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 ۱۹/۱۲/۰۲۰۲                                         حامد نوید 

 ونسکوی یسازمان جهان یتخط
 هرات«   یسیو خوشنو یاتورینینادرست»هنرم  یدر رابطه به معرف 

 ه« یو ترک رانیمشترک ا راثینام »م به

معار  روزخبراعتراضید و   ، هنرمندان  فرهنگ  »هنرم  فیاهل  نادرست  ثبت   به  خوشنو  یاتورینیهرات     ی سیو 

  ی ناگوار ونشاندهندٔه عدم آگاه  ستیپخش شد که خبر    ونسکویدر    ه«یو ترک  رانیک امشتر   راثینام »مهرات«  به  

تشبث از طرف    نیکه ا  ستیهی. بدطقهمن  یفرهنگ افغانستان و کشورها  خیاز تار  ونسکوی  یکارکنان سازمان جهان

گرفته است.    ونسکوصورتی  یدولت افغانستان در سازمان جهان  ندهٔ یدر نبود نما  هیو ترک  رانیا  یکشورها   ندگانینما

عل  میبگفتهٔ حک  کنیل آسان  نیا  یبلخ   ینای س  ی ابو  گزاف  معتبرتار  رایز  ست؛ین  یادعا  براسناد  نام    یخی بنا  حذف 

ا  ثینحافغانستان وبخصوص هرات م و پرورشگاه   ق ی وبرخالف حقا  کی اکادم  ر ی، غ  ستیهنر، عمل  نیخاستگاه 

 دانست. یاخالق علم ریو مغا یو فرهنگ  یخ یآنرا سرقت تار توانیکه م یخ یتار

چون    یهرات درعهد شاهرخ و ملکه گوهرشاد با ظهورهنرمندان بزرگ  یناتوریم  یمسلم است هنر نقاش   چنانچه

  ن یبود که ا ده یرس یبه اوج  یهرو  یخراسان رکیو روح هللا م یهللا ول   یموالنا ول د، ی، جن لیرخلیمصور، م یموس

  رزا یفرزند هنرمند شاهرخ م  سنغریبا  زاده. شهشدیشناخته م  نیناب فرهنگ وتمدن خاور زم  یاز فراورده ها   وهیش

« به خط     یسنغریبود نگارستان هرات را بنا نهاد و مورق »  شاه نامهٔ با  یدست  رهیو گوهرشاد که خود خطاط چ

 شد. لیاو توسط هنرمندان هرات تکم میمستق به امر ونظارت یآثار نقاش نیتر سیو نف قینستعل

به کمال    یینوا  ریش  ی عل  ریدانشمندش ام  ریهرات با توجه شاه و وز  یناتور یهنر م  قرایبا  نیسلطان حس  درعهد

  ام یمحمد نقاش ، خ  شی درو  ،یهرو   یدرعلیبهزاد و شاگردانش چون ، ح  نیهنر توسط استاد کمال الد  نیا  دنیرس

  ی و قاسم عل  یدیرش  خیتار  مؤلف  رزایم  دریچون ح  ینقاش  و خطاطان ماهر  گی و محمد ب  ی،احمد روم  یهرو

بهزاد   نیاستاد کمال الد  یها   یو با نو آور  شودیم  ادیهرات «    یکه به نام »مکتب هنر  دیرس  یبه اوج فراتر  یهرو

 هنر جهان ثبت است. چنانچه گفته اند: خیبه نام اودر تار

 اطوار دهیو حم میش کویآثار        ن قلم خجسته یمان

 مسلم یهنروران عالم             در فن هنرور  استاد

 ی جان داده بصورت و جماد         یقلمش زاوستاد یمو

 ر یصورت خط و حسن تصو  در

 ر یتحر افتین  یورق  نسانیا

 به عالم دادست یزمانه حضرت بهزاد است       کو داد هنرور استاد

 از مادر دهر        با له که بهزاد از او به زاد است یزاد بسان مان کم
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 گلستان(  سندهٔ یاحمد نو ی)قاض 

