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نمود کتيبه هاي معماري در نگاره هاي ايراني
تحليلي بر نمونه هاي مکتب هرات و آثار بهزاد
رباب فغفوري

*

دکترای فلسفه هنر از دانشگاه امام رضا (ع) ،مشهد (نویسنده مسئول)
**
حسن بلخاري قهي

دانشيارگروه مطالعات عالي هنر ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران

تاریخ دریافت مقاله 94/10/23:تاریخ پذیرش نهایی95/3/26:

چکیــــده:
نگارگري ایرانی صحنه هم سخني هنرهايي چون نقاشي ،شعر ،خوشنويسي و معماري است که مسير تکامل خود را در مکاتب مختلف
دوره اسالمي ،به ويژه از عصر ايلخاني تا اوايل صفوي پيموده است .پايه این نگارگری بر ذهنيت و دنياي غيرمشهود استوار است و
عناصر تزييني و معماري آن بر اصول محتوايي و معنوي خاصي تکيه دارند .پژوهش حاضر با هدف بيان جايگاه و اهميت هنر کتيبه
نگاري در معماری اسالمي و نمود آن در فضای نگاره های ایرانی تدوین یافته و به جهت کمیت باالی استفاده از کتیبه ها در نگاره
های مکتب هرات و آثار بهزاد ،به تبیین و تحلیل مصادیق مختلف آنها می پردازد .پرسش اصلی آن است که نمود کتيبه ها در بناهاي
مصور نگاره هاي این مکتب چه تأثيري در فهم داستان و معنويت خاص حاکم بر ساختار کلي اثر دارد؟ این کتیبه ها از سویی به لحاظ
مضمون و اثرگذاري خود نیز با نمونه هاي به کار رفته در بناهاي هم عصر ايران و هرات در دوره تيموري تطبيق داده مي شوند .روش
انجام پژوهش به شيوه تحليلي ،تطبيقي و تاريخي است و براي تجزيه و تحليل نهايي اطالعات بدست آمده از روش استقراي علمي
استفاده شده است .منابع مورد نیاز نیز از طريق مطالعات کتابخانه اي بدست آمده است .نتايج تحقیق نشان می دهند که تزيينات کتيبه
اي موجود در فضای معماری نگاره ها عالوه بر باال بردن زيبايي و ارزش بصري آنها بر انتقال مفاهيم داستان مصور شده تأثيرگذار
هستند و بروز نوعي «رئاليسم معنوي» را در کارهاي هنرمندان دوره تيموري به ويژه بهزاد نشان مي دهند .تطابق اين عناصر با تزيينات
کتيبه اي بناهاي هم عصر نيز بر انطباق و پيوند ساختاري و مضموني آنها تأکيد دارد و تأییدی بر ویژگی خاص واقع گرایی آثار بهزاد
است که با درایتی تام از کتيبه هاي معماري به عنوان تزييناتي اصيل و مستند در جهت نقش آفريني در هنری مستقل چون نگارگری
بهره برده است.

** hasan.bolkhari@ut.ac.ir

* r.faghfuri@imamreza.ac.ir
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 .1مقدمه

تزیینی در بناهاي مصور نگاره هاي ايراني چه تأثيري در فهم
داستان و معنويت خاص حاکم بر ساختار کلي نگاره ها دارد.
فرض ما این است که این تزیینات خوانش محتوای اثر را از
طريق ايجاد ساختارهاي مجاور و تنظيم سطوح تسهيل مي
کنند و با ايجاد شبکه اي پيچيده از انواع مضامين متفاوت،
موجب اصالت نيرومند و ارزش زيبايي شناسانه مينياتور ايراني
مي شوند .ضرورت انجام اين پژوهش ناشي از تحليل ابعاد
ساختاري و فضای نگاره هاي ايراني از منظري جديد است
و نتايج آن با اصول زيبايي شناسي هنر کتيبه نگاري و هنر
نگارگري مطابقت تام دارد .اهميت اين پژوهش از آن جهت
است که باب هاي جديدي را جهت مطالعات آتي در حوزه
نگارگري و تأثيرگذاري ساير هنرها بر اين هنر اصیل مي
گشايد و هدف از آن پاسخ گويي به سواالت زير است:
مهمترين کارکرد تزیینات کتيبه ای واقع بر معماري بناهاي
اسالمي کدام است؟
آيا کتيبه هاي مصور شده در فضاي نگاره هاي ايراني نيز
همين کارکرد را برعهده دارند؟
نمود کتيبه های معماری در آثار نگارگری چه تناسب ،و چه
تأثيري در معناي برآمده از موضوع نقاشي و اثربخشي آن
دارند؟
مهم ترين مضامين مطرح در اين کتيبه ها ،و الگوي واقعي
آنها با توجه به کتيبه هاي موجود در فضاي معماري بناهاي
هم عصر کدام است؟
 .1 -1روش شناسي تحقيق

روش انجام اين پژوهش به شيوه تحليلي ،تطبيقي و تاريخي
است و براي تجزيه و تحليل نهايي اطالعات بدست آمده
از روش استقراي علمي استفاده شده است؛ بدين معنا که با
کنار هم قرار دادن اطالعات جزئي ،نتايج کلي حاصل گرديده
است .از اين رو در وهله نخست به بررسي هنر کتيبه نگاري
در معماري اسالمي به لحاظ تاريخي ،انواع تقسيم بندي
موضوعي ،و اهميت و کارکردهاي متنوع آن مي پردازيم و
در گام بعد با معرفي هنر نگارگري ايراني و انواع مکاتب آن
نگاره هايي از مکتب هرات را در دوره تیموری مورد تحليل
قرار مي دهيم .از ويژگي هاي نقاشي اين دوره ارایه مفهوم
جديدي از فضا است و برحسب مطالعات میدانی و پژوهش
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تزيين در هنر و معماري اسالمي برسازنده فضاي قدسي و
ابزار يا بياني تصويري براي شرافت بخشيدن به ماده است تا
به افق هاي برتر اعتالء يابد و رنگ و هويت معنايي و فوق
طبيعي يافته و داراي ابعاد معنوي و الوهي گردد .اين شرافت
بخشي به ماده موجب مي گردد تا در دنياي اسالم « آثار
زيباي هنري از خود هنرمندان ماندگارتر باشند و شايد بتوان
گفت که حکمت وجود هنرمندان آن است که واسطه ايجاد
چنين آثاري قرار گيرند ،چرا که هنرمندان خود را جز « واسطه
فيض » نمي دانند و کار هنري را گر چه مصنوع سرپنجه
آنهاست ،از تعلق خويش بيرون مي شمارند( ».آويني ،1374
 )72هنرمند مسلمان با تأسی به مبانی دینی و اعتقادی خود
تالش می نماید تا با کمک تزیینات معماری فضای آرام
بخش ،روحانی و معنوی را ایجاد نماید و ماده سنگین و
بی شکل را با حکاکی طرح های هندسی ،نقوش اسلیمی
و ختایی ،و خطوط اسالمی آراسته سازد .این تزیینات عالوه
بر دارا بودن ارزش و زیبایی صوری ،بیانگر راز و رمزهای
فرهنگی و دینی نهفته در خود هستند و سبکی و شفافیت
خاصی را به زمینه نقش بسته خود می بخشند (بورکهارت
 .)62 ،1386يکي از مهم ترين عناصر تزييني در معماري
اسالمي ،در کنار نقوش و ترکيبات هندسي ،کتيبه ها هستند
که عالوه بر جنبه زيبايي شناختي ،در دو بعد فرم و محتوا
داراي نقش آييني و هدايتي بوده و به لحاظ ماهيت نوشتاري
و بازتابي خود براي قدسي کردن فضاي بناهاي اسالمي مورد
استفاده قرار مي گيرند .اين پژوهش با هدف بيان جايگاه و
کارکردهای متنوع کتيبه نگاري در معماري اسالمي تدوین
یافته و با رویکردی نو به تحليل مصاديق استفاده از آن
در فضای نگاره های ایرانی می پردازد .فضاي نگاره هاي
ايراني ،فضايي تزييني است و تالش هنرمندان نگارگر بر
اين بوده که در فضاي کوچک اثر خود ،به تنظيم واالترين
محتوي بپردازند .از اين رو گاهي صفحه مصور را با حاشيه
هاي پرتزيين نقش داده و در مواردي هندسه يا رنگ هاي
خود را بر کل تصوير تحميل مي کردند تا از اين طريق بر
نقش اساسي و ميانجي تزيين در فهم تصاوير تأکيد ورزند.
در این پژوهش نشان داده می شود که نمود کتيبه های

