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  یک فصل تاریخ در چهره های ماندگار
  :فرھنگی بھ سلسلھ ی پژوھشھای تاریخی، ادبی و

  
 »صباح«از یپژوھش

  پایانی پنجم وبخش 

  )انیموریت عصر ھرات در یشکوھمند(
  »کمال الدین بھزاداستاد « یت ھنرین شخصیتر مقتدر

  
وی در ھرات زاده . است نیسرزمن یاترین نقاش مینیاتوریست  کمال الدین بھزاد بزرگ ترین و مشھور

در جوانی بھ دربار سلطان حسین میرزا بایقرا راه یافت و مورد توجھ بسیار سلطان و وزیرش امیر . شد

 بھ اوج شکوفایی ھنری رسید و شھرتش تا دورخارق العاده اش  یکارھا با. علیشیر نوایی قرار گرفت

سلطان حسین او را مانی ثانی می نامید و استادی بی . بابر پادشاه مغولی ھند رسید دربار تا و دست ھا

اتور در ینین نقاش میتر ن و مشھوریبزرگتر، ن بھزادیكمال الد. چرای او زبان زد ھمگان بود چون و

 یقمر یھجر ٩۴٢در سال  یتیست بھ روایمعلوم ن یخ تولد و وفاتش بھ درستیتاری، قرن دھم ھجر

. پرورش دادند یبانیسبك بھزاد را بھ بخارا بردند و آنرا در دربار خاندان ش ینقاشان ھرات. درگذشتھ است

  . دیز گردیاز نقاشان سبب اشاعھ سبك بھزاد در ھندوستان ن یمھاجرت برخ
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تاریخ تولد و . ترین نقاش مینیاتورساز ایرانی در قرن دھم ھجرى بزرگترین و مشھور. کمال الدین بھزاد

بسیاری معتقدند . ق وفات یافت. ه ٩۴٢وی در سال . درگذشت. ق. ه ٩۴٢ دربقولى ، وفاتش معلوم نیست

محل دفن وی در تبریز و در باغ شیخ کمال خجندی قرار دارد اما قاضی احمد محل دفن او را ھرات ذکر 

  . کرده است

عرصھ  ھنرمندی نوآور و چیره دست کھ راھی در) ق - ١٥٣٥/٩٤٢-ق ١۴۶٠/٨۶۵(کمال الدین بھزاد 

ترکیھ و آسیای ، ھند، ایران، افغانستان نی گشود و تاثیری وسیع بر کار نقاشان بعدی درساراخنگارگری 

  . میانھ گذاشت

روح هللا میرک در ھرات سرپرستی اش را برعھده گرفت و بھ اوفن نقاشی . کودکی یتیم شد گویا در

  . )داز پیر سید احمد نیز بھ عنوان استاد وی نام برده ان(آموخت 

سپس بھ خدمت . بھزاد در محفل میرعلی شیرنوایی و بھ تشویق و حمایت اوپرورش فکری وھنری یافت

مدتی دراین ، پس از استیالی ازبکان برھرات. )ق - ١٤٨٥/٨٩٠حدود(سلطان حسین بایقرا درآمد 

ر شاه اسماعیل بعدھا بھ تبریز رفت و در دربا. شھرباقی ماند و بھ فعالیت خود در دربارجدید ادامھ داد

محتمال این سمت را تا . )ق١٥٢١/٩٢٨(. صفوی بھ سرپرستی کتابخانھ و کارگاه ھنری منصوب شد

درھرات بھ پرورش شاگردان برجستھ ای چون قاسم . اوایل سلطنت شاه تھماسب اول نیز بر عھده داشت

  . ھمت گماشتو میرمصور شیخ زاده علی

تصویر را می  ٣٢ولی عقیده رایج بر آن است کھ فقط ، کرده اندنقاشی ھای بسیاری را بھ بھزاد منصوب 

البتھ این آثار فقط بر ده سال ازدوران طوالنی فعالیت ھنریش گواه . توان از آثار راستین او بھ شمار آورد

