
«بازنمايي هاي  زنده»،  و  واقعي  رويدادهاي  يا  «چهره ها 
وقايع تاريخي براساس گزارش معاصران و آميختن آن با 
خيال پردازي»، «تصاوير مربوط به کتاب ها»، و «نگاره هاي 
 Bahari,)مستقل از متن ادبي» تقسيم و توزيع کرده است
47 :1997). اين نوع از تقسيم بندي ظاهرًا يکي از قديمي ترين 

تصوير٨. ترسيم پيکره بندي و مالحظة تناسبات انساني در چند 
مأخذ:  بهزاد.  کمال الدين  آثار  در  درويشي  پيکره هاي  از  نمونه 

نگارندگان.

تصوير٩. ترسيم پيکره بندي و مالحظه تناسبات انساني در نمونه اي 
از پيکره هاي درويشي چاق نما و کوتاه قد در آثار کمال الدين بهزاد.

مأخذ: همان.  



و البته مقبول ترين نمونه هاي طبقه بندي آثار يک هنرمند در 
مطالعات نقاشي ايراني است، که اساسًا بر مبناي ماهيت 
تاريخي  دورة  يک  در  نگاره ها  کلي  مضمون  يا  فيزيکي 
معين صورت مي پذيرد. فارغ از حسن ها و نقص هاي اين 
نوع از طبقه بندي، و متناسب با موضوع اين مقاله، مي توان 
در طبقه بندي نگاره هاي بهزاد تنوع موضوعي و تجسمي 
پيکره هاي انساني را مد نظر قرار داد. شايد از يک نظر تنوع 
شايان توجهي در پيکرنگاري در نقاشي ايراني وجود داشته 
باشد، خصوصًا اگر به جزئيات حاالت و پوشش ها و تزئينات 
در پيکره ها توجه کنيم. اين نکته در آثار هنرمندي مانند بهزاد 
- که توجه ويژه اي به حضور انسان در آثارش داشته و به 
خوبي و درستي از عهدة پردازش پيکره هاي انساني برآمده - 
مضاعف نيز خواهد بود. با اين حال، به نظر مي رسد الگوهاي 
کلي پيکرنگاري در نقاشي ايراني از چارچوب هايي معين و 
محدودي پيروي مي کند. بر اين اساس، سه نوع شاخص از 
پيکرنگاري در آثار نقاشي بهزاد شايان توجه خواهد بود 
که ما بدان «پيکره هاي تغزلي»، «پيکره هاي درويشي»، و 

«پيکره هاي عامه» اطالق خواهيم کرد.

الف. پيکره هاي تغزلي
است.  متداول  بسيار  ايراني  نقاشي  در  تغزلي  پيکره هاي 
از  مأخوذ  پيکره ها  اين  خلق  اصلي  دستماية  و  مضمون 
غنايي  اشعار  و  است،  فارسي  منظوم  و  داستاني  ادبيات 
و حماسي متون برجستة ادبيات فارسي را مي توان آينة 
تمام نماي آنها به حساب آورد. اين نوع از پيکرنگاري در 
سنت نقاشي ايراني سابقة طوالني دارد و در مکاتب متعارف 
نگارگري دست به دست گشته است. بهزاد نيز همانند اسالف 
خويش به قالب کلي اين نوع از پيکرنگاري اقبال کرده و در 
بيان مضاميني که درونمايه هايي از عشق و احالم جواني 
و مجالس سرور و بزم و رزم و غيره را بازتاب مي دهند 
از آن بهره برده است. در اين دست از پيکره ها با مضامين 
معين، تکراري و محدود روبه رو هستيم. از همين رو فرديت 
و واقع گرايي بهزاد در پيکره هاي تغزلي کمتر مجال ظهور و 

بروز پيدا کرده است.

