
 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1397، شماره 29 فصل بهار 

 

 هاینگاره به موضوعی نگرش با)هرات مکتب نگارگری در تیموری عهد کاریکاشی تزیینات نگاریواقع جایگاه بررسیعنوان مقاله: 

 (بهزاد

   
229 

 مکتب نگارگری در تیموری عهد کاریکاشی تزیینات نگاریواقع جایگاه بررسی

 (بهزاد هاینگاره به موضوعی نگرش با)هرات

 1 نیا صادقی سارا 

 2الهام حصاری

 چکیده 

 کمتر و ودهب آن شناسانهزیبایی جنبه از بیشتر شده، انجام هرات مکتب نگارگری آثار درباره تاکنون که مطالعاتی     

 معماری بازتاب مکتب، این هاینگاره در گرایانهواقع هایویژگی از یکی. استشده توجه آنها به گرایانهواقع منظر از

 شده ناشی فرضپیش این از هانگاره در تزیینی عناصر بررسی به وجهیتکم. است آنبه وابسته تزیینی عناصر و اسالمی

 دیدهگر تالش حاضر مقاله در. دارد بسیار فاصله مشهود واقعیت از و دهدمی نشان را مثال عالم عمدتا ایران نگارگری که

. شود هپرداخت بهزاد هاینگاره کاریکاشی تزیینات گراییواقع میزان بررسی به موجود، فرض پیش گذاشتن کنار با تا

 کاریاشیک تزیینات منظور بدین. است شده انجام ایکتابخانه هایداده مبنای بر و تحلیلی -توصیفی پژوهش انجام روش

 مشابه تزیینات با شده شناسایی تزیینات از یک هر میان سپس. است گرفته قرار تحلیل مورد و انتخاب بهزاد نگاره 8

 کاریکاشی تتزیینا اغلب که است آن بیانگر نتایج. است گرفته صورت تطبیقی مقایسه تیموری عهد از پابرجا بناهای در

 دهش برده کار به تزیینات رایج انواع و است تیموری دوران واقعی بناهای از متاثر رنگ و ساختار فرم، لحاظ از هانگاره

 از سپ و هندسی رنگتک هندسی، معرق لعاب، زیر هایکاشی ساختار، در دقت و تزیینی نقوش تطبیق با ها نگاره در

 ریتیمو عصر رایج هایکاریکاشی انواع از دیگر برخی که است حالی در این. باشد می رنگ هفت و آجر چینی¬گره آن

 .است نشده کاربرده به بهزاد های¬نگاره در بنایی و هندسی معقلی بوته، و گل معرق زیرلعاب، هندسی همچون

 اهداف پژوهش:

  های بهزادنگارهکاری تزیینات کاشیبررسی و مطالعه نقوش و  .1

 عصرشینات مورد استفاده در بناهای همیهای بهزاد با تزنگاره کاریتطبیق نقوش و تزیینات کاشی .2

 سواالت پژوهش 

 های بهزاد چیست؟ کاری در نگارهجایگاه و اهمیت استفاده از نقوش و تزیینات کاشی .1

ی های بهزاد با نقوش تزیینلحاظ فرم، رنگ و ساختار( در نگارهکاری)به میزان تطبیق نقوش تزیینی و کاشی .2

 بناهای معماری هم عصرش تا چه حد است؟

                                                           
  sadeghis@du.ac.ir.استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغاننویسنده رابط..1 

  elham.hessary@gmail.comالهام حصاری کارشناس ارشد معماری اننشگاه آزاد شیراز.. 2 
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 واژگان کلیدی:

 .تزیینات کاشی کاری، عهد تیموری، مکتب هرات، نگاره بهزاد، واقع گرایی

 مقدمه

ی اآنان به صورت فرهنگ شاهانهبا حکومت تیمور و جانشینان وی تالشی فراگیر انجام گرفت تا منابع هنری قلمرو   

وجود آید. از این رو، تیمور با ساخت بناهای باشکوه، عظیم و همچون تجلی هنر پیشینیان و همسایگان قلمرو خود به

های جواهرنشان بیاراید این ویژگی در تمامی قلمرو های باال توانست آثار پدید آمده را همچون پوششپرداخت هزینه

ه کاری رنگارنگ آراستجانشینان وی گسترش یافت و بناهای باشکوه و عظیم با نماهای کاشی تحت سیطره تیمور و

در  ای که(. هنر کاشی در عصر تیموری به زیبایی تمام تجلی یافته است. به گونه96: 1393شدند)تسلیمی و همکاران، 

عرق، چندرنگ زیر لعاب، هندسی لعابدار کاری زیبایی همچون انواع کاشی مبسیاری از بناهای این عصر، تزیینات کاشی

 (. 176: 1374شود)ویلبر و گلمبک، و هفت رنگ دیده می

ترین مکتب در دیگر سو هنر کتاب آرایی و نگارگری در این دوران به عصر طالیی خود وارد شد. آنچنان که کامل

وابسته از جمله خوشنویسی و جلدسازی نگارگری ایرانی به دلیل ایرانی بودن سبک و نیز گسترش و تعالی هنرهای 

پدید آمد. یکی از نگارگرانی که در توسعه هنر نگارگری در این دوره نقش بسیار مهمی ایفا کرد و پس از مانی مشهورترین 

نگارگر ایرانی شد، بهزاد است. بهزاد استاد آمودگری بود که در ترسیم نقوش تجریدی، هندسی، نقوش گل و گیاه و 

ها، سردرها، دیوارها و کتیبه ها سبک خاصی داشت و آنها را در ترکیب نهایی به نحوی دل انگیز تلفیق تذهیب کاشی

هایی که تا بیش از این ها و صحنه(. نوعی رئالیسم در کارهای او موجب شد که موضوع83: 1374کرد)حسن پور، می

قرار گیرند. در واقع به تصویر درآمدن فضاهای موضوع طراحی نبودند، همچون فضاهای معماری و شهرسازی مورد توجه 

نها بینانه نه تها به صورت واقعکاری،گره چینی، کتیبه نگاری و ... در نگارهمعماری و نقوش تزیینی آن همچون کاشی

ای برای به تصویر کشیدن تزیینات معماری کرد، بلکه الگوی جاودانهای تداعی میشاخص زمانی را در ذهن هر بیننده

(. پژوهش حاضر 36: 1392در هنر نگارگری مکتب هرات و سایر مکاتب هنری بعد از آن شد)شایسته فر و سدره نشین، 

رایی گکاری در تزیینات معماری عصر تیموری به شناخت میزان واقعسعی بر آن دارد تا با پرداختن به انواع متنوع کاشی

ها هکاری به کاربرده شده در نگاربندی انواع گوناگون تزیینات کاشیهای منتخب از بهزاد و طبقهاین تزیینات در نگاره

بپردازد. اهمیت و ضرورت این مقاله از جهت شناخت سیر تداوم عناصر تزیینی در معماری دوره تیموری و بررسی انواع 

 باشد. و محل قرارگیری هر یک از تزیینات کاشی کاری در بناها می

 

 چارچوب نظری 



 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1397، شماره 29 فصل بهار 

 

 هاینگاره به موضوعی نگرش با)هرات مکتب نگارگری در تیموری عهد کاریکاشی تزیینات نگاریواقع جایگاه بررسیعنوان مقاله: 

 (بهزاد

   
231 

رها هایی درباره نقاشی غرب باای دراز ندارد، اما چنین پژوهشه نقاشی ایرانی به منزله منبع تاریخی، پیشینهتوجه ب     

شناسانه و تاریخی درباره بهزاد یا به طور کلی ترین تحقیقات سبکترین و جدیصورت گرفته است. از این رو، عمده

 مکتب هرات، در دو دسته بندی کلی قابل بررسی است:

اند. این تحقیقات ابتدا توسط محققان غیر ایرانی آثاری که در آنها صرفا به مطالعه مکتب هرات و بهزاد پرداختهالف( 

شروع و سپس توسط پژوهشگران ایرانی ادامه یافته است. از میان هنرشناسان غیر ایرانی که بیش از همه در این زمینه 