 در موجود سعدی بوستان نسخھ نگاره شش کارشناسان ھمھ. )ق١٤٩٥/٩٠١  ق١٤٦٨/٨٩١(می دھد

 دو در. اند مرقوم آنھا از تا چھار فقط اگرچھ کنند؛ می محسوب آثارش ترین مھم جزو را قاھره دارالکتب

  . سھ نظامی موجود در کتابخانھ بریتانیا نیز ھجده اثر بھزاد را می توان تشخیص دادخم نسخھ

ھماھنگی رنگھا ، ولی با توانایی شگرفی کھ در ترکیب بندی. بھزاد در مکتب ھرات پرورش یافت

او بھ مدد خطوط شکلساز و قوی و . باعث و بانی تحولی مھم درسنت نقاشی شد، داشتوتوازن شکلھا 

  . پیکره ھای یکنواخت و بی حالت در نقاشی پیشین را بھ حرکت درآورد، پویا

برای ھرپیکر جایی مناسب ، طبیعت و معماری رابھ مکان فعل وعمل آدمھا بدل کرد و دراین محیط

. بخش ھای مختلف تصویر راباھم مرتبط ساخت، ثیرات متقابل رنگ ھابابھره گیری ازتا. درنظر گرفت

او ، بدین سان. بھ منظور استحکام ساختار کارش بھ روش ھای ھندسی ساختمان ترکیب بندی روی آورد

. کھ دستاوردی تازه در نقاشی ایرانی بود، اشیاء و محیط ارتباطی منطقی برقرار کند، توانست میان آدمھا
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وجھ دیگری از نوآوریھای ، ایانھ از رویدادھای داستان و توجھ بھ جلوه ھای زندگی واقعیتفسیر واقعگر

، مثال(گاه تیزبینی بسیار ازخودنشان می داد ، او در تجسم محیط و زندگی و کار مردم. بھزاد بود

، می شودمیان آنھا یک زنگی ناوه کش نیزدیده  کارگرانی کھ با تقسیم کارمعین کاخی رابنامی کنند و در

غالمی کھ حولھ در دست ایستاده تا پای خواجھ ، خدمتکارانی کھ وسایل ضیافت شاھانھ را تدارک می بینند

این حال بھزاد ھیچ گاه برداشت معنوی از مضمون داستان را فدای توصیف وقایع  با) .اش را خشک کند

اصول زیبایی شناسی برای تجسم دنیای واقعی روشی مبتنی بر  او، سوی دیگر از. عادی نمی کرد

ً با طبیعت گرایی اروپایی تفاوت داشت، نگارگری را برگزیده بود و از این رو   . واقعگرایی او ماھیتا

نحوه نگارش ، در حقیقت. احساس و تعقل بھ طرزی ظریف و ھنرمندانھ متعادل شده اند، نقاشی بھزاد در

گی انتظام ساختار آثارش انطباق کامل کلی با چگون او بھ انسان با شیوه کاربست رنگ و خط و بھ طور

  . بی سابقھ است یشرقدر تاریخ نقاشی ، این محتوای انسان گرایانھ و قالب مالزم با آن. دارند

نظر بھ شھرت بھزاد طى قرنھا کسان بسیارى کارھاى او را تقلید کرده اند و نامش را بر تصویرھاى 

این تحقیقات تا حدى بھ . اصلى او کار دشوارى است بیشمار گذاشتھ اند از اینرو تمیز دادن تصویرھاى

است کھ با امضاى اصیل او  اساس اطالعاتى کھ از کار او در دست است تصویرھای. نتیجھ رسیده است

ٔ ملى قاھره مخزون است. در نسخھ اى از بوستان سعدى نقش شده ٔ بکار بردن . و اینک در کتابخانھ شیوه

از این . تصویرھا از حساسیت عمیق بھزاد نسبت بھ رنگھا حکایت میکندرنگھاى گوناگون و درخشان 

) مایھ ھاى گوناگون سبز و آبى(» سرد«تصویرھا چنین برمىآید کھ بھزاد بیشتر برنگھاى بھ اصطالح 

بھ آنھا ، در کنار آنھا) بخصوص نارنجى تند(» گرم«اما در ھمھ جا با قرار دادن رنگھاى ، تمایل داشتھ

