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 کمال الدین بهزاد در مکاتب  نگارگری ایرانی
 

 مژگان كاوسی

 

 

 چكیده

مورد ، هنر کمال الدین  بهزاد در دو مکتب هرات پسین و تبریز صفوی و در روندی تاریخی ، نوشتاردراین 

مطالعه ی تعامل او با این ، بررسی  اجمالی قرارمی گیرد. از آنجایی که این هنرمند صاحب سبک می باشد

اری این جریا ن ها بر هم و موازی بودن جریان های  نگارگری ایرانی و تاثیر گذ هدف این نوشتاراست.، مکاتب

از مسائل ، طور ارتباط تنگاتنگ این مکاتب با حوادث تاریخی ایرانها از مکاتب پیشین و همیننیز تاثیرپذیری آن

ابتدا نگاهی اجمالی به هنر نقاشی در ایران انداخته و سپس ، در راستای نیل به هدف تحقیق باشد.این مطالعه می

یعنی سیر زندگی حرفه ای بهزاد ، به موضوع مورد بحث، مکاتب نگارگری ایرانیبا مختصر توضیحی درباره 

 درمکاتب مذکور می پردازیم. 

 

 کمال الدین بهزاد، نگارگری ایرانی، مکتب، هنرمند، هنر :واژگان كلیدی

 

 مقدمه  -7

اما ، هنری راه می پیمایدهرکس به  هنر جزء الینفک هستی و بیانگر وجود هنرمندی بی همتاست که جهان هنر اوست. 

به تالشی ویژه دست می ، هرچند درمرتبه ای نازل ترو بیانی قاصرتر، در بیان و تکرار  آن هنر بی همتا، هنرمند به طور خاص

 تحسین آفرینش باشد: تاویلی برای هستی. ، زند؛ تا تمام بازآفرینی هایش

 بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه                     هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید                      

 "هنرمند"مفهومی خاص از واژه ی  هنرمند طلب شده است. مفهومی که ، روشن است که در  متن پیش رو، با این وصف

و از آن میان زبان های گوناگونی برای بیان  تحسین خود دارند ، هنرمندان .ددر توجه به ساحت شرقی وجودش را باز می نمایان

دروحدت و کثرت؛ ونگار گری ایرانی خود داستانی ، جزئی ازهستی است -پیوسته به دیگر بیانات هنر و نیزمستقل ازآنها -نقاشی

اشکال و هرچه دیگر که ، خطوط، رنگها دیگر است از عالم خیال و مثل و از آنچه ورای این طبیعت و جهان محسوس می گذرد. 

بی شک ، نمادی و رمزی است ازماوراء و حکمتی دارد درخور جایگاه  ماورائی خویش و نگارگر ایرانی، دبه چشم سر دیده می شو

او را نه ، کمال الدین بهزاد نیز از همین هنرمندان است و ازهمین روست که دراینجا نمی تواند جدا ازاین عالم  و این سیر باشد. 

، در نگارگری ایرانی و در سیر مکاتب آن، ه ای از فرهنگ و بینش هنری خاصبلکه به عنوان نمایند، به عنوان یک فرد هنرمند

 موردمطالعه قرارمی دهیم. 

 زان می نگرم به چشم سر در صورت  
               ج    

 زیرا که ز معنی است اثر در صورت  
 

 ج

 عالم همه صورتست و ما در صوریم  
 ج                      

 مگر در صورتمعنی نتوان دید  
  

 ج

 )اوحدالدین کرمانی( 
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 تعاریف  -2

 هنر -2-7
آن درجه از کمال آدمی که هشیاری وفراست و »هر دو مفهومی که ازاین واژه مدنظر است را می آوریم. ، برای تعریف هنر

هر نوع فعالیت مبتنی » (3183: 1380، )دهخدا« فضل و دانش را دربردارد و نمود آن صاحب هنر را برتراز دیگران می نماید.

« موسیقی.، شعر، جسمه سازیم، مانند نقاشی، برنیروی تخیل و تجسم برای بیان حاالت درونی یا تاثیر گذاری روی دیگران

 ()همان

 

 هنرمند  -2-2
ندان به سبب تفاوت مفهوم هنرمند وموقع اجتماعی هنرم» باید گفت: ، درباره ی این واژه در راستای آنچه که درمقدمه آمد

کسی ، درتداول» ( با این حال  a1381 :105، پاکباز«)ارائه تعریفی جامع از هنرمند دشواراست.، در دوره های مختلف تاریخ بشر

 (3180 :1380، دهخدا«)بازیگری و جز آن را پیشه ی خود سازد.، نوازندگی، نقاشی، خوانندگی، که هنری چون شاعری

 

 مكتب  -2-9
کتب برای مشخص شدن شیوه عملکرد گروهی هنرمندان در ادوار مختلف به کارمی رود. مکاتب واژه ی م، در نگار گری»

 (20 :1381، )شریفی« هنری درایران طی سده های هفتم تا دوازدهم هجری )سیزدهم تا هجدهم میالدی( پدیدآمده اند . 

 

 نگارگری ایرانی  -2-4
به دلیل استفاده از منابع گوناگون و نیز وفادارماندن به آن ، نوشتار هایی چون نقاشی ایرانی و یا مینیاتور که دراینواژه

 اکثراً مترادف با نگارگری ایرانی می باشد.، بکار رفته است، منابع

به دست نگارگران  -های پانزدهم و شانزدهم / نهم و دهم ها به خصوص در سده -تصاویری که در حوزه فرهنگ اسالمی

از سایر آثارتصویری مربوط به فرهنگ های دیگر کامال ، صوری وفنی شان، به سبب خصوصیات معنایی، ایرانی آفریده شده اند

 متمایزند.

و نیز در اصول فلسفی و معیارها و قواعد ، گرایانه اروپایی داشتنگارگری ایرانی تفاوت اساسی و ذاتی با نقاشی طبیعت

جردر مورد ، اندنهاده با آنکه به غلط برآن نام مینیاتور، بود. همچنین زیبایی شناختی با هنر تصویری خاور دور  و هند متفاوت

 (a1381: 011، )پاکبازاروپایی قرون وسطی قرابتی نداشت.بامینیاتور ، کوچکی اندازه و برخی ظرافت های فنی

 

 نقاشی و نگارگری در ایران  -9

ورود اقوام آریایی به فالت ایران از سلسله جبال هندوکش  نقاشی ایرانی با»توان  گفت: درباره ی پیشینیه نقاشی ایرانی می

 (28 :1381، )شریفی« متولد شد.