نقاشی در اسالم، بررسی جایگاه هنر تصویرگری » ( با عنوان 1928)س آرنولدسر توما ؛توان به پژوهشاند، میتالش کرده

، بازیل «ای بر هنر پارسی از قرن هفتم میالدی به این سومقدمه(» 1930)، آرتور اپهام پوپ«در فرهنگ مسلمانان

نسخ ی در مورد هایبررسی( 62-1959، اگار بلوشه)«هنر اسالمی(» 1387، ارنست کونل)«نقاشی ایرانی(» 1369گری)

 : دوره ایلخانان و تیموریان یمرکز یدر ایران و آسیا یاسالم یهنر و معمار ( »2004)خطی و نگارگری ایرانی، شیال بلر

هایی انجام داده و آثاری لورسن بیلسون و ایوان اسکوچین اشاره کرد. از میان محققان ایرانی که پژوهش هایو پژوهش «

یری، نقی وزبه عالمه محمد قزوینی، کریم طاهرزاده، احمد سهیلی خوانساری، عیسی بهنام، علیتوان اند، میمنتشر کرده

  زاده تبریزی، اکبر تجویدی، قمر آریان و عبداله بهاری اشاره کرد.محمدعلی کریم

رین تاست. از مهمب( دسته دوم آثاری هستند که در آنها از نقاشی بهزاد به عنوان تاریخ معماری در تحقیق استفاده شده 

بررسی ابعاد گرافیکی »( با عنوان 1384پژوهش های ایرانیان در این عرصه، رساله دکتر اشرف السادات موسوی لر)

دادن نقش رنگ و ساختار است. این رساله در پی نشان« الدین بهزادنگارگری در دوره تیموری با تاکید بر آثار کمال

 یشترب هرچه تاثیرگذاری در نقوش این اهمیت بر و ساخته مطرح را معماری آثار سطوح تزیینات در رفته کار به هندسی

ای خاص از بخش دیگر مطالعات عموما محدود به نگاره .کندمی تاکید مخاطب بر معماری عناصر حاوی هاینگاره یا بنا

جامع سمرقند از نگاه کمال الدین مسجد »( با عنوان 1385ها، مقاله نوری شادمهانی)نگارگر است. یکی از این نمونه

گرایی بهزاد و تاثیر او از بناهای واقعی پیرامونش در آفرینش این نگاره پرداخته است. است که به بررسی واقع« بهزاد

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در این نگاره از قوه تخیل بهزاد در کمترین میزان بهره گرفته شده و بناهای 

تطبیق نقوش تزیینی معماری دوره تیموری »ای با عنوان بیشترین تاثیر را در خلق اثر داشته است. مقالهپیرامون وی 

( نیز پژوهشی است قابل 1392نوشته مهناز شایسته فر)« در آثار کمال الدین بهزاد با تاکید بر نگاره گدایی بر در مسجد

ار و ای نگاره به لحاظ ساختزیینی هندسی، گیاهی و کتیبهتوجه و هماهنگ با اهداف این تحقیق که به مقایسه نقوش ت

ها به گیاهی و همچنین حضور کتیبه ،نقوش هندسیبندی پرداخته است. نتایج این تحقیق نمایانگر آن است که ترکیب

عصر خود است که بهترین و همان نقوش بناهای مذهبی به ویژه مساجد هم ،عنوان بافتی که سطوح بنا را پوشانده

ری باتوجه به پیشینه ارائه شده، جنبه نوآو. اندبرای غنای تصویرگری انتخاب شدهگرایانه به صورت واقعها ترین آنظریف

عصر  کاری، بررسی وجود/عدم وجود انواع گوناگون تزیینات کاشیپژوهش حاضر نسبت به سایر مطالعات صورت گرفته

همچنین بر خالف سایر باشد. مانده از این عصر مینها با بناهای باقیهای بهزاد و تطبیق هر یک از آتیموری در نگاره
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نگاره به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار  8های دیگر که یک نگاره را مورد مطالعه قرار داده اند، در این پژوهش پژوهش

  اند.گرفته

 روش تحقیق

مرحله نخست، برای بررسی و تفسیر، ابتدا اشاراتی تحلیلی است. به این منظور در  -روش انجام پژوهش حاضر توصیفی

است و پس از معرفی بهزاد و کاری مکتب هرات شدهکوتاه به شرایط اجتماعی دوران تیموری، هنر تزیینات و کاشی

. استاثر منتخب از بهزاد پرداخته شده 8کاری های وی به تحلیل و تفسیر تزیینات کاشیمفاهیم معماری موجود در نگاره

ها، با تزیینات مشابه در بناهای واقعی هم زمان مقایسه و کاری نگارهدر مرحله بعد هر یک از انواع رایج تزیینات کاشی

 تطبیق داده شده است.

 کاری در دوره تیموریمعماری و تزیینات کاشی

 قی ایران بود. از اینمعماری شکوهمند تیموری نشان از واقعیاتی سیاسی داشت که مرکز ثقل آن، دقیقا در شمال شر 

های عمده در طراحی، همانند فنون ساختمانی و تزیین، عنوان منبع نوآوریجهت است که مناطق خراسان و ماورالنهر به

جانشین مناطق شمال غرب و مرکزی ایران گردید. ثروت، مکنت و حمایت هنری تیموریان به مرکز ایران هم راه یافت 

ایران همانند یزد و اصفهان مرمت گردید یا ابنیه جدیدی در آنجا ساخته شد. در مناطق  و آثار برخی از شهرهای مرکزی

مرکزی ایران نوع خاصی از معماری ایالتی پدید آمد که به سبک مرسوم در معماری ابر شهرهای شمال شرقی ایران، 

ناصر تزیینی در هنر معماری، اگرچه (. راه یافتن ع101: 1381مربوط، ولی کامال مجزا و مستقل از آن بود)بلر و بلوم، 

نمایی در معماری و نیز غنای قبل از دوره تیموریان آغاز شده بود، هم زمان با حکومت تیموریان، عظمت و سترگ

ای که هیچ یک از بناهای مهم گونه(. به21: 1392فر، ای دست یافت)شایستهسابقهآن به شکوه بیتزیینات وابسته به

ن تری از کاربرد آتوان یافت که فاقد تزیینات باشند. تزیین معماری عصر تیموری هدف وسیعرا نمیهجری  9و  8قرن 

تر در معماری غربی داشته است. در حالی که بعضی از انواع تزیین در بناهای تیموری خطوط معماری را برجسته

(. هنر تزیینات که میراث گذشته 286: 1374 ای دیگر بر دریافت کلی بنا می افزودند)ویلبر و گلمبک،ساختند، پارهمی

 د. کاری نایل شسابقه چه در زمینه نقاشی و چه در زمینه نازکبود، در این عصر در آسیای میانه به کمال و تنوعی بی

کاری الوان تزیین یافته و نماهایشان با آجرهای لعابدار، اند، عمدتا با کاشیبناهایی که در طی این سده احداث شده

برخی از انواع تزیینات در  شدند. همچنینهای صورتی رنگ و موزائیک آراسته میکاری شده، کاشیهای کندهسفالینه

( و برخی دیگر همچون تزیینات 52: 1387)چنکووا،  کاری شده()مثل آجر لعابدار برجستهاین دوران کنار گذاشته شدند

های شاند و رجوپیافتند که تمام سطوح بنا را میگاه چنان گسترش میرنگی به طور قطعی رواج یافتند. این تزیینات چند

شد. این مصالح در تزیینات داخلی بناها نیز آجر، زیر پوششی درخشان که چون زرهی از یاقوت و فیروزه بود، ناپدید می

دوران ایجاد فضایی بود (. در واقع، منظور از ساخت بناها در این 10-9: 1372شدند )پوگاخبکوا و خاکیموف، دیده می

(. از 215: 1386که سراسر آن جلب توجه کند، نه آنکه تمام تمرکز معطوف به قسمت خاصی از بنا باشد)هیلن براند، 
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سرای، مسجد ابونصر پارسا در بلخ )تصویر (،کاخ آق1-2بی خانوم در سمرقند)تصاویرتوان به مدرسه بیمیان این بناها می

