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  15-28شماره صفحات:  
 هچکید

به بعد محسوب  .ق3از قرن  نگارانتاریخ های مورد نظریکی از جریان نواحی،جغرافیای پرداختن به
ت فرد نسبمنحصر به طبیعیِشرایط دلیل برخورداری از هرات به ویژهدر این بین خراسان و به. گرددمی

 ،از سوی شاهرخ و جانشینانش در عصر تیموری دارالسطنهعنوان یر شهرهای ایران و نیز انتخاب بهبه سا
موضوعاتی که در سنت نگارگری  جمله ازان، سو با مورخدر جریانی هم .توجه بودمورد  مناطقاز جمله 
 ،)ناتورالیسم( طبیعت عناصر تاکید برنقطه اوج خود رسید، آغاز و در عصر تیموری به .ق5قرن  ایران از

بود. در این بین تنها تعداد اندکی از نگارگران با نگاهی  )رئالیسم( گراییواقعیتاما تا حد زیادی فارغ از 
هدف این توان نمونه بارز آن دانست. را میالدین بهزاد کمالکه  ،گرایانه به خلق آثاری پرداختندواقع

 مچونه شرایط اقلیمی باشد کهتحلیلی پاسخ به این پرسش می -یفیپژوهش با تکیه بر روش توص
کرد د میطبیعی ممتازی را برای هرات ایجاو سایر عوامل که در مجموع محیطگیاهی پوشش هوا،وآب

هایی بسیار اندک در راستای پاسخ به هر چند تا کنون پژوهش ؟بود بهزاد آثارِتا چه میزان تاثیرگذار بر 
یان ب توصیفاتِ تاریخیِ هایگزاره بررسی با باشدمیحاکی از آن  یافته است،این پرسش صورت گرفته

 شهود روحانی و مفاهیمِ های بهزاد را متاثر از کشف و نگاره توان صرفانمی ،شده از هرات عصر تیموری
 نمادگرایانه و )روایات( آمیزغلو صرفا این دو منبعدر  را هرات طبیعی هایویژگیو  تعرفانی دانس

 . کرد بیان ها()نگاره

 .، نگارهگراییطبیعت تیموریان، شرایط اقلیمی، الدین بهزاد،کمال هرات، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه.1
هرات ، ترین شهرهای خراسان در ادوار تاریخییکی از مهم
 گیریقرار هوای مطلوب ووآب لبه دلی این شهر. گرددمحسوب می

کارکرد ارتباطی با کشورهای همسایه  با دارا بودنِ در شرق ایران
 ورن مورد توجه قرار داشته و از اینباستااز ایرانتاریخی  سیردر 

-هم نویساننگاران و جغرافی. تاریخاستمورد توضیح قرار گرفته

ی و عهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماراستا با بیان ویژگی
ح گاه مشرو- آن یبیان شرایط محیطهمواره به گی این شهر،فرهن

هرات و . پس از یورش تیمور بهاندکرده توجه -و گاه مختصر
واسطه برخورداری این های ایجاد شده، در اندک زمانی بهویرانی

و  هایو کوه 1همچون هریرود شهر از بسترهای جغرافیایی مناسب
مورد  ،ندبرخوردار بود حاصخیزِی ممتازی ازاطراف که  هایزمین

( و سلطان ق807-850توجه شاهزادگان تیموری همچون شاهرخ )
بیان کالمی و بصریِ قرار گرفت.  (ق875-911حسین بایقرا )

از جمله ها ی هرات در روایات تاریخی و نگارههای اقلیمویژگی
واسطه آن دریافت که یکی از توان بهباشد که میموضوعاتی می

سبت ن آن برجستهمحیطی زیست، شرایط دالیل انتخاب این شهر
ر ب حاضر پژوهش ،بر این اساساست. به سایر مناطق خراسان بوده

 ، شرایطآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که در گام نخست
ا هایی بوده و متعاقبات در عصر تیموری دارای چه ویژگیهر اقلیمی

ر خود آثا( که اکثر ق.898-942الدین بهزاد )اب آن در آثار کمالبازت
است تا چه از محیط هرات خلق کرده را با توجه به تاثیرپذیری

باشد؟ بر این اساس فرض بر میزان منطبق بر روایات تاریخی می
صورت منسجم و فارغ ها به که تحلیل روایات و نگاره قرار داردآن 

که شرایط سازد انداز را مطرح میاین چشم، بعدیاز دیدگاهی تک
ت خلق طبیععاملی موثر در  ،ترین ایاماز کهن هرات اقلیمی ممتازِ
، موضوعی که تا کنون به صورت جدی و استبوده در آثار بهزاد

است و این خود بیانگر ضرورت در این به آن پرداخته نشده علمی
حوزه مبتنی بر سه رویکرد، تاریخی، جغرافیایی و هنری محسوب 

 .گرددمی

 پژوهشپیشینه . 1.1

                                                           
 4000بند سرجنگل در ارتفاع ناحیۀ کیلومتر که از  1100 طولِرودی است به  . 1

بابا در افغانستان  کوهرشته باختر ،(daizangi) متری کوهستان دای زنگی
 سطحآن از  ارتفاعگذرد که می از شمال شهر غوریان هریرود .گیردسرچشمه می

 (Kohestan) کهستان از پس کیلومتری باختر هرات 48در  متر است. 740دریا 
ای متون در پاره .گیردراه شمال را در پیش می با چرخش تندی در اسالم قلعه

همچون  یهای اخیر پژوهشگرانی از منظر تاریخدهههر چند در 
 ، عبدالحی حبیبیهرات تاریخیجغرافیایدر  (1362) ور نیرنمحمد ا

ی بیبعبدالحکیم ط ،تاریخ افغانستان بعد از اسالمدر  (1380)
 (1375) نوراهلل کسایی ،تاریخ هرات در عصر تیموریاندر ( 1368)

 ، حسین میرجعفری(ق911-205) تیموریان تا طاهریان از هراتدر 
 سمرقند شهرهای در تیموریان شهرسازی هایفعالیتدر  (1394)
، به بررسی سیر تاریخی شهر هرات و محققینی با رویکرد هرات و

 نگارگری در پردازیمنظرهدر  (1384) یعقوب آژندهنری همچون 
 مکتب در شکل و رنگدر  (1382) اللهیاهلل آیت، حبیبایران
و زینب  هراتدر مکتب (1359) محمد افضل بنووال، هرات

 رب تکیه با ایران نگارگری در فضا بررسیدر ( 1391)خواه مظفری
 د بهزادآثار تولی های بصریویژگی به بررسی، بهزاد آثار از منتخبی

صرفا به ذکر موقعیت هرات در اول  اما دستۀ اند.در هرات پرداخته
ی و میپرداخته و شرایط اقل تیموریانادوار گوناگون تا پیش از 

هایی که رار نداده و دسته دوم صرفا منظرهمحیطی را مورد توجه ق
فسیری ت مبتنی بر است راتنی بر جغرافیای طبیعی هرات بودهمب

 دو در این بین ضعف توجه به بع تحلیل کردهآرمانی و نمادگریانه 
 تاریخی در آثار آنان مشهود است. 

 پژوهشروش . 1.2
از مستندات تاریخی و تحلیل گیری حاضر با بهره تحقیق

 ،پردازیگرا در طبیعتواقع هنرمندیعنوان به های بهزادنگاره
شرایط ه ب گذری، در ابتدا تحلیلی -با تکیه بر روش توصیفی

 -یخیتارمتون در اشارات بسیار اندکبا توجه به– هرات اقلیمی
 ررسی آن در عصر شاهرختا ابتدای عصر تیموری و سپس به ب

ن قرار داد و مداقه مورد تحلیل با سرانجامو  دارد و جانشینان او
ر آثار د هراتطبیعی تاثیر محیط بیان میزانبه ،بهزادی هانگاره

 پردازد.می او

 در بستر تاریخیاشرف بقاع خراسان . 2
 شهرهای ایران تا عصر تیموریاز جمله هرات در خراسان بزرگ، 

. نام هرات ستبرخوردار اای کهن سابقه ازکه  گرددمحسوب می
اند، در میان اسامى ایاالتى که در زمان کوروش جزو دولت او شده

هرودت در  ( و حتی375، ص. 1، ج1375قابل مشاهده )پیرنیا، 

-ذکر شده «آب هرات» و «هرات رود» هایکهن برای بخش باالی رود به نام

های پیوند میان تمدن تاریخ برای طیهایش در . مسیر هریرود و شاخابهاست
ه با ایران زمین و خاور نزدیک نقش میان)هند( و آسیای جنوبی )چین(، خاوری

