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چکیده
در دوران معاصر، با توجه به شــرایط اجتماعی- فرهنگی و اندیشــه تجددخواهی و بازتاب فرهنگ و هنر غرب، نگارگران ایرانی 
گذشته رجوع می کنند. این پژوهش،  به ویژه حســین بهزاد، در راســتای احیای هویت و فرهنگ ایرانی-اســالمی، به نگارگری 
گادامر با رویکرد توصیفی- تحلیلی  با هدف مطالعه نگارگری حسین بهزاد در دوران معاصر با بهره گیری از مفاهیم هرمنوتیک 
که، نحوه خلق  کتابخانه ای است و به این پرسش پاسخ داده است  گردآوری اطالعات آن با استفاده از منابع  انجام پذیرفته و 
که می توان مفاهیم  گویای آن اســت  گادامر هماهنگی دارد؟ نتایج  آثــار نگارگــران ایــن دوران تا چه اندازه بــا نظریه هرمنوتیک 
گذر به افــق معنایی روزگار صفویه، به  گادامــر را با نگاره های معاصر حســین بهــزاد مورد تطبیق قرار داد. هنرمند با  هرمنوتیــك 
که عصر جدال بین ســنت و تجدد اســت، ممزوج، و اقدام به خلق  مکالمه با آن پرداخته و آن را با افق معنایی روزگار خویش 
که متناسب با دوره خودش است را در تفسیر  گادامر معتقد است، مفسر در این میان، پیش داوری هایی  اثرش نموده است. 
که این مهم، در نگارگری معاصر در  دخالــت می دهــد و همچنیــن بافــت و زمینه اجتماعی و فرهنگی نیز در خلق اثر مؤثر اســت 

گرفته، قابل مشاهده است. که بین عناصر سنتی و غربی صورت  تلفیقی 

کلیدی واژههای
گادامر. نگارگری معاصر، حسین بهزاد، هرمونوتیک مدرن، 

  
.E-mail: mkh@modares.ac.ir ،0۲۱-۸۸00۸0۹0 :نویسنده مسئول: تلفن: 0۹۱۲۳۲۷۳6۹۲، نمابر*

نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

صفحات ۴۹ - 5۸



50
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۸

مقدمه
با شــروع جنبش مشــروطه و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشــی 
گشوده شد. تاریخ ایران  از آن، فصل جدیدی در تاریخ نقاشی ایران 
کش میان ســنت و تجدد بود و  کشــا پس از مشــروطیت، مشــحون از 
که از غرب به ایران آمده بود، نه درســت شــناخته  فکر تجددخواهی 
گرفته بود. در واقع حرکت  شده بود و نه درکل جامعه مورد قبول قرار 
که به سوی هنر غرب در حرکت بود، هنر ایران را از حرکت  فزاینده ای 
طبیعی متناســب با شــرایط درونی بازداشــت. در این میان می توان 
حسین بهزاد را یکی از پیشگامان اصلی هنر نگارگری جدید دانست. 
کــه بــر اســاس مکتب اصفهــان به ویژه رضاعباســی و  کار او  در شــیوه 
کمال الدین بهزاد بنا شده بود، می توان اهمیت طراحی و محدودیت 
رنگی و ژرف نمایی و توجه به حاالت و سکنات اشخاص را به وضوح 
کارهای حسین بهزاد، برخالف نگارگری پیشین،  مشاهده نمود. در 
کاهش ریــزه کاری و انتخاب مضامین جدید  توجه به ســایه پردازی و 
گاه معاصــر را می تــوان دیــد. رنگ پــردازی تــک فام متأثر از نقاشــی  و 

چین، و رعایت اصول ژرف نمایی او، برگرفته از هنر غرب است. 
هــدف از انجــام ایــن تحقیق، بازخوانــی نگاره های حســین بهزاد 

گادامر اســت. این نوشــتار  بــا رویکــردی بــه نظریــه هرمنوتیک مدرن 
گادامر،  کــه آیــا مفاهیــم هرمنوتیکــی  پاســخی اســت به این پرســش 
قابلیــت تطبیــق و تفســیر بــا نگاره هــای حســین بهــزاد را داراســت؟ 
که با اســتفاده از ایــن مفاهیم  کــه وجــود دارد ایــن اســت  فرضیــه ای 
می توان انگیزه ها، عناصر و بستر شکل گیری نگاره های حسین بهزاد 
کــه یکــی از مهم تریــن هنرمنــدان نگارگر معاصر اســت، پــی برد. به  را 
کمــک مفاهیــم هرمنوتیــک می تــوان بــه پرســش هایی چــون دلیــل 
شــکل گیری نگارگــری معاصــر به ویژه آثــار بهزاد و علل رویکــرد او را به 
نگاره هــای مکتــب اصفهــان به ویــژه رضاعباســی بازشــناخت. روش 
تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطالعات آن با استفاده 
کتابخانــه ای اســت. ابتــدا مفاهیــم هرمنوتیــک به  از اســناد و منابــع 
گذاشــته می شود و ســپس به بررســی نگاره های حسین بهزاد  بحث 
در مقایســه بــا نگاره هــای رضــا عباســی پرداخته و در نهایــت توضیح 
گادامر با  اینکــه چگونــه ایــن نگاره ها بر اســاس مفاهیــم هرمنوتیــک 
توجه به شــرایط فرهنگی و اجتماعی زمان حسین بهزاد قابل تفسیر 