                     ( اشاره کرد.4امیر)تصویر  های مشرف به حیاط گوردروازه( و 3

 کاریکاشی

کاری در عصر تیموری به زیبایی تمام تجلی یافته است. در بسیاری از بناهای مذهبی و غیر مذهبی این هنر کاشی     

اند و خطاطی و خوشنویسی روی کاشی آراسته شدهها با ، سردر ورودی و حتی مناره1عصر گنبد، ایوان، طاق نما، ازاره

کاری انگیز کاشی(. انواع تقریبا حیرت21: 1392کاشی نیز در آرایش بناهای مذهبی عمومیت یافته است)شایسته فر، 

طور کلی، گردد. اما بهبندی جامع آنها به صورت انواع کوچک و محدود میدر معماری تیموری مانع از مقوله طبقه

 

ق 808 -802بی خانم، سمرقند، . مسجد بی1تصویر   

) ArtHut.co  (  

  

تصویر  

ق،  808-802. مسجد بی بی خانم، سمرقند، 2
)Stierlin, 2006: 22( 

 

ArtHut.co:ماخذ 

  ق 586. آرامگاه ابونصر پارسا، بلخ، 3تصویر

)Michaud, 1996: 69( 

 

 

ق 808. گور امیر، سمرقند، 4تصویر    
)ArtHut.co( 
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، 3کاری منفرد به شکل زیرلعابی؛ کاشی2توان در سه گروه شامل: کاشی معرقکاری در این دوران را میهای کاشیتکنیک

کاری در توسعه کاشی (.137: 1386ندی نمود)اوکین، بهای بنایی تقسیمرنگ و شیوهو لعاب نقاشی تک 4رنگهفت

ویژه در شرق ایران فعاالنه داشته و در گسترش آن بهتری معرق استادکاران و هنرمندان دوره تیموری نقش مهم

هربائی ای و تیره، زرد کها شامل رنگ سیاه، بادمجانی، سفید، آبی فیروزهاند. کاشی معرق با گستره کاملی از رنگکوشیده

را پدید  یریهای فراوان درخشندگی چشمگو مایل به قرمز، پرتقالی و سبز، با مقیاسی کوچک یا بزرگ، بر الگوها و طرح

ی اهای لعابی معرق اغلب به رنگ های فیروزههایی از کاشیآورد. در بسیاری از بناها، سطوح سترگ و عظیم با روکشمی

 های آبی و سفید در خصوص نقششود. همچنین کاشیهای سفید تزیین یافت میو آبی سیر و همراه با قطعات کتیبه

و  5هاها، مقرنسای، طاقچههای مدور و زاویهرفت و سطوح مسطح، ستونکار میای ملهم از خط کوفی بههای آرایهمایه

شت گها بارها و بارها تکرار میشد. این نقش مایههای معرق پوشیده میدرون گنبد با تزیین ماهرانه و عمیقی از اسلیمی

 گرفت. ای قرار میهای کتیبههای چندپره و یا قابها درون قابو اغلب طرح

 
 ق 808.آرامگاه تومان آغا، سمرقند،5تصویر 

)Finitskaira, 1986: 123( 

اریخی ینی و ساختمانی در بیشتر بناهای تیشود. این عنصر تزینی از کف اتاق تا ارتفاع یک متری گفته مییا روکش حفاظتی دیوار به حاشیة تزازاره ی -1

: 1393)شجاع نوری و اسماعیلی جاغرق،  نی متداول در هر دوره هماهنگ استییو عناصر تزلف آن با سبک معماری های مختشود و گونهایران دیده می

49). 

ای که قبال تهیه شده و از مجموع آن های مختلف طبق طرح و نقشههای کوچک یا بزرگ سفال لعاب دار به اندازهمعرق کاری عبارت است از قطعه -2

(. نظر به اینکه اجرای نقش، رنج و زحمت 63: 1348آید)سپنتا، شود و کلیه آن به یک قطعه واحد در میمی قطعات که در پهلو یا در میان یکدیگر چسبیده

 (. 5: 1385شده است )زمرشیدی، گفته می« معرق»فراوان داشت، لذا به وجه تسمیه عرق ریختن، به آن 

 :Degeorge et al., 2002: 103; Porter, 1995) شوندمیی خوانده می با نام کاشیهای زیرلعابالهای ساخته شده در تمدن اسگروهی از کاشی -3

ای به هاند. همچنین با توجه به تعدد رنگپوشاند، نام زیر لعابی یا زیر نقش نیز به آنها دادهیه لعاب شفاف روی رنگها را میالدر این دسته چون یک  (15

 .اندنیز خوانده شده (26: 1387)آلن، ا عنوان رنگارنگ یا الوان اند بهای دیگر داشتهکار رفته در نقوش که نسبت به کاشی

متر است که در کنار یکدیگر قرار سانتی 15*15های خشت یعنی چهارگوش نشات گرفته و اندازه آن رنگ که شهرت بسیاری دارد از کاشیکاشی هفت -4

 (.1381)ماهرالنقش، دهند تا لعاب پخته شود برده، حرارت مینمایند، سپس به کوره آمیزی میگرفته و نقش مورد نظر را روی آن رنگ

است که در آن هر  کاشی و گچ یا آجر ها، باها و درگاهروی ایوان گنبدهاینیم یا هابدگن زیربندی آذینی در ای پیش کردگی یا تاقچهونهمقرنس گ -5

 .نشیند تا درگاه به هم آیدها از رده زیرین خود پیش میرده از تاقچه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
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: 1374کرد)ویلبر و گلمبک،  توان مشاهدهمی 6اولین نمونه چنین تزییناتی را در مجموعه بناهای شاه زنده سمرقند

های تیمور و جانشینان ویژه در هرات، بخارا و سمرقند پایتخت(. همچنین در بسیاری از بناهای مذهبی و مدارس، به315

ق(  808) 7ه ق(، آرامگاه تومان آغا 725باشند. بناهایی چون مدرسه امامی آذربایجان)وی، مزین به کاشی معرق می

ه ق( و ... از جمله بناهایی هستند که با کاشی معرق تزیین  821) 8ه ق(، مسجد گوهرشاد 848نا)(، مسجد موال5)تصویر

نیز از آجر معرق آبی روشن، آبی سیر و آجر  9آغا(. گنبد خارجی آرامگاه شیرین بیگ17-18: 1362اند)کیانی، شده

موری گاه نمونه کاشی هندسی لعابداری در بناهای عصر تی (22: 1392لعاب صیقل یافته پوشیده است)شایسته فر،بی

ا شامل ههای این نوع کاشیکار رفته است. رنگشود که بر روی آنها تزیینات دیگری، مثل طالکاری و نقاشی بهدیده می

ناهای های اکثر بها معموال در اطاقکاریگونه کاشیباشند. اینآبی روشن، آبی سیر، زرد، اخرایی، سبز، سیاه و سفید می

ه اند آرامگاه خواجکار برده شدهکاری در آنها بهرفت. از جمله بناهایی که این سبک کاشیمهم، در قسمت ازاره به کار می

باشند. همچنین در شماری از بناهای احمد یسوی، خانقاه شاهرخ در دامغان، مسجد موالنا در تایباد، مسجد گازارگاه می

اند. بقعه تقی الدین دادا در بندرآباد، مسجد دار ساخته شدهاز جنس کاشی لعاب هاییها و نردهیزد و مجاور آن ازاره

-176: 1374ها هستند)ویلبر و گلمبک، ابوالمعالی یزد، مسجد سرریگ یزد و مسجد میرچخماق یزد نیز از این نمونه

ای در بناهایی همچون تههای هندسی و یا گل و بورنگ زیر لعابی است که در طرحهای چند(. گونه دیگر کاشی179

های بیگ و مناره، آرامگاه امیرحسین، مسجد جامع تیمور، مدرسه غیاثیه خرگرد، مدرسه الغ10آغاآرامگاه شادی ملک

ق( کلیه نماهای داخل و خارج 773-785آغا)شود. به طور مثال در آرامگاه شادی ملکحسین بایقرا در هرات دیده می

ای ههای طاق ورودی، ترنجهای چندرنگ زیر لعابی در لچکیاست. کاشیکاشی پوشیده شدههای متنوعی از بنا با سبک

: 1392ها در این بنا آبی روشن، سیاه و سفید است)شایسته فر، کار رفته و غالب رنگها بهمدور ازاره و در بعضی از کتیبه

در تزیین بناهای ایران « هفت رنگ»یا « خشتی»(. در اواخر دوره تیموری نوع دیگری از کاشی معروف به کاشی22

ها کاشی گونههای معرق شد. شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران سبب شد تا اینکم جایگزین کاشیمتداول گردید و کم

: 1362رواج پیدا کنند؛ چراکه از نظر اقتصادی با هزینه کمتر و از جهت زمان ساخت وقت کمتری نیاز داشت)کیانی، 

19 .) 