قدمت هنر ایرانی را قبل از دوران نوسنگی ، باستان شناسان وپژوهشگران با کشف تصاویر حک شده بر روی صخره نگاره ها»

ها و مفرغ های زیبای لرستان سنگ تراشه، ش برجستههایی چون نقونمونه»( و 12 :)همان«اره هفتم ق . م(تخمین زده اند.)هز

ایرانیان نه به ، نگاه هنری و فلسفی خاصی را به بشریت هدیه کرده است. دراین دیدگاه عمیق، و همچنین سفالهای این دوران

 ( 28 :همان«)ه اند وجستجوگرحقیقت بوده اندکه به عالم معنا نظر داشت، عالم ظاهر

جایگاه خود را یافته و طی قرون عظمت و شوکت جهانی پیدا  کرده است؛ که ، تمدن این قوم مهاجربه هر حال رفته رفته  

و نیز شیوه ی ، های ارزشمند آریاییان و فلسفه خاص آنان درکیهان شناسی و خداشناسیدیدگاه رسیدن به آن جز با تکیه بر

 ممکن نبوده است. ، از جمله هنر، بیان آن در قالب های مختلف
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 چگونگی و جایگاه خود را نموده و زیربنایی  برای نمو خود داشته است. ، نقاشی نیزچرایی، میان هنرهای مختلف در

همیشه یکی از رشته های هنری میان دار ، اینکه درنزد اقوام و ملل مختلف، دراینجا یک مطلب را نباید نادیده گرفت و آن

نگارگری بوده ، و نزد چینیان، موسیقی، نزد آلمانی ها، معماری، یان باستاننزد یونان، دیگر هنرهاست. هنر مادر برحسب مثال

شعر و قول و غزل است و مصوّران ایرانی غالباً به نقش ، است و دیگر هنرها در پرتو آن رشد کرده اند . هنر مادر برای ایرانیان

( گر چه ازدریچه ای دیگرنیز می توان به 1: 1381، تجویدی، آفرینی در قالب  رویاهای دواوین شعرا پرداخته اند . )تلخیص

 ارتباط نقاشی ومتن ادبی نظر افکند.

ابزاری برای  ارتباط از راه نمادهاست و ازاین نظرشبیه نوشتن کلمات است. تعامل بین نقاشی و ، نقاشی به مفهومی

قی بیشترمتکی برنمادها و بیان نویسندگی به خصوص در فرهنگهای شرقی متداول است. چون این دو هنر در فرهنگهای شر

با توجه به نمادها حاصل می شود. زیبایی شناسی نقاشی ، دراین صورت، نمادین است و ارزش های زیبایی شناختی  هردو هنر

 (  0 :1381، درارتباط مستقیم با کیفیت  متن ادبی پدیدار می شود. )آژند، همچون شعرو تاریخ نگاری، در شرق باستان

انی در سیرتاریخی و تکاملی خود همواره به سوی زیبایی ها و عروج انسانی رهسپار بوده و انسان را به عالم نقاشی ایر» 

 ( 11 :1381، محمدی« ) عظیم  عرفان و حکمت انسانی و عشق ازلی رهنمون نموده است . 

خود به هویتی ، ایران می بالداین هنر که از سرچشمه ی حکمت و فلسفه ی  ایران می نوشد و در سایه ی ادبیات عرفانی 

 و به تمایز با سایر آثار نقاشی جهان  می رسد. ، ویژه دست می یازد

دنیای به طرح و رنگ و نقش در آمده  در نگارگری ایرانی چیست و از کالم وادی است که اینچنین آرامش بهشتی را می 

 نمایاند ودر متانت عین آراستگی به وحدت با مفهوم خیال می رسد؟ 

اصل ، ایرانیان  قدیم زیبایی را تنها راه رسیدن به حقیقت می دانستند و همواره برچهار اصل؛ طینت پاک» بی شک 

( و در دوره هایی که بشریت در وادی پاک نهادی  28 :1381، )شریفی« استعداد و خرد معتقد بودند.، گوهر)جوهره ی وجود(

درعالم هنر نشانه های ساده تر و تمثیل های بی شائبه تر گویای عوالم ، تسیر می کرده و با منبع تجلی دم خورتر بوده اس

 (8 :1381، درونی  بوده اند و زیبایی بی پیرایه آنها بالفاصله ادراک می گشته است. )تجویدی

ماسینیون جمله ای را که لویی ، برای ورود به آن، از آنجایی که بحث عالم  خیال در نگار گری ایرانی اجتناب ناپذیر است

 می آوریم: ، درباره  ی نقاشی ایرانی اظهار داشته

کیفیت هنر مینیاتور ایرانی در جهان متنزع ازآتمسفر و پرسپکتیو و سایه ها و تجسمات عالم مادی با تجلی در فروغ رنگ 

وش هایی نظیر فلزات آمیزی ویژه ای که بنیاد نهاده است گواه بر آن است که هنروران این رشته  کوشش می نموده اند با ر

گرانبها چون طال  ونقره که دراین شیوه به کارمی رود و بر روی سطح ها و حاشیه ها و ظرف ها و تقدیمی ها  بسان آبشار 

 ( 22 :ریزش می کند گویی ازچارچوب قالب مادی گذشته و با انوار خود به سوی نورمطلق جهش می نمایند. ) به نقل از همان

در نظر داشت که از دیدگاه هنر ایرانی  این مالحظات با انوار اسفهبدی که مورد نظر سهروردی حکیم  دراین زمینه  باید

رنگ همان نور است و هنرمند می کوشد  به وسیله  رنگ ها و ، نامدار ایرانی  بوده است پیوندی لطیف دارد. در بیان نقاشان

 (  21 :د . ) همان آشنا شدن با عوالم نورانی با عالم ملکوت پیوند پیدا کن

ساختار اصلی تفکر هنرمند ایرانی است. اوجهانی مثالی را بین جهان معقول و جهان محسوس )ماده ، نگاه به جهان مثالی» 

این هنر  نقاشی است که ، ( و ازبین هنرها 28: 1381، )شریفی« طبیعت و اشیاء ( می داند که آن را اقلیم هستی نیزمی نامند. 