ح شده باشد. است، می تواند راهگشای پاسخ به سواالت مطر

پیشینهتحقیق

گرفته  در ارتبــاط بــا حســین بهــزاد تحقیقــات محــدودی صــورت 
کــه بیشــتر مربــوط به شــیوه زندگی ایشــان و تعداد معدودی بررســی 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه پایان نامــه ای با  نگاره هــای او می باشــد 
کالسیک  عنوان: »سیر تحول آثار حسین بهزاد پس از مواجهه با هنر 
غــرب« )حقیقــت، ۱۳۹6( در دانشــگاه ســوره و پژوهــش دیگــری بــا 
عنوان: »بررســی آثار و جایگاه استاد حسین بهزاد در نگارگری معاصر 
کرد. تعداد  ایران« )رزاق زاده، ۱۳۹۱( در دانشگاه تربیت مدرس اشاره 
اندکی مقاله نیز موجود اســت از جمله مقاله اســتاد حســین بهزاد از 
ح  که بیشــتر به شــر دکتــر ســیمین دانشــور و عناویــن مشــابه دیگری 
احوال و زندگی ایشان پرداخته اند. هدف این مقاله، بازخوانی شیوه 
نگارگــری بهــزاد مبتنــی بــر نگاره های رضاعباســی بــا توجه بــه نظریه 
گادامر و شــناخت بیشــتر نســبت به آثار وی می باشد. در  هرمنوتیک 
گادامر،  این میان توضیح مفاهیمی چند از نظریه هرمنوتیک مدرن 
می تواند در جهت روشــن شــدن موضوع، راهگشــا و مثمرثمر باشد. 
ک هرچــه بهتــر مباحــث او در  تعریــف مفاهیــم فلســفه وی بــرای درا
راســتای هماهنگــی بــا موضــوع مقالــه حاضــر، الزم به نظر می رســد.

 
گادامر تعریفهرمنوتیكوفلسفهتفسیری

گرفتــه شــده اســت و به معنی  هرمنوتیــك از واژه یونانــی هرمــس۱ 
گویا به متن مهمی  که به عصر یونان برمی گــردد.  تفســیرکردن اســت 

که قصد به فهم درآوردن آن را داریم )ریخته گران، ۱۳۷۸،  برخوردیم 
که به فرآینــد فهم یك اثر  ۱۷(. »بــه عبارتی هرمنوتیك، دانشــی اســت 
گون هســتی  گونا می پــردازد و چگونگــی دریافــت معنــا از پدیده های 
گفتــار و نوشــتار و آثــار هنــری را بررســی می کنــد« )احمــدی،  اعــم از 
۱۳۸6، ۴5(. به عبارت دیگر، تفســیر هرمنوتیک در پی بیان عینیت 
امور نیســت، موضعی خنثی و بی طــرف ندارد، بلکه در پی فهمیدن 
است )پالمر، ۱۳۸۷، ۱0(. در قرون وسطی، هرمنوتیک تنها در تفسیر 
کار می رفته ولــی در دوره معاصــر، فراتــر از مطالعه  کتــاب مقــدس بــه 
گام برداشــت و بــه صــورت شــاخه ای از مطالعــه علــوم  متــون دینــی 

معرفت انسانی درمی آید )مددپور، ۱۳۸۸، ۴۴۹(.

مفهومافقمعناییوامتزاجافقها

گادامــر بــرای اولیــن بــار مفهــوم »امتــزاج افق هــا«۲ را در مباحــث 
کار وی به مباحث هرمنوتیکی  ح می کند؛ البته ایــن  هرمنوتیــك مطر
گادامر، به معنی  کاربرد  آن روز، رونقی مجدد بخشید. مفهوم افق در 
که امکان نگرش را محــدود می کند. پس امتزاج  زاویه نگرشــی اســت 
گادامر، شــکاف یا فاصلــه مکانی  کــه از نظر  افق هــا بــه این معناســت 
و زمانــی بیــن خالــق اثــر و مفســر آن را امتــزاج افق هــا پــر می کنــد. بــه 
عبارتــی اتحادی بین دیدگاه خواننــده امروزی با نگرش تاریخی متن 
که هیچکدام به طــور قطع بر دیگری برتری ندارد. در  شــکل می گیرد 
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گادامر بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن 

گادامــر، مفهــوم امتزاج و ادغــام افق ها آن قدر اساســی و  هرمنوتیــك 
گرو درهم  که از نظــر وی، تأویل درســت یا موفــق، در  بنیــادی اســت 
شــدن دو »زیســت جهــان« و یــا دو »افــق معنایــی« متفــاوت اســت 

)مدنی،۱۳۹0، ۲5(.

گادامر مفهوممکالمهدراندیشه

کــه هیــچ اصلــی را مهم تــر از قرارگرفتن  کــرده اســت  کیــد  گادامــر تأ
که  در موقعیــت مکالمــه نمی دانــد و ایــن موقعیت به این معناســت 
انســان، احتمال درســتی نظر مخاطب خود را پذیرفته باشد و بداند 
گادامــر بــر ایــن عقیده  کــه بخشــی از حقیقــت نــزد اوســت. از ایــن رو 
کــه هــر فــرد دانایی، یــك شــکاك اســت و »حقیقــت بی تردید«  اســت 
وجــود نــدارد. اطمینان به دانســتن حقیقــت، انکار حقیقت اســت؛ 
گادامر  بلکه حقیقت همواره در دنیای مکالمه، دســت یافتنی است. 
که هیچ پرســش تاریخی  کرده  از ایــن اصــل »منطق مکالمه« اثبــات 
بــه صــورت یگانه و تجریدی نیســت بلکه با پرســش های دیگر ادغام 
گذشته است. زمانی  کوشش ما برای شــناخت  که ناشــی از  می شــود 
گذشــته مورد تدقیق واقع می شــوند، در ابتدا معنای امروزی  که آثار 
گذشــته  می دهند اما در جریان مکالمه با افق معنایی امروز، معنای 
کالســیک ادبی، یک نوع پرسش  خود را نیز آشــکار می ســازند. هر اثر 
که برای دوره  گویی  ح می کننــد  و پاســخ خاصــی را برای زمان ما مطر
که همان اثــر برای زمانه خود  کرد  ما نوشــته شــده اند؛ امــا باید توجه 
ح می ســازد )احمــدی، 5۷۱،۱۳۹۳(.  پرســش و پاســخ دیگری را مطر
که چگونه  ح می کند، فاصله زمانی است  گادامر مطر که  نکته مهمی 
گر  گادامر، حتی ا گفته  کرد. به  می توان متن قدیمی را، امروزی تفسیر 
گذشــته تاریخی خود باشد، ما آن را امروزی  گی های  هنر نشــانگر ویژ
گادامر، انتقال  تفســیر می کنیــم. قاعده اصلــی در بینش هرمنوتیــک 
متــن، ســخن دیــروز بــه امــروز اســت )احمــدی، ۱۳۷۲، ۱5(. هرگونه 
که با پرسش هایی در  تأویل معنایی، برای زمانی خاص در مناسبتی 
افق معنایی امروزی می یابد، درســت است و هیچ گونه تأویل قطعی 

درست نیست )احمدی،۱۳۹۳، 5۷۱-5۷۲(.