113

114

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره سیزدهم /زمستان  / 1395سال چهارم

های صورت گرفته در این حوزه مشخص است که استفاده از
آيات ،اذکار و ادعيه هاي مذهبي در قالب کتيبه هاي معماري،
در نگاره هاي مکتب هرات بيش از ساير مکاتب نگارگري،
همچون تبريز و قزوين و مشهد بوده است .در آثار نگارگري
اين مکاتب اگر مضامين مذهبي نيز بيان شود به صورت
نوشتار متن بوده که خارج از قاب اثر ،در گوشه اي جداگانه
مورد تحرير قرار گرفته اند (رجبي  .)18 ،1378اما هنرمندان
مکتب هرات ماهرانه از شلوغي هاي بيش از حد پرهيز کرده
و کنترل همه جانبه و هوشمندانه اي در به تصوير کشيدن
نقوش تزييني قالي ها ،اجزاي معماري و فضاي دروني و
بيروني بناها به نحو واقعی در آثار نگارگری خود داشته اند.
عمده آثار انتخابي متعلق به کمال الدين بهزاد (924 -829
ه.ق) است که در مقايسه با ديگر هنرمندان این مکتب ،به
لحاظ واقع بيني و ويژگي هاي خاص سبک خود ،از کتيبه
هاي مصورشده زيادي ،اعم از مذهبی و غیرمذهبی در فضاي
نگاره ها استفاده کرده است .با توجه به مطالب فوق ،تعيين
مضامين کلي کتيبه ها در اين آثار ،ميزان تطابق اين مضامين
با موضوع نگاره ها ،بررسي اهميت و ابعاد تأثيرگذار اين کتيبه
ها در فهم معنوي اثر ،و سنجش تطابق ساختاري و مضموني
اين کتيبه ها با برخي از نمونه هاي واقعي آنها در بناهاي
معماري دوره تیموری ،از مهم ترين اهداف اين پژوهش
خواهد بود.
 .1 -2پيشينه تحقيق
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مطالعاتي که تاکنون درباره آثار نگارگري مکتب هرات و آثار
بهزاد انجام شده عمدت ًا از ديدگاه هنرهاي تجسمي و جنبه
هاي زيبايي شناختي نگاره ها بوده و در موارد اندکي از منظر
معماري و تزيينات وابسته به آن مورد بررسي قرار گرفته
اند .مقاله اي با عنوان «شکوه معماري در آثار کمال الدين
بهزاد » ،نوشته علي اصغر شيرازي در شماره  18از فصلنامه
هنرنامه سال  1382به بررسي کلي تأثيرگذاري هنر معماري
بر آثار کمال الدين بهزاد پرداخته و بيشتر به نقش خود
ساختمان معماري در نگاره ها توجه داشته است .رساله اي در
مقطع دکتري پژوهش هنر با عنوان « بررسي ابعاد گرافيکي
نگارگري دوره تيموري با تأکيد بر آثار کمال الدين بهزاد»،
نوشته اشرف السادات موسوي لر ،دانشگاه تربيت مدرس،

 ،1384به نقش مهم رنگ و ساختار هندسي به کار رفته در
تزيينات سطوح آثار معماري پرداخته و بر اهميت اين نقوش
در تأثيرگذاري هرچه بيشتر بنا يا نگاره هاي حاوي عناصر
معماري بر مخاطب تأکيد دارد .مقاله اي با عنوان «تطبيق
نقوش تزييني معماري دوره تيموري در آثار کمال الدين بهزاد
با تأکيد بر نگاره گدايي بر در مسجد » نوشته مهناز شايسته
فر و فاطمه سدره نشين ،در شماره  25از فصلنامه نگره،
پژوهشي است قابل توجه و هماهنگ با اهداف اين پژوهش
که صرفا در يکي از نگاره هاي بهزاد ،به تبيين درصد تزيينات
هندسي ،گياهي و کتيبه اي ،و تطبيق آنها با تزيينات بناهاي
همزمان پرداخته است .در مقاله « جلوه هاي آيات و اذکار در
نگارگري اسالمي ايران » نوشته محمد علي رجبي ،در شماره
 12از کتاب ماه هنر نيز به بررسي مستقل تزيينات کتيبه اي
و مضامين مطرح در نوشتارهاي موجود در برخي نگاره هاي
مکاتب مختلف هنر نگارگري پرداخته شده است.
 .2کتيبه نگاري؛ جایگاه و اهميت آن در معماري
اسالمي
کتيبه که در عربي به آن «کتابه» گفته مي شود در لغت به
معناي «سپاه و لشکر» يا «رمه اسبان» است .فضائلي در
کتاب تعليم خط وجه تسميه آن را در اين مي داند که ما وقتي
کتيبه اي را با دقت مي نگريم آن را همچون سواره نظامي
در حال رژه رفتن مي بينيم .کتيبه به عنوان عنصري تزييني
در معماري عبارت است از خطوط درشت و جلي که از روي
کاغذ و از دست کاتب به صفحات کاشي منتقل و بر سردرها ،
ديوارها و محراب هاي مساجد و مکان هاي مقدس و بناهاي
مهم ديگر قرار مي گيرد يا بر روي مينا و قطعات چوب و
فلز نقش بسته و در درب ها و اماکن متبرکه نصب مي شود
(فضائلي  .)130 ،1384پیش از ظهور اسالم کتیبه ها عموما
در دل کوه ها و بر روی تخته سنگ های بزرگ نگارش
می یافتند و بیشتر جنبه ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی،
اقدامات و افتخارات پادشاهان و حکمرانان را برعهده داشتند.
اما با گسترش اسالم از این هنر بیشتر در تزیینات معماری و
بناهای مذهبی استفاده شده است .اين کتيبه ها عموما از آجر،
کاشي ،سنگ ،گچ و چوب ساخته شده اند و انواع مختلف
خطوط ،نظير :کوفي ،نسخ ،ثلث ،طغري ،ريحان ،محقق،
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به گفته استیرلن عبارات اخالقی و معادباورانه ای که در
قالب مضمون کتیبه ها ،با تمام وسعت و عظمت خود بر
پیشانی بناهای اسالمی متجلی می شوند نقش حقیقی
3
خود را در ابالغ و دعوت وسیع به اسالم ایفا می کنند.
از این رو اهميت بارز هنر کتيبه نگاري عالوه بر جنبه
تزييني و زيبايي شناختي آن ،به جهت ماهيت نوشتاري و
ذخيره سازي اطالعات و انتقال افکار ،انديشه ها و مباني

مذهبي و اعتقادي از نسلي به نسل ديگر است .آنه ماری
شیمل معتقد است یکی از مهم ترین منابع تاریخی ما در
شناخت فرهنگ ها و اقوام پیشین عالوه بر نسخ خطی،
کتیبه ها هستند که صرفا نمونه های زیبایی از خوشنویسی
و تزیین را به آیندگان منتقل نمی کنند بلکه همچون منابع
تاریخی قابلیت شناسایی و ارجاع دارند .کافی است به چراغ
های کتیبه دار مساجد و دیگر اشیای فلزی یا چوبی اشاره
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نستعليق و غيره در کتيبه نگاري هاي اسالمي از صدر اسالم
تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند (کیانی .)105 ،1389
به گفته بسیاری از محققان سهم و اهمیت کتیبه نگاری
در هنر اسالمی ،مطابق با کشیدن شمایل در هنر مسیحی
بوده و برسازنده «ظرف» مشهود کالم الهی در دیواره بناها
قلمداد می شود (بورکهارت  .)68 ،1386به گفته ای دیگر
استفاده از خطوط در تزیین و ساخت معماری قدسی بیانی از
وحدانیت ذات الهی و توصیفی از مشابهت های کیهانی در
عالم اسالم است (بورکهارت .)73 ،2001 1با استفاده از این
کتیبه ها می توان به طور دقیق هدف و نقشه هر یک از
ساختمان ها و عناصر معماری را که در بناهای مختلف دارای
عملکردهای متفاوتی بوده اند مشخص کرد« .این کتیبه ها
گواه مستقیمی بر رویدادهای زمان ظهور خود تلقی می شوند
و ارزش واالیی در ثبت رخدادهای تاریخی دارند .اهمیت
آن ها در تکامل و پیشبرد خوشنویسی اسالمی تردیدناپذیر
است و سهم عمده ای در مطالعات زبان شناسی و آشنایی
محققان با دستورالعمل های نگارشی در گذشته دارند».
(بندری .)16 ،1944 2این هنر همانند بسیاری از هنرهای
تزیینی در معماری اسالمی از دو ساحت فرم و معنا برخوردار
است که هر دو وجه آن دارای منشأ و کارکردهای آیینی

