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چكيده
حاصل تمهيدات شگرف هنرمنداني چون کمال الدين بهزاد در عرصة نگارگري اواخر سدة نهم همبستگي آن با 
معماري بود. به تصوير درآمدن فضاهاي معماري و نقوش تزييني آن در نگاره ها در بناهاي عظيم و باشکوه 
اطراف هنرمندان ريشه داشت. تزيينات فراوان سطح بنا که بر حس وحدت و اثربخشي آن مي افزود حتي بر 
لباس پيکره ها نيز نقش بست. بدين ترتيب، اگرچه حضور فضاي معماري در تصوير اکثرًا به جهت ضرورت 
داستان به تصوير کشيده شده بود، ساختار نظام مند و هندسي موجود در تزيينات معماري به ابزاري مناسب 
جهت غناي رنگي، استحکام ترکيب بندي و هماهنگي اجزا در تصوير نيز تبديل شد. به رغم استفادة مکرر بهزاد از 
معماري و تزيينات وابسته به آن در نگاره هايش، آثار وي اغلب از ديدگاه هنرهاي تجسمي بررسي شده است. در 
اين پژوهش، ضمن بيان ارزش هاي هنري نگارة «گدايي بر در مسجد» در حوزة معماري، نقوش تزييني معماري 
نگاره با نمونه هاي به کاررفته در بناهاي هم عصر در سمرقند، هرات و ايران تطبيق داده شده است. اهداف  اين 

بررسي عبارت است از: 
الف) مقايسة نقوش تزييني به کاررفته در آثار معماري به لحاظ ساختار، ترکيب بندي و رنگ با نقوش تزييني 

در نگارگري.
ب) محاسبة ميزان استفاده از هريک از انواع نقوش تزييني هندسي، گياهي و يا کتيبه اي در نگارة «گدايي بر 

در مسجد»
ج) تطبيق محل قرارگيري هريک از نقوش تزييني معماري در نگارة «گدايي بر در مسجد» با محل قرارگيري 

آن ها در بناهاي معماري هم زمان
ـ   تحليلي است و اطالعات مورد نياز از طريق مطالعات كتابخانه اي به دست  روش تحقيق اين پژوهش توصيفي  
آمده است. نتايج بررسي حاصل از تطبيق نمونه ها نشان مي دهد که در نگارة «گدايي بر در مسجد»، تزيينات 
منطبق بر بناهاي واقعي آن دوره است و مي توان اين گونه اظهار داشت که تنها نقوش هندسي، گياهي يا خط نگاره 
برگرفته از آثار معماري، براساس ترکيبي مشابه يا در فضايي جديد استفاده شده است. بنابراين، مي توان از 

نقوش مذکور به عنوان تزييناتي اصيل و مستند درجهت نقش آفريني در معماري امروز بهره گرفت.

واژگان كليدي 
تزيينات معماري، دورة تيموري، نگارگري، کمال الدين بهزاد، نسخة بوستان سعدي.
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مقدمه
در اواخر قرن نهم و در زمان هنرپروري سلطان حسين بايقرا، 
در پي شکل گيري مکاتب درخشان فرهنگي و هنري، دوره اي 
از شکوفندگي اکثر هنرها را شاهد هستيم. الهام پذيري يا 
ادغام کردن  بر يکديگر و  اين هنرها  از  تأثيرگذاري هريک 
عناصر تزييني آن ها سبب غناي هرچه بيشتر آن ها مي شد. 
اين ميان، معماري به لحاظ عظمت و غناي تزيينات و  در 
نگارگري به لحاظ وجود هنرمنداني چون کمال الدين بهزاد از 
نظر ظرافت قلم و اصالت طرح و رنگ در صدر آن ها قرار 
داشت، لذا بررسي چگونگي تأثيرگذاري اين هنر ها بر يکديگر 

ضروري مي نمايد. 
انتخاب نگارة «گدايي بر در مسجد» از نسخة بوستان 
سعدي موجود در دارالکتب قاهره در مصر  ـ  از نگاره هاي 
ارزشمند و مرقوم کمال الدين بهزاد  ـ  به عنوان مصداقي از 
حضور هنر معماري در عالم نگارگري، نقطه عطفي مناسب 
معماري،  به  وابسته  تزيينات  بود.  خواهد  بررسي  براي 
عالوه بر باالبردن زيبايي و ارزش بصري نگاره، بر انتقال 

مفاهيم داستان مصورشده نيز تأثيري مثبت داشته است. 
اين پژوهش از نوع توصيفي ـ  تحليلي است و نتايج آن 
براساس تطبيق نمونه ها به دست آمده است. اطالعات مورد 
نياز به روش کتابخانه  اي و با بررسي اسناد و مدارک مکتوب 
به دست آمده است. عناصر تزييني معماري در نگاره به 
سه نوع هندسي، گياهي و کتيبه نگاري تفکيک شده و، پس 
از سنجش درصد مساحت اختصاص يافته به هريک از انواع 
اين نقوش در فضاي معماري تصوير، با تزيينات مشابه در 
بناهاي واقعي هم زمان مقايسه شده است. براي تعيين دقيق 
نسبت نقوش تزييني هندسي، گياهي يا کتيبه اي، مساحت 
انواع نقوش و نيز مساحت کل فضاي معماري  هريک از 
در تصوير با استفاده از نرم افزار اتوکد محاسبه شده و 

به صورت درصد ارائه شده است.

پيشينه
مطالعاتي که تاکنون دربارة آثار نگارگري دورة تيموري 
و همچنين آثار بهزاد انجام شده بيشتر از ديدگاه هنرهاي 
تجسمي و جنبه هاي زيبايي شناختي آن بوده است و به ندرت 

از منظر معماري به آن ها توجه شده است. 
ـ رسالة دکتري ايرج اسکندري تربقان با عنوان هماهنگي 
طرح و تفکر در آثار کمال الدين بهزاد، در رشتة پژوهش هنر 
دانشگاه هنر، سال ۱۳۸۴. در اين پژوهش، بهزاد و نگاره هاي 
او و همچنين محيط فرهنگي و عرفاني (انديشه هاي فلسفي 
حاکم در آن زمان) آن زمان که بر تفکر و آثار بهزاد تأثير 

داشته است بررسي شده است. 
عنوان  با  هنر  پژوهش  دکتري  مقطع  در  رساله اي  ـ 
«بررسي ابعاد گرافيکي نگارگري دورة تيموري با تأکيد بر 
آثار کمال الدين بهزاد»، نوشتة اشرف السادات موسوي لر، 

دانشگاه تربيت مدرس، ١٣٨٤

اين رساله بسيار مفصل است و به بررسي آثار تيموري 
به ويژه آثار بهزاد و جنبه هاي گرافيکي آن پرداخته است. 
همچنين فصولي مربوط به گرافيک و جنبه هاي نشانه شناختي 
هندسي  ساختار  و  رنگ  مهم  نقش  تحقيق  اين  است.  آن 
به کاررفته در تزيينات سطوح آثار معماري را مطرح ساخته 
و بر اهميت اين نقوش در تأثيرگذاري هرچه بيشتر بنا يا 

نگاره هاي حاوي عناصر معماري بر مخاطب تأکيد مي کند.
ـ مقاله اي با عنوان «شکوه معماري در آثار کمال الدين 
بهزاد»، نوشتة علي اصغر شيرازي در شمارة ۱۸ از فصلنامة 
هنرنامه سال ١٣٨٢. پژوهشي است قابل توجه و هماهنگ 
با اهداف اين پژوهش، اما تأثيرگذاري هنر معماري بر آثار 
کمال الدين بهزاد در آن به طور کلي بررسي شده و بيشتر به 

نقش خود ساختمان معماري در نگاره پرداخته شده است.
آنچه تاکنون دراين زمينه تحقيق شده است به بررسي آثار 
بهزاد به طور مستقل يا تنها بر جنبه هاي کلي ساختار معماري 
نگاره هاي  اين پژوهش  لذا  تأکيد شده است.  نگارگري  در 
کمال الدين بهزاد را از ديدگاهي جديد مطرح مي سازد و به 
عبارتي از منظر زيبايي شناختي معماري مورد ارزيابي قرار 

مي دهد و هدف از آن پاسخ گويي به سواالت زير است: 
بر  نگارگري  در  کاررفته  به  تزييني  عناصر  آيا  الف) 
اساس همان ترکيب بندي و ساختار هندسي به کار رفته در 

معماري بوده است؟
ب) آيا محل قرارگيري هر يک از انواع نقوش تزييني 
با محل قرارگيري آن ها در آثار معماري مشابه همزمان 
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مطابقت دارد؟
تزيين و وحدت  به جهت  تنها  تزييني،  آيا عناصر  ج) 
بخشي به اثر بوده يا به جهت ضرورت داستان به تصوير 

کشيده شده به کار گرفته مي شده است؟
نتايج اين پژوهش با اصول زيبايي شناسي هنر معماري 
به  دستيابي  آن  و حاصل  دارد  مطابقت  نگارگري  هنر  و 
آثار  در  معماري  تزييني  نقوش  ارزش آفريني  چگونگي 
کمال الدين بهزاد است. اين پژوهش بدين جهت اهميت مي يابد 
که باب هايي جديد را جهت پژوهش هاي آتي در هنر نگارگري 

و تأثيرگذاري ساير هنرها بر اين هنر مي گشايد.