 نیساغر غور که در آنوقت از تابع  هیدر قر  یشمس  یهجر   یهجر  ۸۰۶در سال    نیبهزاد فرزند شرف الد  نیالد  کمال

چشم   گمیو ملکه گوهر شاد ب  یکورگان  موریپسر ت  رزایدر عهد سلطنت شاهرخ م  سانیود به قول تذکره نوهرات ب

ملکه گوهر   قیبه تشو  رزایکه شاهرخ م  یبود و هنگام  یا  دهیخطاط ورز  نیپدرش شرف الد  ندیبه جهان کشود. گو

گسترده اش به هرات    یاز سراسر امپراطور  یسلطنت  میکتابخانه عظ  جادیا  یرا برا  سانیخطاطان و خوشنو   گمیشاد ب

کابل نخست به غور و سپس به هرات کوچ کرد و در    ۀشکر در  یبهزاد  ه یخواند او با خانواده اش از قر  یفرا م

نبود که نخست مادر  ش یب یشروع به کار نمود. بهزاد هنوز کودک یخراسان یهرو رکیمدست استاد روح هللا  ریز

 رکیم  یرا بر روحش بجا گذاشت، ول  یا از دست داد. مرگ پدر و مادر اثرات ناگوارمرگ مادر پدرش ر  یو در پ

  شیدانست برا  یم  یاو را چون فرزندش پرورش کرد و آنچه از هنر نقاش   دید  یاستعداد فراوان م  یکه در و  یهرو

در عرصه   یامو موالنا عبدالرحمان ج  یعرب دوران درخشش بهزاد در ساحه نقاش  نیمؤرخ  یآموخت. به گواِه بس

 رود. یبه شمار م اتیادب

مشهور   دانی هـ. ق(  مؤرخ و جغراف   ۸۳۳چون حافظ ابرو )درگذشت سال    یخنگاران ی به قول تار   ییدوره طال  نیدر 

از    یو عبدالرزاق سمرقند  ررزایو شاهرخ م  موریاسالم ودوره ت  خیدر تار  یآثارمتعدد  سندهٔ یونو  یموریعصر ت

 یم  بکارینقاش و تذه  س،یخوشنو  خطاط،درشهر هنرپرورهرات صدها ،    ندورهیدر  ؛یسدٔه نهم هجر  خنگارانیتار

پرداختند و در   یشده م  ینقاش یالبوم ها  ایمصور  یکتب و مؤرق ها  یبکاریو تذه  یکه به نگارش، صحاف ستیز

دوره   نیبود ند. اما ا  یون هنر کان  نیبزرگان ا  ۀبهزاد از زمر  نیو استاد کمال الد  یهرو  رکیهنرستان هرات استاد م

که پس از مرگ او در   قرایبا  نیبود بخصوص بعد از درگذشت سلطان حس  زی ن  یخیتأر   عیاوق   نیبارتر  نیشاهد خون

وتنها در شهر هرات درسال    دی هزاران انسان بخاک خون غلت  یصفو  لیو اسماع  یبان یمحمد خان ش  یاثر جنگ ها

دان   یقیموسو    بینفر کشته شد که درآن زمره شاعر ، اد  ۱۵۰۰۰  یصفو  لیحمالت اسمع  جهٔیدر نت  یالدیم  ۱۵۱۰

مکتب   ی ها  ی از نقاش  کتعداد یخانمانسوز    یجنگها  نیا   یبود. درست است که ط  زشاملین  یهرو   ییبنا  ندوره یبزرگ ا

  د یزی)با  یازسلطان عثمان  یدر هنگام درخواست پناهندگ  قرای با نیان حسالزمان پسر سلط عیهرات توسط شهزاده بد

هرات که    یدوران پرآشوب همراه باکتابخانهٔ سلطنت  نیچن  در  یبهزاد هرو  نیبرده شد و کمال الد  هیدوم( به ترک

شد تا درآنجا آن کتاب   زبردهیبه عنف  به تبر   یصفو ل یبود به امر اسمع   یو خطاط  یآثار نقاش  نیتر  سیشامل نف

  رک ی، آغا م  یزیاز سلطان محمد تبر  توان یبپردازد که از زمره م  یشاگردان  تیدهد وهمچنان  به ترب  میخانه را تنظ

هرات بودند، نه برعکس   یبهزاد و مکتب هنر  یسبک نقاش  رویهمه پ  نهایکرد. ا  اد ینقاش    یو مظفرعل   یاصفهان

 آن.