و اخالقی ویژه ای هستند .در این نظر عالوه بر استفاده
تزیینی ،دوگونه کارکرد را می توان برای هنر کتیبه نگاری
در معماری اسالمی متصور بود .نخست کارکرد آیینی که
برآمده از فرم و ساحت مقدس حروف عربی بوده و به لحاظ
داشتن آثار وضعی و تکوینی شان زمینه های معنوی و ذکر و
عبادت را در ناخودآگاه فرد مخاطب زنده می کنند و دیگری
کارکرد معرفتی که برحسب مضمون نگارش یافته در آن
متغیر بوده و دربردارنده اطالعات تاریخی و احداثی بنا از یک
سو و یا مضامینی چون آیات ،روایات و ادعیه های متناسب
با ساحت مذهبی بنا هستند .به گفته محققان « هنر کتیبه
نگاری با اجرای دو کارکرد همزمان و تا حدودی متناقض،
یعنی کارکرد آیینی و آرایه ای ،و فراهم ساختن یک پیام
خوانا و یک نقشمایه تزیینی ،تا حدودی تنش میان بازنمایی و
انتزاع را در هنر اسالمی از بین برده است و جایگزین مطلوبی
بر تزیینات پیکره ای فرهنگ های غیراسالمی در سرزمین
های اسالمی گشته است( ».میشل .)169 ،1391
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 .3نگارگري ايراني

نگارگري که به آن مينياتور هم گفته مي شود ريشه در نگار،
نگاريدن و نگاشتن دارد و هنري است ايراني که مکتب
هاي بزرگي چون :مکتب عباسي (بغداد) ،مکتب مغول و
مکتب هرات را گذرانده و با ظهور دولت صفويه و حمايت
همه جانبه از هنرمندان در آن دوره به تکاملي وصف ناپذير
دست يافته است .مهم ترين کارکرد نگارگري ايراني ايجاد
حس تصويرگري ( )Illustrationاست .به اين صورت که يک
تصوير عيني از يک موقعيت خاص را ارايه مي دهد که
درک آن به لحاظ حسي با لذت بصري همراه بوده و فضا
بسته و محدود به صحنه حوادث تصوير شده است (بنيون
و همکاران  .)23 ،1367برخي صاحب نظران نگارگري
را حاصل ترويج زبان شعر و هنر مي دانند که حاصل آن
ايجاد نوعي هماهنگي عميق و صادقانه ،همراه با حس
لطيف شاعرانه است .به عبارت ديگر «شعر شورانگيزترين
و طبيعي ترين وسيله و عامل محرک براي نقاش ايراني
جهت خلق و ارائه آثارش به شمار مي رود ».8صحنه هاي
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کنیم که به نام خلیفه یا وزیری اشاره کرده و کلمات قصار
مذهبی ،متناسب با فرهنگ و اعتقادات دینی دوره نگارش
آن به چشم می خورد (اتینگهاوزن و یارشاطر .)206 ،1379
اين کتيبه ها از حيث مضمون به دو نوع اصلي احداثيه و
مذهبي ،و يک نوع فرعي احداثيه -مذهبي قابل تقسيم
اند .کتيبه هاي احداثيه اهميتي تاريخي دارند و دربردارنده
اطالعاتي چون نام بنا ،تاريخ ساخت بنا ،نام واقف و مدح
و معرفي حاکمان و شرح رويدادهاي تاريخي هستند و به
لحاظ کشفيات باستان شناسانه و پژوهش هاي تاريخي از
ارزش و اهميت بسياري برخوردارند .کتيبه هاي مذهبي-
احداثيه کتيبه هايي هستند که در آنها عالوه بر آيات قرآن
يا مضامين معنوي ،اطالعاتي درخصوص بنا و نام باني
و سازندگان آن ارايه مي شود (صحراگرد -41 ،1392
 .)38مضمون کتيبه هاي مذهبي نيز شامل آيات قرآن،
اسماء جالله و توصيف نام هاي خداوند ،اسامي پيامبر و
امامان و ستايش و دعا در حق ايشان ،احاديث قدسي،
نبوي ،و روايات مطرح از سوي امامان معصوم عليهاالسالم
است .اهميت کتيبه هاي مذهبي از يک سو ناشي از انتقال
غيرمستقيم اطالعات و انديشه هاي تاريخي است و در
مواردي شامل اطالعات کامل تر و پردامنه تري نسبت
به کتيبه هاي احداثيه بوده و بر نقل و قولهاي تاريخي
نيز رجحان مي يابند .4از سوي ديگر بازتاب برخي جهت
گيري هاي سياسي و فرهنگي نيز در مضمون برخي کتيبه
هاي مذهبي موجود در معماري بناهاي اسالمي کامال
مشهود است 5.اما اهميت باالتر اين کتيبه ها در بازگويي
بسياري از حقايق معنوي و مباحث عرفاني است که کشف
و تأويل معاني آنها از سوي مخاطب تأثيري شگفت بر ابعاد
مختلف عبادي ،فرهنگي و اجتماعي زندگي انسان دارد.
اين کتيبه ها با مضامين ديني خود به محيط انسان اعتدال
و متانتي الهي مي بخشند و با انعکاس معاني عميق شان
فرد را به ثبات قدم در تعهدات مذهبي و حضور قلب در
انجام مناسک عبادي خويش ترغيب مي کنند .فرد مؤمن
با قرائت و يا حتي نگاه کردن به آنها به ياد خداوند مي افتد
و بر اين واقعيت واقف است که کل حيات اسالمي با نقل
و قول هايي از قرآن کريم در هم تنيده و تالوت آيات و

دعاها و ذکرهاي مأخوذ از قرآن پشتوانه اي معنوي براي
زندگي او محسوب مي شوند (شوآن و دیگران ،1390
 .)223شکل گيري اين کتيبه ها در بناهاي اسالمي به گونه
اي است که در صورت خوانده نشدن نيز چشم را در جهت
هاي نوشتاري خود به حرکت در آورده و شکوه و عظمت
موجود در فضاي معماري را که برآمده از زيبايي حقيقي
است در ذهن انسان متصور مي سازند .در نگاه تأويلي مي
توان اين کتيبه ها را همانند سير زمان که زندگي ما را نظام
مي بخشد يادآور رشته اي هدايت کننده دانست که همه
عوالم و همه موجودات را هدايت و هماهنگ مي کند و اين
رشته چيزي جز حضور الهي نيست (میکون.)228 ،1991 6
وجود اين گونه کتيبه ها در مکان هاي مذهبي و نگريستن
به آيات و مضامين معنوي آنها در جاي خود نوعي عمل
عبادي نيز محسوب مي شود .در حديثي از پيامبر اکرم
(ص) نقل شده است که « :نگاه كردن به خطوط قرآن،
بدون خواندن آنها نيز عبادت است »7و هدف آنها نمايش
ستايش دائمي پروردگار و صحبت از عوالم روحاني و حقايق
معنوي است.
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 .1 -3نگارگري ايراني در دوره تيموري؛ مکتب
هرات

دوره تيموري عصر شکوفايي انواع هنرها در حوزه معماري
و نگارگري است که طي آن از يک سو پيشرفت ها و
ابداعات دوره هاي قبل تکامل يافت و از سوي ديگر زمينه