شاخھ . انگیز است تناسب یک یک اجزاى ھر تصویر با مجموعھء آن تصویر شگفت. ده استتعادل بخشی

نمودار ذوق تزیینى و ظرافت  یزیور زمینھء تصویرھا ھا و فرشھاى پر ھاى پرشکوفھ و نقش کاشی

اما بیش از ھر چیز واقع بینى اوست کھ کارھایش را از آثار نقاشان پیش از او . بىحساب بھزاد است

ً جنبھء دربارى ندارد  این واقع بینى بخصوص در تصویرھای. ختھ استمتمایز سا بچشم میخورد کھ صرفا

ٔ زندگى عادى و مردم معمولى است  تنبیھ کسى کھ ، شیر دادن مادیانھا بھ کرھھا در مزرعھ(و نشان دھنده

دیگر . )هروستائیان در کشتزار و غیر، خدمتکارانى کھ خوراک مىآورند، بھ حریم دیگرى تجاوز کرده

بلکھ ھر . اینکھ صورت آدمھا بھ صورت عروسک وار و یکنواخت نقاشیھاى پیش از بھزاد شبیھ نیست

  . صورتى نمودار شخصیتى است و حرکت و زندگى در آن دیده میشود

بر کارھاى دیگرى کھ بھ بھزاد منسوب است . آدمھا در حال استراحت نیز شکل و حاالتى طبیعى دارند 

ترکیب بیمانند نقشھاى تزئینى با صحنھ (تنھا سبک تصویرھا ، بھ این جھت. دیده میشودامضاى مطمئنى 
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در میان تصویرھاى بیشمارى . میتواند راھنمائى براى تمیز دادن کارھاى اصیل او بشمار آید) ھاى واقعى

بھرحال  اما. کھ در کتابھا یا جداگانھ بنام بھزاد موجود است اختالف عقیده میان خبرگان بسیار است

کھ با  برخى از کتابھای. آن خود استاد نباشند وابستھ بھ مکتب او ھستند بسیارى از این کارھا اگر از

  : تصویرھاى منسوب بھ بھزاد مزیناند ازین قرارند

خمسھ [ساختن قصر خورنق ، جنگ شترسواران، )ق ١٤٨٨/٨٩٣] (بوستان سعدی[گریز یوسف از زلیخا 

 حدود] (حیرت االبرار میرعلیشیرنوایی[خلفای راشدین  و) ص(ت محمد حضر، )ق ١٤٩٢/٨٩٨] (نظامی

  . )ق١٥٠٨/٩١٤حدود(صورت شیبک خان ، )ق ١٤٩٥/٩٠١

مانند قاسم على و ، برخى از شاگردانش. ھر چیزى در کار شاگردان او دیده می شود نفوذ بھزاد بیش از

در زمان صفویھ سبک مینیاتورسازى بار با آنکھ . در کار خود بیش و کم بھ پاى استاد رسیدند، آقا میرک

نقاشان ھراتى . نزدیک نیم قرن پس از بھزاد نفوذ او در کار نقاشان بچشم میخورد، دیگر دچار تحول شد

کتابى بنام مھر و مشترى کھ . سبک بھزاد را بھ بخارا بردند و آنرا در دربار خاندان شیبانى پرورش دادند

شده نمودار آن است کھ سبک بھزاد در بخارا بھتر از تبریز حفظ شده در بخارا استنساخ . ق. ه ٩٢۶در 

بھزاد در تاریخ ھنر . مھاجرت برخى از نقاشان سبب اشاعھء سبک بھزاد در ھندوستان نیز گردید. است

نقاشی ھای وی تصویر صحنھ ھایی از کتاب ھای . نخستین نقاشی است کھ آثارش را امضا کرده است

تذھیب کاران فاصلھ خط ، ت کھ در آغاز خوش نویسان برجستھ آن را می نوشتندارسی اسپبرجستھ ادب 

ھا را با طرح ھای گوناگون پر می کردند و آن گاه نقاش در بخش ھایی کھ با این منظور خالی گذاشتھ 