عناصر تزييني معماري دورة تيموري 
راه يافتن عناصر تزييني در هنر معماري، اگرچه قبل از دورة 
تيموريان،  حکومت  با  هم زمان  بود،  شده  آغاز  تيموريان 
عظمت و سترگ نمايي در معماري و نيز غناي تزيينات وابسته 
به آن به شکوه بي سابقه اي دست يافت. اوج اين تحول در 
مکتب هرات و در دوران اوج هنر کمال الدين بهزاد در عرصة 

نگارگري (اواخر دورة تيموري) شکل گرفت. 
به تدريج، با بهره گيري از هندسه در معماري و به تبع آن 
ايجاد تنوع در طراحي و پديدآمدن سبکي اصيل در طراحي 
داخلي ساختمان، معماري دورة هرات از الگوهاي اولية خود 
که اکثراً بناهاي دورة تيمور در سمرقند بود فاصله گرفت و 
نقش و نگارهاي ظريف و زيبا از خصوصيات معماري اين 

دوره شد.
کاشي هاي  از  روکش هايي  با  عظيم  و  سطوح سترگ 
لعابي معرق اغلب به رنگ هاي فيروزه اي و آبي سير و همراه 
يافت. کاشي هاي آبي و  با قطعات کتيبه هاي سفيد تزيين 
سفيد درخصوص نقش مايه هاي آرايه اي ملهم از خط کوفي 
به کار رفت و سطوح مسطح، ستون هاي مدور و زاويه اي، 
طاقچه ها، مقرنس ها و درون گنبد با تزيين ماهرانه و عميقي 
از اسليمي هاي معرق پوشيده شد. نقش مايه ها بارها تکرار 
مي گشت و اغلب طرح ها درون قاب هاي چندپره و يا قاب هاي 
کتيبه اي قرار مي گرفت. اولين نمونه هاي چنين تزييناتي را در 
مجموعه بناهاي شاه زنده در سمرقند مي توان مشاهده کرد. 
براي مثال در آرامگاه کوتلوک آغا ( ٧٦١ق)، «قسمت فوقاني 
داخل ايوان ورودي با مقرنس هاي بزرگي از سفال لعاب دار 
تزيين شده است. باالي سردر با نقوش هندسي به شکل 
ستارة هشت گوش و از جنس سفال کندة لعاب دار تزيين 
گرديده است. ساير مکان هاي فرعي نيز با آجرهاي تراش 
صيقل يافته و آجرهاي آبي رنگ پوشيده شده است» (ويلبر 

و گلمبک، ١٣٧٤: ٣١٥؛ تصاوير ١ و ٢).
در آرامگاه شادي ملک آغا (٧٨٥-٧٧٣ق) از همان مجموعه 
نيز کلية نماهاي داخل و خارج بنا با سبک هاي متنوعي از 
کاشي پوشيده شده است. کاشي هاي چندرنگ زيرلعابي در 
لچکي هاي طاق ورودي، ترنج هاي مدور ازاره و در بعضي 
luster ware .1از کتيبه ها به کار رفته و غالب رنگ ها در اين بنا آبي روشن، 

تصوير٣. آرامگاه شادي ملک آقا، سمرقند، ٧٧٣ ق،  مأخذ: تصوير٢. مأخذ: همان : ٦٠
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معرق و ترکيبات کاشي نشان (در آجر تراش و سنگ) و 
از  چهارچوبي  داراي  ايوان  دهانة  است.  هفت رنگ  کاشي 
کاشي آبي روشن پنج است. گنبدهاي کوچک جانبي در باالي 
چند رديف مقرنس روي گريو هاي گنبد استوانه اي از کاشي 
آبي روشن و کتيبه هايي به خط نسخ در طرح هزاربافت قرار 
دارند، که چندگونگي غني تزيين در دورة تيموري را نشان 

مي دهند» (بلر و بلوم، ١٣٧٨، ٩٥: تصاوير ٩ و ١٠).
سطوح بيروني هشت گوش و مناره هاي گور امير (٨٠٧-

٨٠٣ق) در سمرقند با طرح هاي تزييني حاوي اسامي «اهللا» و 
«محمد» پوشيده شده است و بر گريو بلند گنبد کتيبه اي زيبا 
با خط کوفي سفيد و حاشيه اي از کاشي سياه نقش بسته 
است. داخل بنا نيز کامًال تزيين شده است. مقرنس دهانه ها به 
رنگ آبي روشن و طاليي تزيين شده است و کتيبه اي افقي 
به رنگ يشمي و حروف طاليي اتاق را دور مي زند. ازاره ها 
داخلي نيز از کاشي هاي عقيق رنگ شش گوش ساخته شده 

است (تصاوير ١١ و ١٢).
بر روي نما و بيشتر ديوار هاي اطراف ايوان مسجد ـ  مدرسة 
الغ بيگ (٨٢٣-٨٢٠ق) در سمرقند نيز اسماء الهي از کاشي 
آبي روشن در داخل خطوط هندسي از کاشي آبي تيره يافت 
مي شود. اکثر تزيينات اين بنا را مي توان با تزيينات مسجد 
جامع تيمور مقايسه کرد. البته تقريبًا همة طرح هاي کاشي 
معرق روي لچک هاي ايوان بزرگ و بعضي از گنبدها به طور 

سياه و سفيد است (تصاوير ٣ و ٤).
گنبد خارجي آرامگاه شيرين بيگ آغا (٧٨٦ق) نيز از آجر 
معرق آبي روشن، آبي سير و آجر بي لعاب صيقل يافته 
پوشيده است. طاق ورودي نيز داراي ترنج هاي مدوري در 
لچکي هاست که بر زمينه اي از تزيينات گياهي کامًال منظم 
نقش بسته اند. زمينة تزيين مانند زمينة کتيبة سردر ايوان به 

رنگ آبي تيره است (تصاوير ٥ و ٦).
در آرامگاه تومان آغا ( ٨٠٨ق)، کوچکي بنا توضيحي بر 
کاربرد زياد کاشي معرق است. «طاق نماها، کنسول هاي زير 
گنبد و پيش آمدگي هاي طاق تويزه ها با مقرنس هاي گچي پر 
شده و تمامًا با نقاشي هاي آبي و قرمز پوشيده شده است. 
داخل گنبد با طرح هندسي مرکب از نقش هاي ستاره اي تزيين 
گرديده است. زيباترين نقش ها در اين بنا، تصاوير ظريف 
درختان و گياهان در سطوح زيرين مقرنس هاست» (همان: 

٣١٥؛ تصاوير ٧ و ٨).
اما برجسته ترين نمونه هاي تزيين در مدرسة بي بي خانم، 
کاخ آق سراي، گورامير و مدرسة الغ بيگ  ـ  که درخشان ترين 
پوشش کاشي عهد تيموري را نشان مي دهد ـ   قابل مشاهده 

است. 
بي بي خانم  مسجد  بقاياي  روي  تزييني  پوشش هاي 
نمايان است. «سردر  (٨٠٨- ٨٠١ق) در سمرقند کم وبيش 
ورودي و ايوان مقصوره داراي اسپرهايي از جنس کاشي 
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کامل بازسازي شده است (تصاوير ١٣ و ١٤).
 در تزيينات بناهاي مذکور، ارائة کاشي هاي لعاب دار در 
کنار کاربست آجرکاري منقوش نمونه هايي بي نظير از ظاهر 

معماري تيموري را به نمايش گذاشته است.
و  ابعاد  مصالح،  اجرا،  مختلف  جنبه هاي  بر  عالوه 
تکنيک هاي مختلف به کاررفته در بناها، موضوعات تزييني نيز 
طيف وسيعي را دربرمي گيرد و «غالبًا براساس شيوة تزيينات 
اسالمي، از سازمان دادن يا نظم موضوعي (تغيير شکل يک 
نقش مايه به شکل هاي کوچک تر تکراري يا تقسيماتي از آن) 

پيروي مي کرده است» (ويلبر و گلمبک، ۱۳۷۴: ١٧٢).
در پژوهش حاضر، با توجه به نبود مجال کافي براي 
شرح تمامي انواع نقوش تزييني، تنها به سه نوع کلي هندسي، 

گياهي و کتيبه نگاري خالصه مي شود.
به کارگيري انواع تزيين شامل کتيبه هاي بزرگ «که اصوًال 
حاکم بر تزيين نماي پيشين است» (شراتو و گروبه، ١٣٧٦: 
٤٣) و نقشمايه هاي گياهي و اسليمي  نقش بسته بر کاشي هاي 
لعاب دار رنگي و معرق  ـ  به عنوان پوشش غالب سطح بنا  ـ 
 و پيروي آن ها از خطوط معماري، عالوه بر برجسته ساختن 
و  مانند روزنه ها  کليدي  بر قسمت هاي  تأکيد  و  بنا  ظاهر 