 اش از سرچشمه تا شهر هرات،باختری -در مسیر خاوری رود این .اندمهمی داشته
به  )کشف رود( و توس جام( )رود جام ۀدر بههندوکش  کوهستانی از میانِ منطۀ

. با این حال هریرود در بستر زمان موجب رونق و آبادی استخراسان راه گشوده
 (.121-128 ، صص.1374یزدی، است )پاپلیهرات بوده
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از  ،بیستون در ویژهبههاى داریوش کتیبه با توجه به کتابِ خود
، 3، ج1382)هردوت،  استنام برده 1«هارائیوا»هرات تحت عنوان 

اى سایر هنبشتهدر سنگ بنا به نظر سیسیلی (. همچنین192 ص.
-نقشصورت هریوه )هرئیو( شاهان هخامنشى نام این سرزمین به

 هایشیوهبسته و در ادبیات فارسى و عربى نیز نام این شهر به 
باشد که می« هرا، هراه، هرى»جمله ذکر گردیده که از آن یمختلف

 ، ص.1384یلى، )سیس است« هریوه»از به احتمال فراوان مآخوذ 
(. درباره نحوه احداث این شهر، اکثر مورخان در قرون گوناگون، 782
های را در زمره اسکندریه هراترا به اسکندر منسوب داشته و آن 

، 1، ج1369؛ مسکویه، 494، ص. 2، ج1375)طبری،  2انداو آورده
؛ 91، ص. 1379؛ حسینی، 193 ، ص.1384؛ ثعالبی، 97 ص.

با دیدگاهی  .ق5اما ثعالبی در قرن  ،(43 ، ص.1348بناکتی، 
خ تواری»حمزه اصفهانى در کتاب خود »کند که: متفاوت نقل می

ار اسکندر پردازان در احوال و اخبگوید: از جمله آنچه قصه« االمم
اند اینکه اسکندر در ایرانشهر، شهرهاى بسیار ساخت، از برساخته

و سمرقند بود. اما این حدیث راست  آن میان: اصفهان و هرات
 ، ص.1376)ثعالبی،  3«هنیست زیرا که اسکندر ویرانگر بود نه سازند

-رسد که هرات در میان سلسهنظر میچنین به ،با این حال (.233

-به دلیل موقعیت ارتباطی و منطقهاز همه بیش های ایران باستان 

 های نظامی با همسایگان دارایالجیشی در زمینه درگیریای سوق
جریان تا زمان حمله  این (.107 ، ص.1383اهمیت بود )دینوری، 

هایی از سوی با وجود استقالل طلبی عرب به قلمرو ساسانیان
که یکی از ثمرات آن کاهش قدرت تسلط دولت ساسانی - سرداران

 با شروعِ(. 650 ، ص.1368سن، تداوم یافت )کرستین -بر هرات بود
 فارس فتحنامۀ پس از دریافت )خلیفه دوم( عمرمهاجمین،  حمالتِ

را از ادامه فتوحات در  والیت، ابوموسى آن غنایم خمس و کرمان و
ا جویعلت آن را  طالب)ع( ابى خراسان برحذر داشت و چون على بن

 و است دور بسى ما از خراسان کهآن جهت از»، عمر گفت: شد
 .فاقن و حیله و کینه از رپُ آن اهلِ و شرّ و فتنه از رپُ است والیتى

                                                           
1 .Haraiva.  ت اسمى اس« آریا»همچنین اعتمادالسلطنه بر این باور است که

و  گفتندمى« هاریوا»هاى قدیم اینجا را ایرانی»اند و داده ها به هراتکه یونانی
ده. ضبط ش« هاروا»اند در منقورات بیستون که به فرمان داراى کبیر نقر کرده

 معنىهاروا در زبان ارمنى که مرکب از زبان پارت و مد و فارسى قدیم است به
 (. 60 ، ص.1363)اعتمادالسلطنه، « مشرق است

. ازرقی استرسد که این باور در میان شاعران نیز وجود داشتهنظر میچنین به . 2
، ص. 1336، این موضوع اشاره )ازرقیبه .ق6و امیر معزی در قرن  .ق 5در قرن

در داستان جهانگیری  .ق9( و جامی در قرن 252 ، ص.1318؛ امیرمعزی، 86
 است:اسکندر آورده

  بنا کرد بس شهرها در جهات»
 (475، ص. 2، ج1378)جامی، « بسان سمرقند و مرو و هرات

وسیله . به1کند: احتمال را درباره بنایانگذار هرات بیان می 8هروی سیفی . 3
دستور دارا بن دارا بناى هرات آغاز و هنوز بناء شهر . به2هوشنگ. طهمورث بن 

 انخراس والیت لیکن و است دور ما از اگرچه گفت: خراسان على)ع(
 در هک است این شده، معلوم آنچه و است بسیار مآثر و خصایص را

 نآ ذوالقرنین و گویند هرات را آن که است شهرى خراسان والیت
 حصال زمین. گزارده نماز آنجا( ع)عزیر پیغمبر و است نهاده بنا را

-262 ، صص.1372وفى، )ک «دشت... در روان هاىآب و دارد
261.) 

-به سرانجام هرات در دوران خالفت عثمان ،تاریخی بنا به روایات

ه این شاره بفتح گردید. یعقوبی ضمن ا «قیسبناحنف»وسیله 
قه پرداخته و آن را در های طبیعی این منطویژگی ذکربه  ،موضوع

 ، ص.1356است )یعقوبی، ی خراسان آوردهمعمورترین شهرها زمرۀ
)به  وجود رودی ممتاز در هراتبا اشاره به(. همچنین مقدسی 56

، تاسانند آن بسیار اندک ایران به مکه در  احتمال فراوان هریرود(
 اى مهم است که باغستان اینقصبه هرات» کند کهچنین بیان می

 اد و پرهاى گوارا است. آبسوى رود و مرکز انگورهاى خوب و میوه
 افزایدمی( و سپس 447 ، ص.2، ج1361)مقدسی، « جمعیت است

ا اب رهاى زیبا دارد که ذکرش کتهاى مهم و دیدنیآبادى هرات»
که در (. با وجود آن450 ، ص.2، ج1361)مقدسی، « کنددراز مى

هرات از جمله شهرهای مهم خراسان و همواره از  .ق5الی  3قرن 
، 2، ج1386شد )عوفی، یاد می« اشرف بقاع خراسان» عنوانبه آن

های رشد چشمگیر آن در به احتمال فراوان، زمینه(، اما 456 ص.
از سویی مبنی  4حکمرانی سالطین غوردر فراهم گردید.  .ق6قرن 

-یویژگبا توجه به و از سوی دیگر های نظامی غوریانبر سیاست
، تیافدست یاى ممتاز از عمران و آبادانمرتبهبه هرات های اقلیمی،

سرا و کاروان حمام، 6000دکان و  12000در هرات که نحویبه
 شهر حدودمدرسه و خانقاه احداث شد و در این  353آسیاب و 
؛ مفید، 30 ، ص.1414کاشانی، ری)غفا 5داشت دخانه وجو 400040

 (. 819ص.  ،3ج ،1385

ات را قتل رسید و عمارت هراتمام نیافته بود که با اسکندر به جنگ پرداخته و به
است. . هرات نام دختر ضحاک و شهر هرات را او بنا کرده3اسکندر تمام کرد. 

. 5آنجا شهر بزرگی بنا کند.  هرات آید و. اسکندر با مادر خود مشورت کرد تا به4
همراه گروهی از . اسکندر به6اند. هرات را در عهد نمرود بن کنعان ساخته

. هرات را ذوالقرنین که در قرآن 7حواریون عیسى)ع( هرات را بنیاد و آباد ساخت. 
نفر ساختند؛ اندرون را سیاوش . دیوار هرات را سه8است. از آن یاد شده، بنا کرده

هروی، های آن را داراء بن دارا )سیفیووس، بیرون را اسکندر و برجبن کیکا
 (.7-11، صص. 1381

 (.Paul, 2000, p. 111-115. برای اطالع بیشتر ر.ک: ) 4

 شیروانی،). برای اطالع بیشتر درباره اشعارِ سروده شده در مدح هرات ر.ک:  5
 (.20 ، ص.1377 بخاری،االشرافنقیب ؛605تا، ص. بی
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بر آن استیال یافتند  مغوالن و رونق هرات تا زمانی کهآبادی 
-درباره هرات می .ق7همچنان باقی بود، چنانکه قزوینی در قرن 

شهرى است عظیم از شهرهاى خراسان و شهرى در » :گوید
، 1373)قزوینی، « تر از هرات نیستسان بهتر و مرغوبمملکت خرا

وصولنا »است: بطوطه در سفرنامه خود آوردهو نیز ابن (556 ص.
 بطوطه،)ابن« و هی أکبر المدن العامرۀ بخراسان إلى مدینۀ هرات

ویژه ش مغول و بهیور(. با این حال هر چند 44 ، ص.3، ج1417
 هایدر سرزمینغارت و نابودی بسیاری  قتل، ،هراتبه «تولوی»

، 2، ج1363)جوزجانی،  همراه داشتاین منطقه از خراسان را بهآباد 
-بازسازی هرات نهاد. از اینهمت به «قاآن اوکتای»(، اما 129 ص.