ان ومجموعه در شمال شهر سمرقند، بر روی تپه افراسیاب که از شیب جنوبی آن ارتفاع می گیرد، واقع شده است. امروزه از سوی جنوب از طریق ایاین  -6

 (.688: 1374باشکوهی بدان راه می یابند. جنب این دروازه یا درگاه، بناهایی است که اکنون کاربری موزه دارند)ویلبر و گلمبک، 

 ( ArtHut.co یافت )منبع: وفات میالدی  1405بوده است که در سال آغا یکی از همسران تیمور تومان  -7

ر ب پوپ مسجد گوهرشاد را هشتمین بنای زیبای جهان و بزرگترین بنای تاریخی ایران می داند و کریستین ویلسن آن را دوازدهمین بنای مهم جهان -8

؛ 198: 1365هجری ساخته شده است)پوپ،  821میالدی/  1418د آغا، همسر شاهرخ تیموری در سال می شمارد. این بنای عظیم به دستور گوهرشا

 (.509: 1374ویلسن، 

 9- شیرین بکا آغا خواهر تیمور بوده است.

 شادملک از دیگر بناهایاین مجموعه به وسیله خواهر بزرگ تیمور ترکان آغا برای دخترش که به مرگ نابهنگام درگذشت، ساخته شده است. آرامگاه  -10

بک مجموعه، از شرایط بهتری برخوردار است و درخشان ترین پوشش کاشی اوائل عهد تیموری را به نمایش می دهد. کلیه نماهای داخل و خارج با س

 (.317: 1374متنوعی از کاشی پوشیده شده است )ویلبر و گلمبک، 
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ای و الجوردی، سرخ تیره و زرد ل شده بود که شامل آبی فیروزهها در عصر تیموری از دو تا هفت رنگ تشکیاین کاشی

این  .11ودشکار رفته، دیده میها از یکدیگر بهای لعابی با رنگ سیاه منگنزی که برای تشخیص رنگکدر، همه در زمینه

ها دو بار پخت نیاز کردند. گرچه تهیه این کاشیهای مشابه با کاشی معرق تولید میها و رنگها را در طرحنوع کاشی

کاری، مسجد های تزیین این نوع کاشینمونه  ترینشد. یکی از برجستهتر تمام میتر و ارزانداشت، ولی بسیار سریع

ق( در سمرقند است. سر در ورودی و ایوان مقصوره دارای اسپرهایی از جنس کاشی معرق و 801-808بی خانم)بی

رنگ است. گنبدهای کوچک جانبی در باالی چند ردیف مقرنس روی کاشی هفتترکیبشان )درآجر تراش و سنگ( و 

هایی به خط نسخ در طرح هزار بافت قرار دارند که چندگونگی ای از کاشی آبی روشن و کتیبهگریوهای گنبد استوانه

 (6-7()تصاویر 95: 1378دهند)بلر و بلوم، غنی تزیین در دوره تیموری را نشان می

                             
                           )ArtHut.co )راست(ق808-802. مسجد بی بی خانم، سمرقند، 6تصویر  )  

)     Finitskaira, 1986: 21) )چپ(ق808-802. کاشی کاری مسجد بی بی خانم سمرقند، 7تصویر                                    

  های بهزادنگارههای تزیینات نگارگری در شاخصه

ای های از وسایل و روشمکتب هنری که در نیمه نخست سده نهم در هرات برپا شد، زبانی پرمایه، تحول و گنجینه     

هنری را به ارث برد. اغلب مورخان و محققان هنر ایران معتقدند که این مکتب نقطه اوجی در نقاشی ایران است و 

های هنری دست پیدا کرده بودند که نه تنها مکاتب و هنرمندان ماقبل خود را تحت تواناییای از هنرمندان آن به درجه

-111: 1384ها نیز در دامنه تاثیراتشان قرار داشتند)گودرزی، تاثیر قرار دادند؛ بلکه هنرمندان و مکاتب اعصار بعد از آن

که دوره پسین مکتب هرات را باید عصر وی  الدین بهزاد استترین هنرمندان این مکتب کمال(. یکی از شاخص112

دار را از فرهنگ خود های ریشهها و اندیشههای کلیدی و سنتی، طرحنامید. وی هنرمندی بود که موضوعات، نقش مایه

به میراث برد و تاریخ به او این فرصت را داد که در به کمال رساندن هنر نگارگری به عنوان هنرمندی منتخب جاودان 

 (. 98: 1382کسبرگ، ا)ربماند

اند. حداقل دو الگو به کار رفته است، یکی چهار ها به کار بردههای پائینی بین ایوانینی گوشه دار و قوسبرای ابزارهای تزی نگ رارکاشی های هفت-11

 (.244-225: 1386های یکسره و دیگری طرحی دو شبکه ای صاف از ساقه های پرگل)اوکین، پره
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در  «نگاریواقع»یا « گراییواقع»ن برخورداری از تخیلی قوی و پربار، از جمله هنرمندانی بود که به نوعی بهزاد در عی

دید با وضوح کامل تشخیص های خاص و ظریف آنچه را که میو توانست حالتخلق آثار تمایل داشته است 

داد، دارای فضاهای یک رویداد واقعی را نشان میهای خیالی، از آثار او عالوه بر اینکه صحنه(. Bahair, 1996: 47دهد)

دید  (.84-81: 1384شدند)پاکباز، پر تحرک و الهام گرفته از زندگی روزمره بود که تا قبل از او در آثار ایرانی دیده نمی

ل ی قابآمیزی و ترکیب بندی در اغلب آثار وهایش در زمینه طراحی، رنگتازه او نسبت به طبیعت و معماری و نوآوری

وان تساخت. بنابراین میتشخیص است. نزد او معماری و طبیعت نه صرفا پس زمینه، بل محیط قهرمان داستان را می

انست، دای برای رنگ و لعاب بخشیدن به آثار خویش نمیگفت که بهزاد استفاده از نقوش تزیینی معماری را صرفا وسیله

ازه در ها و ابداع نگرشی تگیری از نوآوریه همین تزیینات معماری و با بهرهبلکه عالوه بر میل به تزیین نگاره به واسط

ی، داد. در آثار وگرایانه نهفته در آثار معماری پیوند میهای خویش را با سنت واقععرصه نگارگری، دنیای خیالی نگاره

نی از این رو، استفاده از عناصر تزیی تمام تزیینات نیز با توجه به هندسه مبنایی و شکل معماری آنها ترکیب شده است.