طبقه بندي ساختمان، بر دريافت کلي از بنا نيز مي افزايند.
 تزيينات هندسي: پيروي از قواعد هندسي مهم ترين 

عامل در ايجاد وحدت بين فضاي خارجي يک بناي تيموري 
اغلب  نيز  تزيينات  آن فضاست.  در  به کاررفته  تزيينات  و 
آن ها  متداول ترين  مي گرفت.  قرار  هندسي  قالب هايي  در 
پنج ضلعي،  مربع،  (مثلث،  کوکبي  و  منتظم  چندوجهي هاي 
چندوجهي هاي  همچنين  و...)،  دوازده ضلعي  شش ضلعي، 
اين  همة  آميزش  از  شبکه هايي  يا  و  ترنج  مانند  نامنظم 
به اجرا  از کاشي هاي چندرنگ  با استفاده  طرح هاست که 
به عنوان  هندسي  الگوهاي  ترتيب،  بدين  است.  درمي آمده 
ساختار اصلي شکل گيري تزييناْت انواع نقوش را در هم 
مي آميخت و تمامي انواع تزيين، اعم از اسليمي و ختايي و 
کتيبه اي، تابع قواعد تقارن، انعکاس تکرار و نظم هندسي بود. 
نمونة تزيينات هندسي در اکثر بناهاي قسمت هاي مرکزي 
ايران، سمرقند و هرات به فراواني يافت مي شود. براي مثال، 
در مسجد جامع اصفهان ( ٨٥١ق) که از خصوصيات بارز 
آن اسراف در کاربندي است سطوح زير طاق ايوان کامًال با 
کاشي در طرح هزاربافت و با اشکال هندسي منظم، و مانند 
اسپرها با آجر لعابي و غيرلعابي آبي روشن و آبي سير و 
سفيد پوشيده شده است. بيشتر نقش هاي گياهي نيز به طرزي 
مشخص در قالب هاي هندسي قرار گرفته اند (تصاوير ١٥ و 

.(١٦
 در زيارتگاه درب امام ( ٨٥٧ق) اصفهان نيز «کاشي هاي 

تصوير٧. آرامگاه تومان آقا،  سمرقند، ٨٠٨  ق مأخذ: تصوير٦. همان : همان،  ١٠٦
 Finit skaira, 1986, 123



معرق پيش طاق و روي ديوارها نقش هندسي به صورت 
صفحات جداگانه اي به طور برجسته روي يک زمينة هندسي 
مرکب از عناصر بسيار کوچک نصب گرديده است. ازاره از 
طرح هاي هندسي سفال لعابي سياه و سفال بي لعاب ترکيب 
يافته است. حاشية ازاره با يک رشتة ممتد ترنج و صليب 
و مستطيل متناوب بر زمينه اي از نقوش گياهي بسيار ريز 
ترکيب گرديده است» (ويلبر و گلمبک، ۱۳۷۴: ٥٤٦-٥٤٤؛ 

تصاوير ١٧ و ١٨).
نوعي  اغلب  که  ـ  گياهي  نقش هاي  گياهي:  تزيينات 
عملکرد تمثيلي را مي رساند و مي توان آن را انگيزة نمايش 
بهشت دانست ـ به عنوان تزييني غالب بر معماري اسالمي 
حکمفرما بوده است. تنوع تزيين حاصل از طرح هاي گياهي 
توضيحي بر رواج گستردة آن در هنر معماري اواخر قرن 

نهم است. 
 از تزيينات گياهي به کاررفته در بناهاي اين دوره مي توان 
به نقوش اسليمي و ختايي ساقه اي (که در اسپرهاي طولي 
يا عمودي به کار مي رفت)، طرح هاي ختايي با قاب بندهاي 
برجستة سفال لعاب دار چندرنگ و همچنين نقشمايه هاي 
ختايي ملهم از خاور دور و نوعي نقش از درخت زندگي 
اشاره کرد که از يک گلدان تزييني سر برآورده است. نمونة 
اين نقش در تزيينات آرامگاه خواجه عبداهللا انصاري ( ٨٣١ق) 
در هرات وجود دارد. اسپر هاي مستطيل شکل ساخته شده 
براساس نقش درخت زندگي زينت بخش  با کاشي معرق 
پيچک مانند  طوماري  نقش هاي  و  ايوان هاست  جرزهاي 
است  حياط  نماي  لچکي هاي  زينت بخش  معرق  کاشي  با 

(تصاوير ١٩ و ٢٠).
تزيينات کتيبه اي: با ظهور اسالم خط به منزلة عنصري 
تزييني با مفاهيمي ارزشمند، که پيام اثر را مستقيمًا ابالغ 
مي کرد، به استخدام هنرمندان عرصه هاي مختلف ازجمله 
جايگزين صور  تمثيلي  نقشي  ايفاي  با  و  درآمد  معماري 
از  شد.  اديان  ساير  معماري  در  به کاررفته  پيکره هاي  و 
اين رو، «حضور آيات و روايات و اذکار و به تبع آن متن 
(خوشنويسي) جزء الينفک فضاهاي معماري قرار گرفت و 
عالوه بر بيان مفهومي که تأثير مستقيم دارد جلوة روحاني 
اثر را اعتال بخشيده و جنبة مادي و جسميت آن را به شدت 

کاهش  داد» (شيرازي، ١٣٨٢: ١٠٢).
 کتيبه ها از کنار هم قرارگرفتن خط و نقش به دست مي آيند 
که برحسب زمان و مکان با مصالح متفاوتي کار شده و در 
قالب هاي گوناگوني به نمايش درآمده اند، مانند: «کتيبه هاي 
سرتاسري به صورت خوشنويسي، کتيبه هاي قاب بندي شده، 
کتيبه هاي  هندسي،  يا  اسليمي  نقوش  با  تلفيقي  کتيبه هاي 
کوچک آجري در قالب شکل و خط، کتيبه هاي دور تادور 
محراب، گنبد و يا شبستان، و يا کتيبه هاي سادة ايجادشده با 
سطوح آجري و کاشي» (شايسته فر، ١٣٨٠: ٧٠). براي مثال، 
در آرامگاه شيرين بيگ آغا، روي جرز پيش طاق دو رديف 
کتيبه قرار دارد که با نواري تزييني، داراي رشته ترنج هايي با 

 تطبيق  نقوش  تزييني معماري دورة
تيموري  در آثار  کمال  الدين بهزاد با 
تأکيد بر نگارة «گدايي بر در مسجد»

نقوش شش پر از هم جدا شده است. زمينه و قسمت هاي مياني 
تزيين از نوع نقوش گياهي است. زمينة تزيين در کتيبة افقي 
سردر ايوان به رنگ آبي تيره است و خطوط اخرايي رنگ 
کتيبه در زمينه اي مرکب از شاخ و برگ هاي کوچک گلدار 
قرار دارد. در دورة تيموري، اين روند به اوج خود رسيد و 
تنوع وسيعي در کتيبه ها به لحاظ مضمون و نوع خط و نقش 
به وجود آمد که به کاربردن اشعار فارسي و به تبع آن خط 
نستعليق از دستاوردهاي آن بود. انواع ذکرشدة کتيبه ها در 
آثار معماري از طريق هنر کتاب آرايي با هنر نقاشي ترکيب 
مي شود، اما «متن هرگز به درون نگاره ها رخنه نکرده و خود 

داراي قاب بندي کاملي است» (پوپ، ١٣٨٤: ٦٨).

تصوير٨.  همان :  ٤١٢
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مانند گلويي ها، اطراف کاشي هاي سفيد و سياه، و همچنين 
به کارگيري  براي  محلي  (که  اسپرها  آرايش سطوح  براي 
عناصر تزييني ندارند) و آميختن آن ها با سطوح تزيين يافتة 
يا  به کار گرفته شد. در رنگ آميزي گل هاي ختايي  ديگر 
اسليمي ها نيز از رنگ هاي سفيد، اخرايي، زرد روشن و حتي 
بادمجاني و قهوه اي (به عنوان رنگ هاي خنثي) در زمينه اي 
از رنگ هاي الجوردي، انواع فيروزه اي يا کرم استفاده شده 
است. نمونة آن را در ترکيب تزيينات لچکي هاي قوس ها، سطح 
چهارگوش هاي زيرين گنبد، سطوح ديوارها و طاق نماهاي 
خارجي و داخلي بنا مي توان ديد. يکي از نمونه هاي برجسته 
در کاشي کاري با طيف رنگ آبي آرامگاه خواجه ابونصر 
پارسا ( ٨٦٥ق) در بلخ است که داراي تزيينات غني و ظرافت 
لعاب دار کوچک  با سفال هاي  بنا  قابل توجهي است. گنبد 
آجري شکل آبي روشن مستور شده است و کاشي معرق 
آبي و سفيد در لچکي هاي ايوان بر رنگ هاي ديگر غلبه دارد 

(تصاوير ٢١ و ٢٢).