پیشداوری

پیــش  از  را  یعنــی مفهومــی  »پیــش داوری  گادامــر،  نظــر  بــه  بنــا 
کــردن و در عمــل آن را آزمودن و برای نتیجــه، اعتباری مطلق  فــرض 
قائــل نشــدن اســت. ما هــم بر اســاس پیــش داوری امروزی خــود، با 
گذشــته روبه رو می شــویم. اندیشــه درست هرمنوتیك  موقعیت های 
که  گادامر نشــان داده  در اینجــا بــه تاریخــی بودن خــود پی می بــرد. 
کاربــرد ســنت و دیدگاهی نقادانه به آن اســت و  شــناخت، ترکیبــی از 
گذشــته و امــروز را برقرار می کند،  که این ارتباط بین  عنصــر مشــترکی 
گادامر، انسان در هیچ  گفته  زبان است« )احمدی، ۱۳۸6، ۴0۸(. به 
موقعیتــی و در مواجهــه با هیــچ متنی، خالی از پیش داوری نیســت. 
ایــن پیــش داوری ناشــی از تلقــی تاریخی و ســابق بر مواجهــه با متن 
بهتــر مفهــوم ســنت در  بــرای درک   .)Gadamer,1994, 397( اســت

که سنت، همان فرهنگ شفاهی و مکتوب  گفت  گادامر باید  اندیشه 
گاهانه  که تعامل انسان امروزی با آن به صورت ناخودآ گذشته است 
شــکل می گیرد و هیچ یک بر دیگــری برتری نمی یابند و تمامی ادارک 
گذشــته و حال و آینده از سنت ناشی شده است )ایزدی  و فهم های 
گادامر بــرای اثبات مدعای خود، به تجربه  و حســنوند، ۱۳۹5، ۲۴(. 
که ما به درك  هنری متوســل می شــود، زیرا تنها از طریق زمان اســت 
و تشخیص آنچه در هنر دارای ارزش است، و آنچه صرفًا زودگذر وکم 

 .)Dostal, 2002, 45- 46( ارزش است، نائل می شویم

نگارگریمکتبصفویه)رضاعباسی(

رضا عباســی از بنیانگذاران مکتب اصفهان، با نوآوری در طراحی 
گامی مهم در تحــول نگارگری ایرانی  و انتخــاب موضوع هــای جدید، 
کمال الدین بهزاد و محمدی  برداشــت. او دنباله رو سنت واقع گرایی 
بــود و بــه بازنمایــی دنیــای واقعــی عالقــه داشــت و تــالش داشــت تا 
حــاالت و ســکنات افــراد را در نقاشــی هایش به درســتی ضبط و ثبت 
کنــد. در عیــن حــال، هیــچ گاه بــه برجســته نمایی و پرســپکتیو توجه 
کشــف می کنــد و در طراحی،  نشــان نداد. او ارزش های بیانی خط را 
خط های دورانی و ســیال، همانند پیچ و تاب خوشنویســی شکسته 
کار می برد. رنگ گزینی او، محدودتر از استادان پیشین  نســتعلیق به 
کســتری فام دار بود  و بیشــتر شــامل رنگ های ارغوانی، قهوه ای و خا
کشــورهای  کبــاز، ۱۳۸6، ۲55(. تعامــالت سیاســی و بازرگانــی بــا  )پا
اروپایی در زمان شاه عباس، راه نفوذ نقاشی ایتالیایی را در اصفهان 
کــه بیشــتر بــه نقاشــی ســیاه قلم  همــوار می ســازد. امــا رضاعباســی 
گرایــش داشــت، بــه تصویرکــردن طبیعت و حــاالت روحــی و اخالقی 
که نقاشــان این  مــردم عامــه می پرداخــت. بیشــترین موضوعی هم 
کشــیدند، شــامل زندگی مردم معمولــی و درباریان با  دوره بــه تصویر 
که در ایــن دوره، تک  گفتنی اســت  لباس هــای فاخــر و الــوان اســت. 
که می تواند به علت آشنایی و  ح می شود  چهره سازی در نقاشی مطر
رابطه هنرمندان صفویه با آثار هنری اروپایی باشد. الزم به ذکر است 
که در نتیجه تأثیر  که عمده تحوالت فرهنگی هنری به ویژه نگارگری 
ح شــده و  خ می دهــد، از ایــن دوره مطــر نقاشــی اروپایــی بــر ایــران ر
هویــت و فرهنــگ ایرانی را تحت الشــعاع قرار می دهــد. مهم ترین آثار 
که  گردان او،  نقاشــی ایــن دوره را می تــوان در آثــار رضا عباســی و شــا
عمدتًا نقاشی از قشرهای پایین اجتماع است، مالحظه نمود. »باید 
که تأثیر فنون غرب در نقاشی ایران از زمان شاه عباس ثانی  دانست 
که این پادشاه، عده ای را برای  )۱0۷۷/۱05۲ ه.ق(، یعنی از آن وقت 
کشورهای اروپا فرستاد، در نقاشی  گرفتن نقاشی به ایتالیا و سایر  فرا

ایران نمایان شده است« )زکی، ۱۳۲0، ۸۹(. 