پيکره هاي تغزلي در آثار نقاشي بهزاد با صورت هايي به 
شکل بيضي نزديک به دايره، بدون گونه و با رنگ پوست 
روشن تصوير شده است. همچنين هيچ چين وچروکي در 
اين چهره ها ديده نمي شود و گويي همگي در عنفوان جواني 
هستند. مردان اغلب بدون ريش يا خط هستند و گه گاه با 
اضافه کردن ريش و سبيل به چهره ها حالتي مردانه تر داده 
شده است. قامت هاي طناز و کشيده از ديگر ويژگي هاي اين 
پيکره هاست. ميان يا کمر پيکره هاي تغزلي نيز پهن تصوير 
شده و اختالف چنداني با عرض شانه ها ندارد(تصوير۴). 
اين ويژگي هاي بصري در نقاشي ايراني سابقه اي طوالني 
اندام  و  چهره  زيبايي  وصف  از  ملهم  مي تواند  و  دارد 
انسان در ادبيات فارسي باشد. از اين گذشته، جنسيت نيز 
در طراحي آناتومي پيکره هاي تغزلي بهزاد چندان مطرح 
نيست. فرم و تناسبات پيکره هاي مردان و زنان در اين نوع 
از پيکرنگاري در آثار بهزاد يکسان تجسم شده است؛ مثًال 
دست ها به يک اندازه کشيده و بلند هستند و فرم پاها در 
غالب اين پيکره ها به طور کامًال مشابه تکرار شده است. 
به نظر مي رسد مهم ترين وجه متمايزکنندة مردان و زنان 
در پيکره هاي تغزلي بهزاد استفاده از پوشش متفاوت در 
قسمت سر و چهره باشد. براي نمونه، پوشش سر مردان 
پوشش  و  تاج تصوير شده،  و  عمامه  يا  با کاله، دستار 
سر زنان شامل چارقد، روسري سه گوش يا لچک، نوار، 
عرق چين، روسري توري و غيره بوده است. برخي عناصر 
جزئي آرايشي و تزئيني مانند موي سر و مژگان چشم و 
ابرو يا جواهرآالت و ادوات نظامي نيز در اين تفريق مؤثر 

واقع شده است.
به طور کلي، قامت پيکره هاي تغزلي ۶/۲۵ برابِر واحد سر هر 
پيکره است. دست ها در محدودة پنجه و کف دست کوچک تر 
از اندازة طبيعي به نظر مي رسد و انگشتان دست با ظرافت 
فوق العاده اي تصوير شده است. مچ دست ها نيز بيش از 
اندازه باريک اند و اختالف زيادي با بازوها دارند. پايين تنه ها 
اين  از حد معمول ديده مي شوند.  بلندتر و کشيده تر  نيز 
موضوع بر زيبايي پيکره ها افزوده است. همچنين ترسيم 
خط محور بدن پيکره ها نشان مي دهد که تقريبًا فرم تمامي 
تصوير  مشابهي  و  خاص  انحناي  با  تغزلي  پيکره هاي 
شده است. لگن خاصرة پهن، شکم هاي بزرگ و برآمده و 
کمرهاي گود و تورفته در القاي اين حالت بسيار مؤثر بوده 

است(تصوير۵ و۶).

ب. پيکره هاي درويشي
بهزاد در فضايي متأثر از تعاليم عرفاني و شور صوفيانه 
پرورش يافته است. استادان بنام او مانند خواجه ميرک و 
متمايل  تصوف  به  به نوعي  هرکدام  درويش محمد  موالنا 
بوده اند. اميرعليشير نوايي، وزير سلطان حسين بايقرا و 
نقشبنديه محسوب  فرقة  از مشاهير  بهزاد،  اصلي  حامي 
اديب و  بهزاد همنشين  مي شد(شيرازي، ۱۳۸۵: ۱۵و۱۷). 

تناسبات  و  پيکره ها  تنوع  بررسي 
انساني در آثار کمال الدين بهزاد

تصوير١٠. نمونه هايي از پيکره هاي عامه در آثار کمال الدين بهزاد.
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عارفي مانند شيخ عبدالرحمن جامي نيز به شمار مي رفت، و 
در محافل و مجامع اخالصيه حضوري مداوم داشت(آريان، 
۱۳۸۲: ۳۱؛ پاکباز؛ ۱۳۹۰: ۷۸-۸۰). از همين رو، تأثير عقايد 
به نظر  بديهي  بهزاد  نقاشي  آثار  در  صوفيانه  مظاهر  و 
مي رسد. پيکره هاي درويشي مهم ترين شاخصة شناخت 
پيکره ها  اين  بهزاد است.  نقاشي  تأثيرات در مجالس  اين 
به صورت جمعي يا منفرد تصوير شده اند و گاه در کنار 