اي مطلوب براي پيشرفت هنر و معماري عصر صفويان
مهيا گرديد .مهم ترين مساعدت تيموريان در عالم هنر
متعلق به تزيينات معماري و مصورسازي نگاره هايي
بود که تا پيش از آن هرگز به اهميت و برجستگي اين
چنيني دست نيافته بودند (شراتو و گروبه .)42 ،1391
پس از مرگ تيمور قسمت اعظم متصرفات او در ايران به
دست پسرش شاهرخ افتاد .در کارگاه هاي دربار شاهرخ و
فرزندش بايسنقر ،هنرمندان بسياري از جمله نقش پردازان،
خوشنويسان و نگاره پردازان از تمام قلمرو تيموريان از
جمله سمرقند ،تبريز و شيراز در هرات گرد آمده و مکتب
هرات را شکل دادند .اين مکتب در دوره سلطان حسين
بايقرا پيشرفت زيادي کرد اما بسياري از نسخه هاي مصور
مهم آن تحت حمايت بايسنقر ،و در مواردي با شرکت خود
وي به ظهور رسيده است .اين نمونه ها دربرگيرنده آثار
کالسيک ادبيات فارسي است و از حيث برخي خصوصيات،
چون خلوص و درخشش رنگ ها ،اجراي استادانه و پالوده
طرح ها ،از نمونه شاهکارهاي هنري در عالم نقاشي ايراني
تلقي مي شوند (آدامورا  .)18 -19 ،1386مکتب هرات
گستره تاريخي سال هاي  836تا  880ه.ق را دربر مي
گيرد و آن را مي توان کامل ترين مکتب نگارگري در
ايران دانست که تمام خصايص بنيادي و اساسي هنر
کتاب نگاري را به شيوه کالسيک و پرکار حفظ نموده
است (وزيري  .)194 ،1383از شاخص ترين هنرمندان و
نقاشان این مکتب مي توان به کمال الدين بهزاد ،پيراحمد
باغشمالي ،نصراهلل ابوالمعالي ،روح اهلل ميرک نقاش ،خليل،
محمد آصفي و قاسم علي اشاره کرد .از جمله آثار مصور
شده در مکتب هرات نيز مي توان به گلستان سعدي مربوط
به سال 830ه.ق1427 /م اشاره کرد که به وسيله خليل،
از هنرمندان فوق الذکر تذهيب شده است .دو نسخه از
کليله و دمنه که هم اکنون در کتابخانه توپقاپوي استانبول
نگهداري مي شوند ،و نسخه اي از معراجنامه و شاهنامه
محمد جوکي فرزند شاهرخ نيز از نمونه آثار اين دوره
هستند .نفيس ترين و باشکوه ترين نسخه خطي تاريخ
نگارگري ايران در اين دوره ،شاهنامه بايسنقري است که
نسخه خطي مصور و نفيسي از شاهنامه فردوسي است و
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نگارگري اکثراً يا مربوط به داستان هاي حماسي است و
نبردهاي قهرمانان ايران باستان را مصور مي سازد و يا با
داستان هاي اخالقي و عاشقانه سروکار دارد .وجود سبک
ها و گسترش مکاتب مختلف نگارگري در ايران به دليل
تنوع متون ادبي و الهام از آثار فاخر شعرا و نويسندگان
ايراني بوده است .از ويژگي ها و مشخصات نگارگري
ايراني ،دو بعدي بودن عالم آن است .آن چه از سطوح
دو بعدي تخت به همراه نبود بازنمايي بعد سوم و نداشتن
سايه و حجم در اغلب اين آثار مشاهده مي شود به کيفيت
دو بعدي عالم مثال مربوط است که نزد ايرانيان از ديرباز
شناخته شده است و به احتمال قوي توسط حکماي اشراقي
و در رأس آن ها سهروردي وجه اثرگذار خود را بازيافته
است .حذف پرسپکتيو (اصول مناظر و مرايا) ،ساده کردن
شکل و رنگ (پااليش و پيرايش) و پيروي از رمزگرايي،
ريزه کاري ،پذيرفتن منطق محدوديت رنگ و استفاده از
معاني رنگ ها از ديگر خصوصيات نگارگري ايراني به شمار
مي روند .در اين نوع از نقاشي همه چيز وزن و در عين
حال حجم و ماديت و سايه خود را از دست مي دهد و به
رنگ نور دگرگون مي شود و هم چون قصه ها ،همه چيز
براي ابد ،آرامش و آشتي مي پذيرد و هيچ بدي و شري
وجود ندارد .به گفته سيد حسين نصر « :در محيط فکري و
فرهنگي ايران بيننده همواره از ديدن نگارگري شمه اي از
لذت بهشتي را درک مي کند ،به نحوي که قالي ايراني مي
کوشد طرح زمين بهشتي را تکرار کند .در اين فرهنگ گنبد
تمثيلي از گنبد نيلگون آسمان است که خود دري است به
سوي بينهايت و نشانه اي از بعد متعالي حضور( ».نصر
 )11 -12 ،1382رنگ هاي غالب در نگارگري ايراني ،انواع
رنگ سبز و آبي است که به همراه رنگ هايي چون سرخ،
زرد ،خاکي و الجوردي نرمي ،لطافت و زيبايي دنياي نور
را روايت مي کنند.
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به تاريخ  833و دوره بايسنقر ميرزا تعلق دارد (تجويدي
 .)106 ،1386يکي از شگفت انگيزترين نسخ اين مکتب از
نظر بيان و زبان معنوي هنر نيز نسخه بوستان سعدي ،با
نگاره هايي از کمال الدين بهزاد است که از مظاهر و نمونه
هاي هنري پايان دوره تيموري و مکتب هرات محسوب
مي شود .از ديگر آثار اين مکتب مي توان به نسخه باشکوه
خمسه نظامي اشاره کرد که اکنون در کتابخانه توپقاپوي
ترکيه نگهداري مي شود.

 .4نمود کتيبه ها و تزيينات معماري در نگاره هاي
مکتب هرات و آثار بهزاد
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در بسياري از منابع ،دوران پاياني مکتب هرات را عصر
بهزاد ناميده اند«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 هنر نگارگري به عنوان
هنرمندي منتخب جاودان بماند( ».راکسبرگ )98 ،1382
آثار او بر مناسبات ،تناسبات و شالوده هاي دقيق هندسي
استوار بود و اصول ماندگار کتاب آرايي ،نظير فقدان مناظر
و مرايا و توهم سايه روشن را به نحو مطلوب در اجراي
آثار خود حفظ نموده بود .او در ترسيم نقوش تجريدي
و تصاوير گل و گياه ،اشجار ،رياحين و طراحي سردرها و
کتيبه ها سبک خاص خود را داشت و تزئين و ريزهپردازي
در فضاي معماري و ساختمان را به اوج رسانده بود ( بهزاد
 .)104 ،1386از اين رو به تصوير کشيدن فضاهاي خاص
معماري و لحن واقع گرايانه او در ترسيم تزيينات مختلف
بناها از ويژگي هاي منحصر بفرد آثار او به شمار مي رود.
دقت او در پياده کردن جزئيات شگفتانگيز بوده و سعي
داشته تصاوير را به واقعيت نزديکتر سازد .اين واقعگرايي
يکي از مهمترين راههاي تشخيص نقاشيهاي اين هنرمند
از آثار ديگر هنرمندان است؛ چرا که به دليل زيبايي و
خاص بودن آثارش ،افراد زيادي پس از او به کپي برداري
از کارهايش پرداخته اند .در کارهاي او خدمتکاران دربار،
مردم عادي و حتي فرودستان به طرزي واقع گرايانه و در
مقياس پيکرهاي شاه و شاهزادگان به تصوير درمي آيند.
چشم اندازهاي مادي و اشتغال انسان به آن ظاهراً چنان