حسینبهزاد)نگارگریمعاصر(

از  یکــی  تردیــدی  بــزرگ معاصــر، بی هیــچ  نگارگــر  بهــزاد  حســین 
که نام  برجســته ترین شــخصیت های معدود مکتب نگارگری اســت، 
و آوازه او در عرصــه نگارگــری معاصــر، ســتودنی و قابــل تقدیر اســت. 
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او درصــدد بــود تــا ســبکی تــازه و شــیوه ای اصیل، بــه ویژه بر اســاس 
کار پیشــینیان  که نه تقلید  نگاره هــای رضا عباســی، به وجود بیاورد 
ج از چارچــوب قواعــد اساســی نگارگــری ســنتی. او  باشــد و نــه خــار
کــه در عیــن ایرانی بــودن، با هنر  می خواســت ســبکی بــه وجود آورد 
گامی در جهت حفظ  امروزی و مدرن نیز هماهنگی داشــته باشــد تا 
و نگهداری این ســرمایه ملی بردارد )دشــتی، ۱۳۴۷، ۱۸(. بدینســان 
کــرد؛  کلــی از آن طــرد  چهره هــای متحدالشــکل و قالبــی مغــول را بــه 
درحالی کــه درنگارگــری قدیم ایرانی، خطوط ســیمای مغولی، لباس 
گی او،  و ســالح مغولــی و حتــی آداب مغولی دیده می شــود. دیگــر ویژ
که  قوه تخیل اوست و آن را در صورت های خیالی بعضی از استادان 
کشــیده، می توان دید )دشــتی، ۱۸،۱۳۴۴(. با این هدف، او در سال 
۱۳۱۴ه.ش بــه فرانســه رفتــه و به مطالعه هنر نویــن اروپا و نگاره های 
که این امر موجب شــکل گیری ســبکی  چین، ژاپن و ایران می پردازد 
نــو و ایرانــی در آثار او می شــود )کاظمــی،۱۴،۱۳۴۷(. وی بــا ابداعاتی 
در هنــر نگارگــری، این هنر اصیــل ایرانی را بهبود بخشــید. اصواًل آثار 
گفتــن  حســین بهــزاد، در عیــن زیبایــی، حرف هــای بســیاری بــرای 
که ملهم از اشعار شعرایی چون خیام، حافظ و  دارد، خصوصًا آثاری 
موالناســت. به نظر اســتاد، نگارگری ایرانی پیش از او فاقد آناتومی و 
که به نگارگری لطمه نزند، این دو را وارد  پرسپکتیو بوده و او تا جایی 
که  کرده اســت. او نقاشــی را طراحی می دانست و معتقد بود  نقاشــی 

کسی طراح باشد، نقاش هم هست )دشتی، ۱۳۴۷، ۱۸(. گر  ا

بازخوانــینگارههــایحســینبهــزادبــارویکرد
گادامر هرمنوتیك

بــا توجه به افق معنایــی روزگار بهزاد، تفاوت ویژه نگارگری معاصر، 
که بزرگ تر شده اند؛ بلکه در عرصه مفاهیم  نه تنها در قطع و اندازه آثار 
که شــامل افق  نیــز خودنمایی می کنند. از ویژگی های نقاشــی معاصر 
کتاب آرایــی و  معنایــی روزگار هنرمنــد می شــود، رهــا شــدن نقاشــی از 
ویژگی هایــی چــون طبیعت گرایی و برجســته نمایی ماننــد بهره گیری 
آناتومــی  و  حجم پــردازی  بــه  توجــه  و  جــوی  و  خطــی  پرســپکتیو  از 
اســت. در نقاشــی ســنتی ایــران، مــا نه با دنیــای عینی بلکــه با جهان 
تمثیلی و خیالی مواجه هســتیم؛ حتی در زمان رضاعباســی، با وجود 
که از هنرغرب وجود داشــت، همچنان عناصر  فرنگی ســازی و تأثیراتی 
که این مهم در نگاره های حسین  خیالی در نگاره های او غالب بودند؛ 
کمتر مــورد توجــه قرارگرفته  کــه متعلــق بــه دوره معاصــر اســت،  بهــزاد 
کار او  و عناصــر غربــی مثل ژرف نمایی، بیشــتر در آن جلوه می کنــد. در 
کــه متأثــر از ویژگی های مکتب اصفهان اســت، اهمیت طراحی خطی 
و رنگ هــای محدود جلوه می نماید. توجه به حــاالت و حرکات افراد، 
عمق نمایی، عدم توجه به ریزه کاری ها و انتخاب موضوع های تازه، از 
موارد بی توجهی او به ویژگی های نگارگری سنتی است. ژرف نمایی را 
گرفته  کالبدشناســی را از نقاشــی چینی وام  از هنر غرب و رعایت اصول 
که با  کباز، ۱۳۸6، ۱۹۷(. از دیگر ویژگی های نگاره های بهزاد  اســت )پا
توجه به افق معنایی روزگار خویش حاصل آمده، اهمیت پرداختن به 
که این مهم به ویژه بعد از  حاالت روحی افراد در نقاشــی ایرانی اســت 

زمان رضا عباسی  و محتماًل تحت تأثیر هنر غرب و یا در نتیجه تکامل 
گرفت )دانشور،۱۳۳۴، ۱۹(. طبیعی در نگارگری شکل 