  . بود تصاویری مناسب نقش می کرد

  . شاھکار کمال الدین بھزاد مجموعھ شش صحنھ نقاشی بر بوستان سعدی است

، در این نقاشی ھا. در نخستین تصویر کتاب سلطان حسین بایقرا در مجلس جشن و مھمانی دیده می شود

. مناظر طبیعی و صحنھ ھایی از زندگی روستایی با واقع بینی کم نظیری بھ نمایش درآمده است، بناھا

بھ رنگ ھای سرد در وی بیشتر . ھنر ویژه بھزاد را در شیوه بھ کار گرفتن رنگ ھای درخشان می دانند

در آثار خود ، چون نارنجی تند، اما با بھ کار بردن رنگ ھای گرم، مایھ ھای سبز و آبی تمایل داشتھ

صحنھ یا مجموعھ تصویر نیز در آثار بھزاد ، تناسب یک یک اجزا. تعادلی مطبوع ایجاد کرده است

ھمھ نمودار ، زیربافت پرزیورنقش ھای کاشی ھا و فرش ھای ، شاخھ ھای پرشکوفھ. شگفت انگیز است

  کمال ھنرمندی و ذوق و ظرافت بی مانند کار اوست

واقع بینی درھنر بھزاد بیشتر در تصویرھایی بھ چشم می خورد کھ تنھا جنبھ درباری ندارد و از زندگی 

آن چھ بھزاد را از دیگر نقاشان ھم زمانش برجستھ می کند حالت چھره . مردم عادی سرچشمھ می گیرد
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ھر صورت نمودار شخصیتی و حالتی خاص است کھ از زندگی و حرکت سرشار . در کارھای اوست ھا

  . است و با صورت ھای عروسکی و یک نواخت نقاشی ھای پیش از او تفاوت دارد

. تاثیر کمال الدین بھزاد در نقاشان پس از او بھ حدی است کھ گاه شناخت آثار او را دشوار می کند

، از آن جملھ آقامیرک است کھ. سرشناس و نام آور زمان از شاگردان بھزاد بوده اند بسیاری از نقاشان

از زیباترین آثار . ھنرمندی اش در نقش چھره ھا کمتر از استاد نیست، اگرچھ روش بھزاد را بھ کار برده

ھنشاه و از میان آن ھا مراسم تاج گذاری خسروپرویز شا، آقا میرک نقاشی ھای کتاب خمسھ نظامی است

  . ساسانی شھرت بسیار دارد

  . وی در مکتب ھرات قلم زده است

  :از ویژگی ھای شیوه بھزاد میتوان بھ موارد زیر اشاره کرد

  درستی و دقت کامل در تصویر - 

  ترکیب انواع رنگھا نشان دادن صورت اشخاص بھ نحوی شگرف با استفاده از - 

  خورشید و ابر ظرافت در ترسیم درختان گلھا دورنماھا نمایش پرتو - 

  تنوع رنگھا با ایجاد سازگاری در آنھا - 

  روحیھ نھفتھ حب الھی و روحانیت خاص - 

  چھره گشایی و صورتگری خراسانی بھ جای مغولی کھ مکتب ھرات را از تاثیر ھنر چینی آزاد کرد - 

و ریزه کاری و دقت نگاری در ترسیم بناھاو دیواره ھا و فرشھا و گلھا و تزئینات مجالس مصور - 

  . نگارش آرایش انواع لباسھا یا ریزه کاری خاص رنگین

وی از جملھ معدود ھنرمندانیست کھ در دوران حیاتش دارای شھرت گشتھ و ھمینطور آنکھ از جملھ 

معدود ھنرمندانیست کھ آثارش را امضا کرده است کاری کھ تا قبل از وی بھ طور معدود صورت گرفتھ 

  . نیز دارای امضا نیستاست ھر چند کھ ھمھ آثار بھزاد 

بھ سبک مدرسھ ھراتی ، شاھنامھ فردوسی در زمان سلطان بایسغر کھ یکی از شاھزادگان تیموری بود

  . نقاشی شده است

در باالترین حد زیبایی و ، نقاشی ھای این کتاب از نگاه رنگ آمیزی و تناسب ترکیب دھنده تصاویر