تجلي معماري و تزيينات وابسته به آن در نگاره هاي 
کمال الدين بهزاد

«دورة پسين مكتب هرات را بايد عصر بهزاد ناميد. او 
هنرمندي بود که موضوعات، نقش مايه هاي کليدي و سنتي، 
طرح ها، و انديشه هاي ريشه دار را از فرهنگ خود به ميراث 
برد و تاريخ به او اين فرصت را داد که در به کمال رساندن 
بماند»  جاودان  منتخب  هنرمندي  به عنوان  نگارگري  هنر 

(راکسبرگ، ١٣٨٢: ٩٨).
«هرچند به آثار بهزاد در حوزة نقاشي ديواري و تزيينات 
براي  طرح هايي  ارائة  و  خوشنويسي  همچون  ـ  وابسته 
کاشي کاري و تذهيب ـ در تاريخ اشاره اي نشده است، اما 
حمايت بي نظير شاهان تيموري از هنر معماري و تأکيد بر 
بهره گيري از انواع هنر درجهت ساخت هرچه باشکوه تر بناها 
دليلي بر حضور ساير هنرمندان کارگاه سلطنتي و در رأس 
آن ها کمال الدين بهزاد در ارائة آثار هنري در اين حوزة عظيم 
و به تبع آن افزايش تسلط و آگاهي کامل آن ها از چگونگي 
ساخت و ارائة تزيينات در هنر معماري مي باشد» (شيرازي، 

 .(١٣٨٢: ١٠٠
در نگاره هاي بهزاد، به ويژه در آن دسته از نگاره هايي 
که موضوع معماري نيز در آن به نمايش گذاشته شده است، 
عالوه بر حضور پيکره هاي انساني، محل قرارگيري آن ها 
تعيين  بنيادي را در  (فضاي معماري) در تصوير، نقشي 
ضرباهنگ فضايي صحنه ايفا مي کند. با توجه به اين که بناي 
تصويرشده مطابق با کاربرد واقع گرايانة آن (به قصد زندگي 
و يا کار) ايجاد نمي شوذ، محاسبات دقيق معماري به لحاظ 
جايگيري دقيق اجزاي ساختمان در آن مطرح نيست. از اين 
رو، فضاهاي مختلف در نقاشي ترکيب  شده و مجالي را پيش 
مي آورد تا از زواياي مختلف به داستان تصويرشده پرداخته 

شود.

«رنگ نيز در هنر ايراني با هوشياري و آگاهي بر معناي 
تمثيلي هريک و شناخت تأثيراتي که ترکيب و هماهنگي آن ها 
بر روح مي نهد به کار گرفته شده است. استفادة سنتي از 
رنگ ها بيش از آنکه به تقليدي از رنگ هاي طبيعي بپردازد در 

پي تذکار حقيقت آسماني آن هاست» (نصر، ١٣٧٠: ٦٨).
رنگ با تسلط بر طرح ها و نقوش تزييني انتشاريافته بر 
سطوح بنا به عنوان عنصري وحدت بخش در اغلب بناهاي 
معماري حضور مي يابد و در زيبايي کلي بنا تأثيري شگرف 
دارد. در دورة تيموري، ترکيبي از انواع کاشي و يا سفال 
لعاب دار آبي (که از دورة ايلخاني به يادگار مانده بود١) ، 
براي تزيين سطوح وسيعي مانند گنبدها، پيرامون تزييناتي 
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عالوه بر استحکامي که وجود خود بنا در ترکيب بندي 
تصوير ايجاد مي کند، حضور رنگ هايي چون الجوردي، انواع 
رنگ هاي آجري و خاکي در ساير قسمت هاي عاري از تزييِن 
بنا حاکميتي رنگي در تصوير ايجاد مي کند که به وحدت در 
اثر مي انجامد. عالوه بر آن، در آثار بهزاد تمام تزيينات نيز 
با توجه به هندسة مبنايي و شکل معماري آن ها ترکيب شده 
است، از اين رو، استفاده از عناصر تزييني در آثار معماري 
مانند تذهيب، گره چيني و نقوش کاشي کاري و پخش سطوح 
رنگي حاصل از آن ها در فضاي تصوير و هم آميزي آن ها با 
رنگ هاي زنده و درخشان ساير عناصر تصوير مانند لباس 
پيکره ها و زمين به هماهنگي اجزاء و استحکام در ترکيب بندي 

مي انجامد. 
از طرفي، بهره گيري از کتيبه هاي مصور به قلم ثلث، رقاع  
يا کوفي، با تزيينات مرسوم کتيبه هاي آن دوره، و پنهان 
ساختن آن در ميان تزيينات مختلف و انبوه معماري بناها، 
مضمون داستان نگاره را به شکل غيرمستقيم بيان مي کند  
و اگر بنايي براي نصب کتيبه هايش نداشته باشد آن را بر 
حاشية خيمه ـ  مانند نگارة «ضيافت در دربار سلطان حسين 

بايقرا» ـ    يا در جاهاي ديگر قرار مي دهد (تصوير ٢٣).
کتيبه ، هنگامي که روي يک اثر نگارگري قرار مي گيرد، 
افزون بر نقش تزييني، به اثر لطافت و سبکي مي بخشد. اين 
«کتيبه ها ممکن است خطوط عظيم کوفي باشند که سراسر 
بلنداي ديوار را بپوشاند، يا خطوط ظريف نسخ که در قاب 
مقرنس پنهان شود. ممکن است در ترکيب با ساير طرح ها در 
نقش هاي هندسي پنهان شود يا در ترنج هاي زينتي به صورت 
طغرا درآيد و دامنة آن ها از نمايش هاي کامٌال پيدا تا اشارات 
رمزي متفاوت است» (پوپ، ١٣٨٥: ١٣٦)، مانند نگارة «يوسف 
و زليخا» که در آن متن ها بسيار گزينشي انتخاب شده اند و 
کتيبة چليپايي با خط رقاع بر کتيبه ها ي قصر زليخا از اشعار 
جامي است، در حالي که متِن مستقيم در اين نگاره از بوستان 
از  اما همان گونه که بسياري  سعدي برگرفته شده است، 
هنرشناسان گفته اند نگاره بيشتر روايتگر توصيف هاي جامي 

دربارة قصر زليخاست (تصوير ٢٤).
را  معماري  تزييني  نقوش  از  استفاده  بهزاد  بنابراين، 
صرفًا وسيله اي براي رنگ و لعاب بخشيدن به آثار خويش 
نمي داند، بلکه، عالوه بر ميل به تزيين نگاره به واسطة همين 
تزيينات و با بهره گيري از نوآوري ها و ابداع نگرشي تازه در 
عرصة نگارگري، دنياي خيالي نگاره هاي خويش را با سنت 
واقع گرايانة نهفته در آثار معماري پيوند مي دهد. در برخي 
نگاره ها، مضامين را با ديدي تمثيلي در ترکيب بندي (در قالب 

نشانه ها و نماد) جاي داده است. 
در داستان هايي نظير «سعدي و جوان کاشغري»، به 
فضاي رويداد و جزئياتي مانند شکل بنا در متن پرداخته نشده 
است. اما بهزاد با واردکردن فرم ها و نقش مايه هاي معماري 
حکمت نهفته در داستان را به واسطة انتزاع و اثربخشي اين 
نقوش تحقق بخشيده است. در چنين نگاره هايي نيز تزيينات 

 تطبيق  نقوش  تزييني معماري دورة
تيموري  در آثار  کمال  الدين بهزاد با 
تأکيد بر نگارة «گدايي بر در مسجد»
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نقش بسته بر بنا کامًال با آثار واقعي منطبق است و نه تنها 
در ترکيب بندي نقوش و محل قرار گيري آن ها بلکه در نوع 
رنگ آميزي نيز هيچ گونه مغايرتي با آثار معماري واقعي در 