چینی در فضای تصویر و کاری و پخش سطوح رنگی حاصل از آنها، تذهیب و گرهدر آثار معماری مانند نقوش کاشی

ها و زمین به هماهنگی اجزا و استحکام های زنده و درخشان سایر عناصر تصویر مانند لباس پیکرهآمیزی آنها با رنگهم

به فضای رویداد و جزئیاتی « سعدی و جوان کاشغری»هایی نظیرانجامد. به طور مثال در داستانبندی میدر ترکیب

های معماری حکمت نهفته در ها و نقش مایهمانند شکل بنا در متن پرداخته نشده است اما بهزاد با وارد کردن فرم

 (.27-26: 1392ت)شایسته فر، داستان را به واسطه انتزاع و اثربخشی این نقوش تحقق بخشیده اس

 هاشیوه انتخاب نگاره

های اند و نامش را بر نگارهبه شهرت بهزاد در طی قرون متمادی، افراد بسیاری کارهای او را تقلید کردهبا توجه      

( در طی یک 1392)فر های او کار دشواری است. دکتر مهناز شایستهاند. از این رو، تمییز دادن نگارهشماری گذاشتهبی

الدین بهزاد که عناصری از معماری نگاره مکتب هرات از آثار منسوب، متعلق یا تحت مدیریت هنری کمال 23بررسی، 

های بوستان سعدی و خمسه در آنها مطرح شده، را شناسایی نموده است. فلذا، از آنجا که اوج نوآوری بهزاد را در نگاره

نگاره انتخابی که بیشترین میزان تزیینات معماری را دارا بودند، به عنوان  23نگاره از  8، تعداد توان یافتمی نظامی

های مورد بررسی انتخاب شدند. این آثار منتخب در سالهایی پدید آمدند که بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا نمونه

 ردازد.پمینگاره منتخب  8( به معرفی 1کرد. جدول )و در یک محیط خردمندانه کار می
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 نگاره های منتخب .1جدول

 
   

 مرد جوان میان بالغین. 1نگاره

 ه.ق.  878، بوستان سعدی

 (149: 4138، امین پور )

. مجلس جشن در حضور سلطان 2نگاره

 893حسین بایقرا، بوستان سعدی، 

 (185: 1383، )گرابار اولگه.ق. 

اغوای یوسف به وسیله . 3نگاره

 ه.ق. 893، سعدیزلیخا، بوستان 

 (147: 4138، امین پور )

جدل فقیهان، بوستان . 4نگاره

 ه.ق. 894، سعدی

 (146: 4138، )امین پور

    
 . به قتل رسانیدن خسرو5نگاره

 ه.ق.  894خمسه نظامی، 

 (65: 1382)حسینی راد، 

 . مامون در حمام6نگاره

 ه.ق. 899خمسه نظامی، 

 (86: 1385) گری بازیل، 

 . زنان در حال شنا7نگاره

 ه.ق. 899خمسه نظامی، 

 (172: 1383) گرابار اولگ، 

 . لیلی و مجنون در مکتب8نگاره

 ه.ق. 899خمسه نظامی، 

 (82: 1385) گری بازیل، 

 )منبع: نگارندگان(
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 ارگری مکتب هراتکاری و نگتزیینات کاشینگاری در جایگاه واقع

های بهزاد در این دوره مرتبط با بناهای گرایی نگارهبیشترین میزان واقع     

آرامگاه و امثال آن مشهود بوده و در سایر بناها  مذهبی اعم از مساجد، مدارس یا

اند، مصداق موجودی هایی که در اثر گذر زمان حاصل آمدهغالبا به سبب تخریب

باشد. در مجموع ترکیب برای مقایسه با واقعیت معماری تیموری در اختیار نمی

ی هایهای موجود، دو گروه عمده بناتزیینی کلیه بناهای شناسایی شده در نگاره

کاری شده)بدون توجه به نوع کاشی( و بناهایی با نمود با ترکیب و نمود کاشی

ان توهایی از هر دو را میبندی هستند که نمونهمرکب آجر و کاشی قابل تقسیم

 در مجموعه شاه زنده سمرقند یافت. 

(که 2باشد)جدولکاری معرق هندسی میگروه اول تزیینات بررسی شده،کاشی

هایی از شده کاشی در اشکال هندسی است و غالبا در رنگبریده شامل قطعات

طیف آبی، سفید، مشکی، سبز و زرد با نظم هندسی تکرار شونده در کنار یکدیگر 

است. از نظر ها استفاده شدهبندی دور آنها در نگارههای بناها و قابو تنها در ازاره

وان تها میه در این نگارهکاری شناسایی شدپذیری انواع تزیینات کاشیقیاس

های معرق هندسی جزو انواعی هستند که بیشترین قابلیت چنین گفت که کاشی

را در مقام مقایسه با بناهای برجای مانده از دوره تیموری دارا بوده و مشابه تزیینات 

توان در بناهایی نظیر زیارتگاه محمد شناسایی شده در مجموعه مطالعه شده را می

(، مسجد امیر 8لولید در آزادان هرات، مجموعه شاه زنده سمرقند)تصویرابن ابوا

خضرشاه یزد، مسجد جامع ورزنه، مسجد جامع یزد و بسیاری دیگر از بناهای 

های معرق گل و برجای مانده از دوره تیموری مشاهده نمود. اما در رابطه با کاشی

یینات از این دست در بوته موضوع با اندکی دشواری مواجه بوده و شناسایی تز

 .باشدهای نقش زیر لعاب جز با حدس و گمان امکان پذیر نمیمقایسه با کاشی

ده شده های استفاها و نقش مایهتشخیص این نوع از تزیین به واسطه کیفیت نگاره

است. با وجود این با در نظر های نوع زیر لعاب تقریبا غیرممکن بودهدر آن از کاشی

نوع از تزیینات در معماری دوره تیموری، تصور این نکته چندان  گرفتن غلبه این

دور از ذهن نیست که نگارگر نیز قطعا بر این امر واقف بوده و تنها به دالیل فنی 

است. در هر صورت این نوع از تزیینات تر این نوع تزیین معذور بودهاز ارائه واضح

بیگ مع یزد، مسجد الغرا در معماری تیموری در بناهایی همچون مسجد جا

 

کاری معرق هندسی ازاره یکی  . نمونه کاشی 8تصویر 

 (alamy.com) از بناهای مجموعه شاه زنده سمرقند

 

. کاشی کاری معرق گل و بوته ایوان مقصوره  9تصویر

 (22: 1392آل شیخ، مسجد گوهرشاد)

 



 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1397، شماره 29 فصل بهار 

 

 هاینگاره به موضوعی نگرش با)هرات مکتب نگارگری در تیموری عهد کاریکاشی تزیینات نگاریواقع جایگاه بررسیعنوان مقاله: 

 (بهزاد

   
240 

( و بسیاری دیگر 9مسجد جامع ورزنه، مسجد جامع گوهرشاد)تصویر سمرقند،

 (.181: 1389توان سراغ گرفت)توتون چی، از بناهای برجامانده این دوران می

های ( نیز با حضور در تمامی نگاره3تزیینات کاشی نقش زیرلعاب)جدول

-بناها ایفا نموده است. در تمامی نگارهای در تزیینات مطالعه شده، نقش عمده

های منتخب به جز در دو مورد که آن هم به صورت ترکیبی و به عنوان 

شود کار رفته، دیده می( به3و  1اری شده)شماره کهای معرقهای ازارهحاشیه

ندی بهای قابکاری تنها در سردر بناها، دیوارها و کتیبهکه این نوع کاشی

ا استفاده شده و البته به سبب ماهیت نقش در نگارگری امکان هشده دور ایوان

تشخیص آن از نوع تزیینات معرق گل و بوته وجود ندارد. بنابراین ممکن است 

که در بسیاری از موارد منظور نگارگر از تصویر تزیینی معرق بوده باشد که 

ه سطهای زیرلعاب به واباشد. همچنین کاشییقابل تشخیص برای بیننده نم

توانند در قالب چند زیر گروه تقسیم های استفاده شده در آنها میتنوع رنگ

ها همگی در گردند اما به سبب عدم امکان تشخیص ظرایف کار از روی نگاره

ها اغلب ها که در نگارهاند. این کاشییک نوع کلی نقش زیرلعاب خالصه شده

ید، قرمز، زرد، نارنجی یا به رنگ آبی تیره یا الجوردی با نقوشی به رنگ سف

اند تا اندازه زیادی قابل انطباق با اصل آنها در بناهای باقی سیاه نقش شده

های آن را تقریبا در تمامی بناهای برجای مانده از مانده بوده و مصداق

(، آرامگاه شادملک، 10تیموریان همچون بقعه استاد علی در سمرقند)تصویر

های حسین بایقرا بیگ، منارهرد، مدرسه الغمسجد جامع تیمور، مدرسه خرگ

-های هندسی زیرلعاب نیز از جمله کاشیوان یافت. کاشیتدر هرات و ... می

هایی هستند که مصداق واقعی برای مقایسه آنها چندان قابل اعتنا نبوده و 

ها نیز نمونه بارزی برای آن مشاهده نشده است. این تزیینات البته در نگاره

های بیرونی بقعه خواجه احمد توان در ازارهبسیار خوبی از آن را می که نمونه

( مشاهده نمود، ترکیبی از گچ، خاک 11یسوی در ترکستان قزاقستان)تصویر

های نقش زیرلعاب هندسی شکل است. این نوع تزیینات رنگی با کاشی

-دههایی به نوع تزیینی که از آن با عنوان معقلی ساده یاد شهمچنین شباهت

رنگ که تنها کاری هندسی تککاشی(.183: 1389است را دارند)توتونچی، 

قابل مشاهده است، به غیر از گنبد بنا که به شکل مستطیل تزیین  8در نگاره 

رنگ در ضلعی منظم و تکهای شششده، در تمامی موارد دیگر شامل کاشی

های سبز، آبی و صورتی در باشد که همگی آنها با طیفی از رنگکنار هم می

 