سى و چهار هجرى اوگتاى قآن را داعیه آن در سال ششصد و »رو 
 خرابى نهاد بایدوالیتى که در وقت چنگیزخان روى بهشد که هر 

عرض او عمور و آبادان شود. بنابراین، بهکه در ایام سلطنت او م
 اند کهرسانیدند که در زمین خراسان شهرى را مغوالن خراب کرده

 گفتندى سکون نبود و آن شهر را هراتخوبى آن شهر در ربع مهب
از مردم بسیار شنید، در باب عمارت آن  و چون قاآن تعریف هرات

 نظربه چنین( 3857 ، ص.6، ج1382قزوینی، « )مبالغه بسیار فرمود
با وجود وسعت تخریب هرات، همچنان این منطقه از  ،رسدمی

 سیار درتاثیر ب توانایی طبیعی فراوانی برخوردار بود و این عامل خود
-تصمیم اوکتای قاآن داشت. بر این اساس، پس از بازسازی محیط

ق( در وصف 643-783کرت )طبیعی و شهری، در زمان حکومت آل
 :هرات چنین سروده شد

 

 بستتتیارى استتتت خوشتتتتر هوا اعتدال به
 
تاى نشتتتتابور، و مرو و بلخ ز  هر روستتت
 

 تابنده و استتت روشتتن قمر و مهر جرم چو
 

ّت فضتتتاى ید جن فاى از جاو  هرى صتتت
 

تان نفس خوش نستتتیم لد بوستتت  برین خ
 

 هرى هواى از هرصتتتبح به استتتت معطر
 
به روى زِ خت و مرت خت ب ندمى ت  جوی
 

 هرى گتتداى از اقتتالیم شتتتهنشتتتهتتان
 

 

 (.25، ص. 1381هروی، )سیفی
  تیموری عصر شرایط اقلیمی هرات در. 3

سمرقند، تا هنر بههرات و انتقال اهل حرف و با یورش تیمور به
واسطه بهجایگاه پیشین خود را از دست داد، اما  حدودی این شهر

                                                           
 :استسروده خوافیفصیحی رو،این از . 1
 داد و دین با شهنشاه عدل به»

 ندک، در اترین ایاماز کهن دارا بودن شرایط محیطی و اقلیمی ممتاز
ادگان تیموری قرار گرفت و مورد توجه شاهزهرات  ، مجددزمانی

مور و تی از پسجایگاهی برتر از عصر غوریان دست یافت. حتی به
تقل من پایتخت را از سمرقند به هرات های جانشینی، شاهرختنش

ى، )گرانتوسک واگذار کرد بیگالغعنوان تیول به و ماورالنهر را به
برای  شاهرخ(. Malleson, 1880, p. 55؛ 235 ، ص.1359

ه باین شهر را دارالسلطنه نامید و  ،بار در طی تاریخ هراتنخستین
(. از 9 ، ص.1349ابرو، )حافظ بخشید ممتازی جایگاهِ سیاسی آن

ای بسیار متفاوت که از روحیه این حکمران تیموریجمله اقدامات 
گزینش پایتخت، بازسازی پس از نسبت به تیمور برخوردار بود، 

حکم الزم »بود. از این رو  محیط طبیعی و عمران شهری هرات
االسالم هبالدین فیروزشاه قجاللقیاد به نفاذ پیوست که امیر االن

هرات را که به طیب هوا و عذوبت ماه بر همه آفاق و بلدان فضیلت 
( 5154 ، ص.10، ج1380)میرخواند، « را معمور سازد و رجحان دارد

 هایبا توجه به اقدامات سلسله ،و چون این حکم به انجام رسید
 1«ودنب ماضیه عشر عشرین آن عمارات سالطین»پیشین در هرات 

  (.17، ص. 3ج ،1380ابرو، )حافط
که گویا شاهد در عصر شاهرخ  الدین جامیموالنا جاللهمچنین 

 ،گوی پرداختهوت بوده و با آن به گفتحضور فردی عرب در هرا
 : کندذکر مینظر این مسافر را چنین 

 گتتردیتتد متتی هتترات در عتتربتتی»
 

 عراق ملتتک بالد از بود گرچتته
 

 فتترمتتودمتتی فصتتتتیتتح زبتتان بتته
 

یس هرات مثتتل ل ل   «االفتتاق فی ا
 

 (10. ص ،1349 ابرو، حافظ)
مقارن حیات خود را  دوران کهتیموری  دیگر مورخ عصرِ ،اسفزاری

 دهدچنین گزارش می این شهر درباره در هرات گذراندهبا شاهرخ و 
 المع اقالیم بقاع و بالد زینت و امم طوایف نزهتگاه همیشه» که

 مۀچش چشم و تسنیم عین در غیرت خاک زاللش آب هست، و بوده
 و بهشت ریاح جان در خجلت آتش شمالش باد و زده معین ماء

ه فزایش کو صفحات باغ و راغ روح ]...[انداخته  بهشتاردی نسایم
ه طارم خضر است بر قوم: مثل رشک هشت بهشت مینا و غیرت نُ

، 1، ج1338)اسفزاری، « ]است[ الجنۀ التى وعد المتقون محشّى

 شداد سبعا همچو نو به شد هری
 ملک تاریخ بهر قضا عروس

 (1014 ، ص.3ج ،1386 خوافی،فصیحی) «نهاد رخ بر و آورد زلف سر
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-های طبیعی آن سرودهویژگیدر وصف  ،رو(. از این19-20 صص.

 است: 
 بهشتتت جمال غیرۀ صتتفتهب او صتتفاى

 
 ریحانستتت و روح رشتتک فرحهب او هواى

 
نایش روضتتته بستتتان ّد ب کان ممه  االر

 
 بنیانستتتت رفیع استتتاستتتش ستتتدّره مثال

 
 آنجا ستترهب ستتر استتت بهشتتت ناز و نعیم

 
ثلهب مجاورش ثل نیز م  رضتتتوانستتتت م

 
 .(21-22 ، صص.1)همان، ج

 چنانکه ،عنوان پایتخت تثبیت گردیدپس از شاهرخ، هرات به
حسین بایقرا آن  و پس از او سلطان ق(855-873سلطان ابوسعید )

 های روحیویژگیرا دارالسطنه خود قرار دادند، که با توجه به 
را یکی از دالیل  اقلیمیتوان شرایط می ،این حکمرانان شادخوار

 رایطشمشروح درباره  خواندمیر در توصیفی این گزینش دانست.
دامن خاکش در »است که آورده در عصر جانشینان شاهرخ هرات

، هاى آبش در لطافتنظافت و پاکى چون آستین مریم و سنگریزه
خوشگوارش آتش رشک در دل  م. آبِتر از عقود لئالى یَخوش آب

 سى ساله ماء معین اندازد و هواى اعتدال آثارش مسیحاوار، امواتِ
المنتهى سیراب و سان طوبى و سدرۀرا زنده سازد. اشجارش به

آئینش ساتین نزاهت]...[. بَ کوثر پرآب نهارش از رشحات حوضِاَ
ز ینش خوشبوتر ازیزیب و ت رافزاى جنت اعلى و ریاحین پُغیرت

بر این  .(183-184 ، صص.1372)خواندمیر، « مشک ختن و ختا
از اهل هنر و ادب در نیمه دوم حکومت  ىیموالنا بنا ،اساس

 :استبیان داشتههرات  در توصیفتیموریان 
 استتتت شتتتهر او و روستتتتا جاهمه»]...[

 
 «بستتتتتتتان او زارِ ختتار جتتاهتتمتته

 
 (456 ، ص.1، ج1349، واصفى)

سمرقندی درباره چرایی برخورداری هرات از شرایط با این حال 
هد: دچنین گزارش مینسبت به سایر شهرهای ایران  ممتاز اقلیمی

 مرکز واقع است. چه طولِ السلطنت هرات در آن قریب بهدار»
اند صد و هشتاد درجه گرفتههراقلیم از مبدأ که جزایر خالدات است 

شش وجه و از این نود درجه شصتنود در و عرض از خط استواء
معمور است، باقى در طرفین از افراط گرما و سرما مقام نوع مردم 

تواند بود و طول هرات نود و چهار درجه و کسرى است و نمى
وضوح این تقریر به عرض آن سى و چهار درجه و کسرى. پس از

الد است نسبت با مرکز بَ السلطنت هرات اقربِپیوست که دار
معموره عالم فاألقرب الى المرکز اولى باألعتدال و یترتّب علیه غایۀ 

                                                           
 (.Frye, 1948, p. 211. برای اطالع بیشتر ر.ک: ) 1

-132 ، صص.3ج ،1383)سمرقندی،  «الفضل و نهایۀ الکمال
131.) 