پيکره هاي تغزلي و عامه به نمايش در آمده اند.
و  دارند  کشيده  نسبتًا  صورت هايي  پيکره ها  از  نوع  اين 
برخالف نمونه هاي تغزلي با گونه هاي برجسته و استخواني 
تصوير شده اند. رنگ پوست چهره هاي درويشي نيز روشن 
و گاه گندمگون است. استفاده از محاسن بلند و منظم اغلب 
و  نسبي  کوتاهي  سفيد،  و  قهوه اي  و  سياه  رنگ هاي  به 
خميدگي قامت و به طور کلي نمايش انسان هايي سالخورده 
از ديگر ويژگي هاي ظاهري اين دسته از پيکره ها در آثار 
بهزاد است(تصوير۷). با اين همه، فرم و نوع طراحي اندام ها 
در غالب پيکره هاي درويشي با پيکره هاي تغزلي در آثار 
بهزاد تقريبًا مشابه به نظر مي رسد. به طور مثال نسبت هاي 
طول سر به کل بدن، فرم و اندازه دست ها و پاها، پهناي کمر 
و طول قامت پيکره هاي درويشي و پيکره هاي تغزلي مشابه 
است. همچنين محور ترسيم پيکره هاي درويشي همانند 
پيکره هاي تغزلي داراي انحناي زياد است و اين ويژگي در 
حاالتي خاص مانند رقص سماع بسيار بارز مي شود. با اين 
حال، از منظر ظاهري قوز کمر و شانه هاي کوچک و افتاده 
پيکرنگاري  کليت  نظر  از  را  درويشي  پيکره هاي  مقداري 
از پيکره هاي تغزلي بهزاد متفاوت مي کند(تصوير۸). البته 
نمونه هاي کمتري از اين نوع پيکره ها نيز هستند که با دست 
و پاهايي کوتاه و چاق، سرشانه هاي ُپر و بازوان حجيم، 
کمر پهن و قامت هايي کوتاه تر و خميده تر تصوير شده اند. 
قامت اين نوع از پيکره هاي درويشي ۵/۲۵ برابِر واحد سر 
پيکره هاي  از  نيز کمتر  آنها  بدن  انحناي  پيکره است.  هر 
تغزلي است و حالت بدن آنها، به علت خميدگي و قوز کمر، 

به کمان يا پرانتز مي ماند(تصوير۹).

ج. پيکره هاي عامه
پيکره هاي عامه در آثار بهزاد به آن دسته از پيکره هايي 
يا فعاليت هاي  انسان ها را در حين کار  گفته مي شود که 
روزانه نشان مي دهد. در اغلب پيشه ها و حرفه هاي عصر 
تيموري مي توان نشانه هايي از تصوف را سراغ گرفت. اين 
مشرب خواه ناخواه با روحيات و درونيات بهزاد همخوان 
بوده است. احتماًال پريشاني و فقر و يتيمي بهزاد در دوران 
کودکي(منشي قمي، ۱۳۸۳: ۱۳۴) نيز در جلب توجه او به اين 
قشر از جامعه مؤثر واقع شده است. در هر صورت، منظر 
عمومي شهرهاي مطرح ايران در عصر تيموري خصوصًا 
سمرقند و هرات را مي توان منشأ الهام چنين پيکره هايي در 
آثار بهزاد دانست و نگاره هايي مانند ساختن کاخ خورنق 
يا مسجد سمرقند را اوج استفاده از اين نوع پيکرنگاري 