یک ترین پیوند را میان جهان معقول و عالم محسوس برقرار سازد. زیرا این هنر نه چون فن موسیقی به یکباره از می تواند نزد»

توسل به نمودهای   مادی و عینی برکناراست و نه چون پیکره سازی و معماری کامال در بند شکل و قالبهای  جهان محسوس 

 (13 : 1381، تجویدی« ) است.

به عالم مجردات تا زمانی که در قالب جسمانی سیرمی کنیم جزاز طریق نشانه هایی چند که مظهر برای ما  نزدیک شدن 

عوالم عالی تر به شمارمی روند وجود ندارد و با توجه به این که عوالم گوناگون همه از جهتی با هم مناسبت دارند وهریک 

خط و رنگ و شکل و صورت هایی که محسوس اند هر یک ای نازل و یا عالی از دیگری به شمار می روند. ازاین نظر درجه
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مظهری از عوالم لطیف ترند که این مظاهر مانند آیینه ما را به اصل صورتی که در آیینه انعکاس یافته است رهنمون 

 (24:اند.)همان

زان ما نمونه ای و چنانکه می دانیم هنرمند ایرانی کم تر طبیعت را سرمشق خود قرارمی دهد و بیش تر آثارمینیاتور سا»

در نگارگری ( »1 :همان«)سرمشقی جز درعالم خیال خالقه هنرمند نداشته و بدین جهت با عالم خیال کم و بیش مربوطند.

چندان مطمح نظر نبوده بلکه منظره در خدمت نگاره  و عناصر دیگر آن قرار داشت. منظره در ، ایران منظره من حیث منظره

 (14: 1381، )آژند« فاهیم ماورایی طبیعت پیدا کرد و با این مفاهیم  وارد تصویرگری آن شد.شرق ارتباطی مستقیم با م

به این علت است که همواره حقیقت هر چیز را مد نظر قرار داده ، اگر نگار گر ایرانی هرگز ازتقلید طبیعت خرسند نبوده

و شگردهایی ازاین ، شخصیت پردازی، مق نماییع، حجم سازی، از شیوه هایی چون سایه روشن، است و به همین دلیل هم

از عواملی چون خطوط قلم گیری به جای   سایه ، کند. او در عوض برای محصور نماندن درابعاد طول و عرضمی پرهیز، دست

، مدیاستفاده کرده است.)مح، شکل های مدور ایرانی و وفادار ماندن به دو بعد زمینه نقاشی، های  تخت و درخشانرنگ، روشن

، وجود اندام های همسان و چهره  های متحدالشکل و قرار دادی، انعکاس نور ازتمام زوایا، ( عالوه بر موارد یاد شده31 :1381

یادآور جهانی ماورایی و ، آرامش حاکم در تمامی پیکره ها و تنوع و تعدد رنگ، همیشه بهار بودن  طبیعت یا اشیاء )ضد نور( 

 (21: 1381، شریفی، قدسی است . )تلخیص

 اما چگونه این جهان ماورایی و قدسی دغدغه هنرمند است تا بیافریند؟ و خود چگونه ارتباطی با این جهان دارد؟ 

تزکیه و عرفان عملی ، مهمترین پاسخ است؛ چرا که زیربنای هنرقدسی، بدون تردید شیوه ای که هنرمند تربیت  می شود

باید دراین مسیر قرار گیرد تا از او چیزی بسازد که ، خواهد دراین وادی گام بردارداست و تمام زندگی هنرمندی که می 

، شایسته ی  جهان قدسی و هنر قدسی باشد؛ واین مهم با روش آموزش سنتی که در میان هنروران گذشته ایران وجود داشته

 محقق می گشته است. 

وی را به ، اندک اندک همراه با آموختن فنون مرتبط با نقاشی، داستاد با توجه به روحیه و استعداد و قابلیت معنوی شاگر

شاگرد  بی آنکه به طور روشن و صریح ، چنان که پس از گذشت مدت زمانی معین، رموز باطنی این هنر نیزآشنا می ساخت

ه روش های فنی و قرار واردمرحله ای گشته بود که به وی اجازه می داد جهان درونی و شخصی خود را با توسل ب، دریافته باشد

نمونه ای از جهان لطیف ، دادهای مکتب مینیاتورسازی به راحتی بیان نماید. این جهان درونی شخص هنرمند در حقیقت

 ( 24 :1381، )تجویدیم را از آن برمی گرفت.تصویرهای الز، خاصی بود که هر هنروری بر بنیاد ساختمان درونی خود

دوره ای ، ه کاری و دقیقه پردازی یک نگاره همراه با طال افشانی  و کاربست مداد رنگی بهاروش پر زحمت نگارگران در ریز»

( و در نهایت زمینه ساز تجلی و نمود  آثاری گشته که 1: 1381، )آژند« ودسازی روحی رادر پی داشته است.ازتامل درونی و خ

 به اوج معنویت هنرشان معترفیم.، امروزه با تامل درآنها

 

 اره ی مكاتب نگارگری ایران درب -4

سرراست ازنظام  حسی و عاطفی و فکری  مردم ایران زمین مایه می گیرد و همپای » وقتی می گوییم که نگارگری ایرانی 

در واقع به نکته ی بسیار مهمی اشاره می کنیم که بسیار ، ( 2 :1381، )آژند« زندگانی تاریخی مردم ایران دگرگون می شود.

زندگانی تاریخی مردم ، مورد توجه است . و آن بی شک، وده و در کنار دیگر مواردی که تا کنون بدانها پرداخته ایمجریان ساز ب

 ایران می باشد.

، تاریخی که بسیار پر فراز و نشیب بوده و هنراین مرزو بوم را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. مکاتب نگارگری ایرانی نیز

 زاده ی این حوادث  تاریخی بوده اند. ، به نوعی
 بکار پیدایش مکاتب گوناگون درنگارگری ایرانی ازتاثیراتی بود که مانویان درشیوه ی نگارگری خود»البته ناگفته نماند که 

ست. از این قابل پرستش است. بدین معنا که هر زیبایی ازآن خداوند یکتا، بستند. مانویان براین اعتقاد بودند که هرآنچه زیباست

 (28 :1381، شریفی«)مجال بروز بیشتری درنگارگری ایرانی پیدا کردند.، روتزئینات و جنبه های زیبایی شناسانه



 7931نه(، اردیبهشت  یک)پیاپی شمارهسوم، سال  

  

25 
 
 

 

 

 

های ها و دیدگاهسلیقه، ی علمی دیگریبندی مکاتب باید گفت که مسلماً مانند هر زمینهدرباره روش مطالعه و تقسیم