یکی از موضوعاتی که در پی شرایط اقلیمی ممتاز هرات از سوی 
، احداث ابنیه و توجه قرار گرفت حکمرانان تیموری در کانونِ

 ت بودهرادر نقاطی از هایی یا کاخ تحت عنوان باغ وحصارکشی 
هوا در بهترین شرایط قرار داشتند. وکه از نظر پوشش گیاهی و آب

ر د عمران و آبادانی پایتخت که تیموردنبال اعمال سیاست به
ز یکی اهای تاریخی گواهی گزارشبهسمرقند برجای نهاده بود و 

 ، ص.1337 کالویخو،های گوناگون بود )های آن احداث باغویژگی
، 1363؛ شامی، 1256، ص. 2ج، 476 ، ص.1ج ،1387یزدی، ؛ 224
(، شاهرخ نیز از سویی با 307 ، ص.1356عربشاه، ؛ ابن81 ص.

ط برخورداری شرای دلیلز سوی دیگر بهعالیق شخصی و اتوجه به
هایی به احداث باغ ،هرات نسبت به سمرقند طبیعیمساعد جغرافیای
 شرقی هراتدر جانب شمال «باغ سفید»ترین آن، پرداخت که مهم

 شناخت متبحر درگیری از افراد با بهره .ق813در سال این باغ  1بود.
حلی برای تفرج مو به احداثمعماران و هنرمندان  طبیعی،عوارض

مبدل گردید  های عمومیجشنهای درباری و و برپایی بزم
، 3ج ،1380خواندمیر، ؛ 135-136 ، صص.3، ج1383سمرقندی، )

ندی مبهره ها با توجه بهبرپایی باغ پس از شاهرخ سنت .(582 ص.
سمرقندی درباره ادامه یافت. از دیرباز،  هراتمحیطیِ از شرایط 

 تازباغی مم احداثآبی جهت  برای هدایت نهرِسلطان ابوسعید اقدام 
در اجراى آب جوى سلطانى سعى جمیل به » دهد کهگزارش می

 بظهور آورد و از مسافت چهار فرسنگ در میان کوه و سنگ از جان
]...[ و در مدت دو سه هزار  شرقى شهر هرات جویى احداث نمود

 «سال که بناى شهر هرات شده چنین کارى کسى را میسر نشد
در خواندمیر  ،رواز این (.981-982 ، صص.4، ج1383سمرقندی، )

  است:ردهآو ،برپا گردید ابوسعید انوسیله سلطی که بهوصف مکان
 دانی اگر بخشد می خضر و آب و خلد نسیم»

 «سلطانی جوی آبِ و گازرگاه دشت هوای
 .(171 ، ص.1372)خواندمیر، 

ه این شهر کهرات، با وجود آنحسین بایقرا بهاز دستیابی سلطانپس 
یری گسیاست بهرهاو های ممتاز بود، و باغ هامزین به انواع بوستان

 برای با شکوه جلوه دادن پایتخت تیموریان ،از محیط طبیعی هرات
هان ج»دستور به ساخت باغ در نخستین اقدام، ر پیش گرفت و را د
در شمال هرات که از بستر طبیعی مطلوبی برخوردار بود را  «آرا
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 ، 1380میرخواند، ؛ 137-138 ، صص.1377بدلیسی، ) 1صادر کرد
 ،رو(. از این136 ، ص.4ج ، 1380 ،؛ خواندمیر5688 ، ص.11ج
 درختان و دارمیوه اشجار انواع به آثار بهشت باغ آن طرف چهار»

 هاىگل و انگور هاىتاک و چنار و بید و صنوبر و سرو از دیگر
 ، ص.4، ج1383سمرقندی، )« شد آراسته حور رخسار رشک رنگین
ز این ا اقداماتی حسین نیز بهاطرافیان سلطان ،بر اینعالوه (.1009
ته چهار باغى ساخ»علیشر نوایی امیرنحوی که پرداختند، به دست

هزار هاى آتشین ]او[ صد بود که باغ ارم را از رشک و حسد الله
ش پاى حیرت از حسرت درختان و صنوبر خورنق را داغ بر دل بود

امراء و سایر  همچنین. (478 ، ص.1ج ، 1349)واصفی، « در گل
باغ »، «باغ قرنفل»، «باغ نظرگاه» نظیرهایی باغ ی،ارکان دولت

باغ »و  «باغ زبیده»، «باغ نو»، «باغ زاغان»، «باغ خیابان»، «مختار
 ، ص.1372)خواندمیر،  2احداث کردند را در دارالسطنه هرات «سفید
203.)  

 گرایانهبهزاد و خلق آثار واقع. 4

احتمال زیاد در بغداد در دوره سلطان نگارگری تیموری بهسبک 
 ، ص.1390بود )گری،توسعه یافته ق(784-813) جالیر احمد
ت بهترین نقاشان را در پایتخ ،(. بر مبنای گزارش منابع، تیمور382
جایگاهی  ،گردآورده و برای آنان منطقهاز میان هنرمندان این د خو

، 1337؛ کالویخو، 307 ، ص.1356عربشاه، شد )ابنخاص قائل
عصر بنا به اعتقاد اکثر پژوهشگران، با این همه، . (246 ص.

 ،رنش بایسنقاز زمان شاهرخ و فرزندا تیموریاندرخشان نگارگری 
سلطان آغاز و مهمترین شاهزاده تیموری که در بیک و ابراهیمالغ

، میرزا بایسنقر بود مهم و مفید داشت اقداماتی ،این راه
(Soudavar, 1992, p. 84-91؛ Robinson,1982, p. 

روابط ، این زماندر (. Rahmatullaeva, 2014, p. 879؛ 25
که از دوره ایلخانان با تاکید بیشتری آغاز  بین ایران و چین هنری

و  3استحکام یافت (،81-84، صص. 1394شاطری، شده بود )لعل
ایرانی در این  هنرمنداما  .نقاشی را تحت تأثیر قرار داد هایسبک
با وجود جذب و  ایرانیدر مسیر تکاملی مبتنی بر هویت  دوره،

                                                           
وان تشده از سوی سلطان حسین بایقرا میهای احداث همچنین از دیگر باغ . 1

اشاره کرد « باغ تخت سفر»و « باغ تخت آستانه»، «باغ بیت االمان»به 
 (.201 ، ص.1372خواندمیر، )

ویژه در عصر صفویه نیز دارای رونق بود، هرات پس از یورش ازبکان و به . 2
ان گشاهزادهگردید تا موجب می چنانکه عمارات و باغات و فضاى دلگشاى هرات

 ، صص.1383)سیستانی، ند یهایی ممتاز در آن برگزار نماو امراى عالیقدر، جشن
 ,Burton؛ و نیز ر.ک: 332 ، ص.1387، گنابادىحسینى؛ قاسمى170، 448

1998, p. 120-122.) 

 یانگریافت که بویژه دستاستقاللی به ، چین هنرهایی از اقتباس
-نانچاستعداد درونی و توانایی ممتاز او در ایجاد سبکی خاص بود. 

این دوره،  دو مکتب مهم و اصلیهای تصویری که بررسی ویژگی
و امیر علشیر  های سلطان حسین بایقرادر پرتو حمایت- هرات
 ,Robinson, 1976)، گواه این امر است و دیگری شیراز -نوایی

p. 139؛ Binyon, 1971, p. 49صص. 1393شاطری، ؛ لعل ،
2329 ،2323) 
هرات نتیجه طبیعی روند مصورسازی فایی مکتبوجود، شکوبا این

مکاتب تبریز و بغداد و تا حدودی مکمل و در امتداد مکتب شیراز 
-، قبل و بعد از حکومت سلطانمکتب به دو دورۀ تحولِاین بود. 