به حساب آورد.
پيکره هاي عامه گاه همانند پيکره هاي تغزلي چهره هايي گرد 
و بدون سبيل دارند و گاه همانند دراويش با چهره هاي تيز 
تنوع  داراي  آنها  پوست  رنگ  شده اند.  تصوير  ريشدار  و 
رنگي زيادي است و به نوعي نمايانندة افراد و اقشار مختلف 
اين  هستند(تصوير۱۰).  متفاوت،  مليت هاي  بلکه  جامعه، 
گوناگوني و تنوع در فرم و حاالت پيکره ها نيز ديده مي شود، 
علي الخصوص که پيکره هاي عامه اغلب در حين انجام فعاليت 
و جنب وجوش هاي طبيعي مشاغل نمايش داده شده اند؛ مثًال 
برخي از شخصيت ها مانند کارگران ساختماني و خدمتکاران 
داراي اندام هايي بلند و کشيده هستند و حتي در تناسبات بلندتر 
از پيکره هاي تغزلي به نظر مي رسند. قامت پيکره هاي اخير 
معموًال ۶/۷۵ تا ۷ برابِر واحد سر هر پيکره است(تصوير۱۱). 
با اين حال، پيکره هاي روستاييان و چوپانان - که تعداد 
کمتري از پيکره هاي عامه را شامل مي شوند - کوتاه و چاق 
تصوير شده است و نسبت قامت آنها در حدود ۴/۷۵ تا ۵ 
واحد سر هر پيکره متغير است(تصوير۱۲). تنوع تناسبات و 
حاالت پيکرنگاري در پيکره هاي عامه مي تواند مالک اصلي در 
تشخيص توانايي بهزاد در طراحي خالقانه و آزاد نسبت هاي 

پيکرنگاري باشد.

تصوير١١. ترسيم پيکره بندي و مالحظة تناسبات انساني در چند 
نمونه از پيکره هاي عامه (کارگران ساختماني و خدمتکاران) در آثار 

کمال الدين بهزاد. مأخذ: نگارندگان

تصوير١٢. ترسيم پيکره بندي و مالحظة تناسبات انساني در چند 
نمونه از پيکره هاي عامه (روستاييان و چوپانان)

 در آثار کمال الدين بهزاد. مأخذ: همان.



نتيجه
به طور کلي، تنوع پيکره ها در آثار نقاشي بهزاد شامل سه گونةموضوعي «پيکره هاي تغزلي»، «پيکره هاي 
درويشي»، و «پيکره هاي عامه» است. مضمون اصلي پيکره هاي تغزلي برگرفته از ادبيات داستاني و 
منظوم فارسي است؛ حتي بخشي از عناصر زيبايي شناسي اين پيکره ها با اوصاف زيبايي انسان در 
ادبيات فارسي مطابقت مي کند. پيکرنگاري تغزلي در نقاشي ايراني سابقةطوالني دارد و بهزاد پيرو سنت 
نقاشان پيش از خود بدان توجه کرده است. به نظر مي رسد فرم و تناسبات اين نوع از پيکرنگاري در 
آثار بهزاد الگويي مشخص داشته است. جنسيت نيز در پيکرنگاري تغزلي مطرح نيست و عمدتًا پوشش 

و آرايش سر و صورت، زنان و مردان را در پيکره هاي تغزلي بهزاد از يکديگر مشخص مي کند.
درونماية پيکره هاي درويشي نيز عقايد و مظاهر تصوف است و به نوعي با رونق محافل صوفيانه در 
هرات و معاشرت بهزاد با مشاهير فرقةنقشبنديه مربوط مي شود. انسان هاي سالخورده با محاسن بلند 
و قامت هاي افتاده مشخصةاصلي اين نوع از پيکره  ها در آثار بهزاد هستند و از اين نظر با پيکره هاي 
جوان نماي تغزلي کامًال متفاوت به نظر مي رسند. با اين همه، تناسبات پيکرنگاري در غالب پيکره هاي 
درويشي با پيکره هاي تغزلي تقريبًا مشابه است. پيکره هاي عامه نيز معموًال بازنمايي از کار و فعاليت 
طبقات متوسط جامعه را نشان مي دهد. ويژگي هاي ظاهري اين پيکره ها بسيار متنوع است و نوعًا مظهر 
افراد و اقشار و طيف هاي مختلف مي شود. فرم و تناسبات اين پيکره ها نيز – بر خالف پيکره هاي تغزلي 
و درويشي- از هم مختلف است و نمي توان براي آنها الگويي واحد درنظر گرفت. بنابراين پيکره هاي 
عامه مي توانند، به عنوان مهم ترين نوع از پيکرنگاري در آثار کمال الدين بهزاد مطرح شوند و مؤيد ميزان 

توانايي و خالقيت او در طراحي پيکرة انساني باشند.