 نیز وجود دارد.رند و روش های مختلفی امتفاوت تاثیر گذ

 :دکتر رهنورد سه روش را مطرح نموده اند ، دراین راستا

 1مطالعات باطنی و درون گرایانه نگار گری -1

 2بررسی شکل گرایانه نگارگری -2

 (1 :1388) 3بررسی تاریخ نگارگری یا تاریخ هنر نگاری-3

براساس تاریخ مکاتب هنری ، بررسی نگارگری»آن  اکثرا از روش سوم استفاده شده و در، در بررسی  مکاتب نگارگری ایرانی

( 1همان: «)دهد.ه وجهه نظر خود قرار میمتکی است که عمدتاً جنبه  های زیبا شناختی را در روند تاریخ با نگاهی برون گرایان

، در هر دورههای پادشاهی است و نگارگران یا دوره، معموال طبقه بندی مکاتب نگارگری ایران براساس شهرها»بطوری که 

 (0 :همان«)مشهد و اصفهان بررسی می شود.، هرات، مکاتب شهرهای مختلف نظیر شیراز

 

 كمال الدین بهزاد  -5

ق (. هنرمندی نوآور و چیره دست که راهی تازه  102/ 1030 –ق  1014/810محتمالً ، کمال الدین بهزاد )نگارگری ایرانی

، )پاکباز« ترکیه و آسیای میانه گذاشت . ، هند، وسیع برکارنقاشان  بعدی درایرانوتاثیری ، در عرصه نگارگری ایرانی گشود

a1381 :023 ) 

، سرپرستی او را به عهده گرفت. مشوق و حامی او در پرورش فکری وهنری 0او در کودکی یتیم شده و روح اهلل میرک

ق( که پس از به قدرت رسیدن شاه  814-1080مد .)میرعلی شیرنوایی بود و بهزاد در هرات به خدمت سلطان حسین بایقرا درآ

 ق ( منصوب گشت. 128 -1021اسماعیل صفوی  به تبریز برده شد و به سرپرستی کتابخانه و کارگاه هنری)

 (023 :همان، بهزاد درتبریز درگذشت و در جنب مقبره شیخ کمال الدین جنیدی به خاک سپرده شد. )تلخیص

، )آژند«که ظاهراً با اونسبت خویشی داشت.اومشق تصویر گرفت آقا میرک هروی بود نخستین استادی که  بهزاد از»

 (.303 :سیدی احمد تبریزی یا استاد سیدی احمد نقاش بوده است. ) همان، بهزاد ( و از جمله ی استادان دیگر 1385:302

یف و بیانگری عمیق را ازطرح های موالنا ولی بهزاد ظرافت کاری و تذهیب را مستقیما از روح اهلل میرک خراسانی  و قلمزنی ظر

( سبک خود را تکامل 813-881اهلل آموخت. دربیست سالگی به عنوان نقاشی با استعداد معرفی شد. در یک دوره هشت ساله )

 (b1381: 81، ( بهترین آثارش را آفرید.)پاکباز111-810و در دوره بعد )، بخشید

مت شیخ زاده و میرمصور ه، پرورش شاگردان برجسته ای چون قاسم علی در زمان اقامت در هرات و تبریز به»

( 120:1381، تجویدی« ) از میان پیروان مکتب  او قاسم علی از همه نام آورتراست. »( که a1381 :023، )پاکباز«گماشت.

میرک بیشتراز سلطان محمد به  سبک  نگارگرانی چون میرمصور وآقا » می توان گفت ، درباره نگارگرانی که از او تاثیر گرفته اند

 :b 1381 ، )پاکباز« گرچه کارشان به لحاظ پیچیدگی ترکیب بندی و تنوع رنگ ازکاراستاد متمایز است . ، بهزاد وفادار بوده اند

11) 

نشان  "هزاداستاد کمال الدین ب، ...نادرالعصر  صافی اعتقاد سالک مسالک محبت و وداد"جمله خواندمیر درباره بهزاد یعنی »

( چنانکه آمده: بهزاد همواره از گرایشات 350 :1385، )آژند« می دهد که بهزاد در عالم عرفان نیزسیرو سلوک داشته است.

موجود در دربار سلطا ن حسین متاثر شده و در هنرش جلوه یافته است. سلطان  و امیرنوایی به دورازسیر و سلوک عرفانی 

                                                           

1 - esoteric survey on miniatur 
2 - formalist surrey on miniatur 
3 - historic survey on miniatur 

( وهمان روح اهلل میرک خراسانی است که غیراز آقامیرک نقاش 1385:302، )آژند "نقاش هروی االصل، امیر روح اهلل مشهور به میرک" -0

 113 :1381، میرک خراسانی و خواجه میرک نیزشناخته شده است. رک . تجویدی، دوره صفوی  می باشد و به نام آقا میرک 
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، های دربار و درباریان بوده است.)تلخیصتصوف و عرفان از آموزه، سران نقشبندی چون جامیاند و خصوصاً با حضور نبوده

 (312 :همان

( درباره نقاشی b 1381: 82، )پاکباز« جهان بینی عرفانی جامی و نوایی براندیشه و هنر بهزاد تاثیربسیارگذاشت، بی شک»

گویی با ظهور ( »a 1381 :020)پاکباز«هنرمندانه متعادل شده اند.یف و احساس و تعقل به طرزی ظر»بهزاد می توان گفت: 

استاد کمال الدین بهزاد انسان و طبیعت و زمین و زمان در نقاشی ایرانی دارای جانی تازه گشته و زندگی  نوینی یافته 

 ( 110 :1381، تجویدی«).اند

، هماهنگی رنگها و توازن شکل ها داشت، ب بندیبهزاد در مکتب هرات پرورش یافت. ولی با توانایی شگرفی که درترکی

پیکرهای یکنواخت و بی حالت در  ، باعث و بانی تحولی مهم درسنت نقاشی ایرانی شد. او به مدد خطوط شکلساز قوی و پویا

پیکره برای هر ، نقاشی پیشین را به حرکت در آورد. طبیعت ومعماری را به مکان فعل و عمل آدمها بدل کرد؛ و دراین محیط

های مختلف تصویر را به هم مرتبط ساخت. به منظور بخش، گیری در تاثیرات متقابل رنگهاجایی مناسب درنظر گرفت. با بهره