مکتب  های این. در خصوص ویژگیاستتقسیم  قابل حسین بایقرا
 ههای قوی و پر تحرکی نسبت بتوان بیان داشت که از صحنهمی

زیرا هنرمندان از  زمان خود در شیراز برخوردار است، های همنگاره
اند. در عین حال طراحی دقیق های متقارن کمتر بهره بردهترکیب

انگیز طبیعت و ارتباط آن با معماری، و توجه به بازسازی مناظر خیال
رائه ایرانی و نیز ا نقاشی با ادبیات و عرفانِ عمیقِ همچنین پیوندِ

ارز های بهای انسانی در کمال ظرافت از دیگر ویژگیو فرم اشکال
 و کارگیریر بهدقت دبا از سویی دیگر، نگارگران باشد. آن می
آمیزی شده و تکرار، سازی مساحت رنگها و با کوچکرنگ تناسب
آمیزی را در تناقض و تباین خروج از قاعده رنگ گردیدندموفق 

 ترینهرات، آراستهآثار مکتبدهند، چنانکه تصاویر خود کاهش 
شیوه مصورسازی با نمودهای گویایی از زندگی روزانه اجتماعی 

-ابراهیمی؛ 90 ، ص.1392پور، )صادق خود تجمیع نمودمردم را در 

 .(11 ، ص.1391خواه، ؛ مظفری16 ، ص.1388ناغانی، 
رات تغی، های تکنیکی خاصِ خودبا ویژگی مکتباساتید این  

 ضوع،موکردند که این  سنت نگارگری ایرانی ایجادای در برجسته
ا نان گردید و این دوره رعامل تفاوتی میان نگارگران قبل و بعد از آ

احتمال  به با این حال، .نمودسایر ادوار تاریخ ایران متمایز نسبت به
ثیرگذارترین هنرمند این عصر و بزرگترین أمهمترین و ت فراوان،

دین الن نگارگر جهان اسالم کمالو مشهورتری استاد نقاشی ایران
 زگذار نوعی خاص اتغییراتی نوین در آثار خود، پایهبا اعمال  4بهزاد

-Hecker, 1993, p. 86. برای اطالع بیشتر از سیر این روابط ر.ک: ) 3

90.) 

جهان گشود و در کودکی پدر و ق. در هرات چشم به860دهه بهزاد، اواخر  . 4
 نقاش( که از بستگانمیرکداد و آقا میرک هروی )خواجهمادر خود را از دست 

-هنر و در آن هنگام در زمره کتابداران سلطانبهزاد و مردی با استعداد و صاحب

گارگری نشد، تربیت و سرپرستی او را بر عهده گرفت و به او حسین محسوب می
؛ Thackston, 2001, p. 15؛ Mostsfa, 1959, p. 6آموخت )

Soucek, 1989, p. 114 بهزاد که هنرمندی مستعد بود، از هنر استاد خود .)
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-هرات محسوب میهای بصری در نگارگری مکتبویژگی

 .Robinson, 1992, p؛Herrmann,1990, p. 265)گردد

 ، صص.1390پاکباز، ؛ 254، ص. 1، ج1395شاطری، لعل ؛ 149
چنانکه بررسیِ تحلیلی آثار او تا حد زیادی نشانگر تمایز  (.80-84

از سایر  -چه از بعد زیباشناختی و چه از بعد مفاهیم-آثار او 
 باشد.هنرمندان این مکتب می

رات هویژه مکتبهای بارز در نگارگری ایرانی و بهیکی از ویژگی
عنوان عت بهپردازی مبتنی بر توجه به طبیتوان سنت منظرهرا می

ایگاه ج شود کهداشت. با دقت در آثار بهزاد دریافت میبیانزمینه اثر 
-هنرمندان مکتبهمچون سایر  در نگرش فکری اوطبیعت عناصر 

 مشخص مفهومی نمادهای جغرافیایی، دارای فارغ از ترسیم ،هرات
دربردارنده عناصری همواره  بهزادهای پردازیمنظرهرو، از این .نبود

های عنوان کلیدواژهبهها زار، درختان و گلهمچون کوه، رود، چمن
گردید. بر این پردازی محسوب مینگرش فکری او درطبیعت

ا زندگی گرایانه باساس، یکی از ابداعات نوین او، پیوند طبیعتِ واقع
نت رسد که بهزاد سنظر میچنین به ،دیگر. از سوییروزمره مردم بود

از مشاهدات محیط را که تا پیش از آن چندان  سازیِ حاصلشبیه
گذاری کرد. این دو جریان برای مورد توجه سایر هنرمندان نبود، پایه

-بار به صورت جدی در سنت نگارگری ایران تجلی مینخستین

 -های برجای ماندهبا توجه به نگاره-یافت، چراکه تا پیش از آن 
ار و در گام بعد توجه به بیش از همه خلق آثاری مملو از تملقِ درب

های حماسی مبتنی بر استنتاجات تخیلی و به دور از واقع، صحنه
 در کانون توجه نگارگران و تا حدودی حامیان آنان قرار داشت. 

های خلق شده توسط بهزاد در عصر با این وجود، نسبت به نگاره
-دههای گوناگونی بیان شتیموری از سوی محققین برجسته دیدگاه

بندی کلی از تاریخ نگارگری اسالمی بر است. عکاشه در یک جمع
این باور است که هنرمندان این حوزه چندان پایند به اصول مطابقت 

رایی گچراکه آنان اعتقادی به واقع»، اجزای تصویر با واقعیت نبوده
اللهی آیت (. همچنین37، ص. 1380)عکاشه، « انددر نقاشی نداشته

نقاشی عصر تیموری و تا حد زیادی تسری هبا نگاهی کلی ب
ت هرات بر این اعتقاد اسباورهای پیشین سنت نگارگری به مکتب

آکنده از  سازد کههنرمند نگارگر با یک دید فرانگر عالمی می»که 
 بنابراین یکی از. نشأت گرفته از عالم ملکوت است رمز و تمثیل

اط با واقعیت مشهود قطع ارتب فرد نگارگریهای منحصر بهویژگی
 پی خلق جهانی نگارگر در از نظر رنگ. است چه از نظر شکل و چه

                                                           
عالوه، دربار هرات نیز باعث های فراوان برد. بهبهره« پیر سید احمد تبریزی»و 

 و رسیدهو وزیرش  دستگاه سلطانهنری بهزاد به شد که در اندک زمانی، آوازه
 عنوان هنرمندیدر پی آن، بهزاد در حدود سن بیست سالگی توانست خود را به

(. 51، ص. 1382اللهی، )آیت« افکار پنهانی اوست ۀکه زاد است
افزاید که در مکتب هرات نگارگران با دقت گیاهان و سپس می

کردند، ولی نسخه طبیعت را بر روی ها را مطالعه میخصوصا گل
دادند کردند، بلکه مطابق ذوق خود قرار مید رسم نمیکاغذ خو

 (.52)همان، ص. 
نگر و با اشاره به تاثیر نسبی پوپ با برخورداری از نگاهی جزیی

طبیعت بر آثار بهزاد، مجدد همان بستر خیالی را مورد نظر قرار داده 
کند که و درباره فضای فکری بهزاد در خلق آثارش بیان می

با نوعی کمال مطلوب و مشاهده منسجم واقعیت و های او نقاشی»
ها حاکی از احساس شدید شاعرانه آمیخته است ]...[. این نگاره

بینش عمیقی که در ورای تصاویر واقعی نهفته، نیستند. بلکه دنیای 
 گذراند که سحرآمیز و زیبا ونمایش میرویایی طرفه و غریبی را به

ری نیز بر این باور است که (. بها69، ص. 1378)پوپ، « فریباست
دید با وضوح کامل های فردی و دقیق آنچه را که میبهزاد جنبه

ها، حیوانات و عناصر که در آثارش انساننحویداد، بهتشخیص می
های حقیقی مخصوص به خود، طبیعت با خصوصیات و ویژگی

-(. او می46، ص. 1390شدند )بهاری، آمیزی میطراحی و رنگ

گروهی از اشکال تکراری طبیعت، همچون درخت سرو  افزاید که
ی رأی با بهاردر آثار بهزاد جنبه نمادین دارند )همان(. پاکباز نیز هم

-ز طراحی قوی، اجزای پیکرهگیری اکند که بهزاد با بهرهبیان می

های هنرمندان پیش حالت در نگارههای و طبیعت یکنواخت و بی
مکان فعل و عمل انکه طبیعت را بهحرکت درآورد، چناز خود را به