که بهزاد برای نگاره های خود برمی گزیند، بهره گیری از  موضوعــی 
موضوعــات روز و جریانات فکری و اجتماعی زمان خود اســت )طبق 
گادامــر بهره گیــری از افق معنایــی روزگار خویــش(. از نمونه آثار  گفتــه 
که  وی می توان تابلوی»صاحبان طالی ســیاه« و نظایر آن را نام برد 
گی های مدرن نقاشــی هنرمند و بهره گیــری او از مضامین  بیانگــر ویژ
کــه تحــت تأثیــر شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و یــا افق  جدیــد اســت 
گرفتــه اســت )دانشــور، ۱6،۱۳۳۴(. او تحت  معنایــی روزگار او شــکل 
تأثیــر هنــر چین و ژاپن، رنگ ها را به دو یا ســه رنــگ تقلیل داده و به 
که بهزاد با  ابداعــی در زمینــه رنگ گذاری دســت می یابد. مســئله ای 
توجه به افق معنایی روزگار خویش در برخورد با نگاره های ســنتی از 
که او آن را  آن احراز می کند، ریزه کاری ها و تزیینات فزاینده ای اســت 
کتفا نموده است و به  کمی از آن ا غیرضروری دانسته و تنها به مقدار 
کمتر از نقش های معماری پرداخته است ) دشتی، ۱۳۴۷،  استفاده 
که در نگارگری ســنتی ضــروری می نمود، قطع  ۱۷(. از دیگــر مــواردی 
کــرده و حتی قطع  که بهــزاد آن را رها  و انــدازه مشــخص نگاره هــا بود 
که بر دیــوار می آویخت، بزرگ تر شــده و  برخــی از تابلوهــا از انــدازه ای 

بیشتر شبیه به یك نگاره دیواری بوده است )دانشور، ۱۳۳۴، ۱6(.
بافت۳و زمینه اجتماعی و فرهنگی، اهمیت زیادی در شکل گیری 
آثار هنرمندان این دوره داشــته اســت. بخشــی از این زمینه، مربوط 
بــه دیدگاه های اجتماعــی روزگار هنرمند و برخی مربوط به ســنت ها 
مــکان  و  زمــان  از  گاهــی  آ حقیقــت  در  اســت.  تاریخــی  گذشــته  و 
ساخته شــدن یــک اثــر، از مهم تریــن وجــوه بــرای رســیدن بــه یــک 
ادارک دقیــق بــا توجــه بــه موقعیــت تاریخی اســت )جنســن، ۱۳۸۴، 
۱۴(. در ارتبــاط بــا زمینه تاریخی متن می تــوان به بهره گیری نقاش از 
کــرد و در ارتباط با زمینه  قلم زنــی زیبا و ظریف نگارگری ایرانی اشــاره 
کــه در جامعه آن زمــان ایران و  اجتماعــی، بــه تحوالتی اشــاره نمــود 
گرفته است. تاریخ ایران بعد از مشروطه،  تأثیرپذیری از غرب صورت 
کشی آشکار میان سنت و تجدد بود و نقاشی ایرانی، تحت تأثیر  کشا
گرفته بود. چنانچه  گی هــای مــدرن و اجتماعی عصر پهلوی قــرار  ویژ
آزادی های اجتماعی آن روز، زمینه ای برای نوآوری هنری پدید آورد 
کباز،۱۳۸6،  و نقاشی این دوران را از حرکت طبیعی خود بازداشت )پا
۱۸5(. مطابق آنچه بیان شــد، زمینه و بافت آثار حســین بهزاد، ناظر 
بــر همان رویکــرد ایرانی- اســالمی و قلمزنی ظریف، همــراه با فضای 
که ارتباط مستقیمی با آن برقرار می نماید. نگارگری سنتی است؛ چرا
کــه از نگاره هــای بهــزاد ذکــر شــد، بیانگــر تغییراتــی  گی هایــی  ویژ
که تأثیرات  که هنرمند با توجــه به افق معنایــی روزگار خویش  اســت 
که برگرفته از نگارگری ســنتی  غربــی را نیــز به همراه دارد، در آثار خود 
ایرانــی- اســالمی اســت، اعمــال نموده اســت و در حقیقــت تعامل و 
گادامر تنش میــان دو زمانه  گفته  ارتبــاط بیــن ســنت و تجدد و یا بــه 
گذشــته دارد؛  ایجــاد نموده اســت. »نگارگــری جدید، ماهیتًا نگاه به 
کوشــیده اند  امــا هنرمنــدان متعلق به ایــن جریان، به طرق مختلف 
کارشــان را با ســلیقه زمان سازگار سازند. در نتیجه، به مرور برخی  که 
کباز،۱۳۸6،  کرده است )پا گی های متمایز در نگارگری جدید بروز  ویژ
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۱۹۷(. هنرمند با رجوع به نگارگری ســنتی، در دوره اول زندگی خود، 
کپی برداری از نگارگری دوره صفوی به ویژه آثار رضا عباســی  تنهــا به 
ح بوده و تأثیر  گذشــته مطر که در این دوره، تنها رویکرد به  پرداخته 
افق فکری روزگار هنرمند در آثارش، بســیار محدود است؛ ولی با این 
لت بــه افق معنایی و یا  حــال، نــوع پوشــاك و تزیینات و چهره ها، دال
که تغییراتــی می یابد.  گی هــای عصر هنرمنــد دارد  زاویــه نگــرش و ویژ

پــس از ســفر بــه اروپا و رونــگاری از آثــار هنرمندان رنســانس و چین و 
که برگرفته از عناصر غربی بود، ظاهر می شود  ژاپن، ســبك حقیقی او 
گی های افق فکری و معنایی دوران معاصر و زمان  که این مهم با ویژ
که مشــحون از اندیشــه تجددخواهی بــود، تطبیق  پــس از مشــروطه 
می یابــد. از ایــن رو هنرمنــد با رویکرد بــه هنر اصیل ایرانــی، به نوعی 
که  گفتگــو و مکالمــه بــا آن پرداختــه و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع  بــه 
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کــه در آن زندگی می کنــد )تأثیرات  همــه حقیقــت نــزد او و جامعه ای 
غربــی( نیســت، عناصــری از هنــر ســنتی ایرانی- اســالمی را اخــذ و با 
که همانــا تأثیرات  گی هــای فکــری و معنایــی دوران معاصر خــود  ویژ
غربــی چــون ژرف نمایی، قانون مناظــر و مرایا را همــراه دارد، تطبیق 
داده و اثــری ایرانــی بــا توجه بــه جامعه اجتماعــی و فرهنگی معاصر، 
گفتگــو میان متــن و تأویل کننده  گادامر اعتقــاد به  خلــق می نمایــد. 
گذشــته  داشــت. بهزاد با وجود زندگی در دوران معاصر، نقوشــی را از 
گی هــای هنــری عصر خــود تطبیق و به  کاربــرده و بــا شــرایط و ویژ بــه 
ح اســت.  کــه در اینجا فاصله زمانی مطر گفتگــو با آن پرداخته اســت 
که در دایره افق معنایی زمان  هنرمند دارای پیش داوری هایی بوده 
او بوده اســت. تحوالت نوگرایی بعد از مشــروطه و تأثیرپذیری از هنر 
غرب، در شکل گیری افق معنایی هنرمند موثر بوده است. او با متنی 
که بیانگر آرمان های  که دربردارنده نقوش ســنتی و تجریدی  قدیمی 
که با آن، از دریچه  مذهبی، شــیعی و اســالمی بوده، ســروکار داشــته 
گفتگو  که تحت تأثیر فرهنگ غرب اســت به  افق معنایی روزگار خود 
که در اینجا وجود عنصر مشترك یعنی  نشسته و اثرش را خلق نموده 
گفتگو یاری نموده اســت. زبان مشــترک  زبان، به ایجاد این ارتباط و 