  . استحکام قرار دارد

در طول این . در دوران تیموری بھ اوج خود رسیده بود کھ نقاشی، این باورندمتخصاص ھنر نقاشی بر 

در این . یک متد جدید را بھ نقاشی عرضھ کرد، ھمچون کمال الدین بھزاد، دوره استادان برجستھ ای

ھنر نقاشی و کوچک سازی بھ باالترین درجھ کمال رسیده و بسیاری  بھ طول انجامید؛) تیموریان(دوره 
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دو کتاب با ارزش از زمان بایسغر باقی مانده . شان مشھور عمرشان را بر سر اینکار گذاشتھ انداز نقا

ھنر کوچک در کتاب شاھنامھ بخوبی مشخص . است؛ یکی کتاب کلیلھ و دمنھ و دیگری کتاب شاھنامھ

  . است

  . ستھ استیز یم یقمر یمھ اول سده دھم ھجرین بھزاد اواخر سده نھم و نیكمال الد

ك برادر و خواھر بوده و ی ین بھزاد ناشناختھ مانده است اما مشخص است كھ او دارایخانواده كمال الد

نقاش پدر  یدر علیحی، ست اما از جملھ خواھر زادگان ویدر دست ن یاگر چھ از گذران آنان اطالع

روح  یاتور بینین بھزاد مكتب میكمال الد. باشد یم یخطاط خراسان ینقاش است و رستم عل یمظفر عل

 یا وهیج سبك و شیل و ترویچنانكھ تكم، دیاتور بخشینینو در ھنر م ینید و مضامیرا غنا بخش یموریت

د یاو چنان بھ عمق و عظمت رس یھا یدر نقاش یت ھنریخالق. را بوجود آورد یدر نگار گر یستیرئال

  . ش خود بھ حركت درآمدیدر نگاره ھا یكھ انسان واقع

   :مانده است بجا بھزاد کھ از یآثار
  یر خمسھ نظامیتصاو

  . م استیش موزیتین اثر در بریا: اثر یژگیو

شده و متعلق بھ  یز نقاشیدر تبر یقمر یھجر ٩٣٢خ یاست كھ بھ تار ینسخھ ا -  یر خمسھ نظامیتصاو

  . رك استایویتن نیمترو پول میموز

. ن آثار استاد خوانده شده استیل ترین و اصیكتاب از بھترن یر ایتصاوئ - یر كتاب بوستان سعدیتصاو 

در ھرات بھ  یقمر یھجر ٨٩۴تا  ٨٩٣ ین سالھاین اثر متعلق بھ كتابخانھ قاھره مصر است و بیا

با  یبھزاد در قاھره توسط دكتر محمد مصطف یھا یبھ نام نقاش یر در كتابین تصاویا. ده شدیر كشیتصو

اثر كار استاد بھزاد و  ششاست كھ  یچاپ شده است كھ شامل دوازده نقاش یو بھ زبان عرب یعكس رنگ

  . باشد یم یروان مكتب ویگر مربوط بھ شاگردان و پیاثر د شش

توسط سر توماس آرنولد  یالدیم ١٩٢٢ن كتاب در سال یا یھا ینقاش - یموریر كتاب ظفرنامھ تیتصاو 

  . است یقمر یھجر ٨٧٢ر ین تصاویم ایخ ترسیتار. شر شده استچاپ و منت

  . ن گراد استیلن میرود و متعلق بھ موز  ین آثار بھزاد بھ شمار میاز آخر -  و مجنون یلیر لیتصاو 

كتبھ سلطان «ر بھ رقم ین تصاویا -  بھ خط سلطان محمدنور یمورینامھ تك نسخھ ظفریر یتصاو 

  . است»  ٩٣۵ر عضد و صوره بھزاد یم محمدنور و ذھبھ

  با خدمتگزاران در مرقع گلشن یریر امیتصو 

  . واشنگتن است یر گالرین اثر متعلق بھ فریا - در صحرا یر و جوانیر پیتصو 
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  شاه تھماسب یر جوانیتصو 

ح احمد یھنر بھ تصحدر كتاب گلستان » استاد بھزاد«ن چھره با رقم یا -یر چھره موالنا عبدهللا ھاتفیتصو 