ییزی، های پادرختان سپیدار با برگ»انسان مبدل کرد. در این بین 
ها و نهرهای مشابه از های مختلف و نامنظم، تپهگلبوته و علف

 (. 82، ص. 1390)پاکباز، « عناصر اصلی مناظر بهزاد بودند
ار ثهای مذکور که پیوسته از سوی محققین در آبراساس نظریه

توان بیان داشت که در گام گیرد، میپژوهشی مورد تتبع قرار می
رات را هویژه مکتببایست نگارگری عصر تیموری و بهنخست می

از بستر تاریخ هنر ایران متمایز ساخت و همچنین مبتنی بر ابداعات 
های هنری بهزاد، از تحلیلی کلی و غیر علمی میان آثار او و ویژگی

ان این مکتب برپایه نمادگرایی صرف در کلیه عناصر و سایر هنرمند
ند توان دریافت که هرچعبارتی دیگر، میتصویری اجتناب گردد. به

در آثار بهزاد مفاهیم عرفانی و روحانی وجود دارد، اما تسری این 

ه جز ب–های طبیعت کلیه جزییات نگاره از جمله ویژگیجریان به
ن صحیح نیست. چراکه چندا -اشکال تکرار شونده نمادین

-؛ عارف80 ، ص.1364؛ محمدحسن، 25 ، ص.1362توانا معرفی نماید )آریان، 

 27(. بر همین اساس در 11، ص. 1383؛ بهاری، 89 ، ص.1380عثمانوف، 
سمت کالنتر )رئیس( کتابخانه موجب فرمان سلطان به ق. به889جمادی االول 

  (.371 ، ص.1389سلطنتی هرات منصوب شد )آژند، 
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-های بهزاد که دربردارنده عناصر طبیعت مینمادگرایی در نگاره

باشد، تماما دارای مفاهیم عرفانی و فرابشری نبوده و در این بین با 
 ویژه در حوزۀدقت در این آثار و تطبیق آن با روایات تاریخی به

ار تکرمیزان توان از سویی با توجه بهشرایط طبیعی هرات، می
نمادهایی همچون درخت سرو، نمادگرایی را در آثار او مورد 

ت. یافهای طبیعی دستشناسایی قرار داد و از سویی به ویژگی
ری گیتوان دریافت، بهرههمچنین با بررسی موردی آثار بهزاد می

از فضای نمادی بیش از همه در آثار برخوردار از درون مایۀ عرفانی 
این منظر، استفاده از عناصر نمادی در آثاری است. از تجلی یافته

شاهانه و یا زندگی روزمره، چندان کاربردی  بزمِ مبتنی بر مجالسِ
است. در نتیجه، به احتمال فراوان عناصر نمادی طبیعت در نداشته

آثار بهزاد بیشتر در آثار عارفانه و روحانی او ثابت بوده و سایر عناصر 
اهدات ، منتج از مشتطبیق با واقعیت توان مبتنی برطبیعت را می

عصر تیموری دانست، چراکه انتساب تمامیِ ذوق بهزاد از هراتِ 
هنری هنرمند، مبتنی بر الهامات روحی، استقرایی ناقص در تحلیل 

از  گیری عینینگرش بصری بهزاد بوده و باید در این بین بهره
 1محیطِ هرات را عاملی تاثیرگذار دانست.

ژوهشگران همچون جانسون معتقدند که بهزاد گروهی از پرو، از این
ش سبکی نوین را در پی ،حسین در هراتدر پایگاهِ حکمرانی سلطان

گرچه ظاهرا از همان سنت پر رنگ و تجمل » گرفت. روش او
وصف جزییات واقعی زندگی روزانه کرد، لیکن بهدرباری پیروی می

 یِار مجالسی چون مستبپرداخت و در نتیجه برای نخستیننیز می
ضیافت توسط گماشتگان، کارهای  درباریان، تدارکات وسایلِ

، ص. 1359)جانسون، « آن بر پرده نقاشی آمد باغبانی و نظایر
و  گراییبازیل در قالب پرسشی از مدعیان وهم ،بر اینعالوه(. 212

-یاگر بهزاد از زبان نقاش»کند که نمادگرایی از سوی بهزاد بیان می
های خیالی که توسط نقاشان ایرانی در طی قرون گذشته پیشرفت 

 بندی را در مینیاتورهایساختمان رمِکرد، چگونه فُنموده پیروی می

                                                           
بهزاد در روزگار عرفان و تصوف حیات داشته و  که آژند بر این اعتقاد است . 1

موضوعات حماسی از جذابیت چندانی برخوردار نبوده و جایگزین آن عشق 

بهزاد که بیش از همه جنبه های عرفانی رو در نگارهگردد. از اینعارفانه می

 ای فارغ از حالتصورت کتیبهنمادگرایی در آن مشهود است، ساحت روحانی به

گر جلوه «افتح لنا الباب»و یا « یا مقتح االبواب»تزیینی بر باالی دروازه همچون 

گیری از رنگ سبز و آبی در کنار ترسیم موضوعاتی بهره ،شود. از سویی دیگرمی

کند، بلکه نمادی از مفاهیم این جهانی را القا نمی ،س و حیواناتر، قفهمچون دَ

و  گراییگردد. در حقیقت در کنار واقعیک مفهوم روحانی و عارفانه محسوب می

-گرایی، بهزاد سمبولیسم )نمادگرایی( را در مضامین عارفانه مد نظر داشتهطبیعت

ریافت که نمادگرایی توان د(. از این رو می435-436 ، صص.1387است )آژند، 

ش احساس را از طریق استعمال علمی شِخود مستحکم ساخته و کِ
« است؟ه تا آن موقع سابقه نداشتهرنگ به آن درجه رسانده ک

مدعا از  با آوردن شاهدی بر اینسپس  ( و97، ص. 1369)بازیل، 
حسین تهیه و بهزاد چند نگاره از که برای سلطان 2بوستان سعدی

افزاید که توجه به حالت ناتورالیسم یکی است، میآن را خلق کرده
 (.98است )همان، ص. از موضوعات مورد تاکید بهزاد بوده

یان بدر های تاریخی یکی از مستندات موثق از سویی دیگر، گزاره
بهزاد  هاینگاره در مصورسازی عناصر طبیعت در گراییواقع

هزاد که ب استچنین گزارش شدهگردد. به عنوان نمونه محسوب می
باغی در هرات که مملو از  نوایی در میانِامیر علیشیر تصویری از 

های رنگارنگ و درختان تناور و رودی )به احتمال فراوان یکی گل
مصور ساخته و در جمعی از اهل  بود جاری از انشعابات هریرود(

هنر به امیر عرضه داشت و چون نوایی نظر اساتید هنر را جویا شد 
 ود،ب خراسان مشاهیر جمله از و میر استاد که الدینفصیح موالنا»

 هک خواستم دیدم که را شکفته هاىگل این من مخدوما :که فرمود
 بصاح موالنا. مانم خود دستار بر و برکنم گلى و کنم دراز دست

 ودب شده داعیه این نیز مرا :گفت بود میر رفیق و مصاحب که دارا
 اندرخت سر از مرغان این و کنم دراز دست مبادا که کردم اندیشه اما

 (. 149-150، صص. 2، ج1349)واصفی، « نمایند پرواز
ی بهزاد گرایگرایی و متعاقبا واقعبا توجه به آنچه ذکر شد، طبیعت

های نظام هنری او دانست، چنانکه این توان در زمره اولویتمیرا 
احتمال فراوان تا حد زیادی نشات گرفته از الگوبرداری از جریان به

که بهزاد همواره آن را در ضمیر  باشدمیشرایط اقلیمی هرات 
 است. نمایش درآوردهناخودآگاه خود محفوظ و در آثارش به

 هادر نگاره. بازتاب عناصر طبیعی 5
-توان نتیجه کار دقیق و بسیار ریزبینانه هنرمند بهنگارگری را می

-مصورسازی صحنهویژه در نمایش محتوا دانست که در پی آن به

 -متاثر از متون و محیط اطراف-های حماسی، عاشقانه و تاریخی 

مد نظر بهزاد بیشتر در قالب نمادهایی تکرار شونده و عناصر طبیعت تا حد زیادی 

 از منشا حقیقی برخوردار بودند.