رنگ    بیو به خصوص ترک  یکار  هی، حاش  یزیرنگ آم  وهٔ ی، ش  یتار، هنرهرات از نگاه ساخ  یچون مکتب هنر 

  یدارا

که ملهم   انیعهد صفو  یمتبارز است و ازسبک نقاش  اریکه بس  باشدیم  یا  یاریومع  نیو مشخصات مع  زاتیمم

دورٔه    یها   یو همچنان از نقاش  باشدیم  زیاست متما یروم شرق  ای  زانسیب  ینگار   ری هرات وتصو  یازمکتب نگارگر

  ی مکتب هنر  کی  انگزارانیحق  بن  یبه اساس رسم معمول در همه ساحات هنر  کهیدارد. درحال   یقاجار تفاوت کل 

بدارند،    یمعرف   یسبک مشخص هنر  کیکنندگان    جدیتوانند ، خودرا به ا  یسبک نم  کی  روانیمحفوظ است و پ

اصطالح    یوصورتنگار  یبا ترجمهٔ نادرست هنرنقاش  رانیمعاصرا  دگانسنیاز نو  ی ادیکه عدٔه ز  مینیبیمتاسفانه م

 ی در   یبه زبان فارس  یخیمتن تار  چیدادند که در ه  ج یدرغرب ترو  ا( ری)هنرفارس   Persian Artآرت    نیپرش

 . ستیموجود ن

 :  دیفرمایم یمحمد بلخ نی حضرت موالنا جالل الد چنانچه

 تو اندازم.  یسازم        وانگه همه بتهارا درپا یگرنقاشم هرلحظه بت صورت
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اقامت درشهر محبوبش درسال    یاز وطن دوباره به هرات برگشت؛ پس از چند  یبهزاد پس از سالها دور  نیالد  کمال

ل  بود که درطو  یمبتکر  یچشم از جهان بست و در کوه مختاربه خاک سپرده شد. بهزاد هنرمند   یالدیم  ۱۵۳۳

  ی او بخش مهم  یآثار گرانبها  نکیو ا  د ینرآفرکرد وه  تیکرد ، شاگرد ترب  جادیرا ا  یآثار هنر   ن یپربارش نابتر  یزندگ

است. وبجاست   یتیدر سراسر گ  یهنر   یها  یها و گالر   میموز  نیبخش معتبر تر  نتیجهان و ز   یهنر  یها  نهیاز گنج

افغانستان مانند   یحقوق فرهنگ  یالملل  نیتاحق او وتمام نقاشان و خطاطان وهنرمندان آندوره به اساس تعامالت ب

 ملل متحد بدون تعلل احترام شود.  یسازمان جهان وعض یتمام کشورها

 دی گردارسال خواهد  ونسکوی یبه سازمان جهان یسینامه به زبان انگل نی: متن مشابه اادداشتی

 د ی ارادت حامد نو باعرض

 :منابع

 ۱۳۵۵،  سال چاپ  رانیفرهنگ ا ادیبن ، یبیحب  یو متفرعات آن« پوهاندعبدالح  انیموری»هنر عهد ت 

 ، کابل. ۱۹۷۱، ناشر وزارت معارف افغنستان ، سال    یهللا شهران  تیدوکترعنا  فیکتاب »هنرافغانستان« تأل   مقدمهٔ

 ۱۹۸۹چاپ تهران سال  ان«یموریدرعهد تهرات  خی»تار یبیطب  میعبدالحک

 “Herat”, Nancy Hatch Dupree Education Press, Franklin Book Program, 

Kabul 1966 

“Bihzad Master of Persian Paintings” Ebadollah Barari, L.B. Tauris Press, 

London, 1966 
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