اشیاء و ، او توانست میان آدم ها، استحکام ساختار کارش به روش های هندسی ساختمان ترکیب  بندی روی آورد. بدین  سان

 (.a1381 :023-020، که دستاوردی تازه درنقاشی ایرانی بود.) پاکباز ،محیط ارتباطی منطقی برقرار کند

به مقتضای بیان مضمون کنار هم نهاده ، رنگ و شکل )فرم( درنقاشی بهزاد تفکیک ناپذیرند و معموال سطوح رنگی تخت

 (b 1381: 83-80، پاکباز ،خصلت بیانگررنگ را عمیقاً می شناخت. )تلخیص، وکلّاً، شده اند. وی تاثیر متقابل رنگهای مکمل

هایش بود و برداشت نوآوری وجه دیگری از، های زندگی واقعیو توجه به جلوه، تفسیر واقعگرایانه ازرویدادها ی داستان

روش مبتنی بر اصول زیبایی  ، کرد. او برای تجسم دنیای واقعیان را فدای توصیف وقایع عادی نمیمعنوی از مضمون داست

 ( a1381:020، پاکباز، تلخیص)1نگارگرایرانی را برگزیده بود؛ لذا واقع گرایی او ماهیتاً با طبیعتگرایی اروپایی متفاوت بود.شناسی 

را در واقعگرایی  -و نه بصری  -واقعیت را از طریق نشانه ها بیان می کردند و اینان روش مفهومی، حتی واقعگرایانی چون او

تلقی  عمیق ، تلقی ای شرقی آمیخته با تصوف اسالمی» ( و شاید بتوان گفت: 011همان: ، خیصخود به کار می گرفتند. )تل

 ( 021: 1381، محمد زاده.«)"واقع گرایی معنوی "عارفانه  از واقعیت  با تکیه برتمام جزئیات ذاتی پدیده ها؛ یعنی

شم نمی خورد. سنت فضا سازی مفهومی نیز به نشانی از ترفندهای سه بعدی نمایی به چ، های متعلق به این مکتبدرنگاره

 (b1381: 11، پاکباز، قوت خود باقی است. )تلخیص

اوج کمال و انسجام زیبا شناختی نگارگری ایرانی ، این نوع فضاسازی چند ساحتی  که بی شک متاثر ازبینش عرفانی است»

غوطه ورمیباشد. این غفلت جنبه ، زآن بی خبراستانسان در محیطی الهی که به سبب غفلتش ا (13 :)همان« رانشان می دهد.

بروز می دهد  و زمینه را برای بیان هنری به ، ی تیره ی طبیعت که مخفی کننده ی مراتب و صفات الهی )حجاب( است را

 غرب فراهم می کند. اما نگارگر ایرانی همیشه متذکر دریافت آیینگی طبیعت است. "ناتورالیسم"شیوه ی 

 ز آنم که جهان خرم ازاوست                         عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوستبه جهان خرم ا

بلکه ، درآثار نگارگری به مدد تمهیدات تصویری کامال بارزاست و نه تنها طبیعت بکر، این نگاه آیت گونه معنوی به طبیعت

که در هنراسالمی برای  "تزئین"ترین عناصر یعنی نور و محیط مصنوع نیزدر آثار بهزاد واجد این نگرش معنوی اند. او اصلی

، برای حصول به این فضا، به کارمی رود را، فضای قدسی )شرافت بخشیدن به ماده برای  اعتال یافتن به افقهای برتر(

وری هایش نه فقط موالنا ولی اهلل استادی است که نوآ، دراین باره (023: 1381، محمد زاده، مورداستفاده قرارمی دهد. )تلخیص

بهزاد جوان تاثیری عمیق می گذارد.  بر بلکه در رویکرد عارفانه  به موضوع ها  نیز، درتجسم واقع گرایانه ی انسان و طبیعت

 (b 1381: 55، پاکباز ، )تلخیص

 

                                                           

سال دراوج رنسانس خلق شده  5که هر دومضمونی مذهبی دارند و به فاصله ، می توان دو اثر شام آخر داوینچی و یوسف و زلیخای بهزاد -1

 020-020 :1381، اند را مورد مقایسه قرارداد. رک . محمدزاده
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 بهزاد درتعامل با مكاتب نگارگری ایران -6

، ومکاتب نگارگری که بهزاد درتعامل با آنها بوده استجریانات تاریخی ، دراینجا الزم است برای بررسی شیوه  بهزاد

زندگی او مصادف بوده است با دومقطع ، ق فرض کنیم 854ق . و یا اوایل دهه 814اواخر دهه  اگر ما تولد بهزاد را در» بپردازیم.

ن بایقرا را در برمی نیمه دوم سده نهم هجری وحکومت سلطان حسی، زمانی  و دو شیوه متفاوت حکومتی. نیمه اول زندگی او

 :1385، )آژند« نیمه اول سده دهم هجری و سی سال نخستین حکومت صفویان را شامل می شود.، گیرد و نیمه دوم زندگی او

و  درمقطع زمانی دوم را به عنوان مکتب تبریز دوم یا صفوی  1مقطع زمانی  اول را تحت عنوان دوره پسین مکتب هرات (301

 بررسی می نمائیم. 2اول
 

 مكتب هرات  -1

 هرات پیشین  -1-7
 گروه زیادی از اهل فن را به صورت خانه کوچ به پایتخت خود و در ماورالنهر منتقل کرد. ، امیرتیمور پس ازفتح ایران

طوری ب، در حوزه ی فرمانروایی خویش مرکز فرهنگی مهمی بوجودآورد، در زمان حیات پدر، شاهرن حکمران خراسان نیز

که شهرمشهد به یکی ازمراکز معتبر هنری در آن روزگار تبدیل شد. به علت انتقال پایتخت شاهرن به هرات و تبدیل شدن این 

و ظهور هنرمندان بزرگی در زمان سلطنت پسرش ، شهر به مرکز بزرگی در زمینه هنرهای گوناگون از جمله نقاشی

 (141: 1381، تجویدی، یاد می کنیم. )تلخیص ازاین مکتب به عنوان هرات، بایسنقردراین شهر

 (235: 1381، )آژند«. شدشمرده می این دوره حمایت هنری یک کار تفننی نبود بلکه بخشی ازامورمملکت داری بر در»

تعالی و تنظیم نیروی ، سیادت و ثروت امپراطوری، نظامی -سیاست سه وجهی خود یعنی کامیابی های سیاسی از»تیمور

در سرزمین خود محیط فرهنگ پروری پدید آورد که حاصل آن انواع ، رآمد به خصوص صاحبان حرفه و پیشه و فنانسانی کا

 (230 :)همان« کوشندگیها درقلمرو دانشوری و هنرومعماری بود.