ق.( و نسخه 893های نسخه بوستان سعدی )اوج نوآوری بهزاد در نگاره . 2

را ق.( به منصه ظهور رسید. هر چند، آثاری که امضاء بهزاد 899خمسه نظامی )

ها اعتماد کرد، درستِی همه آنتوان بهنمی امادربردارد از حد شمار افزون است، 

اشد، بدست بهزاد امضاء شدهرسد واقعاً بهنظر میها که بهزیرا در بسیاری از نگاره

است و بیشتر در این آثار، نام خود را امضاء کرده« عمل العبد بهزاد»نام او به

 ,Lentzی نامشخص از نگاره گنجانده است )صورت کمرنگ و در بخشبه

1989, p. 260-261؛ Arnold, 1930, pp. 18-20  ،1378؛ کونل ،

 (.76 ، ص.1378بای، ؛ کن87 -83 صص.
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 موجب تمایز آنچهپردازد و در این بین، بسیار کوچک می در ابعادِ
 یرویکرد د،یگرداز سایر هنرمندان قبل از او می بهزاد هاینگاره
جاذبه و  . در آثار بهزادبود نوین یبا نگرش طبیعتمضامین به ویژه
 طبیعت ر بانظیبی هارمونیپویایی و  مبتنی بر فرد،ی منحصر بهغنای
با وجود است. افراد جامعه قابل مشاهده روزمره زندگی جریانو 

طبیعی اطراف تاکید داشت، اما  ت وقایع و مناظرِ اینکه بهزاد در ثب
گذاران و پیروان مکتب نباید سبک او را همچون بنیان

دانست. بلکه او بیش از هر چیز در پی تجلی  1«امپرسیونیسم»

 -فارغ از احساسات زودگذر و با تاکید بر مبانی هنری–گرایی واقع
کت و این حر در آثار خود مبتنی بر سنت نگارگری کهن ایران بود

در نوع خود جریانی موثر در تغییر نگرش نگارگران پس از او 
با بررسی آثار این هنرمند، تا حد بسیار زیادی  گردید.محسوب می

توان به نوع دیدگاه و نگرش او به شرایط اقلیمی هرات دست می
یافت. بهزاد حتی در تصاویری که بر آن جنبه عرفانی غلبه دارد، از 

. در استمانند واقع خودداری نکردهعناصر طبیعت به کارگیریبه
انه گراینگاره سماع دراویش که سرشار از چرخش و تحرک طبیعت

احتمال فراوان بهزاد که به-باشد و ایجاد شور و احساس شدید می
-واسطه گرایشات صوفیانه خود آن را از نزدیک مشاهده کردهبه

ن عنصری نمادی ترسیم عنوا، با وجود آنکه درخت سرو به-است
یره است به رنگ تگردیده، اما رودی که در میانِ تصویر ترسیم شده

های روییده در کنار رود قابل مشاهده دار و گلو درختان شکوفه
(. همچنین در نگاره صوفی و مرد جوان که آن 1باشد )تصویرمی

که  چنار نیز تا حدودی دارای درون مایۀ عرفانی است، یک درختِ
ر دمعموال  و و تابش مستقیم نور خورشیدهوای معتدل ازمند نی

رشدی مطلوب دارد و گذرد هایی که جوی آب از کنار آن میمکان
دار در کنار رود، طبیعت حقیقی مورد نظر بهزاد را دو درخت شکوفه

ند ابا وجود کالبد سمبلیک محتواییِ سایر اجزای تصویر، ایجاد کرده
 (.2)تصویر

-زندگیِ روزمره مردم ئل مورد توجه بهزاد، پرداختن بهاز جمله مسا
ود، گیری از طبیعت بمبتنی بر بهره -خواه فرودست و خواه درباریان

نحوی که در نگاره شتر و ساربان، بهزاد عالوه بر نمایشِ تبحر به
ری ای کویخود در ترسیم حیوانات منطبق بر واقع، در قالب منظره

د باشاطراف هرات می گرِحتمال فراوان نشاناتوام با دو درخت که به
(. نگاره تدارک برای ضیافت از دیگر 3است )تصویررا ترسیم داشته

                                                           
1  .Imperssinismهای هنر اروپایی در سده ترین پدیدهمهم از . این مکتب

برنامه و  رایدانوزدهم و نخستین جنبش نقاشی مدرن بود. امپرسیونیسم مکتبی 
د شبلکه تشکل آزادانۀ هنرمندانی محسوب می گردید،محسوب نمیاصولی معین 

منظور عرضه مستقل آثارشان در کنار سبب برخی نظرات مشترک و بهکه به

شود و آثار متمرکز بهزاد، در زندگانی مردم هرات محسوب می
 بر اساسِ  ،غذا طبخِ در حالِ بیانگر تصویری واقعی از مردمِ 

 هاییبوته باشد. در این بین با وجودفضاسازی در طبیعت می
ر است، عنصای که آن را به دو بخش تقسیم کردهکوچک، رودخانه

 (. 4گردد )تصویراصلی محسوب می
زندگانی دربار بنا به جایگاه بهزاد در نزد سلطان، یکی مصورسازی 

-می -در ارتباطی دوسویه با دربار-از دیگر موضوعات مورد نظر 

از ه نشانگر باغی ممتحسین در تفرجگاه، کباشد. در نگاره سلطان
است، باغ بیرونی به وسیله یک پرده رنگین از باغ اندرونی که در 

( و سلطان به 5آن سلطان و بانوان قرار دارند جدا گردیده )تصویر
ر نظاست، در حالی که چنین بهدار تکیه دادهیک درخت شکوفه

هایی که پشت او قرار دارند در رسد یک شاخه گل رُز از بوتهمی
ار دها در کنار درختان شکوفهست سلطان قرار دارد. انبوهی از گلد
(. 6ها رودی جریان دارد )تصویرر باغ رشد کرده و در میان آندَ

د شهای درباری که گاه در تفرجگاه سلطانی یا قصر برپا میجشن
گردد که در آن عناصر طبیعِی هایی محسوب میاز دیگر محیط

حسین، در نگاره جشن دربار سلطانی است. در هرات قابل بررس
کهنسالی که بر اثر وزش مالیم چناری  قصر، درختِ ایوانِ پشتِ

ای که مورد استفاده های آن اندکی حرکت دارد و نیز چشمهباد برگ
همچنین در (. 7باشد )تصویرسایر مردم است قابل تشخیص می

 انِ نگاره جشن شاهزاده که نشانگر آغاز پاییز است، در آن درخت
سپیدار که معموال به آب چندانی نیاز ندارد و در مناطق نیمه آفتابی 

-با برگ ،کنندزارها رشد میدر چمن های معتدل وو دارای تابستان

 (.8ها مشهود است )تصویرهایی زرد و رودی جاری در کنار آن
های بهزاد که در دوران با این حال، نمایش طبیعت در اکثر نگاره

تان درخ–اند، از عناصری نسبتا یکسان هرات خلق شدهحیات او در 
های رنگارنگ منطبق زار و گلچنار و سپیدار، رودهای جاری، چمن

 دارای نحوۀ طراحی نسبتا یکسانی -با روایات تاریخیِ عصر تیموری
ور د باشند. درختان معموال مملو از شکوفه بوده که از فواصلِ می
ورت صآید. همچنین معموال بهمی نظرهایی سفید بهمانند لکهبه

تمال احشوند که این امر بهثابت و فارغ از جنبش و حرکت دیده می
وهوای ثابت و وزش بادهای بسیار مالیم و فراوان منتج از آب

ها به است. رودها و جویبارها در این نگارهمطبوع در هرات بوده
را  وان آنتاند که میرنگ بنفش و گاه سیاه در نظر گرفته شده

-بت واقعثتوان اشتیاق بههای آنان میبودند. از جمله ویژگیقرار گرفته یکدیگر

ادبی از نقاشی، نفی برخورد عاطفی  های تمثیلی وای، حذف جنبهگرایانۀ لحظه
ده های گذرا و اتفاقی و نادیبا موضوع و دلبستگی به عینیت، تمرکز بر حالت

 ، صص.1391ها اشاره کرد )پاکباز، های بارز و ماندگار در پدیدهگرفتن کیفیت
47-46.) 
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 و زاللی نشانگرِ که دانست رود بستر هایسنگ رنگواسطه به
 زایاج بررسی با. باشدمی آن در جاری آبِ اندازۀ از بیش پاکیزگی
 بهزاد، یانهگراطبیعت هاینگاره اکثر که دریافت توانمی نیز تصاویر

 توانب حدی تا شاید را امر این که اندشده ترسیم بهاری فضایی در
 وییس از شیوه این با بهزاد فراوان احتمال به چراکه. دانست تعمدی

 یپ در سویی از و تیموریان پایتخت دادن جلوه باشکوه در سعی
 لیهک در حال، این با. استبوده هرات ممتاز اقلیمی شرایط نمایش
-قعوا از سرشار و منسجم بندیترکیب یک دارای طبیعت مناظر،