منابع و مآخذ
آريان، قمر. ۱۳۸۲. کمال الدين بهزاد. تهران: هيرمند.

بر  تأکيد  با  نگارگري مکتب اصفهان  انسان در  «پارادوکس شکل  ناغاني، حسين. ١٣٨٦.  ابراهيمي 
تک نگاره ها»، هنرهاي زيبا، ٣١: ٧٧-٨٨.

ايراني»، به کوشش ريچارد  اتينگهاوزن، ريچارد. ١٣٧٩. «جهان آگاهي و روابط انساني در نقاشي 
اتينگهاوزن و احسان يارشاطر، ترجمه هرمز عبداللهي و رويين پاکباز، اوج هاي درخشان هنر ايران، 

تناسبات  و  پيکره ها  تنوع  بررسي 
انساني در آثار کمال الدين بهزاد

طول قامتپهناي کمرطول پاطول دستطول سر

پيکره هاي 

تغزلي

Aمرد

Aزن

پيکره هاي 
درويشي

Aتيپ يک

Aتيپ دو

پيکره هاي 
عامه

کارگران 
ساختمان

A

A

A

روستاييان
A

A

جدول١. محاسبة  تناسبات اندام در پيکره هاي تغزلي، درويشي و عامه در آثار کمال الدين بهزاد. مأخذ: نگارندگان



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۹۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تهران: آگاه: ٢٥٥-٢٨٠.
آرنولد، سرتامس دبليو. ١٣٨٧. «تأثير شعر و الهيات بر نقاشي»، زير نظر آرتر آپم پوپ و فيليس اکرمن، 
ترجمةمهدي مقيسه، سيري در هنر ايران(از دوران پيش از تاريخ تا امروز)، تهران: علمي و فرهنگي: 

.٢١٦٧-٢١٧٢
اشرفي، م. مقدم. ١٣٦٧. همگامي نقاشي با ادبيات در ايران، ترجمه رويين پاکباز، تهران: نگاه.

اشرفي، م. مقدم. ١٣٨٢. بهزاد و شکل گيري مکتب مينياتور بخارا در قرن ١٦ ميالدي. ترجمةنسترن 
زندي. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

اشرفي، م. مقدم. ١٣٨٨. از بهزاد تا رضا عباسي: سير تکاملي مينياتور در سده دهم و اوايل سدةيازدهم 
هجري. ترجمةنسترن زندي، تهران: فرهنگستان هنر.

افهمي، رضا و طاووسي، محمود و آيت اللهي، حبيب اهللا و نوبري، هژبري. ١٣٨٥. «تناسبات انساني در 
هنر هخامنشي»، هنرهاي زيبا، ٢٨: ٩٣-١٠٤.

بلر، شيال و بلوم، جاناتان. ١٣٨١. هنر و معماري اسالمي. ترجمةاردشير اشراقي. تهران: سروش.
پاکباز، رويين. ١٣٩٠. نقاشي ايران: از ديرباز تا امروز، تهران: زرين و سيمين.

پولياکووا، ي. ا. و رحيمووا، ز. اي. ١٣٨١. نقاشي و ادبيات ايراني. ترجمه و تحقيق زهرةفيضي. تهران: روزنه.
تجويدي، اکبر. ١٣٤٥. «کتاب آرايي در ايران»، هنر و مردم، ٤٩: ٥-٩.
جباران، محمدرضا. ١٣٨٣. صورتگري در اسالم. تهران: سورةمهر.

سودآور، ابوالعالء. ١٣٨٠. هنر دربارهاي ايران. ترجمةناهيد محمد شميراني. تهران: کارنگ.
سوچک، پريسيال. ١٣٨٨. «نظريه و کاربست چهره نگاري در سنت ايراني»، ترجمةصالح طباطبايي، 

نگارگري ايراني اسالمي در نظر و عمل، تهران: فرهنگستان هنر: ٨٣-١٠٩.
شريف زاده، عبدالمجيد. ١٣٧٥. تاريخ نگارگري در ايران. تهران: موسسه انتشارات سوره.