 مکتب هرات اهمیت و اعتبار فراوانی دارد وآن را یکی از درخشان ترین مظاهر هنر نقاشی درایران و جهان به شمار

تمایز بخشیدنش نسبت به روش های پیشین مینیاتور ایرانی و ، های آن( که برای بیان ویژگی140: 1381، )تجویدی.آورندمی

به عنوان ، الزم است که درآغاز تجلیات این مکتب را همچنان که هست، مانعی ازخصوصیات آن بدست دادن تعریف جامع و

 (143معرفی نماییم.)همان:، که مرکز حکومت تیموریان در شهرهرات قرارداشته درهنگامی، های هنری  نقاشی ایرانتداوم سنت

نباید انگاشت که نقاشی این دوران یکسره ، سنتهای مکاتب ایرانی پیش ازخود را دنبال کرده، با آن که هنرستان هرات

وارد شدن عوامل ، نقاشی پیشرفت هنر پختگی تازه ای درآن مشهود است که عالوه بر تقلیدی از گذشتگان است. بلکه تکامل و

 (141 :تازه را نیزمی نمایاند.)همان

 آل جالیر )مکتب بغداد( و، در زمان تیموریان زیباترین عناصر سبک های نقاشی روزگار ایلخانانان )مکتب تبریز(

خت. این بالندگی جذب شد و با عناصر رومانتیک و هنری ایرانی درهم آمی، مظفر)مکتب شیراز( در سده هشتم هجریآل

درسرتاسرسده نهم هجری ادامه یافت و درنیمه دوم سده  نهم با سبک نقاشی ترکمانان غرب ایران ترکیب شد.دراین دوره 

دو تن از تیموریان بیشتر ازافراد دیگر پشتیبان هنرها بودند: یکی شاهرن و دیگری فرزند او بایسنقر میرزا؛ البته ، ازمکتب هرات

 (203 :1381، همسرشاهرن را نیز مغفول گذاشت. )آژند، اتوننباید گوهرشاد خ

 (b 1381: 51، )پاکباز« شاهرن در هرات کارگاهی برپاکرد و نقاشانی را به کار مصور سازی متون تاریخی گماشت.»

                                                           

  1381، رک. آژند -1
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برپاکردند. ولی شیراز و سمرقند ، کارگاههای خود را درهرات، ابراهیم سلطان و الغ بیگ، های بایسنقرسه پسر شاهرن به نام

برجسته ترین هنرمندان زمان را درشیراز گردآورد؛ درگیری های او با ، نواده دیگر تیمور به نام اسکندر سلطان، پیش ازاین ها

 (52-51 :همان، بسیاری ازنقاشان دربار شیراز به هرات کوچیدند. )تلخیص، شاهرن  به سرنگونی او انجامید و درنتیجه

موری بیش ازشیراز در هرات جلوه نمود. بایسنقرمیرزا پس ازآنکه به فرمان شاهرن حکومت را بدست خاندان تیهنر پروری »

برجسته ترین استادان » ( و 53 :)همان« بزرگ خویش را از سراسر ایران در در این شهربرپا کرد. 1کارگاه -کتابخانه ، گرفت

 (همان« )زمان را از سراسر ایران در دربار خویش گردآورد.

، سبک رسمی و قانونمندی که درهرات و زیرنظربایسنقرمیرزا شکل گرفت برتحوالت بعدی نگارگری دردربارهای تیموریان »

 (50 :)همان« ترکمانان و صفویان بسیارتاثیر گذاشت.

ه ای ها ق( کارگاه او یکسره ازفعالیت بازنماند. از جمله واپسین ساخته های این کارگاه شاهنام 838با مرگ بایسنقر)

آن مشارکت داشته اند. ها ق(. به نظر می رسد چند نقاش درمصور سازی 800کوچک اندازه ولی درخور توجه است )حدود 

شیراز زمان ابراهیم سلطان هستند و  د و بعضی دیگر تاحدی متاثر از سبکها سبک کارگاه بایسنقر رامی نمایاننبرخی نگاره

را  زمینه سبک کمال الدین بهزاد، یعترمنسوب کرد که با گرایش به طبگروه سوم را می توان به یک نقاش جوان ت

 (همان، هموارساخت. )تلخیص

 

 هرات پسین -1-2

یک دوره اغتشاش سیاسی و رکود ، ها ق(853ها ق( تا آغاز پادشاهی حسین بایقرا ) 804هرات پس از مرگ شاهرن )»

هنرمندان بدون وابستگی مستقیم به دربار کارشان را ادامه می داده  هنری را گذرانید. با این حال به نظر می رسد که برخی از

 2( از آن جمله می توان به موالنا ولی اهلل اشاره نمود.50 :)همان.« اند 

سال پادشاهی حسین  38انواع هنرها رونقی تازه یافتند و این شهر در خالل ، از زمان به تخت نشستن حسین بایقرا درهرات

، گری از شکوفایی فرهنگی را تجربه کرد که بی شک در کنار طبع آزمایی پادشاه در شعر و توجه او به فرهنگدوره دی، بایقرا

شخصیت و اقدامات  میرعلیشیرنوایی )وزیر و خزانه دار سلطان( را نمی توان نادیده گرفت. به همت او محفل انسی  شکل گرفت 

 که بهزاد نیزاز اعضای اصلی آن بود. 

مکتب نگارگری هرات ازنودرخشید. اگرچه استادان این دوره و بسیاری از نگارگران معاصرشان هنوز ، نفکرانهدراین جو روش

مرز سنت فراتر رود.  بهزاد با بصیرت عمیق و حس واقعگرایانه اش توانست از، کمابیش زیرنفوذ سنت نقاشی بایسنقری بودند

( 1381:211، آژند«)کتب هرات را باید عصر بهزادنامید.دوره پسین  م» ( و به همین سبب 84-58 :همان، )تلخیص

عصرهنرمندی که قدرت و قوه قریحه و طبع هنری  او در آثار سفارشی سلطان جلوه می یافت  و موجب  می شد تا سلطان لقب  

 (311: 1385، بدو بدهد و او را در صدر بنشاند. )آژند "مانی ثانی"

از پرداخت  مالیات ، حتی کسانی که در امور فرهنگی  می کوشیدند را، وهنرمندانسلطان حسین بایقرا درحمایت ازهنر 

معاف داشت و البته موقوفات نیز ازعلل ترقی هنرها دراین دوره بود؛ چرا که متولیان با استفاده از در آمد و عایدات موقوفات در 

 (201:1381، آژند، حفظ و اشاعه آثار هنری می کوشیدند. )تلخیص

ری بودن بعضی ازهنرمندان و نیزهمگامی تشیع و تصوف از نکات گفتنی دراین دوره است که در طرز نگرش چند هن

 3هنرهای تصویری بی تاثیر نبوده است.