. نمونه کاشی کاری زیرلعاب بقعه استاد علی در  10تصویر 

 (alamy.com) سمرقند

 

. ازاره های بیرونی بقعه خواجه احمد یسوی در  11تصویر 

 (alamy.com)ترکستان قزاقستان

. ازاره کاشی هندسی تک رنگ مسجد جامع  12تصویر

 (yazd.ir )یزد
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وان در ترنگ را در اشکال شش ضلعی میاند. تزیینات کاشی هندسی تکورد استفاده قرار گرفتهازاره بنا و امتداد آن م

(، مسجد امیر چخماق، مسجد امام مشهد، مسجد امیر خضرشاه یزد مشاهده نمود 12های مسجد جامع یزد)تصویرازاره

از آن در دوره ایلخانی است که در دوره دست آمده از گنبد سلطانیه، شاهدی بر تداوم استفاده های بهکه البته نمونه

ر توان دتیموری نیز جایگاه خود را حفظ نموده است. ضمن آنکه نمونه هایی با اشکال هندسی پیچیده تر را نیز می

توان برای آن از اصطالح تزیینات آجر ( که البته می5چینی آجر و کاشی)جدولگره های بقعه صوفی گازرگاه جست.ازاره

اشد؛ که بز استفاده کرد، شامل ترکیب قطعات آجر و کاشی با نظم هندسی نسبتا پیچیده در کنار یکدیگر میو کاشی نی

های هندسی با نقش زیرلعاب یکی شود. این نوع از تزیینات در کنار کاشینگاره این تزیینات را شامل می 3مجموعا 

های باقی مانده تیموری کاری بسیار دشوار و به نوعی دیگر از انواعی هستند که یافتن مصداقی برای آن در میان بنا

غیرممکن است. با وجود این نوع نقش مایه انتخاب شده توسط نگارگر نقش آشنایی است که کار تفسیر چگونگی استفاده 

 نماید. تر میاز این نوع تزیین را آسان

 توان دریافت که نوع ترکیب اجزا تزیینیمی ستون تزیینی در مسجد جامع نطنزکاری معرقی از یک نیماز نمونه کاشی

است که نمونه شاخصی برای  7و چیدمان آنها در کنار یکدیگر تا حد زیادی مشابه اشکال تزیینی ایجاد شده در نگاره 

جود وچینی آجر و کاشی یاد شده است. ولیکن در این امر نیز مشکلی بهآن چیزی است که در این پژوهش به عنوان گره

که پوشاندن پهنه وسیعی چون دیوار یک بنا، ولو در یک ضلع و یا ترکیبی از آجر و کاشی اگر نه محال د و آن اینآیمی

که چنین در نظر بگیریم که نگارگر از چنین ترکیبی فقط به عنوان یک بر خواهد بود. مگرآنکه بسیار دشوار و زمان

 3توان دریافت که این شیوه تزیینی حداقل در ای تصویر شده میعامل زیباشناسانه سود جسته باشد. با نگاهی به بناه

ده واقع امر نسبتا معمولی بوگرایی نگارگر)حداقل در کلیت ظاهری بنا( بهنگاره تکرار شده است و در صورت تصور واقع

رفه لحاظ صچینی آجر و کاشی به بایست مصادیق مطلوبی برآن وجود داشته باشد. چنانچه تصور کنیم که گرهو می

ناختی شاقتصادی و زمانی امری نچندان ممکن بوده شاید بتوانیم تصور کنیم که بهزاد برای افزودن به جنبه زیبایی

چنین ترکیبی از آجر و کاشی و کاستن از سادگی ظاهری آن اقدام به ایجاد یک شیوه تزیینی مرکب از نمونه کاشی 

نام شاه زنده سمرقند نموده تا بدین ترتیب نمونه آجر و کاشی بنای گم معرق هندسی ارائه شده از مسجد جامع نطنز با

( که تنها در دورتادور 6رنگ )جدولکاری هفتکاشی (.184: 1389های تزیینی نگاره خود بیافزاید)توتونچی، بر جنبه

با توجه به  ست کهکاری ااستفاده شده است، یکی دیگر از انواع کاشی 7حاشیه بام و سردر ورودی ساختمان نگاره 

تر جایگزین آن شد. تر و سریعتکنیک ارزان به عنوان ی معرق، در اواخر قرن نهم هجریهاگیر بودن نصب کاشیوقت

 در بسیاری از بناهایود و به سرعت های مختلف و متعددی را بر روی کاشی ممکن ساخته باین تکنیک، ترکیب رنگ

. ه.ق تکمیل شده یاد کرد 846توان از مدرسه غیاثیه خردگرد که در سالنمونه، میعنوان که به رواج یافتتیموریان 

کاشی معقلی هندسی که شامل ترکیب آجر و کاشی با اساس الگوی شطرنجی است و همچنین معقلی خط بنایی که 

بخشیده است، از آن تری بهها معنای عمیقاساسی همچون معقلی هندسی با این تفاوت که در این مورد خط نوشته

های منتخب بهزاد اصال به تصویر های تزیینی معماری تیموری بوده است که در نگارهدیگر انواع رایج و شاخص شیوه

توان از آن به عنوان مصداقی های برجای مانده از دوره تیموری که میشک یکی از بارزترین نمونهاند. بیکشیده نشده
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باشد می بیگ در ازبکستانبنای بقعه خواجه احمد یسوی در ترکستان و دیگری مدرسه الغ برای این نوع تزیینات نام برد،

 که بدون نیاز به هیچ توضیح و تفسیری خود به خوبی گویای همه زوایای این شیوه تزیینی هستند.

ب جداول مختلف کاری موجود در آثار، انواع مختلف تزیینات در قالدر این بخش، با استناد به تزیینات کاشی     

 اند.بندی و مورد مطالعه موردی قرار گرفتهدسته

کاشی کاری معرق .2جدول  

شماره  شکل نقش در نگاره موقعیت در نگاره نوع نقش ترکیبات رنگی

 نگاره

ق
ی معر

ی کار
 کاش

 هندسی گیاهی

 
 ازاره دیوارهای بنا   --

 

1 

 ازاره پائین دیوار بنا   -- 

 

 

 

2 
 قاب بندی ردیف فوقانی ازاره   -- 

 

 

 ازاره های ایوان طبقه دوم   --

 
  

 

 

 

 

3 
 

 ازاره های پاگرد اول    --

 

 
 ازاره محراب ایوان طبقه سوم   --

 
 

 
 ازاره های ایوان طبقه سوم   --

 
 

 

 ازاره های اطاق طبقه سوم   --

 

 
 ازاره ایوان   --

 

 

 

4 

 
فضای داخلی ایوانازاره    --  

 

 
 ازاره ایوان   --
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 ازاره فضای داخل ایوان   --

 

5 

 
 سکوی جلوی ایوان   --

 

 لبه سکو بخش رخت کن   -- 

 

 

 

 

6  
ازاره دیوار روبه رویی بخش رخت    --

 کن
 

 