آن زمان وجود ندارد (تصوير ٢٥).
طبق بررسي هاي نگارنده، در ۲۳ نگاره از آثار منسوب، 
متعلق  يا تحت مديريت هنري کمال الدين بهزاد عناصري 
عبارت اند  مذکور  نگاره هاي  مي شود.  مطرح  معماري  از 
از: «نوجواني در ميان علما» از نسخة بوستان سعدي در 
موزة تاريخ هنر ژنو متعلق ( ٨٨٧ق)، «اعدام برادرکش» و 
«جشن تولد مجنون» متعلق به نسخة مطلع النوار اميرخسرو 
دهلوي در کتابخانة چستربيتي دوبلين ( ٨٩٠ق)، «اسکندر 
و مرد شريف» ( ٨٩٠ق) و « حضرت محمد و اصحاب او» 
( ٩٠١ق) از نسخة حيرت االبرار نوايي در کتابخانة بادليان 
آکسفورد، «اظهار عشق مرد تهيدست به پادشاه مصر» و 
«سوگواري در تشييع پدر» از نسخة منطق الطير عطار در 
جوان  و  «سعدي  (  ٨٩١ق)،  نيويورک  متروپوليتن  موزة 
کاشغري» از نسخة گلستان سعدي در موزة مترو پوليتن 
نيويورک (٨٩١ق)، «يوسف و زليخا» (٨٩٣ق)، « گدايي بر 
در مسجد»، «بحث متکلمان در مسجد» و «ضيافت در دربار 
سعدي  بوستان  به  متعلق  (٨٩٤ق)  بايقرا»  سلطان حسين 
در قصر شيرين»  بر  در مصر، «خسرو  قاهره  دارالکتب 
و «مجنون در کعبه» متعلق به خمسة نظامي در کتابخانة 
موزة بريتانيا ( ٨٩٥ق)، «سوگوار ليلي بر مرگ شوهرش»، 
«ليلي و مجنون در مکتب»، «ساختن قصر خورنق»، «قتل 
خسرو به دست پسرش شيرويه»، «خسرو در برابر پدرش 
هرمزشاه»، « خواجه آبتني کنندگان را مي پايد»، «اسکندر و 
حکماي هفت گانه»، «اسکندر و مرد زاهد» و « خليفه هارون 
در  نظامي  خمسة  از  ديگري  نسخة  به  متعلق  حمام»  در 

کتابخانة موزة بريتانيا ( ٩٠٠ق) . 
آثار مذکور حتي شامل آن دسته از نگاره هايي است 
که بناي معماري در حد بسيار نازل مطرح شده است، مانند 
شکل يک غار يا گوشه اي از برج و باروي يک قصر. در اين 
از بوستان سعدي  بر در مسجد»  نگارة «گدايي  پژوهش 
(تصوير٢٦)، با توجه به غناي تزيينات معماري به کار رفته در 

آن بررسي مي شود. 

نمود عناصر تزييني معماري در نگارة «گدايي بر در 
مسجد» و تطبيق آن با تزيينات بناهاي همزمان

بوستان سعدي موجود در دارالکتب قاهره مصر ازجمله 
براي  ٨٩٣ق  سال  در  هرات  در  مصورشده  کتاب هاي 
سلطان حسين بايقرا بود. اين نسخه، که به خط سلطانعلي 
مشهدي کتابت و توسط ياري مذّهب تذهيب شده، داراي 
دوازده نگاره است که يک سال بعد از کتابت به آن اضافه 
شده است. «شش نگاره از آن داراي سبک و شيوة واحدي 
هستند و از اين رو همة هنرشناسان در صحت انتساب آن ها 
به بهزاد هم داستان اند و به اين جهت اين چند قطعه مينياتور 

 Michaud,1996: 153  :تصوير15. مسجد جامع اصفهان، 851 ق مأخذ
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 Stierlin, 2002,76  :تصوير18: همان، مأخذ



اساس و مبناي قطعي هرگونه تحقيقي راجع به سبک و شيوة 
بهزاد شناخته مي شود و در شناخت تاريخ تحول نقاشي 
مينياتور بهزاد اهميت خاصي دارند» (آريان، ١٣٦٢: ٤٦). 
در اکثر اين نگاره ها، فضاي معماري بيش از پيكره ها نمود 
دارد. تاريخ اکثر نگاره ها در تزيينات بناها درج شده است. 
در اين ميان، نگارة «گدايي بر در مسجد» فضاي معماري 
شاخص تري را به نمايش مي گذارد. بهزاد با پرداختي ويژه 
به جزئيات ظريف مانند کاشي کاري صحنه هايي خارق العاده 
را به وجود آورده و سبک ويژة خود را به نمايش گذاشته 
است. نگارة مذکور با توجه به مرقوم بودن آن مي تواند براي 
تحليل سبک و نيز ساير آثار بهزاد در کل مکتب هرات دورة 

سلطان حسين بايقرا منبعي اصيل و موثق محسوب شود.
«تصوير کامل ساختمان با حياطي که از سمت خيابان 
محصور است از نيمة اول قرن نهم متداول شد. باوجوداين، 
بهزاد ساختار موجود را جمع بندي کرد و فضاي استقرار 

عناصر را گسترش داد» (م.اشرفي، ١٣٨٢: ١٠٠).
در اين نگاره، بهزاد تقريبًا مجموعة کامل يک مسجد را 
به تصوير کشيده است که آن را به لحاظ مفهومي مي توان 
با خطي افقي از باالي ديوار مسجد به دو قسمت بيروني و 

دروني تقسيم کرد. 
سردر ورودي مسجد نقش رابط بين اين دو ساحت را 
دارد. «بهزاد در تصويرگري اين حکايت مخاطب را آگاهي 
مي دهد که ورود به مسجد شرايطي را مي طلبد. نحوة استقرار 
پيکره ها در ترکيب بندي مسيري را طراحي مي کند که از مرد 
معتکف در پاي منبر شروع و در مسيري منحني در نهايت به 
گنبد منتهي و اوج مي گيرد. به کارگيري مجموعه اي از طاق هاي 

 تطبيق  نقوش  تزييني معماري دورة
تيموري  در آثار  کمال  الدين بهزاد با 
تأکيد بر نگارة «گدايي بر در مسجد»

جناغي نيز در هدايت چشم به سمت باال نقش مؤثري دارند» 
(اسکندري تربقان، ١٣٨٤: ١٠٢-٩٨).

 با توجه به نبود ساختاري قرينه در فضاي معماري 
موجود در تصوير، کمال الدين بهزاد با کوچک کردن متناسب 
پيکره هاي انساني و ساختمان ها، و با نکته سنجي درچگونگي 
استقرار آن ها در فضاي تصوير، عالوه بر عمق نمايي و ايجاد 
فضايي براي ساير عناصر مانند صحن و منبر، ساختاري 

متعادل را در نگاره برقرار مي کند. 
همچنين از تصويرکردن ديوار هاي جانبي پرهيز مي کند 
و براي نشان دادن عمق حياط در کنار صحن پيشين منبر را 

در دورنما مي آورد. 
منطقي  ارتباطي  تصوير  افقي  و  عمودي  خطوط  بين 
برقرار است و جاسازي عناصر و تزيينات با دقت خاص 
انجام گرفته است. ترکيب بندي کلي و استقرار فضا در نگاره 
را مي توان با نگارة «يوسف و زليخا» از همين نسخه مقايسه 
و  دوري  ديوار ها  تزيينات  در  درشت  و  ريز  «بافت  کرد. 
نزديکي را القا مي کند و همچنين تزيينات با نقوش هندسي و 
تذهيب عالوه بر اينکه نوعي آرايش صفحه است بر زمينه اي 
خاص نيز تأکيد مي کند (از جمله منبري که تمام تزيين آن 
با نقوش هندسي و رنگ گرم ترکيب شده). آنچه موجب 
غناي رنگ آميزي ساختمان شده است هم آميزي درجات 
مختلف رنگ ها و فراواني کاربرد رنگ طاليي است که تأثير 
است»  کرده  ايجاد  رنگ آميزي  در  درخشاني  خيره کنندة 

(م.اشرفي، ١٣٨٢: ١٠١).
در اين نگاره، شاهد ترکيبي بي نقص از نقوش هندسي، 
گياهي و کتيبه ها هستيم که بهزاد با بهره گيري بيشتر از 

تصوير١٩. آرامگاه خواجه عبداهللا انصاري، هرات، ٨٣١ ق،  مأخذ:  
ويلبر، گلمبک، ١٣٧٤ : ٧٢٦ .
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شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع ونام بناتاريخ

ديوار چپ جانبي ايوان آجري-فيروزه ايآرامگاه تومان آغا -سمرقند   ٨٠٨ق)
ورودي

ديوار زير ساق گنبدآجري-فيروزه ايآرامگاه شادي ملک آغا -سمرقندقرن٩

الجوردي-فيروزه اي-مسجد بي بي خانم -سمرقند٨-  ٨٠١ق
آجري

طاق نماهاي ديوار داخلي

جدول١-١. تطبيق نقوش هندسي ساق گنبد در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان:

جدول١-٢ تطبيق نقوش هندسي دور ايوان اصلي در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري هم زمان:
شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع ونام بناتاريخ

داخل ساق گنبدسبز-الجورديآرامگاه کوتلولک آغا - سمرقند  ٧٦١ق)

زير ساق گنبدطاليي-الجورديمسجد بي بي خانم-سمرقند٨-  ٨٠١ق

زير ساق گنبدطاليي-الجورديمسجد الغ بيگ-سمرقند ٢٣- ٨١٧ ق

حاشية داخلي دور ايوان غربيطاليي-الجورديمسجد جامع-اصفهان٩٢٦-٧٦٨ ق

شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

الجورد-فيروزه اي-مسجد جامع-نطنز٧٢١ ق
کرم

داخل محراب

جدول١-٣. تطبيق نقوش هندسي داخل محراب در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان

جدول ١-٤. تطبيق نقوش هندسي از ارة ايوان اصلي نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

داخل گنبدسبز-الجورديآرامگاه شادي ملک آغا-سمرقند٧٧٣ ق

داخل محرابآجري - الجورديگور امير-سمرقند٧-  ٨٠٣ق

داخل محرابفيروزه اي-آجريمسجد جامع-نطنز  ٧٢١ق

ديوار جانبي ايوان وروديالجوردي - آجريمسجد بي بي خانم-سمرقند٨-٨٠١ ق

آرامگاه خواجه عبداهللا انصاري -٣٢-  ٨٢٩ق
 هرات

از ارة پاييني ديوار حياطالجوردي - آجري



نقوش هندسي و اجراي آن ها در نهايت ظرافت فضاي واقعي 
يک مسجد را به تصوير کشيده است: 

١. نقوش هندسي 
نقوش هندسي ترسيم شده در اين تصوير نسبت به ساير آثار 
بهزاد که در آن ها فضاي معماري به تصوير کشيده شده 
است فضاي بيشتري را به خود اختصاص داده اند و انواع 
مختلفي از آن در سطوحي وسيع انتشار يافته اند. صرف نظر 
از سطح ديوارهاي مسجد، منبر بزرگي که در مرکز تصوير 
وجود دارد با نقوش هندسي متنوعي پوشيده شده است، اما 
نمي توان آن را جزو بناي معماري به حساب آورد. بنابراين 
تنها ۱۸درصد تزيينات بنا به نقوش هندسي اختصاص دارد 

(تصوير ٢٧).
جاگيري نقوش و رنگ هاي به کاررفته در آن با بناهاي 
نقوش  مثال،  براي  دارد.  زيادي  شباهت  دوره  اين  واقعي 
هندسي استفاده شده در ساق گنبد نگاره که به رنگ آجري 
رنگ آميزي شده است همانند آجرکاري هاي استفاده شده در 
ديوار زيرين ساق گنبد برخي آرامگاه هاي مجموعة شاه زنده 
مانند شادي ملک آغا و ديوارهاي جانبي ايوان ورودي آرامگاه 
تومان آغا (با آجر لعاب دار فيروزه اي) و همچنين طاق نماهاي 

 تطبيق  نقوش  تزييني معماري دورة
تيموري  در آثار  کمال  الدين بهزاد با 
تأکيد بر نگارة «گدايي بر در مسجد»

الجوردي،  غالب  (رنگ  بي بي خانم  مسجد  داخلي  ديوار 
فيروزه اي و آجري) در سمرقند است (جدول ١-١).

غالب  رنگ  با  که  اصلي  ايوان  دور  در  هندسي  فرم   
الجوردي و طاليي و نقوش گياهي پر شده تقليدي است از 
نمونه هاي مشابه آن در داخل ساق گنبد آرامگاه کوتلوک آغا 
(رنگ سبز و الجوردي) و در ساق گنبد مسجد بي بي خانم و 
الغ بيگ در سمرقند و همچنين حاشية داخلي دور ايوان غربي 
در مسجد جامع اصفهان با رنگ غالب طاليي و الجوردي 
که برخالف نگاره داخل فرم هندسي با خط پر شده است 

(جدول ١-٢).
 نقشي که در داخل محراب و در زير آن قرار گرفته 
با ترکيب رنگ سبز و زرد از تزيينات متداول در آن دوره 
است که نمونة بسيار شبيه به آن را در مسجد جامع نطنز و 
مانند خود نگاره در داخل محراب مي توان ديد، با اين تفاوت 
که رنگ به کاررفته در آن الجوردي و فيروزه اي متداول در 
آن دوره است که در ميان آجرکاري ساختمان قرار گرفته 
است (جدول ٣-١). نقش به کاررفته در ازارة ايوان اصلي با 
ترکيب رنگ سبز و الجوردي بيشترين شباهت را به تزيينات 
داخل گنبد در آرامگاه شادي ملک آغا (با رنگ مشابه)، تزيينات 

شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

داخل طاق نماهاي ايوان الجوردي-کرممسجد جامع کرمان٧٣٩ ق
ورودي

ديوار بين مناره و ايوان الجوردي-فيروزه ايمقبرة ابونصر پارسا-بلخ٨٦٥ ق
اصلي

جدول١-٥. تطبيق نقوش هندسي ديوارهاي جانبي طاق نماهاي ديوار بيروني در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان

شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع ونام بناتاريخ

لبة خارجي طاق ايوان طالييمسجد جامع ـ اصفهان٩٣٢-٣٢٠ ق
ورودي

جدول ١-٦. تطبيق نقوش هندسي حاشية طاق نماهاي ديوار بيروني در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان

شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

نماي خارجي هشتي زير گنبدآجري-الجورديمسجد بي بي خانم-سمرقند٨-٨٠١ ق

ديوار سمت چپآجري-فيروزه ايآرامگاه شيرين بيگ آغا-سمرقند  ٧٨٧ق

جدول١-٧.تطبيق نقوش هندسي ديوار بيروني در نگاره « گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
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محراب در داخل گور امير و مسجد جامع نطنز (با رنگ آجري 
و فيروزه اي)، ديوار جانبي ايوان ورودي مسجد بي بي خانم 
و همچنين تزيينات ازاره هاي پاييني ديوار حياط در آرامگاه 
خواجه عبداهللا انصاري در هرات با رنگ الجوردي و آجري 

دارد (جدول ١-٤).
طاق نماهاي  جانبي  ديوارهاي  در  ترسيم شده  نقوش   
با  فيروزي)  و  (الجوردي  رنگ  و  فرم  به لحاظ  بيروني 
نقوش هندسي ديوار بين مناره و ايوان اصلي در «مقبرة 
خواجه ابونصر پارسا» و داخل طاق نماهاي ايوان ورودي 
مسجد جامع کرمان (با رنگ الجوردي، کرم) هماهنگ است 

(جدول١-٥). 
که در حاشية  بسيار ظريف  فرم هندسي طاليي رنگ 
نقش هاي  از  کار رفته است  به  بيروني  ديوار  طاق نماهاي 
بسيار متداولي است که در کنار هر نوع تزييني قرار مي گيرد، 
اما يکدستي بافت آن سطحي کامًال يکنواخت را مي نماياند 
که با بررسي موشکافانه تر قابل تشخيص است، لذا به رغم 
استفادة مکرر از اين فرم در بناها تنها آن دسته از تصاوير 
که وضوح کامل تري داشتند قابليت تطابق با تزيينات نگاره را 
دارا بودند. از آن ميان به لبة خارجي ايوان ورودي مسجد 
جامع اصفهان مي توان اشاره کرد (جدول ١-٦). سقف رواق 
بيروني در ترکيبي هندسي از آجرکاري، که در ميان آن ها 
آجر لعاب دار الجوردي قرار گرفته، نيز از تزيينات متداول 
براي پوشش سطوح وسيع در اين دوره است که در اکثر بناها 
مانند نماي خارجي هشتي زير گنبد در مسجد بي بي خانم و 

ديوار سمت چپ آرامگاه شيرين بيگ آغا با ترکيب رنگ مشابه 
وجود دارد (جدول ١-٧).

٢. نقوش گياهي
از نقوش گياهي براي تزيين دور ايوان ها، محراب و حاشية 
کتيبه ها استفاده شده است (تصوير ٢٨). اين نقوش فضاي 
حدود  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  چشمگيري 
۱۹/۶درصد تزيينات کل بنا را شامل مي شود و بيشتر سطح 
ديوارهاي خارجي مسجد را پوشش داده  است. بهزاد با رعايت 
واقع گرايي (نقوش گياهي بيشتر براي تزيين ديوار بيروني 
مساجد استفاده مي شد) و اجرايي درنهايت ظرافت، بيشتر از 
آنکه بر داستان نگاره تأکيدي ويژه داشته باشد، توانايي خود 
را در تصويرکردن بنايي کامل و باشکوه به نمايش مي گذارد. 
اين مهارت نه تنها تزيين سطوح بلکه شناخت کامل فضاهاي 
يک مسجد را نيز شامل مي شود. نمونة بعضي از نقوش مانند 
حاشية باالي ايوان در اکثر بناها مانند لبة بيروني گنبد در 
آرامگاه تومان آغا با رنگ غالب الجوردي، تزيين طاق نماها 
رنگ  ترکيب  با  بي بي خانم  مسجد  در  گنبد  بيروني  لبة  و 
الجوردي و قرمز روشن و در سر در ايوان ورودي آرامگاه 
سيدمحمود در بخارا با رنگ غالب الجوردي، فيروزه اي و 
کرم وجود دارد (جدول ٢-١). نمونة تقريبًا مشابه از لچکي 
طاق ايوان اصلي را با ترکيب رنگي متفاوت در آرامگاه درب 