براي او جذاب بود که در کارهايش ديگر به توصيف امور
شخصي ،همچون زندگي عاشقانه نمي پرداخت .صحنه
هاي چوپاني ،گشت و گذار در طبيعت ،کارهاي ساختماني
و وقايع داخل حمام موضوعاتي مناسب براي نقاشي وي
تلقي مي شد .او صحنه هايي را به تصوير مي کشيد که
حمله به دژهاي مستحکم ،عبور از رودها و حتي پاکسازي
غارها از وجود دشمنان را مي نماياند (اتينگهاوزن و يار
شاطر  .)264 -265 ،1379بهزاد در تصاويري که کيفيت
معماري گونه دارند تناسبات معيني را به کار برده است
و در اکثر موارد طرح آرايش پيکرها و يا ساختمان کلي
ترکيب بندي را براساس دايره استوار کرده است .قرار دادن
پيکرها در نظمي دايره وار ،احساس نوعي جنبش دروني در
ترکيب بندي پديد مي آورد و اين حالت به واسطه حرکات
و اشارات پيکرها تقويت مي شود (پاکباز  .)82 ،1380در
اين ميان استفاده از کتيبه هاي مصور به قلم ثلث ،رقاع يا
کوفي ،هم سو با تزيينات مرسوم کتيبه هاي دوره تيموري
مشخصه عام آثار بهزاد است که در ميان تزيينات مختلف
و معماري بناهاي تصوير شده شکوه معنوي و محتوايي
خاصي را به مضمون داستان هاي مطرح شده در نگاره
هايش مي دهد .کتيبه ها هنگامي که در يک اثر نگارگري
تصوير مي شوند ، ،همچون آثار عيني در معماري ،عالوه
بر نقش تزييني ،لطافت و معنويت خاصي به اثر مي بخشند.
«اين کتيبه ها ممکن است خطوط عظيم کوفي باشند که
سراسر بلنداي ديوار را بپوشانند ،يا خطوط ظريف نسخ که
در قاب مقرنس پنهان شوند .ممکن است در ترکيب با
ساير طرح ها در نقش هاي هندسي آميخته گردند يا در
ترنج هاي زينتي به صورت طغرا درآيند ،در هر صورت
دامنه آن ها از نمايش هاي کامال پيدا تا اشارات رمزي
متفاوت است( ».پوپ  )136 ،1385در نگاره «ليلي و قيس
در مکتب خانه» که از آثار دوره تيموري و تحت نظارت
بهزاد است عبارات دعايي و ذکرگونه اي چون «الحمدهلل»
و «الملک هلل» که بر کتيبه هاي سردر مسجد نقش بسته
اند پيام آور معنويت و واقع بيني هنرمند در تصوير مفاهيم
خاص کتيبه هاي اين دوره است .در داستان هايي نظير
«سعدي و جوان کاشغري» ،توجه زيادي به فضاي رويداد و
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شکل و جزييات بنا نشده است اما بهزاد با تصوير کردن فرم
ها ،نقش مايه هاي معماري و کتيبه هاي آن حکمت نهفته
در داستان را به واسطه انتزاع و تحقق بخشي به نقوش و
تزيينات ،واقع گرايانه تر ساخته است (شايسته فر و سدره
نشين  .)26 ،1392در چنين نگاره هايي تزيينات نقش
بسته بر بنا انطباق کاملي با فضاهاي واقعي مشتبه به آنها
دارد و نه تنها در ترکيب بندي نقوش و شکل بندي فضا،
بلکه در نوع مضامين کتيبه ها و محل قرارگيري آنها نيز،
مغايرتي با آثار معماري واقعي در دوره تيموري ديده نمي
شود (تصوير .)1در ادامه به تحليل و بررسي اهميت استفاده
از تزيينات کتيبه اي در بناهاي مصور شده برخي از نگاره
هاي اين مکتب پرداخته و مضامين و نحوه استفاده از آنها
را مطابق با بناهاي معماري همزمان مورد مداقه قرار مي
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دهيم .نگاره هاي مورد بررسي عبارتند از« :گلنار از پنجره
به اردشير نگاه مي کند»« ،ديدار زال و رودابه» از نسخه
خطي شاهنامه بايسنقري در کتابخانه کاخ گلستان(،)833
«سعدي و جوان کاشغري» از نسخه گلستان سعدي در
موزه متروپوليتن نيويورک (« ،)891گدايي بر در مسجد» و
«ضيافت در دربار سلطان حسين بايقرا » متعلق به بوستان
سعدي دارالکتب قاهره در مصر (« ،)894خسرو در قصر
شيرين» متعلق به نسخه اي از خمسه نظامي در کتابخانه
موزه بريتانيا (« ،)895ليلي و مجنون در مکتب» متعلق
به همان نسخه نظامي ،بريتانيا (« ،)899حضرت رسول و
ياران او» از نسخه حيرت االبرار نوايي در کتابخانه بادليان
آکسفورد ( )899و «در بند کردن قطب الدين قرمي و
آوردن او به مسجد جامع شيراز».

تصوير . 1سعدي و جوان کاشغري ،منسوب به بهزاد،گلستان سعدي 891 ،ق .مأخذ( :سلطان زاده)1387 ،

استفاده از کتيبه هاي مذهبي در معماري دوره تيموري
عمدتا در بناهاي مساجد ،مکتب خانه ها و مکان هاي
زيارتي صورت مي گرفت و نمود آن ،به ويژه آيات ،در
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 .5بررسي جايگاه کتيبه ها در نگاره هاي مکتب
هرات و تطبيق آنها با کتيبه هاي بناهاي همزمان
 .1 -5کتيبه هاي مذهبي

جهت ذکر و يادآوري ياد خداوند در نزد حاضران بوده
است .در نگاره «گدايي بر در مسجد» ويژگي هاي درون
و برون يک مسجد و افرادي که در گوشه و کنار آن به
کارهاي خويش مشغولند به تصوير درآمده است .در اين
نگاره نمايش ويژگي هاي معماري و کاشي کاري و سنگ
سازي ازاره بنا و نمايش ظرافت هاي چوب سازي منبر و
طرح ها و تزيينات و نوشته هاي کتيبه ها در کمال درستي
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و در نهايت پختگي نقاشي شده است .بهزاد در اين نگاره به
جزييات فضاي معماري ،نقوش ،رنگ ها و کتيبه ها بسيار
خوب توجه کرده و از نمونه هاي واقعي و موجود استفاده
نموده است ،براي مثال مي توان به کتيبه باالي ايوان
اصلي مسجد اشاره کرد که آيه  18سوره جن را به خط ثلث
سفيد بر زمينه الجوردي جاي داده استَ « :و أَ َّن الْ َمسا ِج َد
ِ َّلِ َفال تَ ْد ُعوا َم َع َّ
اللِ أَ َحداً» اين آيه که داللت بر حقيقت
مسجد دارد و تعلق مکاني آن را مخصوص خداوند مي داند
هر سجده و عبادتي را صرفا براي او دانسته و مناسبت
موضوعي مستقيمي با مضمون اين نگاره دارد (تصوير.)2
اين کتيبه به لحاظ فرم و رنگ و نه مضمون ،با کتيبه ديوار
بيروني آرامگاه شيرين بيگ آغا و سردر ورودي آرامگاه
تومان آغا در دوره تيموري ( با ترکيب رنگ الجوردي و
سفيد ) شباهت دارد (شايسته فر و سدره نشين ،1392

 .)34در بخش بااليي ايوان ستون دار آن نيز حديثي از
پيامبر اکرم (ص) بدين مضمون آمده است« :المومن في
المسجد کالسمک في الماء ،المنافق في المسجد کاالطير
في القفس» .نکته قابل توجه اينکه در ميان کتيبه هاي
داخلي ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد نيز که متعلق
به دوره تيموري است ،در فضاي مياني ايوان و زير گنبد
دو کتيبه وجود دارد که متن آنها حديث فوق از پيامبر اکرم
(ص) بوده و ماده تاريخ  821در آن ذکر گرديده است.
همچنين در داخل ايوان اين مکان مقدس راهروهايي به
سمت شبستان طرفين مسجدوجود دارد که مزين به کتيبه
هايي از آيات قرآني است و آيه  18سوره جن با مضمون
اهميت مساجد و استفاده آن براي عبادت خداوند در اين
مکان مقدس به چشم مي خورد.

تصويــر .2گدايــي بــر در مســجد ،بهــزاد ،بوســتان
ســعدي 894 ،و کتيبــه حديــث از پيامبــر (ص) در
مســجد گوهرشــاد .مأخــذ( :ســلطان زاده)1387 ،
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در نگاره ديگري منسوب به بهزاد که بيانگر داستان آشنايي
سعدي با جوان کاشغري است تصوير مدرسه اي نشان
داده مي شود که بر کتيبه ايوان اين مدرسه نيز آيه ،18
به انضمام آيات بعدي 20 ،19 ،و  ،21سوره جن نقش
شده است .با نظر به اين آيات تصور مي شود که کالس
درس در مسجد برگزار شده است « ،اما با توجه به بيان
نگارگري ،به ويژه در عصر کمال الدين بهزاد مي توان
اذعان داشت که تصوير متعلق به يک مدرسه است .اين
نوع از مدارس که در آن پيوند عشق با معبود بسته مي شود
جلوه ديگري از سجده گاه مومنين است و از اين مدرسه

است که عالم معاني ،بخصوص معناي عشق ازلي بر انسان
آشکار مي گردد( ».رجبي  )20 ،1378معموال نگاره هايي
که در کتيبه هاي خود مدرسه را با آيات مربوط به مسجد
نشان مي دهند داراي مضامين عرفاني بوده و يادآور اين
واقعيت اند که انسان با حضور در مسجد جهت اعمال و
افکار خود را مشخص مي کند ،و در محفل درس و مدرسه
بر افکار خود بنيان و بر اعمال خود برهان مي يابد .تأکيد
بهزاد بر مقصود فوق با توجه به نگارش عبارت عارفانه اي
چون«اهلل و السواه »9در محراب موجود در اين نگاره قابل
توجیه است (ر.ک تصوير.)1
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تصوير .3ليلي و مجنون در مکتب ،بهزاد ،خمسه نظامي .899 ،مأخذ( :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي)1378 ،