 مناظر ترسیم. باشدمی ظاهری هایویژگی و محتوا بر مبتنی گرایی
 بوده، هرات اقلیمی شرایط حقایق بیانگرِ کهاین برعالوه طبیعی
 االتح درکبه بهزاد، فطری استعداد بر مبتنی دریافتی نشانگر
 .دهدمی نشان نیز را هرات طبیعی عناصر

 . نتیجه 6
ادوارِ ترین و مشهورترین مناطق خراسان در هرات از از جمله مهم

که در کنار عوامل نحویویژه در عصر تیموری بود، بهمختلف و به
تج از من-گوناگون سیاسی و اقتصادی، شرایط اقلیمی ممتاز آن 

شد، از جمله دالیل محبوبیت آن محسوب می -روایات تاریخی
یژه وچنانکه بازتاب این موضوع تا حد بساری در روایات تاریخی و به

 هرات تجلی یافت. از آنجایی که هنر در قالبِهنر نگارگری مکتب
تواند برای جاودانگی از یک پدیدۀ فکری محسوب و نمی

تاثیرپذیری شرایط جغرافیایی برحذر باشد، بهزاد این موضوع را با 
رغ رو، فاگرایی در آثارش مورد نظر قرار داد. از اینگیری از واقعبهره

ضامین عرفانی از سوی او مبتنی بر م تا حدودی هایی کهاز نگاره
الیست گرا )ناتورگراییِ واقعطبیعت بارزِ توان نمودِاست، میخلق شده

 رئالیسمی( از هرات را در آثار او مورد بررسی قرار داد.

بایست با نوعی نگاه هرمونتیکی در بستر بر این اساس، می
ز اتحلیل آثار بهزاد پرداخت و جغرافیاییِ هراتِ عصر تیموری، به

 صرفا نمادی و ماوراء–مداقه در آن، مبتنی بر باورهای عصر کنونی 
-اجتناب کرد. چراکه در این صورت تمامی اجزای نگاره -حقیقیت

 گردد. با بررسی روایاتهای او از تفسیری نمادگرایانه برخوردار می
زارها، درختان، تاریخی از شرایط اقلیمی هرات همچون رودها، چمن

 پردازیاین امر اثبات گردید که در سنت طبیعت ها و غیره،گل
زمینه، ثابت محسوب عنوان پسطبیعی به بهزاد، نقش عوامل

گردیده و در این بین عناصری نمادگرایانه همچون درختِ سرو، بر 
ز های او اباشد و سایر تصویرپردازیاثر تکرار قابل شناخت می

لیمی تشریح شرایط اقعبارتی توان بازتاب محیط و بهطبیعت را می
هرات در گفتمانی بصری دانست. بر این اساس، با بررسی روایات 

های بهزاد در حوزه عناصر طبیعت، این تاریخی و تحلیل نگاره

نظریه با بیان ادلۀ متقن اثبات گردید که برخورداری هرات از شرایط 
اقلیمی مطلوب، در زمره عوامل بسیار موثر در گزینش طبیعتی پویا 

 باشد. منطبق بر واقع در آثار بهزاد می و

 .ق896سماع دراویش، : 1تصویر

 (Metropolitan Museum of Art)محل نگهداری: 
 
 

 
 .ق890صوفی و مرد جوان، : 2تصویر

 (Chester Beatty Library)محل نگهداری:  
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  ق.885شتر و ساربان، : 3تصویر

 (.Library Topkapi Palace )محل نگهداری:  
 

 
 ق.896، ضیافتتدارک برای : 4صویرت

 (.Metropolitan Museum of Art)محل نگهداری:  

 ق.895، تفرجگاهحسین در سلطان: 5تصویر
 )محل نگهداری: کتابخانه کاخ گلستان(.

 

 
 ق.895، تفرجگاهحسین در سلطان: 6تصویر

 کتابخانه کاخ گلستان(. )محل نگهداری:  
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 ق.893جشن دربار سلطان حسین، : 7تصویر

 (.Cairo Museum of Islamic Art)محل نگهداری:  
 

 
 ق.890شاهزاده،  تولد: 8تصویر

  (.Liechtenstein Museum of Arts)محل نگهداری:  
 منابع

 .«هرات مکتب در شکل و رنگ» .(1382) اهلل.حبیب اللهی،. آیت1
 .50-56 (،20) ،تجسمی هنرهای

 .فرهنگ و هنر تهران: .بهزاد الدینکمال .(1362) قمر. . آریان،2
 .«ایران نگارگری در پردازیمنظره» .(1384) یعقوب. . آژند،3

 .14-25(،  2) ،شرقیخیال
. تهران: مکتب نگارگری هرات(. 1387آژند، یعقوب. ). 4

 فرهنگستان هنر.
 .سمت تهران: .1ج .ایران نگارگری .(1389) یعقوب. . آژند،5
 انسان شکل تطبیقی مطالعه» .(1388) حسین. ناغانی، . ابراهیمی6
 .28-13 ،(1) ،هنرجلوه ،«قاجار نقاشی و هراتمکتب نگارگری در
. 3. جبطوطۀرحلۀ ابنق(. 1417. )عبداهللبطوطه، محمدبن. ابن7

 تصحیح عبدالهادى تازى. ریاض: اکادیمیه المملکه المغربیه.

-النوائب فی المقدورعجایب .(1356) محمود.احمدبن عربشاه،. ابن8

 .تابک نشر و ترجمه بنگاه تهران: نجاتی. محمدعلی ترجمه .التیمور
. تصحیح علی دیوان(. 1336. )اسمعیلابوبکربن. ازرقی، 9

 عبدالرسولی. تهران: دانشگاه تهران.
 فی الجناتروضات .(1338) محمد.الدینمعین ،. اسفزارى10

 تهران: .امام محمدکاظم سید تصحیح .1ج .هراتمدینه اوصاف
 .تهراندانشگاه

تطبیق لغات جغرافیایى (. 1363. اعتمادالسلطنه، محمدحسن. )11
 . تصحیح هاشم محدث. تهران: امیرکبیر.قدیم و جدید ایران

. تصحیح عباس دیوان(. 1318. )عبدالملکمحمدبن. امیر معزی، 12
 اقبال آشتیانی. تهران: اسالمیه.

 .آریانا .«هرات تاریخی جغرافیای» .(1362) محمد. نیر، . انور13
(1)، 151-116. 

. ترجمه عربعلی شروه. نقاشی ایران(. 1369. بازیل، گری. )14
 تهران: عصر جدید.

. 2. جشرفنامه(. 1377. )الدینالدین بن شمسبدلیسى، شرف15
 تصحیح والدیمیر ولیامینوف. تهران: اساطیر.

روضۀ اولى االلباب فی معرفۀ التواریخ (. 1348، محمد. ). بناکتى16
. تصحیح جعفر شعار. تهران: انجمن آثار ؛ تاریخ بناکتىاالنسابو 

 ملى.
 . کابل: پوهنتون.هراتمکتب(. 1359. بنووال، محمد افضل. )17
-شاخه و ریشه: بهزاد الدین کمال» .(1383) عباداهلل. . بهاری،18

 تهران: .بهزاد المللیبین همایش مقاالت مجموعه .«هنرش های
 .108-95 هنر، فرهنگستان

 .الدین بهزاد استاد نقاشی ایرانکمال(. 1390. بهاری، عباداهلل. )19
 ترجمه اکبر بهجت. شبستر: دانشگاه آزاد اسالمی.

( Harirud) هریرود(. »1374یزدی، محمدحسین. ). پاپلی20
 .127-136(، 39تحقیقات جغرافیایی. )«. (Herirud) رودهری

. تهران: نقاشی ایران از دیرباز تا امروز(. 1390. پاکباز، رویین. )21
 زرین و سیمین.

. تهران: فرهنگ المعارف هنردایره(. 1391پاکباز، رویین. ). 22
 معاصر.

. ترجمه سیر و صور نقاشی ایران(. 1378. پوپ، آرتور اپهام. )23
 یعقوب آژند. تهران: مولی.

تهران: دنیاى . 3،1. جتاریخ ایران باستان(. 1375. پیرنیا، حسن. )24
   کتاب.

. ترجمه شاهنامه ثعالبى(. 1384. ثعالبى، محمد بن عبدالملک. )25
 . تهران: اساطیر.محمود هدایت
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ثمار القلوب فی المضاف (. 1376. ثعالبی، محمد بن اسماعیل. )26
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