که شامل سرزمین و باورهای مشترك نیز می شود. فارسی 
کــه در جــدول ۱ مشــاهده می شــود، بهــزاد بیشــتر بــه  همان طــور 
بازنمایــی نگاره هــای موجــود در مکتــب صفویه به ویژه رضاعباســی 
پرداخته است و چندان به سبك مشخص خود دست نیافته است. 
امــا بــا این وجود، بــاز هنرمند مطابق بــا افق معنایی و نگــرش روزگار 
که در  کــه عرصه جدال بین ســنت و تجدد بود و تأثیــرات غرب  خــود 
همــه شــئون ایرانی بــه نوعی جلــوه می نمــود، در بعضــی از نگاره ها، 
دورنماها و پرسپکتیو خطی را هرچند به طور ناقص و غیرحرف های، 
اجــرا نمــوده و یــا تغییراتــی در نــوع پوشــاك و تزیینــات آنها به چشــم 
که به وضــوح با تصویر۷ - یکی از  می خــورد. بــرای مثال، در تصویر ۸ 
آثار رضا عباسی- هم به لحاظ حرکت و هم تك نگاره بودن، شباهت 

که بهزاد در عین رجوع به نگاره های ســنتی  دارد، مالحظه می شــود 
که در نقــوش و فرم لبــاس و حالت صورت  رضــا عباســی، بــا تغییراتی 
که برگرفته از ســنت اســت، حال و هوای  ایجــاد نمــوده، به نگارهای 
امــروزی بخشــیده اســت. اینگونــه اســتفاده از عناصــر متنوع ســنتی 
در آثــار بهــزاد، ناشــی از التقاط گرایــی جنبــش پســت مدرنیســتی نیز 
ح هــای خــود، اصــول  در آثــار او می باشــد. هنرمنــد در بخشــی از طر
برجســته نمایی و ژرف نمایــی را در انــدام انســان ها و حیوانات پیاده 
کــه ایــن امــر، متفــاوت بــا نگاره هــای اجــرا شــده توســط رضا  نمــوده 
عباســی و مکتــب اوســت. در نگاره هــای رضــا عباســی، رنگ هــا بــه 
کــه این مهم، متناســب با  صــورت تخــت و بــدون عمق تصویر شــده 
که ریشه در سنت هنر ایرانی-  افق معنایی روزگار رضا عباســی اســت 
گفــت عرصه جدال بین هنر ســنتی و مدرن،  اســالمی دارد. می تــوان 
از مکتــب صفویــه آغــاز شــد، ولی بعضــی از هنرمنــدان از جمله رضا و 
گردانش، چندان روی خوشــی بــه هنر غرب از خود نشــان نداده  شــا
و بر طبق زمینه تاریخی ایرانی- اســالمی، با توجه به فلســفه وحدت 

وجود به هنرنمایی پرداختند.
کــه امتــزاج افق هــای معنایــی در  در جــدول ۲ مالحظــه می شــود 
گادامر، به شــکل نمایان تری آشــکار می شود. برای مثال،  هرمنوتیك 
در تصاویــر ۱6 و ۲0، بهــزاد، پیکره هــا و فضــای تصویــر را بــا اســتفاده 
تکنیــك محوکاری و برجســته نمایی تصویر می کنــد. عناصر تصویری 
کوچك تر می شــوند. در  در نقطــه ای در دوردســت از چشــم مخاطب 
مقایســه همیــن دو نــگاره بــا تصاویــر رضــا عباســی )تصاویــر ۱5 و۱۹(، 
گردیــد؛ اما بهــزاد بــا اثرپذیری از  می تــوان متوجــه شــباهت بیــن آنها 
نگاره های سنتی رضا، تصاویری مطابق با جامعه و فرهنگ روز خلق 
که در عین تأثیر از ســنت نگاره های رضا عباســی، تأثیرات  می نماید، 
غربی جامعه معاصر را نیز به همراه دارد. تصاویری مونوکروم۴ )تحت 
تأثیــر هنــر چین و ژاپــن ( با حــرکات و حالت طبیعــی پیکره ها، جنبه 
کــه با توجه به  دیگــر تأثیــر بهزاد از عناصر غربی و خاور دور می باشــد، 
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گشــته اســت. حســین بهزاد، نگارگر  افق معنایی روزگار بهزاد، تصویر 
گفتگو با ســنت حاصلــه از مکتب صفویه  معاصــر، در مقــام مکالمه و 
گذشــته )مکتــب  پرداختــه و در برخــورد بــا افــق یــا نگــرش تاریخــی 
گی های  که حاصــل ویژ صفویــه( و بــر اســاس پیش داوری های خــود 
عصــر معاصــر اوســت و بــا وجود زبان مشــترك فارســی، اثری بــا توجه 
کــه حاصل امتزاج ســنت های پیشــین  بــه حــال و هــوای عصر خود، 
گی های برگرفته از غرب است، به خلق اثر خویش نائل  اســالمی و ویژ
می شــود. همانطورکــه مشــاهده می شــود، حســین بهــزاد در برخورد 
گی های ایرانی- اســالمی، به تأثیــرات برگرفته از غرب،  بــا ســنت و ویژ
توجه بیشــتری مبذول داشــته و اصول ژرف نمایی و برجسته کاری و 
که به نوعــی نمایانگر  ســایه پردازی را بــه شــکل واضح تر و آشــکارتری 
گرفته بهــزاد بعد از ســفر به اروپا اســت، را نشــان  کامــل ســبك شــکل 
ح می کند، فاصله زمانی و افق  گادامر مطــر که  می دهــد. نکته مهمی 
کرد.  که چگونه می توان متن قدیمی را امروزی تفسیر  معنایی است 
گادامر، انتقال متن دیروز به امروز  قاعده اصلی در بینش هرمنوتیک 
اســت؛ امــا این دو افــق، دارای رابطه ای متمایز از همدیگر نیســتند، 