  . آمده است یخوانسار یلیسھ

  با عبا و عمامھ مخصوص یشیر درویتصو 

نقل «: ن استیچن یریق تحرین اثر بھ خط نستعلیرقم ا - ك منظرهیبلند در  یزال با شاخ ھار دو غیتصو

  »صوره العبد بھزاد یاز كار موالنا ول

  . است» صوره بھزاد«ر با رقم یتصو نیا -  ن محمد خوارزمشاه در مرقع گلستانر سلطایتصو 

  . است» ر بھزادیالفق«ن اثریرقم ا - اسب یرزا بر روین میاه قلم حسیس ریتصو 

بھ  یالدیم ١٩٨۴ل در سال یاسرائ مین اثر در كاتالوگ موزیا - سوار بر اسب یر شاھزاده جوانیتصو 

  . است یزیمحمد تبررزا ین اثر كار میب اطراف ایتذھ. ده استیچاپ رس

ر شده و روباه و گرگ در یاس یریك گاو را كھ در چنگال شیر ین تصویا -ریر شكار گاو توسط شیتصو 

  . دارد» یبھزاد سلطان« یامضا، ان كار گاو ھستندیانتظار پا

  . است» العبد بھزاد، بك خانیصورت ش«ر ین تصویرقم ا -  بك خانیر شیتصو 

  . ن اثر در مجموعھ شاه جھان استیا -  ر انداختھیگردن شكھ طناب بھ  یردر میتصو 

توسط  Persian Paintingكتاب ک یھشتادودر صفحھ » بھزاد«اتور با رقم ینین میا -  اتورینیر میتصو 

  . ده استیبھ چاپ رس ١٩٧٧لن براند در سال یروبرت ھ

بھ چاپ  یدر كتاب ١٩٨۴در سال » عمل بھزاد«ر با رقم ین تصویا - دیفھ ھارون الرشیاز خل یریتصو 

  . ده استیرس

  متعلق بھ كتابخانھ مدرسھ سپھساالر یر خسرو دھلویدو نگاره در كتاب ام 

  . تھران بوده است ینیتزئ ین اثر در موزه ھنرھایا - مرقع از گلشن یا صفحھ

 یپاآن ك یده شده و بھزاد از رویدر استانبول كش یالدیم ١۴۴٠ن اثر در سال یا - ینیل بلیكار جنت یپاك 

  . برداشتھ است

  . است» مصوره بھزاد«ر با رقم ین تصویا -  ك قصر در زمستان در مرقع گلشنیه منظر 

  در مرقع گلشن) بزم(قرا ین باینگاره مجلس سلطان حس 

ر بوده و شاه جھان بھ خط خود ین آثار متعلق بھ جھانگیا - یموریھشت اثر در كتاب ظفر نامھ ت 

ن كتاب بھ خط یا. كھ روز جلوس اوست نگاشتھ است یقمر یھجر ١٠٣٢خ یبر آن بھ تار یادداشتی

  . افتھ استیان یپا یقمر یھجر ٨٧٢كاتب بھ سال  یرعلیش
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  . دارد ٨٨٧ع االول یخ ربیر تارین تصاویا - ر در كتاب گل و نوروز خواجویتصو ھشت 

، دیاتور بخشینینو در ھنر م ینید و مضامیرا غنا بخش یموریروح ت یاتور بینین بھزاد مكتب میكمال الد

 یدر نقاش یت ھنریخالق. را بوجود آورد یدر نگار گر یستیرئال یا وهیج سبك و شیل و ترویچنانكھ تكم

از كمال . ش خود بھ حركت درآمدیر نگاره ھاد ید كھ انسان واقعیاو چنان بھ عمق و عظمت رس یھا

ن در یھمچن. جھان عرضھ شده است یھا و كتابخانھ ھا و مجموعھ ھا میدر موز یارین بھزاد آثار بسیالد

ك یدر مورد رسم اژدھا افتتاح شد كھ در آن  یشگاھیم نمایش موزیتیدر بر یالدیم ١٩٨٠ل یراپ ٨خ یتار