يکي ديگر از جلوه هاي کتيبه هاي مذهبي ،در نگاره
«دلدادگي ليلي و مجنون در مکتب» به چشم مي خورد.
اين نگاره ارزشمند براساس برداشت عارفانه اي از داستان
ليلي و مجنون نظامي شکل گرفته است .در اين نگاره
مشاهده مي شود که افراد مشغول تحصيل درس و فنون
مربوط به کاغذ سازي هستند و در اين ميان ليلي و مجنون
بي توجه به درس ،در کنار محراب با اشارات عشق آشنا مي
شوند (تصوير  .)3عشق در کودکي مبين عشق ازلي انسان،
و اشاره اي به مقصد توحيد و مقام عشق رباني است که با
نگارش آيه شريفه «و هو قائم يصلي في المحراب» جلوه
اي ابدي يافته است .بر کتيبه دور بناي مکتبخانه نيز آيه
 18سوره توبه نگارش يافته که در بسياري از بناهاي دوره

تيموري به چشم مي خورد و تأکيدي است بر ساخت مسجد
به وسيله کساني که به خداوند ايمان دارند .از نمونه بناهاي
دوره تيموري که از اين آيه در کتيبه هاي آن استفاده شده
است مي توان به مسجد جامع هرات و مسجد گوهرشاد
مشهد اشاره کرد (تصوير .)4در طرح محرابي شکل باالي
درهاي چوبي ورودي مسجد جامع يزد نيز از اين آيه به
صورت کتيبه استفاده شده است .اين مسجد از ساخته هاي
دوره ايلخاني است که در دوره هاي بعد گسترش ،تزيين و
تجديد بنا يافته اما بیشتر کتيبه ها و کاشي کاري هاي آن
متعلق به دوره تيموري مي باشد (پژوهشگاه فرهنگ و هنر
اسالمي .)256 ،1378
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تصوير .4بخشي از کتيبه دور ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد با مضمون آيه  18سوره توبه ،متعلق به  .821مأخذ( :صحراگرد)1392 ،
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در اين نگاره درکنار آيه فوق ،شاهد نگارش بيتي از منظومه
ليلي و مجنون هستيم که داللت بر کتمان عشق دارد و به
درک مجموعه معاني جلوه گر در اين نگاره کمک مي کند.
نکته مهم در اين نگاره و ديگر نگاره هايي که مزين به کتيبه
هاي معماري هستند توجه به شأن و مرتبت انواع کالم است
که در نهايت به حفظ مراتب کالم الهي ،و شعر که کالم
انساني است ،مي انجامد .در اين نمونه ها مشاهد مي شود که
کالم الهي و عبارت مذهبي عمدت ًا در متن نگاره و اغلب بر
روي فضاهاي معماري نگاشته مي شوند و در جايگاهي قرار
مي گيرند که حافظ شأن و مرتبت آن باشد؛ اما اشعار که زبان
انسان و بيان حال اوست اغلب در خارج از نگاره و بر روي
متن کاغذ تحرير شده است (رجبي .)17 ،1378
در نگارهي «در بند کردن قطبالدين قرمي و آوردن او به
مسجد جامع شيراز» لحظهاي از داستان قطبالدين قرمي
مصور شده است که بنا بر متن نوشته در باالي آن به جرم
نافرماني از امر شاه دستگير شده و به مسجد آورده شده است
(تصوير  .)5اين اثر از نمونه هاي منحصربفرد نقاشي ايراني به
شمار مي رود که در آن يک فضاي کامال واقعي با جزييات
کامل آن توسط هنرمند نقاشي شده و اينک نيز وجود دارد،

هر چند که تغييرات مشخصي در آن صورت گرفته است
(سلطان زاده  .)94 ،1387بناي اوليه اين مسجد در سال
 281قمری در زمان عمرو ليث صفاري ساخته شدهاست.
بعدها شاه اسحق اينجو در سال  752ساختماني در ميان
مسجد بنا کرده است که آنرا خدايخانه يا دارالمصحف مي
نامند و مکان نگهداري قرآن مجيد ،کتابت و تالوت آن
بودهاست و کتيبه سنگي آن از نمونههاي ارزنده هنر خطاطي
بشمار ميرود .اين کتيبه به خط يحيي الجمالي الصوفي
خطاط نامدار زمان شاه اسحق نوشته شده و حاوي اشعار
عربي در شان قرآن مجيد است .10در تصوير اين نگاره ما
شاهد نمود اين ساختمان در وسط حياط مسجد و نگارش
کتيبه هايي بر اطراف آن هستيم که قرائت آن ميسر نبوده و
صرف نگارش آن موجب تلطيف اثر و بيان واقع گرايانه اي از
بناي مسجد گشته است .باالي ايوان در اين نگاره نيز مصور
به کتيبه اي به خط ثلث در زمينه الجورد است که هم نوشت
آن را مي توان در تصوير مسجد و در طاق نماي مرتفعي که
در ضلع شمالي آن قرار دارد مشاهده نمود .در حاشيه باالي
اين طاق سوره هل اتي با خط نسخ بر روي کاشي معرق
نگارش يافته است.
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تصوير .5در بند کردن قطبالدين قرمي و آوردن او به مسجد جامع شيراز ،منسوب به بهزاد .مأخذ( :سلطان زاده)1387 ،
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در نگاره «جشني در دربار سلطان حسين ميرزا» ،اثر بهزاد
فضاي بيروني قصر سلطان حسين ميرزا در هرات به تصوير
درآمده است (تصوير .)6بر سردر ورودي کوشک اصلي اين
قصر عبارت دعاگونه« :الحمدهلل علي نعمائه» نگارش يافته
است و بدين واسطه حمد و سپاس از خداوند متعال را دربرابر
ديدگان هر فردي از افراد قصر ميسر ساخته است .کتيبه
اي به خط ثلث نيز در باالي اين کوشک شش ضلعي ديده
مي شود که با توجه به کلمه « السلطان» به نظر مي رسد
کتيبه اي احداثيه باشد که به معرفي باني و سلطان وقت مي
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پردازد .بر دور خيمه گنبدي شکلي که در نگاره ديده مي شود
و محل جلوس سلطان است کتيبه اي سراسري وجود دارد
که محتمال احداثيه است و به مفهوم يا شعري از گلستان
سعدي درباب موضوع اين نگاره اشاره مي کند .همانگونه که
مشاهده مي شود بهزاد در اين اثر با تأثير از شکل و قالب
کتيبه هاي معماري زمان خود به تصوير آنها و بيان مضمون
مرتبط با موضوع نگاره پرداخته است و با اين کار ضمن
انتقال معناي مورد نظر به واقع نمايي هاي خاص آثار خويش
نيز وفادار مانده است.

تصويــر .6جشــني در دربــار ســلطان حســين ميــرزا ،بهــزاد ،متعلــق بــه
 .893مأخــذ( :اتينگهــاوزن ،ريچــارد و يــار شــاطر ،احســان)1379 ،
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در نگاره حضرت رسول (ص) و ياران او فضاي داخلي
مسجد با تمام جزييات تزييني و کاشيکاري هاي مشابه
بناهاي هم زمان به نمايش درآمده است .در اين نگاره
حضرت رسول در مقابل محرابي که مزين به کتيبه هاي
قرآني است جلوس نموده اند .اين کتيبه همانند بسياري از
کتيبه هاي مورد استفاده بهزاد در نگاره هايش ،شامل آيات
 18تا  22سوره جن است و بر مقام توحيد و قرب الهي و
حمد و ستايش دائمي او در مسجد و جايگاه عبادت اشاره
دارد .با توجه به برخي تفاسير منظور از مساجد در آيات
فوق ،اعضاى هفتگانه سجده است که اين اعضاء را تنها
بايستي براى خدا بر زمين گذاشت نه براى غير او  ،و محل
محراب بهترين جايگاه براي انجام اين عمل و انعکاس
آيات نگارش يافته در آن است « .محراب مکاني است
براي سجده کردن و تجلي اين عمل در ساختار ظاهري