--   

  
ازاره کاشی کاری شده بخش 

 استحمام
 

 
لعاب کاشی کاری نقش زیر.3جدول  

رنگ  ترکیبات رنگی

 کتیبه

 نقش

 گیاهی

شماره  شکل نقش در نگاره موقعیت در نگاره نوع نقش

 نگاره

ش 
ی نق

ی کار
کاش

زیر
 

ب
لعا

 

 کتیبه گیاهی

 

 1   نوار باریک دور ازاره سنگی --   گل و بوته --

 

 حاشیه سر در ورودی حیاط --   گل و بوته --

 

 
-  اسلیمی طالیی

- 

 دورتادور حاشیه باالیی دیوار  

 

2 

 

 دورتادور ایوان طبقه دوم     گل و بوته سفید 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 دورتادور ایوان طبقه سوم --   گل و بوته --

 

 
 کتیبه حاشیه پشت بام     اسلیمی طالیی

 
 

 
اسلیمی و  --

 ختایی

 قاب بندی دور ازاره پاگرد --  
 

 

اسلیمی و  --

 ختایی

 طاق نمای ورودی ایوان سوم --  
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اسلیمی و  --

 ختایی

 سکوی پیشخوان ایوان دوم --  

 
 

 

 سفید

 

اسلیمی و 

 ختایی

کتیبه قاب بندی شده دور تا دور     

  ایوان

 

 

 

4 

 
 کتیبه مستطیل شکل ایوان     اسلیمی طالیی

 

 
کاشی کاری دورتادور ازاره داخل  --   گل و بوته --

 ایوان
 

 

کتیبه قاب بندی شده دورتادور      گل و بوته سفید

  ایوان

  

 

 

 

 

5  
 کتیبه باالی درب داخلی ایوان     اسلیمی سفید

  

 

 دورتادور ازاره و در داخل ایوان --   گل و بوته --

 
 

 
 حاشیه باالیی دیوارها --   اسلیمی --

  

 
 سر در ورودی حمام --   اسلیمی --

 

 

6 

 

اسلیمی و  --

 ختایی

دیوار سکو کوتاه آجری بخش  --  

  استحمام

 
 طاق نمای باالی در ورودی   -- اسلیمی --

 

7 
 

 
 طاق نمای باالی محراب   -- اسلیمی --

 

 

8 

 )ماخذ: نگارندگان(
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. کاشی کاری هندسی تک رنگ4جدول  

در نگاره شکل نقش موقعیت در نگاره نوع  ترکیبات رنگی شماره  

 نگاره

گ
ک رن

ی ت
ی هندس

 کاش

 
 ازاره دیوار داخلی ایوان کاشی هندسی سبز رنگ

 

 
 
 
 
8 

 
 ازاره داخل محراب کاشی هندسی آبی رنگ

 

 

 قاب دور ازاره داخل محراب کاشی هندسی صورتی رنگ

 

 
سبز رنگکاشی هندسی   گنبد بنا 

 

 
طاق نمای جلوی آبخوری)سمت  کاشی هندسی سبز رنگ

  راست(
 )ماخذ: نگارندگان(

گره چینی آجر و کاشی .5جدول  

شماره  شکل نقش در نگاره موقعیت در نگاره نوع  ترکیبات رنگی کاشی

 نگاره

ی
ی آجر و کاش

 گره چین

 

آجر+ بندهای کاشیترکیب   دیوارهای بنا 

 

1 

 

 دیوارهای بنا ترکیب آجر + بندهای کاشی

 

 

 

7 

 

 بدنه کاله فرنگی چند ضلعی ترکیب آجر + کاشی

 

 

 دیوارهای بنا ترکیب آجر+ بندهای کاشی

 

 

8 

 

 ازاره آبخوری)سمت راست( ترکیب آجر + کاشی

 
 )ماخذ: نگارندگان(
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 جدول6. کاشی کاری هفت رنگ 

رنگ  ترکیبات رنگی کاشی

 کتیبه

نقش 

 گیاهی

شماره  شکل نقش در نگاره موقعیت در نگاره نوع نقش  

 نگاره

گ
ت رن

ی هف
ش

 کا

 کتیبه گیاهی

 
 دورتادور حاشیه بام     اسلیمی سفید

  

 
7 

 
 سر در ورودی ساختمان     اسلیمی سفید

 

 
کاشی کاری شده کتیبه      اسلیمی سفید

  باالی طاق نما محراب

 
 
8 

 

کتیبه کاشی کاری شده      اسلیمی سفید

 باالی دیوار

 
 )ماخذ: نگارندگان(

 گیرینتیجه

بهزاد نگارگر نامی قرن نهم هجری در عین برخورداری از یک دنیای خیالی سرشار، از جمله هنرمندانی است که به      

ا، دقت هندی مناسب اجزا نگاره، تنوع رنگبگرایی در ترکیبواقعیت عینی هم توجه بسیار داشته است و گرایش به واقع

های نگارگری استفاده از تزیینات مختلف معماری در آثار وی، اوج قلهدر ساختار هندسی معماری و جایابی و تنوع 

های وی، به تصویر درآوردن نقوش تزیینی گرایانه در نگارههای هنری واقعپیماید. یکی از ویژگیمکتب هرات را می

ای او هخاص در نگارهکاری به طور گرایی در بکارگیری تزیینات معماری به طور عام و کاشیباشد. واقعکاری میکاشی

های سایر نگارگران مکتب هرات جلوه یافت؛ بلکه در مکاتب هنری بعدی نیز به عنوان الگویی جاودانه نه تنها در نگاره

بهزاد  های منتخبهای صورت گرفته، نگارهبرای به تصویر کشیدن این نقوش در هنر نگارگری شد. با توجه به بررسی

بندی انواع تزیینات در دو گروه به فضاهای باز بیرون بنا مربوط بوده و از نظر نوع ترکیبهمگی  6و  3به جز دو نگاره

ای هکاری شده و بناهایی با نماهای ترکیبی کاشی و آجر در کنار یکدیگر تقسیم شده و سایه روشننمای صرفا کاشی

رعایت تناسبات و ایجاد عمق در چارچوب  های منتسب به ویبدیع و زیبایی را بوجود آورده است. تقریبا در همه نگاره

-کاری نیز به عنوان بافتی که سطوح نما را میاند. نقوش تزیینی کاشیاضالع بناها از موفقیت مطلوبی برخوردار بوده

ند. با اعصر خود است که در بهترین ترکیب رنگی و تراکم نقش تصویر شدهپوشاند، همانند نقوش بناهای باقی مانده هم

کاری، نقوش زیر لعاب در اولویت اول قرار داشته و پس ها براساس انواع گوناگون کاشیبه تفکیک تزیینات نگارهتوجه 

رنگ قرار دارند. کاشی نقش رنگ، گره سازی آجر و کاشی و تزیینات هفتاز آن نقوش معرق هندسی، هندسی تک

رنگ با قرارگیری در ازاره و ندسی در ازاره، هندسی تکزیرلعاب با قرارگیری در دیوارها و سردربناها، تزیینات معرق ه
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اند، اغلب در همان محل قرارگیری در آثار رنگ که در حاشیه بام و سردربناها قرار گرفتهگنبد و نهایتا کاشی هفت

نگی و رباشند. این تزیینات تقریبا با ترکیب عصر خود میمعماری واقعی وجود دارند و تقریبا منطبق نقوش بناهای هم

ری همچون کااند. این درحالی است که برخی از انواع دیگر کاشیها جای گرفتهبندی نگارهتراکم نقشی مشابه در ترکیب

ند، در انقوش هندسی زیرلعاب، معرق گل و بوته، معقلی هندسی و خط بنایی که در بناهای آن دوره بسیار متداول بوده

 ت. ها ترسیم نگردیده اسهیچ یک از نگاره

 شناسیکتاب

  . چاپ اول. تهران: انتشارات هیرمند.کمال الدین بهزاد(. 1362آریان، قمر. )

می: سفالگری در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانی در موزه آشمولین السفالگری اس (.1387) .آلن، جیمز

 .میسالموسسه مطالعات هنر ا :تهرانچاپ اول.  .ترجمه مهناز شایسته فر .آکسفورد

. پایان نامه مقطع کارشناسی بررسی نقوش در کاشی های منتخب آستان قدس رضوی(. 1392آل شیخ، ریحانه.)

 http://blog.khanetarrahan.ir ارشد رشته ارتباط تصویری. پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران.