                                                           

کارگاه سلطنتی را  -بنیانگذاری نوعی هنرپروری بودکه سنت کارگروهی درکتابخانه، نقاشی ایرانی ازنتایج مهم حکومت ایلخانان برای -1

 b 1381 : 14، پدیدآورد. رک . پاکباز

 b 1381: 50-55، رک.پاکباز - 2

 201 :1381، ر.ک. آژند -3
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 دریک جمع بندی راجع به مکتب هرات در دوره های پیشین و پسین می توان گفت:

هنرمندان آن افزون بر حصول کمال فنی  مکتب هرات در دوره پیشین به پروردگی و هماهنگی خاص خود رسید.»

( درحالی که 214: 1381، )آژند« به دنیای گسترده ای از فضا بندی و عواطف و یا عینیت و ذهنیت دست یافتند.، درهنرخویش

 در نگاره های مکتب پسین هرات بر واقعیت بصری فرد و انسان تاکید گشت و انعطاف پذیری  نظام کتابخانه را صحه گذاشت.» 

« دراینجا پیکره  هایی که ارائه گردید دیگر حالت تیپ نداشتند بلکه افراد و انسان هایی بودند که درگیر فعالیتهای روز مره اند.

 واقعیت نمایی تصاویر از طریق حرکت و فضا در حقیقت جدایی از شمایل نگاری دوره ی پسین بود که بیشتر» ( و این همان)

 (همان)«یت.برآرمان تاکید داشت تا واقع

ها( رو به افول گذاشت و اعتبار خود را ازدست داد و بسیاری ازهنرمندانش به 102هنرستان هرات پس از حمله ازبکان )

: 1381، بخارا مهاجرت کردند که همکاری آنان دربنیادگذاری شیوه ای ایالتی آن منطقه تاثیر فراوان به جا ی گذاشت. )تجویدی

120- 121) 

تبریز دوره صفوی و تبع آن مکتب نگارگری استانبول ، تیجه مکتب هرات پدیداری مکاتب نگارگری بخاراشاید مهمترین ن»

 (1381:215، آژند«)و مکتب گورکانیان هند از دل آن باشد.

 

 1دوره صفوی اول)تبریز دوم یا تبریز صفوی ( -3

تبریزآورد و ریاست کتابخانه سلطنتی را بدو هجری قمری گشود و بهزاد را با خود به  111شاه اسماعیل هرات را به سال 

( گرچه دراین باره گزارش دیگری نیز وجود دارد که می گوید: شاه اسماعیل به سبب اهمیت هرات 121: 1381، سپرد.)تجویدی

، ساتید دیگرق فرزند دو ساله خود تهماسب میرزا را با اتابکی امیرخان موصللوحاکم هرات کرد و بهزاد را به همراه ا 121در سال 

 گماشت.، به تربیت تهماسب که درهرات به کسب فضایل و هنرها می پرداخت

ق  111ق همراه شاه اسماعیل به تبریزآمده است.  بعید نیست که شاه درسال  128بعضی معتقدند که بهزاد پیش ازسال 

 و را به هرات فرستاده باشد. بهزاد را مالزم خود کرده و با خود به تبریز آورده باشد و بعدها همراه فرزندش ا

درکنار شاهزاده در هرات باقی می ماند. سپس ، ق که تهماسب میرزا به تبریزبرمی گردد 128به هرتقدیر بهزاد تا سال 

را از شاه دریافت می نماید و ریاست کارگاه هنری "کالنتری کتابخانه همایون"فرمان ، همراه هنرمندان دیگر به تبریز بازگشته

 (318- 311 :1385، آژند، ه سلطنتی  صفویان  را به عهده می گیرد. )تلخیصکتابخان

هرات دراواخر سلطنت اسماعیل اول و اوایل »داده و به این نتیجه رسیده که  عباداهلل بهاری دراین باره پژوهشی انجام

ه این رهرات اقامت داشته وکارگاسلطنت تهماسب اول مرکز اصلی کتاب  نگاری صفویان بوده است. بهزاد درآن سال ها هنوز د

بهزاد ، ها ق(130پس ازآنکه عبیداهلل خان ازبک هرات را تسخیر کرد)»( و b 1381 :85، پاکباز«)شهر را اداره می کرده است.

 (همان« )وجمعی ازشاگردانش رهسپار تبریزشدند. 

باید گفت: نام آورترین هنرمند نگارگر  ، استگذشته ازاین موضوع که بهزاد در چه زمانی و چگونه از هرات به تبریز رفته 

: 1381، استاد بهزاد است. )تجویدی، مکتب هرات که پس از تشکیل دولت صفوی نیز دردستگاه آنان دارای مقامی واال گردید

، آمد آنچه (b 1381: 80، )پاکباز« دربار صفوی درتبریز را سخت تحت تاثیر دید و سبک خود قرار داد» ( و هم اوست که 113

 گذرانیم.می نظر مختصراً جریانات این دوره را از، این رو دهد و ازتاثیرگذاری بهزاد دراین دوران رانشان می

گروه نسبتاً بزرگی ازنگارگران درتبریز به شیوه ، توان نتیجه گرفت که در آغاز حکومت صفویانمی»براساس آثار و قراین 

بررسی نقاشی ایران در سده نهم بدون درنظر گرفتن جریان های موازی درقلمرو »( و 81 :)همان« ترکمنی کارمی کرده اند.

 (55 :)همان« ترکمانان ناقص خواهد بود.