امام در اصفهان مي توان يافت (جدول ٢-٢). 
تزيين باالي رواق بيروني با ترکيب رنگ طاليي و سبز 
از ترکيب هاي متداول در اين دوره است که مشابه آن را 

تصوير٢١: آرامگاه ابونصر پارسا ، بلخ، ٨٦٥  ق مأخذ: 
Michaud:1996,69

تصوير22:  همان: 65 



 تطبيق  نقوش  تزييني معماري دورة
تيموري  در آثار  کمال  الدين بهزاد با 
تأکيد بر نگارة «گدايي بر در مسجد»

تصوير23.ضيافت در دربار سلطان حسين بايقرا، بوستان سعدي،  894  ق، دارالکتب قاهره، مصر، 21×5/30سانتي متر، مأخذ:
 Bahari, 1996: 102-103

جدول٢-١. تطبيق نقوش گياهي باالي ايوان اصلي در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

مسجد بي بي خانم-٨-٨٠١ ق
سمرقند

الجوردي-قرمز 
روشن

تزيين طاقنماهاي 
ديوار

مسجد بي بي خانم-٨-٨٠١ ق
سمرقند

تزيين لبة بيروني گنبدالجوردي

آرامگاه تومان آغا-٨٠٨ ق
سمرقند

لبة بيروني گنبدالجوردي

آرامگاه سيدمحمود-٨٥٢ ق
بخارا

الجوردي-فيروزه اي-
کرم

باالي در (ايوان) 
ورودي

جدول٢-٢. تطبيق نقوش گياهي ايوان اصلي در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
شكل نقش در نگارهشكل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

آرامگاه درب امام-857 ق
اصفهان

الجوردي-گل هاي 
نارنجي و سفيد

دور ايوان

شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

آرامگاه گور امير-٧-٨٠٣ ق
سمرقند

لبة پاييني کتيبة باالي فيروزه اي - طاليي
محراب

جدول٢-٣. تطبيق نقوش گياهي لبة بااليي رواق در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
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تصوير٢٤.يوسف و زليخا، بوستان سعدي، ٨٩٤ ق ، دارالکتب قاهره، 
مصر، ٢١×٣٠/٥سانتي متر، مأخذ:  همان، ١٠٩ 

ق،   ٨٩١ سعدي،  گلستان  کاشغري،  جوان  و  تصوير٢٥.سعدي 
اتحاديه هنر ليختن اشتاين، ژنو، ١٤/٩×١٨/٩ سانتي متر،  همان، ٨٤ 

تصوير٢٦.بوستان سعدي گدايي در مسجد دارالكتاب قاهره، مصر، 
٢١*٣٠ سانتي متر، ٨٩٤  ق مأخذ : همان:  ١٠٦

تصوير١-١. نسبت نقوش هندسي به كل فضاي معماري،مأخذ: 
نگارنده



کتيبه نگاري در نگارهکتيبه نگاري در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

مقبرة خواجه عبداهللا انصاري-٣٢-٨٢٩ ق
هرات

طاق ديوار ايوان الجوردي - خط کرم
شرقي

داخل ايوان الجوردي - فيروزه ايمسجدکبود -تبريز٨٦٩ ق
ورودي

جدول٣-٢. تطبيق کتيبه نگاري طاقنماي بيروني در نگاره « گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان

جدول٣-١. تطبيق کتيبه نگاري طاقنماي بيروني در نگاره « گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان

(جدول٢-٣).  يافت  مي توان  امير  گور  داخلي  تزيينات  در 
حاشيه هاي طاق نماهاي بيروني از نمونه هاي تکرارشده در 
آثار بهزاد است که به تزيينات دور ايوان گور امير و آرامگاه 
دارد  شباهت  بي بي خانم  مسجد  گنبد  ساق  و  تومان آغا 
(جدول٢-٤). نقوش قرارگرفته در لچکي هاي ديوار بيروني 
مسجد شباهت بسياري دارد با ديوارهاي بيروني آرامگاه 
توقلو تکين در سمرقند که به لحاظ رنگي نيز به آن بسيار 

نزديک است (جدول٢-٥).

٣. کتيبه نگاري
اگرچه اين نگاره فضاي مسجد را به تصوير مي کشد و در 
دورة تيموري نيز مانند همة ادوار اسالمي از خط به عنوان 
نمودار ظرف کالم الهي و براي متجلي ساختن معنويات در 
سطح بنا استفاده مي شد، بهزاد در اين نگاره نيز مانند ساير 
آثار خود بهره گيري از خط و کتيبه را پس از نقوش هندسي 
و گياهي در درجة سوم اهميت قرار داده است. فضاهاي 
تزيين يافته با کتيبه هاي متعدد در سطوح کوچک تري ترسيم 
شده است و نسبت آن را به ٣/٦درصد کل فضاي تزييني 

معماري کاهش داده است (تصوير٢٩). «از نکات قابل توجه 
اين  است.  تصوير  و  کالم  و شأن  مراتب  نگاره حفظ  در 
حساسيت و توجه حتي به حفظ مراتب کالم الهي و شعر که 

کالم انساني است مي انجامد.
 به عنوان مثال، کالم الهي همواره در متن نگاره و اغلب 
بر روي فضاهاي معماري بوده است که شأن و مرتبت آن 
حفظ گردد، اما اشعار که زبان انسان و بيان حال اوست 
اغلب در خارج از نگاره تحرير شده است» (رجبي، ١٣٨٠: 
٧٦٧). مضمون کتيبة قرارگرفته در ايوان اصلي، مانند بيشتر 
کتيبه هاي مورد استفادة بهزاد براي تزيين مساجد، مربوط به 
آية ١٨ از سورة جن است و بخشي از آيه نيز در صحن 
همجوار ادامه يافته است. اين کتيبه به لحاظ فرم و رنگ و 
نه مضمون با کتيبة ديوار بيروني آرامگاه شيرين بيگ آغا و 
سردر ورودي آرامگاه تومان آغا (با ترکيب رنگ الجوردي 
و سفيد) شباهت دارد (جدول٣-١). کتيبه به خط کوفي در 
طاق نماهاي ديوار بيروني از وضوح کافي برخوردار نيست، 
آرامگاه  ايوان هاي  در  را  آن  مشابه  تقريبا  نمونه هاي  اما 
خواجه عبداهللا انصاري در هرات با رنگ مشابه و در داخل 

جدول٢-٥. تطبيق نقوش گياهي داخل طاق نماي ديوار بيروني در نگارة «گدايي بر در مسجد» با تزيينات معماري همزمان
شکل نقش در نگارهشکل نقش در بنامحل نقشرنگ غالبنوع و نام بناتاريخ

آرامگاه توقلو تکين-٧٧٧ ق
سمرقند

ديوار چپ وروديالجوردي تيره-کرم

کتيبه نگاري در نگارهکتيبه نگاري در بنامحل نقشرنگ غالبنوع ونام بناتاريخ

آرامگاه شيرين بيگ آغا-۷۸۷ ق
سمرقند

الجوردي-گل قرمز-خط 
سفيد

ديوار بيروني

الجوردي-فيروزه اي-آرامگاه تومان آغا-سمرقند٨٠٨ ق
خط سفيد

سردر ورودي
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تصوير٢-٣. نسبت كتيبه به كل فضاي معماري، مأخذ:
 نگارنده

تصوير٢-١. نسبت نقوش گياهي به كل فضاي معماري، مأخذ:
 نگارنده

نتيجه
در نگاره هاي کمال الدين بهزاد، نقوشي تزييني بنا اغلب در آثار معماري واقعي نيز وجود دارند، اگرچه 
قرارگيري آن ها در تصوير در فضايي جديد و متفاوت با محل به کار گيري آن در آثار معماري است. 
بهزاد در برخي نگاره ها مانند «سعدي و جوان کاشغري» براي جاي دادن مضامين داستان با ديدي 
تمثيلي در ترکيب بندي نگاره از روايت واقعي داستان براي تزيين عناصر صحنه پيروي نکرده است و 
با واردکردن فرم ها و نقش مايه هاي معماري حکمت نهفته در داستان را به واسطة انتزاع و اثربخشي اين 
نقوش تحقق بخشيده است، اما در نگارة «گدايي بر در مسجد» بهره گيري از نقوش با مضمون واقع گرايانه 
داستان کامٌال هم جهت بوده و تزيينات آن چنان با بناهاي واقعي آن دوره منطبق است که معماري هويتي 
واقعي از مکان و زمان را بيان مي کند. نقوش هندسي و گياهي و همچنين حضور کتيبه ها که به عنوان 
بافتي سطوح بنا را پوشانده همان نقوِش بناهاي مذهبي به ويژه مساجد هم عصر خود است که بهترين 
و ظريف ترين آن ها براي غناي تصويرگري انتخاب شده اند و با ترکيب رنگي و تراکم نقش متناسب با 
فضاي نگاره در ترکيب بندي جاي گرفته اند. براي مثال، نقوش ظريف و متراکم اسليمي و ختايي با توازن 
فوق العاده ميان رنگ هاي ماليم آبي و سبز و رنگ هاي تند در ديوارهاي خارجي مسجد نوعي بعدنمايي 
را در تصوير ايجاد کرده است و در مقابل براي روايت موضوع داستان به شکلي غيرمستقيم و بسيار 
ماهرانه و همچنين معنويت بخشيدن به فضاي دروني مسجد کتيبه هاي قرآني پرنقش ونگار موجود در 
معماري بنا در فضاي تصوير وارد شده است. بهزاد براي تزيين عناصر جانبي تصوير مانند منبر از 
نقوش هندسي با ترکيب بندي بسيار ساده و همچنين رنگ بندي بسيار ماليم و يکنواخت استفاده کرده 

است و، باوجود واقع نمايي، آن ها را در درجة دوم اهميت قرار مي دهد.