آن قابل حصول است .سجده يعني گزاردن هفت موضع
بر زمين که عبارت از  :پيشاني ،دو کف دست ،دو زانو و
دو انگشت پا است .تصور فضايي اين حالت تصويري از
محراب را بدست مي دهد و حرکت افقي سجده به فضايي
عمودي در ديوار رو به قبله تبديل مي شود( ».فغفوري و
بلخاري  )11 ،1393کتيبه مذهبي اطراف محراب اين
نگاره هم جهت با معناي ساختاري آن نگارش يافته و به
تقريب ذهن مخاطب بر انجام اعمال عبادي در مسجد مي
انجامد .بر دور گنبد سبز نقش بسته در باالي تصوير نيز
کتيبه اي وجود دارد که اگرچه ناخوانا است ولي با توجه به
مکانيت مسجد و معنويت آن به احتمال زياد آيه يا عبارتي
مذهبي باشد (تصوير.)7
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تصوير .7حضرت رسول و ياران او ،منسوب به بهزاد ،حدود  899ق .مأخذ( :شين دشتگل)1389 ،

 .2 -5کتيبه هاي احداثيه

همانگونه که اشاره شد کتيبه هاي غيرمذهبي واقع در
بناهاي معماري دربردارنده اطالعاتي درباره باني ،مباشر،
معمار و تاريخ ساخت بناست و از آنجا که اطالعاتي
پيرامون احداث بنا و دوره زماني آن بدست مي دهند تحت
عنوان احداثيه از آنها نام برديم .عمده کتيبه هاي احداثيه
برجاي مانده از دوره تيموري در بناهاي مذهبي آن به
چشم مي خورد .با نظاره به برخي از نگاره هاي به جاي
مانده از اين دوره در مکتب هرات به بازنمود برخي از اين
کتيبه ها در جهت معرفي باني بنا و هم سان سازي آن با
واقعيت بيروني تزيينات بناهاي آن دوره نيز پي مي بريم.
نگاره «گلنار و اردشير» از شاهنامه بايسنقري ،متعلق به
833ق ،در حالت کلي و ترکيب بندي اشکال و طرح ها بر
نزاکت و آراستگي زندگي کاخ نشيني تأکيد دارد (تصوير.)8
ظرافت تزييني صحنه با استفاده از کاشي هاي پرنقش
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در نگاره « خسرو در قصر شيرين » نماي قصري چند طبقه
با در ورودي و پنجره هاي مزين به نرده هاي مشبک تصوير
شده است .عمارت پوشيده از نقش و نگارهاي مختلف با
طيف گسترده رنگي است .اصالت غني و پرشکوه رنگ ها
در کنار جزئيات درختان با برگ هاي لطيف ،زمين پوشيده
از گل و چمن ،تابلوي زيبايي را به تصوير درآورده است.
سراسر در ورودي قصر شيرين و لبه هاي پشت بام مزين
به کتيبه هايي به قلم ثلث است و بر فراز ايوان بيرون زده
از قصر نيز عبارت «الملک هلل ،الملک هلل» را مي توان
مشاهده نمود .متأسفانه از کاخ هاي عهد تيموري که بتوان
همانندي آن ها را با کاخ ها و تزيينات تصوير شده در اين
نگاره ها تخمين زد چيزي برجاي نماده است (اتينگهاوزن و
يار شاطر  )262 ،1379ولي باورمان بر ويژگي واقع نمايي
نگارگري مکتب هرات و آثار بهزاد ،ما را به اين نتيجه سوق
مي دهد که معماري غيرمذهبي عصر تيموري مانند کاخ ها
و کوشک ها نيز همانند بناهاي مذهبي آن داراي آرايه هاي
تزييني از قبيل کتيبه ها بوده اند و نمود آن در چنين نگاره

هايي بيانگر زيبايي شناسي وارزش هاي نوشتاري کالم در
بناهاي مختلف عصر تيموري مي باشد.
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و نگار و طبيعت پيرامون قصر ،الگويي واقعي از زندگي
درباري در آن روزگار را به نمايش مي گذارد .اين امر
با توجه به کتيبه احداثيه باالي کاخ ،و معرفي باني آن
با عنوان بايسنقر ،سلطان وقت و باني نگارش شاهنامه
بايسنقري ،وجه بازتابي ديگري به خود مي گيرد .در اين
عمارت آمده است« :امر ببناء هذه العمارة  ،السلطان االعظم
بايسنقر بهادرخان خلداهلل ملکه» .در تحليل استفاده از اين
کتيبه بايستي آن را از يک سو مؤيد سنت کتيبه نويسي

تصوير .8گلنار و اردشير ،از شاهنامه بايسنقري ،مأخذ( :پاکباز)1380 ،

در فضاهاي معماري دوره تيموري دانست که در آنها به
بيان نام و القاب سالطين و امراء و واقفان بناي محل
احداث کتيبه پرداخته مي شود .کتيبۀ واقع در ايوان شمالي
مسجد گوهرشاد مشهد ،در وصف باني اين عمارت ،يعني
گوهرشادآغا از نمونه هاي واقعي کتيبه هاي احداثيه در
دوره تيموريان است که در بنايي مذهبي مورد استفاده قرار
گرفته و الگويي مناسب براي مصور سازي کتيبه هايي با
مضامين مشابه در بناهاي غيرمذهبي همچون کاخ ها مي
باشد (تصوير.)9

تصوير .9رقم باني مسجد گوهرشاد مشهدمآخذ( :صحراگرد)1392 ،

و دو خدمتکار در حال پذيرايي هستند (تصوير .)10زمينه
تصوير خانه اي است که ديوار سبز رنگ کنگره دار آن
شکل
گرداگر ِد عمارت را دربر گرفته و آجرهاي مستطيل
ِ
آن به گونه اي متوازي  ،بدنه اش را پوشانده اند .بر سر
در ورودي مصور در پشت تصوير کتيبه اي با عبارت « يا
مفتح االبواب » به چشم مي خورد .زير کنگره  ،روي باريکة
الجوردي رنگ دور تا دور خانه ،به خط ثلث سفيد رنگ
نوشته شده است « :امر ببناء هذه العمارة  ،السلطان االعظم
والخاقان االعدل االکرم غياث السلطنة و الدين بايسنقر
بهادرخان خلداهلل ملکه » .همانگونه که اشاره شد نکته
قابل توجه در اين تصوير تأکيد مجدد کتيبه احداثيه آن بر
نام بايستقرميرزا ،به عنوان باني اين عمارت و در مقام واقع،
باني خود اين اثر نگارگري است که در امتداد سنت توجه
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از سوي ديگر اين نگاره در شاهنامه اي به تصوير درآمده
که به فرمان بايسنقر ميرزا از شاهزادگان باذوق و هنرپرور
عصر تيموري در سال  829آغاز ،و در جمادي االولي833
به پايان رسيده است .اين فرد را مي توان به نحو تأويلي،
همچون باني يک بناي معماري ،باني نگارش اين شاهنامه
و مصور سازي نگاره هاي آن در نظر گرفت و اينک نام او
در کتيبه احداثيه عمارت ها و داستان هاي برآمده در اين
نسخه از شاهنامه به تصوير کشيده مي شود .مؤيد تأويل
فوق نظاره به ديگر تصاوير موجود در اين شاهنامه هنري
و بررسي کتيبه هاي احداثيه آنهاست .در نگاره « ديدار
زال و رودابه » از اين شاهنامه ،زال و رودابه يکديگر را در
کنار گرفته اند و رامشگراني با چنگ و دف و ني مشغول
نوازندگي هستند .انواع خوردني و نوشيدني گسترده است
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به جزييات و محيط زدگي در مکتب هرات ،و نگاه تيزبين
هنرمندان و کاتبان آن ،بر روي عمارات به تصوير درآمده

در اين نسخه از شاهنامه جلوه نمايي مي کند.