بلکــه دارای پیونــدی نزدیــک می باشــند. افــق معنایــی مخاطب به 
گاهانه از سنت تأثیر گرفته است؛ زیرا پیش داوری های  صورت ناخودآ
او نیز تحت تأثیر این جریان واقع شــده است. همچنین سنت و افق 
معنایــی عصر مخاطب و پیــش داوری های او، در تعاملی دو ســویه، 
که در رابطه با امتزاج  مــورد ارزیابــی و بازنگری قرار می گیرند. نکته ای 
که ایــن جریان،  گیرد این اســت  افق هــا می بایســت مطمــح نظــر قرار 
گذشــته در افق امروزی نیســت، بلکه  کامل افق  بــه معنای پذیــرش 
هریــک از افق هــا در جایگاه خــود در عین وجود تغییر مــداوم، دارای 
گاهی و شــناخت  که منجر به آ تفاوت های قابل مالحظه ای هســتند 

دو افق معنایی می شوند )واعظی و فاضلی، ۱۳۸۹، ۲0۲(.
گذشــته، ناشــی از تغییر در  تغییــر در شــیوه بیــان بهزاد نســبت به 
شــرایط اجتماعــی او بوده اســت. در حقیقت، او به مکالمه با ســنت 
که همه حقیقت نزد خودش نیســت،  گذشــته پرداخته با این فرض 
گذشــته را اخذ نموده و در ترکیب با اندیشــه  بخشــی از اصول هنری 
که در همه شئون  تجددخواهی زمان خود و فرهنگ برگرفته از غرب 
گیــر شــده بود، بــه خلق اثر هنــری پرداختــه اســت. در نگاره های  فرا

ادامهجدول2.
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نتیجه

با توجه به تحقیق صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که مفاهیم 
گادامــر، قابلیــت تطبیــق و تفســیر بــا عملکــرد نگارگــری  هرمنوتیــك 
معاصــر، خاصــه آثــار اســتاد حســین بهــزاد را داراســت و همچنیــن 
مکالمــه،  فرهنگــی،  و  اجتماعــی  زمینــه  و  بافــت  چــون  مفاهیمــی 
گادامر، نقش  پیــش داوری، افــق معنایــی و زبان و ســنت مــورد نظــر 
مهمی در شــکل گیری آثــار نگارگران معاصر به ویژه بهزاد را داراســت. 
نگارگــری معاصــر، ســرآغازی بــود در جهت احیــای هویــت و فرهنگ 
که از هنر غرب  گذشــته(، در راســتای تأثیراتی  ایرانی )ســنت و میراث 
)زمینــه اجتماعــی و فرهنگــی زمــان هنرمنــد( به ایــران رســیده بود. 
هنرمنــد معاصر به عنــوان یک طرف مکالمه، بــه بهره گیری از عناصر 
و نقش مایه هــای ایرانــی دوره صفویــه پرداختــه و بــا دانــش بــه ایــن 
که همان نقاشــی  کــه تمام فهم نزد او نیســت، به طرف مقابل  مهــم 
کــه در این بیــن، وجود  ســنتی اســت، اجــازه خودنمایی داده اســت 
کمکی دوچندان نموده  زبان مشــترک میان دو دوره، به فرآیند فهم 
گرفته است. حسین  که از سنت و فرهنگ ایرانی شکل  اســت؛ زبانی 
که متعلق به افق معنایی روزگار اوســت،  بهــزاد، با پیش داوری هایی 
گفتگو با سنت نشسته و در این بین تعاملی سازنده میان دو دوره  به 
کــه هیچ  یــک از دو دوره بر دیگــری برتری  گونه ای  گرفتــه بــه  صــورت 
که در دوران معاصر اقدام به بازآفرینی نگاره های  نمی یابــد. در آثار او 
رضــا عباســی می کند، در عیــن نزدیکی و شــباهت بــه نگاره های رضا 
)خاصــه در دوره پیــش از ســفر بــه اروپا( در اســتفاده از نــوع تزیینات 
و پیــچ و تــاب ظریف نگاره هــا و نوع خطوط، بخشــی از تصویر را محو 
و بخشــی را در روشــنایی و وضــوح قــرار داده و رجــوع بــه پرســپکتیو 
که در زمان معاصر بهزاد، با توجه به افق  جــوی و نقطــه ای می نماید 
معنایی روزگار او، نقش مهمی را در عرصه فرهنگی و هنری دارا بوده 
کــه نمی توانســته بی تأثیر از  و ناشــی از ذهنیــت معاصــر نقــاش اســت 
جنبش پســت مدرن ها باشد و اثر هنری نیز حاصل مکالمه میان دو 
گذشــته و روزگار بهزاد با خط مشــترک فارســی به عنوان  افق معنایی 
که تأثیــرات غربی را شــامل  متــن اســت. تغییــر در شــیوه بیان بهــزاد 
می شــود، بــه علت تغییر در شــرایط اجتماعی و فرهنگــی و یا به دیگر 