 اول. تهران: انتشارات یهان. . چاپمجنون از دیدگاه کمال الدین بهزاد و محمد زمان(. 1384امین پور، ثریا.)

. ترجمه علی آخشینی. چاپ اول. مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش معماری تیموری در خراسان(. 1386اوکین، برنارد.)

 های اسالمی.

تهران : سازمان مطالعه . ترجمه یعقوب آژند. چاپ اول. (1هنر و معماری اسالمی )(. 1378بلر، شیال و بلوم، جاناتان. )

 .کتب علوم انسانی دانشگاه ها) سمت(، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران وتدوین

انتشارات تهران: (. ترجمه اردشیر نراقی. چاپ اول. 2هنر و معماری اسالمی )(. 1381بلر، شیال و بلوم، جاناتان. )

 سروش.

 انتشارات زرین و سیمین.. چاپ چهارم. تهران: نقاشی ایران از دیرباز تا کنون(. 1384پاکباز، رویین. )

 . ترجمه کرامت اهلل افسر. چاپ اول. ارومیه: انتشارات بهارستان.معماری ایران(. 1365پوپ، آرتور. )

 .بررسی باستان شناختی تزیینات وابسته به معماری در نگارگری های عصر تیموری(. 1389توتونچی، فهیمه. )

 شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان پایان

(. شاهکارهای معماری آسیای میانه. ترجمه داوود طبایی. چاپ اول. تهران: 1387چنکووا، پوکا وگالینا، آناتولیونا. )

 انتشارات فرهنگستان هنر.

دی. چاپ اول. تهران: وزارت . ترجمه ناهید کرم زنهنر در آسیای مرکزی(. 1372پوگاخبکوا، گالینا و خاکیموف، اکبر. )

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. چاپ چهارم. تهران: شرکت چاپ و تاریخ هنر ایران(. 1393تسلیمی، نصراهلل و نیکویی، مجید و منوچهری، ماندانا. )

 نشر کتاب های درسی ایران.
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 ت فرهنگستان هنر.. چاپ اول. تهران: انتشارایادنامه کمال الدین بهزاد(. 1382حسینی راد، عبدالمجید.)

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات چهارطاق.فضاهای معماری و شهری در نگارگری ایرانی(. 1389سلطان زاده، حسین. )

 . چاپ اول. تهران: انتشارات شرکت افست.هنر کاشی کاری ایران(. 1362کیانی، محمد یوسف. )

 مهرداد وحدتی. چاپ اول. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.. ترجمه مروری بر نگارگری ایران(. 1383گرابار، اولگ.)

 . ترجمه عربعلی شروه. چاپ دوم. تهران: انتشارات دنیای نو.نقاشی ایران(، 1385گری، بازیل. )

 . چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.تاریخ نگارگری ایران از آغاز تا عصر حاضر(. 1384گودرزی دیباج، مرتضی. )

 . چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.کاشی و کاربرد آن(. 1381د. )ماهرالنقش، محمو

بررسی ابعاد گرافیکی نگارگری دوران تیموری با تاکید بر آثار کمال الدین (. 1384موسوی لر، اشرف السادات.)

 . رساله دکتری پژوهش هنر. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.بهزاد

محمدیوسف  و ترجمه کرامت اهلل افسر .معماری تیموری در ایران و توران .(1374)و گلمبک، لیزا.  ویلبر، دونالد نیوتن

 سازمان میراث فرهنگی کشور.تهران: چاپ اول.  .کیانی

 . ترجمه عبداهلل فریار. چاپ اول. تهران: انتشارات یساولی.تاریخ صنایع ایران(. 1374ویلسن، کریستین. )

. ترجمه اردشیر اشراقی. چاپ سوم. تهران: فرهنگستان هنر معماری اسالمیهنر و (. 1386هیلن براند، رابرت. )

 جمهوری اسالمی ایران)روزنه(.

 مقاالت

 .183-172: 2. شماره نشریه هنرهای تجسمی(. چگونگی پارادایم شدن مکتب هرات. 1377حسن پور، محسن. )

دو (. نگارگری ایران در دوران تیموری)عصر طالیی نگارگری ایران(. 1391زرین ایل، مهدی و کارگر جهرمی، وحید.)

 .177-143: 4. شماره فصلنامه تاریخ نو

ه فصلنام(. کمال الدین بهزاد و نقش او در نگارگری ایران. ترجمه مریم پزشکی خراسانی. 1382راکسبرگ، دیوید جی. )

 .157-121: 102. شماره هنر

رشد -نشریه هنر و معماری(. دوره های شکل گیری کاشی کاری معرق در بناهای ایران. 1385زمرشیدی، حسین. )

 .11-8: 4. شماره آموزش هنر

 .معارف اسالمی سازمان اوقاف -نشریه فلسفه و کالم(. کاشی و معرق اسالمی در ایران. 1348سپنتا، عبدالحسین. )

 .69-65: 9شماره 

دو فصلنامه علمی (. تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی. 1388ته فر، مهناز. )شایس

 .104-79: 1. شمارهپژوهشی مطالعات هنر اسالمی
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(. تطبیق نقوش تزیینی معماری دوره تیموری در آثار کمال الدین بهزاد 1392شایسته فر، مهناز و سدره نشین، فاطمه. )

 .38-25:18. شماره فصلنامه علمی پژوهشی نگره«. گدایی بر در مسجد»اره با تاکید بر نگ

. مجله جلوه هنر(. ازاره، محافظی زیبا بر دیوارهای گذشته. 1393شجاع نوری، نیکو و اسماعیلی جاغرق، مرضیه. )

 .62-49: 12شماره 

 .18-14: 16. شماره هنرمجله گلستان (. دست و کار و ماده در ساختن کاخ خورنق. 1388مدرسی، جواد. )

 .92-81: 1. شماره گلستان هنر(. مسجد جامع سمرقند از نگاه کمال الدین بهزاد. 1384نوری شادمهانی، رضا.)
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Abstract  

The studies conducted so far on the Herat school’s painting were more related to the 

aesthetic aspects and paid rarely attention to them in realistic perspective. One of the 

realistic features in paintings of the school was the reflection of Islamic architecture and 

decorative elements attached to it. Little attention to investigate the decorative elements 
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in paintings stems from this presumption that Iran’s painting mostly shows the world of 

Ideas and is far from the visible reality. In this paper, it is attempted to investigate the 

realism of tiling decorations of the Behzad’s paintings by removing the existing 

presumption. The present study seeks to answer the question that what extent is the status 

of using the motifs and tiling decorations in Behzad’s paintings and their adapting to 

decorative motifs of its contemporary architectural monuments’ tiling? The research 

method is descriptive and analytical based on library data. For this purpose, 8 Behzad’s 

paintings were selected and their tiling decorations have been analyzed. Then, the 

comparative comparison was performed among each type of the decorations identified 

with the same decorations in established monuments of the Timurid era. Results indicate 

that most tiling decorations of paintings are affected by the real monuments of the 

Timurid era in terms of form, structure and color, and the common types of decoration 

used in paintings are under glazed tiles, geometric faience mosaic, geometric 

monochrome and then brick’s Girihchini and painted tile through matching the 

decorative motifs and the accuracy of structure, while some other common types of the 

Timurid era’s tiling such as geometrical under glazed, mosaic floral, geometric Moaqely 

and masonry ones have not been used in Behzad’s paintings. 

Article goals 

1. Investigating and studying the designs and decorations of tiling works of Behzad's 

drawings 

2. Comparison of designs and decoration of tiling works of Behzad's paintings with 

decorations used in buildings of the same era. 

Article questions 

1. What is the position and importance of using tiles decorations in Behzad's 

paintings? 

2. What is the matching rate of decorative motifs and tiles in Behzad's paintings 

with decorative motifs of the architectural monuments of his era? 

Key Words: Behzad’s painting, Herat school’s, realistic status, Tiling decorations, 

 Timurid era’s.  

 

 