                                                           

قزوین ومکتب صفوی سوم یا اصفهان تقسیم مکتب صفوی دوم یا ، مکاتب دوره صفوی را می توان به مکتب صفوی اول یا تبریز دوم - 1

 201: 1381، کرد: رک.محمدی
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درتبریز و بغداد و شیراز کارگاههای سلطنتی برپاکردند و هنرمندان محلی و غیرمحلی را ، به پیروی ازتیموریان، ترکمانان»

 (همان« )های متاثرازمکتب هرات و با خصوصیات متفاوت پدید آمدند  به خدمت گرفتند. دراین کارگاه ها شیوه

: 1385، آژند«)کارگاه  هنری مکتب ترکمان را دراختیارگرفت.، تختگاه آق قویونولها، شاه اسماعیل پس ازدستیابی به تبریز»

311) 

می توان گفت که دست به دست ، درباره ی اینگونه  وقایع مهم سیاسی ومشاهده تاثیر آن بر روند تحوالت نقاشی ایران

شاه اسماعیل ، گشتن مراکز حکومتی غالباً جابه جایی هنرمندان و هم آمیزی سنتهای هنری توام بوده است و برهمین  روال

امکان تلفیق مهمترین سبک های نگارگری پیشین را فراهم ساخت؛ که دراین کارگاه ، اول صفوی با تشکیل یک دولت واحد

 :b 1381، پاکباز، نگارگری ایرانی کاملترین جلوه هایش رانشان داد. )تلخیص، حت حمایت شاه تهماسب اولجدید تبریز و ت

80-81) 

ازهم آمیزی سنتهای باختری)تبریز( و خاوری)هرات( مکتب اصیل وکاملی بوجود آمد که درخشان »همان طور که گفتیم 

« ها ق( می توان دید 104-101ی به نام خمسه تهماسبی )ترین نمودهای آن را درشاهنامه تهماسبی و نسخه مهم دیگر

 (85)همان:

درنقطه اوج میان دو سنت جای ، ای دراین تلفیق داشته و یکی از نگاره هایش درشاهنامه یادشدهسلطان محمد نقش ویژه 

 (11-85دارد. )همان: 

« تصویرکردن محیط زندگی و امور روزمره داشتند.عالقه ای وافر به ، به پیروی ازسنت بهزاد، نگارگران  مکتب جدید تبریز» 

حرکت فرهنگی هنری مکتب تبریز دوم را به سرپرستی بهزاد آغاز کرده و شیوه نوینی  را درنقاشی ، دراین گروه» ( و 11:)همان

 (1381:201، )محمدی« ایرانی به وجود آوردند.

ند نقاش دیگر نیز هر یک باویژگی های خود در زمره عبدالعزیز و چ، دوست محمد، محمد قدیمی، عبدالصمد، مظفرعلی» 

و فور رنگ و ، به شمار می آیند. اینان در مکتبی به هم می پیوندند که باکیفیاتی چون شکوه تزئین "وارثان کلک بهزاد"

 (b 1381:11، )پاکباز« پرمایگی احساس شناخته می شوند. این واپسین تجربه بزرگ درهنر کتاب نگاری ایرانی است.

درآثار این دوره اغلب شاهد به تصور کشیده شدن وضعیت زندگی در دربار و سلوک طبقه ی اشرافی وکان های زیبا و باغ »

 (24: 1381، )شریفی« عظمت و جالل آن دوره را به ما نشان می دهند.، های دلگشا هستیم. این نقاشی ها

این دوره را محافظه کاری مفرط تشکیل می دهد.  خصلت کلی» بازیل گری این مکتب را اینگونه توصیف می کند: 

شیوه رنگ بندی دلخواه خود را یافته اند. ایشان از عقل و درایت خوبی برخوردارند که موجب می شود در ، هنرمندان این مکتب

 (هماننقل از  )به« حیطه فن و آزمون زیاده روی نکنند. آن ها همه ی توجه خود را به ترکیب بندی وموضوع  معطوف کرده اند.

ها ش به تخت پادشاهی جلوس  134تا اوایل سلطنت  شاه طهماسب که در » درباره بهزاد دراین برهه باید گفت که او 

 ( 10 :)همان« زنده بود، کرد

تحت تاثیر روندها و رخدادهای تاریخی و با حفظ ، مانند تمامی مکاتب نگارگری ایرانی، درنهایت مکتب تبریز صفوی نیز

 جایش را به دیگر مکاتب داد.، گذاری خودتاثیر

دوران شکوفایی مکتب تبریز به پایان رسید. اکنون شاه تهماسب شماری ، ها ق( 100با انتقال پایتخت صفویان به قزوین )»

می از نقاشان دربار را به کارتزئین کان چهل ستون قزوین گماشت. گویا خود اونیز دردیوار نگاری این کان شرکت کرد. اما ک

 (b 1381 :13 ، )پاکباز« او یکسره ازهنر و هنر پروری روی برگردانید.، بعدتر

نقش مکتب هرات درمکتب تبریزصفوی آنچنان عمیق و پاینده است که  شاید بتوان دوره پنجاه ساله ی سلطنت شاه 

 1دوران  شکوفایی مکتب هرات  نامید.، تهماسب را

 

                                                           
 - رک.  شریفی، 1831: 111
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 نتیجه

، صاحب سبک و متعلق به مکتب نگارگری هرات )پسین( و نیز تبریز صفوی، تیموری و صفویکمال الدین بهزاد نقاش دوره 

 مطمئناً یکی از تاثیرگذارترین استادان دراین زمینه بوده است.

، رخدادهای تاریخی و نیز شرایط سیاسی، با توجه به زمینه های هنری پیشین درایران، چگونگی شکل گیری این مکاتب

 جالب توجه می باشد. ، زمان شکل گیری آنها اجتماعی و فرهنگی

شرایط اجتماعی زمان خود و تاثیر گذاربرمکاتب و سبک های بعد ، بهزاد نتیجه ی مکاتب و جریان های هنری قبل ازخود

جنبه ی ماورایی زندگی این جهان را  -به مانند بسیاری ازهنرمندان گذشته ی این سرزمین  -ازخود بوده واندیشه وهنرش 

 زمی نمایاند. با

  
اثر كمال الدین بهزاد ، ساختمان كاخ خورنق -2تصویر 

 (722:7936، )تجویدی

 اثر كمال الدین بهزاد  ، فرار یوسف از دست زلیخا -7تصویر 

 (911:7933، )آژند

، سلطان حسین میرزا در گلگشت -9تصویر 

  (914:7933، اثر كمال الدین بهزاد )آژند



  در هنر و علوم انسانی امه علمی تخصصی پژوهشدوماهن
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