ســخن، تغییر در افق معنایی روزگار او حاصل آمده اســت. به ســخن 
گادامر، بر اساس  دیگر، حسین بهزاد، طبق نظریه هرمنوتیک مدرن 
کــه نتیجه افق معنایی روزگارش اســت به  پیش داوری هــای خویش 
گفتگــو با هنر نگارگری در مکتب صفویــه پرداخته و با اخذ  مکالمــه و 
که  تأثیــرات ایرانــی- اســالمی آن، از دریچــه افــق معنایی زمــان خود 
تأثیرات غربی را به همراه دارد، به مکاتبه با آن پرداخته است و سعی 
که این فاصلــه را از میان بردارد و در نهایت نیز اقدام به خلق  نمــوده 
کــه متعلق بــه زمــان و فرهنگ و شــرایط اجتماعی  تصویــری می کنــد 
گذشته و در  دوران اوست؛ ولی در جهت احیای هویت ملی و هنری 

که متعلق به او و عصر اوست. نهایت نیز شکل گیری سبکی 
کــه در  او آناتومــی و پرســپکتیو و رعایــت اصــول طبیعت گرایــی را 
نگاره هــای مکتــب صفویه فاقد اهمیــت خاص بود، مــورد توجه قرار 
کار  کــه بــه نگارگــری معاصــر لطمــه وارد نشــود، بــه  داد و بــه شــکلی 
گرفت و با افق روزگار خویش تطبیق داد. او نیز همانند رضا عباســی، 
طراحــی را مهم تریــن عنصــر نقاشــی می دانســت. بــا توجه بــه نظریه 
گادامر، او به مطالعه سبک های نگارگری پیشین پرداخت و  مکالمه 
که تاحدودی اصول و قواعد سبک  سبک رضا عباسی را از آن جایی 
مغولی را از نگارگری ایرانی زدوده و در عین حال به طراحی به عنوان 
ج می داد. به همین دلیل  بخش مهم نگارگری اهمیت قائل شده، ار
که حســین بهزاد بــرای احیای هویــت فرهنگی و  مشــاهده می شــود 
گذشــته  هنری ایرانی- اســالمی در نگارگری معاصر، به هنر و فرهنگ 
و بیــش از همــه بــه مکتــب اصفهــان و آثار رضا عباســی رجــوع نموده 
گادامر،  اســت. طبــق نظریه امتــزاج افق هــای معنایی در هرمنوتیــك 
بهــزاد بــا رجــوع بــه ســنت و پیشــینه ایرانــی- اســالمی از دریچه افق 
گذشــته پرداخته  معنایــی روزگار خــود، بــه مکالمــه با هنــر و فرهنگ 
گذشــته در دوران معاصر، بــه احیای هنر  و بــا انتقال ســنت و میراث 
و فرهنــگ ایرانــی، مبتنی بر اصل توحید اقدام نموده اســت و هنری 
که  درخــور، بــر طبق موازین اســالمی و هنر غرب ایجاد نموده اســت؛ 
البتــه در اینجــا وجــود زبــان مشــترک به برقــراری و اتصال ایــن رابطه 

کمک شایانی نموده است.

گادامر بازخوانی نگاره های حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن 

که هنرمند، اشــکال پس زمینه را در  حســین بهزاد مشــاهده می شود 
که نمایانگر پرسپکتیو خطی و جوی متأثر  کوچك تر و محوتری  اندازه 
از غرب اســت و همچنین رعایت درست تناسبات و حرکات و حاالت 
که  پیکره ها را نشــان می دهد. در عین حال، ســبك ایرانی- اســالمی 
همــان حضــور رنگ هــای تخت و چهره هــای ایرانــی و طراحی خطی 
است، مالحظه می شود. حضور نگاره های تك رنگ نیز در آثار بهزاد، 
که البته بســیاری  حکایت از تأثیر او از نقاشــی های چین و ژاپن دارد 
که در آن زمان بــه ویژه در آثار رضا  از آنهــا، تأثیــرات نگارگری ســنتی را 
عباســی به چشــم می خــورد نیز شــامل می شــود. در نگاره هــای رضا 

عباســی، همــه چیز در وضــوح مطلق مشــاهده می شــود؛ در حالیکه 
کــه در زمان او موج  بهــزاد در زمــان معاصر با تأثیــرات برگرفته از غرب 
مــی زد، بــه خلــق تصاویــری محــو در پس زمینه اقــدام نموده اســت. 
رعایــت تناســبات صحیح و حرکات و ســکنات واقعــی پیکره ها، دیگر 
که بهزاد انجام  کاری  تأثیــرات برگرفته از غرب، در نگاره های اوســت. 
که تحت تأثیر شرایط  داده، ترجمه گذشته به امروز است؛ بدین معنا 
که نوعی تفســیر  و افق معنایی زمان خود، دســت به خلق آثاری زده 
جدیــدی از ســنت اســت؛ ولی شــیوه بیــان و خلــق آثارش به شــکلی 

که بیانگر فرهنگ و سنت ایرانی است.  ارائه شده 
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پینوشتها

1 Hermeneuein.
2 Fusion of Horizons.

کالم  گادامر به آن توجه دارد، مســئله بافت و زمینه  که  ۳ از جملــه مــواردی 
است. وی متن را به وسیله زمینه آن قابل تفسیر دانسته است. زمینه اینجا تنها 
کل زمینه زنده را شــامل می شــود )نصری، ۱۳۸۱، ۹۴(. از  کلمات نیســت، بلکه 
آنجایی که زمینه و بافت با واقعیت نیز ارتباط می یابد، بسته به نوع متن، رجوع 
به رویکردهای جامعه شــناختی، تاریخی و اجتماعــی دور از ذهن نخواهد بود.
۴تصاویری که تنها با یك رنگ غالب به اجرا درآیند مونوکروم نامیده می شود.
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