تصوير .10ديدار زال با رودابه از نسخه شاهنامه بايسنقري و کتيبه احداثيه آن .مأخذ( :اتينگهاوزن ،ريچارد و يار شاطر ،احسان)1379 ،

نتيجه گيري
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هنرها در هم سخني خويش واژگاني را از يکديگر به
عاريت مي گيرند و در قالب هنري خود معنايي جديد
به آن مي بخشند .يکي از بهترين نمونه هاي اين هم
سخني ،پيوند عناصر تزييني معماري و نگارگري است که
بر ذهنيت و دنياي غيرمشهود استوارند و بر اصول محتوايي
و معنوي خاصي تکيه دارند .با توجه به تحلیل های صورت
گرفته می توان اشاره داشت که نمود سنت کتيبه نويسي
در بناهاي مصور نگاره هاي مکتب هرات ،بروز نوعي
«رئاليسم معنوي» را در کارهاي هنرمندان دوره تيموري،
به ويژه بهزاد نشان مي دهد .نوآوري و خالقيت هنرمندان
اين مکتب در استفاده از کتيبه ها بر اهميت آييني آنها در
فضای معماری تأکيد داشته و نقش مهمي در برقراري ريتم
معنوي و ترکيب بندي کلي آثار دارند .این کتيبه ها صرف
نظر از هر مضمونی ،به لحاظ فرم و سبک نوشتار خود به
عاملي براي شکستن فضا و ايجاد حرکت تبديل شده اند و
همچون کتيبه هاي معماری با ريتم و حرکت خود چشم را
بر گستره تصوير هدايت مي کنند .اين استفاده را می توان

مؤیدی بر واقع گرايي خاص حاکم بر نگاره هاي مکتب
هرات ،و آثار بهزاد دانست که به لحاظ تاريخي ،نوع خط
و نوشتار ،و مضامين مطرح در آنها با کتيبه هاي بناهای
هم عصر ،همچون مسجد گوهرشاد مشهد ،مسجد جامع
هرات ،مسجد جامع يزد و مسجد جامع شيراز در دوره
تيموريان برابري مي کنند.
با تبیین مضمونی کتیبه های مصور شده در این نگاره
ها می توان اذعان داشت که هنرمندان این مکتب در
انتخاب مضمون کتيبه هاي احداثيه خود از يک سو
متأثر از فرم ظاهري اين آثار و نوع بيان آنها در بناهاي
معماري بوده اند و از سوي ديگر براساس سليقه و
مقاصد هنري به گونه اي ديگر از آنها استفاده کرده و
به معرفي باني اثر تصويري در قالب باني اثر معماري
يا عمارت مصور در نگاره های خود پرداخته اند .از اين
روست که می بینیم نام بايسنقر ميرزا به عنوان باني
شاهنامه مصور شده مکتب هرات بر روي عمارت هاي
به تصوير درآمده در نگاره هاي اين نسخه از شاهنامه
بايسنقري قابل مشاهده است .استفاده از کتيبه هاي
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مذهبي در کسوت آيات و روايات نيز جلوه معنوي اثر را با
اتکاء به مضامين مطرح در آنها بارزتر ساخته و در کنار فرم
ساختاری بازتاب دهنده پیام های عمیق معنوی به فرد و
مخاطب است .عمده استفاده بهزاد از مضامين مذهبي در
نگاره هاي خود ،متعلق به آيه  18سوره توبه ،آيه  39سوره
آل عمران و آيات  18تا  22سوره جن است که توانسته اند
در کنار اذکار و عبارات عارفانه اي همچون «اهلل و السواه»،
«الملک هلل»« ،العزه هلل تعالي»« ،المنه هلل»« ،الملک هلل»
در بيان معنوي نگاره ها تأثير مستقيمي داشته باشند و
به لحاظ بصري جلوه اي روحاني به آنها بخشيده اند .در
برخي از اين آثار مضمون کتيبه ها و موضوع نگاره مکمل
يکديگرند و سبب تلطيف جنبه هاي مادي و جسميت آثار
مورد نظر گشته و با متانت رفتار انسان ها و معصوميت
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طرح در نگاره ها ،فضايي مملوء از عشق پاک را نمايان مي
سازند .اين گونه عملکرد نمودي از اهميت و جايگاه کتيبه
هاي بناهاي اسالمي است که در قدسي کردن فضاي
معماري و بيانگري وجوه آييني و تاريخي آن از اهميت
وااليي برخوردارند .هنرمندان مکتب هرات توانسته اند با
استفاده مستقيم از آيات و اذکار و روايات اسالمي ،هويت
نقاشي ايراني را به « نگارگري اسالمي » مبدل سازند و
بيان هنر تصويري را با ظاهر و باطن قرآن کريم متناسب
گردانند .عملکردي که مي تواند به عنوان الگويي جاودانه
براي به تصويرکشيدن تزيينات معماري در هنر کتاب آرايي
مورد توجه هنرمندان معاصر قرار گيرد.

پي نوشت ها :
Burckhart .1
Bendrey .2
 .3برای مطالعه بیشتر ر.ک :استیرلن ،هانری .1377.اصفهان تصویر بهشت ،ترجمه جمشید ارجمند ،تهران :نشر فروزان روز.
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پيامبر اکرم (ص) است که وعده بهشت به آنها داده شده است .وجود اين کتيبه در کنار اسناد و متون تاريخي ديگر نشان از اين دارد که حاکمان
وقت سلجوقي سني مذهب بوده اند و با اشاره به «عشره مبشره» که در تضاد با نام اهل بيت و فرزندان علي (ع) بودند ،در يکي از مکان هاي
اصلي شهر ،سعي در سرکوبي تمايالت شيعه داشته اند (قوچاني.)25 :1382 ،
Michon .6
 « .7ال َّن َظ َر فِي الْ ُم ْص َح ِف م ِْن غَي ِر ق َِرا َء ٍة ع َِبا َدة » (کشّ ي)616 :1348 ،
 .8ر.ک :ز.ي رحيمووا و آ .پولياکووا ( ، )1381صفحه .104
 .9خدا ،و ديگر هيچ.
 .10برگرفته از سايت http://www.irandeserts.com
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Abstract
Different arts in their Dialogues borrow some words from each other and give them a new meaning
in their art form. One of the best examples of this Dialogue is the link of Decorative elements in
architecture and Iranian painting (good sentence but different from Farsi version). Iranian painting
(Miniature) is conversation scene of arts such as painting, poetry, calligraphy and architecture which
has run its evolutionary path in different schools of Islamic period, especially from the Ilkhani to
early Safavid era. Iranian painting based on subjective and non-visible world and, therefore, its
architectural and decorative elements are based on certain spiritual and conceptual principles.
Inscription is one of the decorative arts in Islamic architecture which the use of it in addition to the
actual architectural buildings is visible in some painted spaces of the Iranian painting. Inscriptions as
conceptual and decorative elements in Islamic Architecture are important tools for the representation
of religious ideas and policies. In this paper, On the one hand, the importance and different functions
of inscription in Islamic architecture are analyzed and on the other hand, characteristics and artistic
value of the paintings of Harat School, as well as the inscriptions on the architectural space of
a number of Behzad’s works are examined. Also it will be shown that appearance of painted
inscriptions in the space of Iranian paintings has what impact on the understanding of the subject and
specific spirituality of the miniatures. Muslim artist inspired by his belief and religious principles has
tried to create a calm and spiritual atmosphere in his paintings by use of Inscription decorations. He
has designed physical space of the painted buildings by engrave the geometric designs, motifs and
arabesques, and Islamic epigraph. The decorations in addition to having formal aesthetic and value
represent the cultural and religious mysteries are hidden in themselves and give a special lightness
and transparency to the painted background in the space of the painting. These inscriptions in terms
of content and their impact are matched with the samples used in contemporary buildings in Iran
and Harat, in Timurid period. A comparative study of the contents of the inscriptions is a new way
in understanding of religious art and the impact of the religion to the epigraphy at different periods
of the history of Islamic-Iranian art. Methods used in this research are analytical, interpretive,
and historical and the approach to data has been done through library studying. The results of the
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research show that using of religious inscription in addition to enhancing the beauty and the visual
value of Miniatures, are influencing to transfer of the concepts of the painted story, and show a
kind of spiritual realism in the works of artists from the Timurid period, especially Behzad. These
inscriptions, in shape and their structure, reflect spiritual realities and meanings that the knowledge of
them had been possible to a person during the present in that space by passing the formal universe to
the divine world. These meanings reflected from the divine world, and manifest the concepts such as
the presence of God, resurrection, release from Nether world and ascension into the celestial world,
twinkle of divine light, transcendental unity, meditation and inner purification. These concepts are
very close to prayer and ritual activities. Comparison of these elements with inscription decorations
of their contemporary buildings also emphasis to the adaptation, and Structural and Conceptual
link of them. These inscriptions, historically, and from the kind of font and text, and in their written
contents are match with inscriptions of buildings such as Goharshad mosque in Mashhad, Harat
Mosque, Mosque of Yazd and Shiraz mosque belonging to Timurid period. A painter such as Behzad,
in choosing the theme of his Nonreligious inscriptions, on one hand, is affected by the apparent form
of the inscriptions and their expression in architecture monuments and, on the other hand, according
to his artistic tastes and purposes used them. So that, he has been introducing the founder of visual
work as a founder of architectural work or building in the number of his miniatures the outcome
of the research shows that architectural inscriptions can be used as original decorations in order to
create the Islamic atmosphere and image in today›s miniature.
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