از نقاشان ھندوستان  یاریآثار بھزاد مورد توجھ بس. ر آثار قرار گرفتیكنار ساز در ین از بھزاد ینقاش

شده  یكار یپار از كار بھزاد توسط نانھا كیك تصویر شاه یبھ امر جھانگ ١٠١٧قرار گرفتھ و در سال 

  . است كھ در كتاب مرقع گلشن آمده است یرمردیر نگاره شتر و پین تصویا. است

خ ھنر یبھزاد در تار. ست افغانستان استیاتورینین نقاش مین و مشھور تریبھزاد بزرگ ترن یکمال الد

ی از یر صحنھ ھاینقاشی ھای وی تصو. ن نقاشی است کھ آثارش را امضا کرده استیافغانستان نخست

ب کاران یتذھ، سان برجستھ آن را می نوشتندیکتاب ھای برجستھ ادب پارسی است کھ در آغاز خوش نو

ن منظور یی کھ با ایصلھ خط ھا را با طرح ھای گوناگون پر می کردند و آن گاه نقاش در بخش ھافا

  . ری مناسب نقش می کردیخالی گذاشتھ بود تصاو

ی بھ چشم می خورد کھ تنھا جنبھ درباری ندارد و از زندگی یرھایشتر در تصوینی در ھنر بھزاد بیواقع ب

گر نقاشان ھم زمانش برجستھ می کند حالت چھره یآن چھ بھزاد را از د. ردیمردم عادی سرچشمھ می گ

زندگی و حرکت سرشار تی و حالتی خاص است کھ از یھر صورت نمودار شخص. ھا در کارھای اوست

  . ش از او تفاوت داردیک نواخت نقاشی ھای پیمانند و  است و با صورت ھای عروسک

اثرھای ھای بھزاد در ظفر نامھ از نگاه موضوع متفاوت است منظره ھای از جنگ ضیافت قبول شاھان 

شود کھ محنت خلق را ریالیزم آثار بھزاد بیشتردرنگارش ھایی پدیدار می . شکار معماری و غیره میباشد

ھای خاصی را بخود گرفتھ است کھ نظیر آنرا را در دیگری نمی افاده میکند در چنین تصاویری سوژه 

بینید ـ در دو اثر از ظفر نامھ زحمات معماران و بنایان قرن پانزده میالدی را نشان میدھد کھ در یکی از 

در اوایل دوران ھنری بھزاد وی سوژه ھای تاریخ و . آنھا پانزده کارگر و یکی کارفرما ترسیم شده است

حماسی را انتخاب مینمود ولی درسالھای نھم و دھم قرن پانزده بھ بعد در آثار وی موضوعات عشقی 

بشتری را انتخاب میکرده وی خمسھ نظامی لیلی مجنون امیر خسرو دھلوی و منطق الطیر عطار و غیره 

جذاب عشقی را بھ تصویر کشیده در این اثار طبیعت مقام برجستھ را آرایش داده و در آنھا صحنھ ھای 

ای دارد در تصاویر عشاق در دامن کوھستانھا بین حیوانات وحشی مصور یافتھ اند کھ این نمایانگر نشاط 
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ھرات سمرقند بخارا تبریز ھندوستان و کشور  سبک مکتب بھزاد در. عشق شادمانی و ھمزیستی است

اد گذار مکتب نوین ھنر نقاشی اسان دیروز پیروان زیادی پیدا کرد او بود بنیھای عربی و سرتاسر خر

خراسان  ء کم نظیر ھنراثرھای بھزاد نھ تنھا نمونھ. ھرات کھ تا قرنھا از آن مکتب پیروی کردن و میکنند

افری بھزاد در سرودن شعر ھم عالقھ و. جھان بشمار میرود قدیم بلکھ یکی از پایھ ھای بلند ھنر شرق در

  . داشتھ کھ کم و بیش آثاری از اشعار وی موجود میباشد
 . رسانھ ھا در یقبل یمقالھ ھا سنده وینو از یخ اثرین تارینگ جاودانھ در ینقشھا و یقیشف، ایپد یکیو، راسخون: برداشتھا
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