شيرازي، علي اصغر. ۱۳۸۵. «کمال الدين بهزاد بزرگترين نقاش دنياي اسالم»، مدرس هنر، ۱: ۲۷-۹.
عکاشه، ثروت. ١٣٨٠. نگارگري اسالمي، ترجمه غالمرضا تهامي. تهران: سازمان تبليغات اسالمي، 

حوزه هنري.
عکاشه، ثروت. ١٣٨٢. «نگارگري اسالمي: ميان تجويز و تحريم»، گروه مترجمان، نگار نگارگران، 

ويژه نامةهمايش بين المللي کمال الدين بهزاد، تهران: فرهنگستان هنر: ١٥٩-٢٠١.
عليمحمدي اردکاني، جواد. ١٣٩٢. همگامي ادبيات و نقاشي قاجار. تهران: يساولي.

کاخ خورنق  بناي  نگاره  ترکيب بندي  نظام  قاضي زاده، خشايار. ١٣٨٣. «بررسي عنصر وحدت در 
کمال الدين بهزاد»، مجموعه مقاالت همايش بين المللي کمال الدين بهزاد، تهران: فرهنگستان هنر: ٢٩٩-٣١٤.

منشي قمي، احمد بن حسين. ١٣٨٣. گلستان هنر. به تصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري. تهران: 
کتابخانةمنوچهري.

کنبي، شيال. ١٣٨١. نگارگري ايراني، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران: موسسه مطالعات هنر اسالمي.
کوماراسوامي، آناندا کنتيش. ١٣٨٩. فلسفةهنر مسيحي و شرقي. ترجمةاميرحسين ذکرگو. تهران: 

مؤسسةتأليف، ترجمه و نشر آثار هنري (متن).
هيلن برند، رابرت. ١٣٨٦. هنر و معماري اسالمي. ترجمة اردشير اشراقي. تهران: روزنه.

ويس، فردريک.١٣٨٣. «نگرشي جديد به شيوةجايگذاري پيکرةآدميان در مينياتورهاي بهزاد»، مجموعه 
مقاالت همايش بين المللي کمال الدين بهزاد، تهران: فرهنگستان هنر: ٣١٧-٣٢٩.

Bahari, Ebadoll. 1997. Bihzad, Master of Persian Painting, Foreward by Annemarie 
Schimmel, London: I.B. Tauris Coltd Victoria House.



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

Investigating the Variety of Figures and Human Proportions in Kamal al-Din 
Behzad’sPaintings
Fatemeh Shah kolahi, MA in Art research, Shiraz, Iran.
Mohammad Sadegh Mirza abolghasemi, Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
Recieved: 2015/12/27      Accepted: 2016/6/27

Human figure is one of the most important pictorial elements in Persian painting, 
andits design, drawing and proportions, which have been influenced by the 
principles of Iranian aesthetics have been based on certain patterns. On one hand,the 
presence of human in Kamal al-Din Behzad’s paintings isespecially important.He 
has paid attention to the representation of human in real life environments and 
has achieved some type of human realism in his works. Accordingly, the subject 
of this study is investigating the variety of figures and human’s configuration 
proportions in Kamal al-Din Behzad’s paintings, and this study aims at identifying 
the possible patterns of figuration in paintings of Herat school. Also, it is tried 
to answer these questions: 1.How is the thematic variety of figures in Kamal al-
Din Behzad’s paintings? 2. How can the pattern and human proportions in Kamal 
al-Din Behzad’s paintings be explained? This study was carried out through a 
descriptive-analytical methodand to measure the overall and partial proportions of 
the forms of the figures, length (height) of head in each body was used as the unit 
of measurement. The data collection was also done through library research.
This study shows that the variety of most of the figures in Behzad’s paintings 
can be classified as three thematic figures “lyrical”, “mystical” and “popular”. 
According to the measurement criteria used in this study, Behzad has benefited 
from a special and possibly pre-determined pattern- rooted in the Iranian culture 
and visual tradition - to draw lyrical figures. This special pattern has also been 
considered with slight changes in mystical figures. However, various forms 
and proportions have been used to design the popular figures. This can be the 
main criterion in determining Behzad’s ability to creatively and freely design the 
figurative proportions.

Keywords: Persian Painting, Herat School, Kamal al-Din Behzad, Figurative Painting, Human 
Proportions .
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