بنابه تفکيک و تطبيق نقوش تزييني و دقت در ساختار آن ها، نقوش گياهي با اختصاص دادن  ۱۹/۶ 
درصد از فضاي معماري تصوير در اولويت و پس از آن نقوش هندسي با ۱۸درصد و تزيينات کتيبه اي 
با  ۳/۶ درصد قرار دارند. اکثر تزيينات به کاررفته به دست کمال الدين بهزاد ـ اعم از هندسي، گياهي و 
حتي کتيبه هاـ  از چند نوع محدود نقش مايه، ترکيب و ساختار هندسي فراتر نمي رود و او تنها با تغييراتي 
اندک در ترکيب بندي و رنگ آن ها طرحي جديد را متناسب با فضا و مضمون داستان ارائه مي دهد. 

بنابراين، در اين نگاره، ديدن نقوش به تنهايي نيز فضاي مسجد را در ذهن مخاطب تداعي خواهد کرد. 
حضور معماري و عناصرتزييني وابسته به آن در ترکيب يک نگاره به صورت واقع گرايانه (منطبق بر 
بناهاي موجود در آن دوره)، چه به منظور تصويرکردن داستان و چه براي پرکردن فضاي نگاره، 
شاخصي زماني را در ذهن بيننده تداعي مي کند و عالوه بر گونه اي اطالع رساني و تأکيدي بر شکوه و 
عظمت معماري آن دوره عاملي شد براي خلق آثار بي نظير کمال الدين بهزاد، که نه تنها در مکتب نگارگري 
هرات بلکه در مکتب هاي هنري بعدي به عنوان الگويي جاودانه براي به تصويرکشيدن تزيينات معماري 

در هنر کتاب آرايي قرار گرفت.
 

منابع و مآخذ
آريان، قمر. ١٣٦٢. کمال الدين بهزاد. تهران: هيرمند.

اسکندري تربقان، ايرج. ۱۳۸۳. هماهنگي طرح و تفکر در آثار کمال الدين بهزاد. رسالة دکتري پژوهش 
هنر، دانشگاه هنر تهران.

بلر، شيال و بلوم، جاناتان. ۱۳۸۵. هنر و معماري اسالمي. ترجمة اردشير اشراقي. تهران: سروش. 
پوپ، آرتورآپهام. ۱۳۸۴. سير و صور نقاشي ايران. ترجمة يعقوب آژند. تهران: مولي.

پوپ، آرتورآپهام. ۱۳۸۵. معماري ايران. ترجمة غالمحسين صدري افشار. تهران: اختران.
راکسبرگ، ديويد جي. ۱۳۸۲. «کمال الدين بهزاد و نقش او در نگارگري ايران». ترجمة مريم پزشکي 

خراساني. فصلنامة هنر، ٥٧: ٨٠-٦١.
رجبي، محمد. ١٣٨٠. «جلوه هاي آيات و اذکار در نگارگري اسالمي ايران»، مجموعه مقاالت و مطالعات 

ايراني، ٥: ٧٧-٦٥.
شايسته فر، مهناز. ۱۳۸۰. «کتيبه هاي اسالمي، تجلي کلمة علي در تزيين معماري»، کتاب ماه هنر، ۳۱ و 

.۶۸-۷۳ :۳۲
شراتو، امبرتو و گروبه، ارنست. ۱۳۷۶. تاريخ هنر ايران (٩)، هنر ايلخاني و تيموري. ترجمة يعقوب آژند. 

تهران: مولي.
شيرازي، علي اصغر. ۱۳۸۲. «شکوه معماري در آثار کمال الدين بهزاد»، هنرنامه، ١٨: ١١٨-٩٩.

م. اشرفي، م. ۱۳۸۲. بهزاد و شکل گيري مکتب مينياتور بخارا. ترجمة نسترن زندي. تهران: فرهنگستان هنر.
ماهرالنقش، محمود. ١٣٧٠. خط بنايي. تهران: سروش.

موسوي لر، اشرف. ۱۳۸۴. بررسي ابعاد گرافيکي نگارگري دورة تيموري با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد. رسالة دکتري پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

نصر، سيدحسين. ۱۳۷۰. «سنت اسالمي در معماري ايراني»، جاودانگي و هنر (مجموعه مقاالت). ترجمة 
سيدمحمد آويني. تهران: برگ.

ويلبر، دونالد و گلمبک، ليزا. ۱۳۷۴. معماري تيموري در ايران و توران. ترجمة محمديوسف کياني و 
کرامت اهللا افسر. تهران: ميراث فرهنگي.

Bahari, Ebadollah. 1996. Bihzad: Master of Persian Painting. London: I.B.Tauris.



شماره۲۵ بهار۹۲
۳۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

Blunt, Wilfrid. 1974. Isfahan, Pearl of Persia. London: Pallas Athene.

Finitskara,z (zoia). 1986. Smarkand, A Meuseum in the Open. Tashkent: Gafur 

Gulyam art and literature.

Michaud, Roland. 1996. Colour and Symbolism in Islamic Architecture: Eight 

Centuries of the tile-maker ,s art. London: Thames & Hudson.

Pegeorge, Gerard. 2001. Samarcande; Boukhara, Khiva, Flammarion, Stierlin, 

Henri, Islamic Art and Architecture (from Isfahan to Taj Mahal). london: Thaues & 

Hudson.



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

The Expression of Architectural Decorative Drawings In Kamal-Al-Din Behzad
,
s 

Works: The Painting «A Beggar at the Door of the Mosque»
Mahnaz Shayestehfar, PH.D,Associate professor,  Faculty of Arts, Tarbiat ModarresUniversity,Tehran,Iran.

Fatemeh Sedrehneshin, M.A.Student of  Islamic Arts, Faculty of Arts, TarbiatModarresUniversity,Tehran, Iran.

Reseaved:  2011/10/2         Accept:  2013/2/16

The outcome of the tremendous arrangements of artists like Kamal-Al-Din Behzad in the realm 

of painting at the end of ninth century was its association with architecture. The depiction of 

architectural spaces and decorative designs in paintings has its roots in great and glorious buildings 

surrounding artists. The ample decorations on the surface of buildings that enhanced their sense of 

unity and effectiveness, manifested even on the statues, clothing. Thus, even though the presence of 

architectural spaces was mainly as a result of the demands of the stories, the systematic and geometric 

structure of the architectural decorations changed also into an appropriate tool for color richness, 

strength of composition and concordance of components in paintings. Despite Behzad,s frequent use 

of architectural buildings, and especially the related decorations in his works, his paintings have been 

generally explored from the view point of the visual arts, aesthetics.  In this research, we will explain 

the artistic values of «A Beggar at the Door of the Mosque» painting in the realm of architecture and 

introduce the decorative designs contemporary with the painting. Also, we will analyze the influential 

values of these decorative elements and compare them with those decorations used in contemporary 

buildings in Samarkand, Herat, and Iran.

Goals of the current surveys including:

A) Comparison of decorative designs used in Architectural works of Timuridera, from viewpoint of 

structure, composition and color with decorative designs in painting 

B) Estimating the recurrence of each geometrical, vegetative or inscriptional decorative patterns in «A 

Beggar at the Door of the Mosque» painting.

C) Comparing the location of each architectural decorative pattern in «A Beggar at the Door of the 

Mosque» with their location in contemporary architectural buildings. 

The research method in this study is descriptive and analytical and necessary information are resulted 

from laboratory studies and documentations. The result of this study has shown that in the “mendicancy 

on mosque” painting, the decorations are in conformity with real buildings of that era, and we can 

declare that only the geometrical, vegetative and or line of the painting are drawn from architectural 

works, they are used in a similar combination and or in new spaces. Therefore, we can use the above-

named pictures as reliable and consistentsources of decorative designsfor current architecture.

Key words :  Architectural decorations, Timurid Era, Painting, Kamal-Al-Din Behzad, 

Sadi’sBustan . 
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