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بازخوانـ ـ ــی نگارههای حسـ ـ ــین بهـ ـ ــزاد با توجه ب ـ ـــه نظریه
هرمونوتیک مدرن گادامر
الهام طاهریان ،1محمد کاظم حسنوند

*2

 1دانشجوی دکتری هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشیار گروه نقاشی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/11/10 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/15 :

چکیده

در دوران معاصر ،با توجه به شــرایط اجتماعی -فرهنگی و اندیشــه تجددخواهی و بازتاب فرهنگ و هنر غرب ،نگارگران ایرانی
به ویژه حســین بهزاد ،در راســتای احیای هویت و فرهنگ ایرانی-اســامی ،به نگارگری گذشته رجوع میکنند .این پژوهش،
با هدف مطالعه نگارگری حسین بهزاد در دوران معاصر با بهرهگیری از مفاهیم هرمنوتیک گادامر با رویکرد توصیفی -تحلیلی
انجام پذیرفته و گردآوری اطالعات آن با استفاده از منابع کتابخانهای است و به این پرسش پاسخ داده است که ،نحوه خلق
آثــار نگارگــران ایــن دوران تا چه اندازه بــا نظریه هرمنوتیک گادامر هماهنگی دارد؟ نتایج گویای آن اســت كه میتوان مفاهیم
هرمنوتیــك گادامــر را با نگارههای معاصر حســین بهــزاد مورد تطبیق قرار داد .هنرمند با گذر به افــق معنایی روزگار صفویه ،به
مكالمه با آن پرداخته و آن را با افق معنایی روزگار خویش كه عصر جدال بین ســنت و تجدد اســت ،ممزوج ،و اقدام به خلق
اثرش نموده است .گادامر معتقد است ،مفسر در این میان ،پیشداوریهایی که متناسب با دوره خودش است را در تفسیر
دخالــت میدهــد و همچنیــن بافــت و زمینه اجتماعی و فرهنگی نیز در خلق اثر مؤثر اســت که این مهم ،در نگارگری معاصر در
تلفیقی که بین عناصر سنتی و غربی صورت گرفته ،قابل مشاهده است.

واژههای کلیدی

نگارگری معاصر ،حسین بهزاد ،هرمونوتیک مدرن ،گادامر.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09123273692 :نمابر.E-mail: mkh@modares.ac.ir ،021-88008090 :
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مقدمه
با شــروع جنبش مشــروطه و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشــی
از آن ،فصل جدیدی در تاریخ نقاشی ایران گشوده شد .تاریخ ایران
پس از مشــروطیت ،مشــحون از کشــا کش میان ســنت و تجدد بود و
فکر تجددخواهی که از غرب به ایران آمده بود ،نه درســت شــناخته
شده بود و نه درکل جامعه مورد قبول قرار گرفته بود .در واقع حرکت
فزایندهای که به سوی هنر غرب در حرکت بود ،هنر ایران را از حرکت
طبیعی متناســب با شــرایط درونی بازداشــت .در این میان میتوان
حسین بهزاد را یکی از پیشگامان اصلی هنر نگارگری جدید دانست.
در شــیوه کار او کــه بــر اســاس مکتب اصفهــان به ویژه رضاعباســی و
کمالالدین بهزاد بنا شده بود ،میتوان اهمیت طراحی و محدودیت
رنگی و ژرفنمایی و توجه به حاالت و سکنات اشخاص را به وضوح
مشاهده نمود .در کارهای حسین بهزاد ،برخالف نگارگری پیشین،
توجه به ســایهپردازی و کاهش ریــزهکاری و انتخاب مضامین جدید
و گاه معاصــر را میتــوان دیــد .رنگپــردازی تــک فام متأثر از نقاشــی
چین ،و رعایت اصول ژرفنمایی او ،برگرفته از هنر غرب است.
هــدف از انجــام ایــن تحقیق ،بازخوانــی نگارههای حســین بهزاد

بــا رویکــردی بــه نظریــه هرمنوتیک مدرن گادامر اســت .این نوشــتار
پاســخی اســت به این پرســش کــه آیــا مفاهیــم هرمنوتیکــی گادامر،
قابلیــت تطبیــق و تفســیر بــا نگارههــای حســین بهــزاد را داراســت؟
فرضی ـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت که با اســتفاده از ایــن مفاهیم
میتوان انگیزهها ،عناصر و بستر شکلگیری نگارههای حسین بهزاد
را کــه یکــی از مهمتریــن هنرمنــدان نگارگر معاصر اســت ،پــی برد .به
کمــک مفاهیــم هرمنوتیــک میتــوان بــه پرســشهایی چــون دلیــل
شــکلگیری نگارگــری معاصــر به ویژه آثــار بهزاد و علل رویکــرد او را به
نگارههــای مکتــب اصفهــان به ویــژه رضاعباســی بازشــناخت .روش
تحقیق ،توصیفی -تحلیلی بوده و جمعآوری اطالعات آن با استفاده
از اســناد و منابــع کتابخانــهای اســت .ابتــدا مفاهیــم هرمنوتیــک به
بحث گذاشــته میشود و ســپس به بررســی نگارههای حسین بهزاد
در مقایســه بــا نگارههــای رضــا عباســی پرداخته و در نهایــت توضیح
اینکــه چگونــه ایــن نگارهها بر اســاس مفاهیــم هرمنوتیــک گادامر با
توجه به شــرایط فرهنگی و اجتماعی زمان حسین بهزاد قابل تفسیر
است ،میتواند راهگشای پاسخ به سواالت مطرح شده باشد.

پیشینه تحقیق
در ارتبــاط بــا حســین بهــزاد تحقیقــات محــدودی صــورت گرفته
کــه بیشــتر مربــوط به شــیوه زندگی ایشــان و تعداد معدودی بررســی
نگارههــای او میباشــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه پایاننام ـهای با
عنوان« :سیر تحول آثار حسین بهزاد پس از مواجهه با هنر کالسیک
غــرب» (حقیقــت )1396 ،در دانشــگاه ســوره و پژوهــش دیگــری بــا
عنوان« :بررســی آثار و جایگاه استاد حسین بهزاد در نگارگری معاصر
ایران» (رزاقزاده )1391 ،در دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد .تعداد
اندکی مقاله نیز موجود اســت از جمله مقاله اســتاد حســین بهزاد از
دکتــر ســیمین دانشــور و عناویــن مشــابه دیگری که بیشــتر به شــرح
احوال و زندگی ایشان پرداختهاند .هدف این مقاله ،بازخوانی شیوه
نگارگــری بهــزاد مبتنــی بــر نگارههای رضاعباســی بــا توجه بــه نظریه
هرمنوتیک گادامر و شــناخت بیشــتر نســبت به آثار وی میباشد .در
این میان توضیح مفاهیمی چند از نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر،
میتواند در جهت روشــن شــدن موضوع ،راهگشــا و مثمرثمر باشد.
تعریــف مفاهیــم فلســفه وی بــرای درا ک هرچــه بهتــر مباحــث او در
راســتای هماهنگــی بــا موضــوع مقالــه حاضــر ،الزم به نظر میرســد.

تعریف هرمنوتیك و فلسفه تفسیری گادامر
هرمنوتیــك از واژه یونانــی هرمــس 1گرفتــه شــده اســت و به معنی
تفســیركردن اســت که به عصر یونان برمیگــردد .گویا به متن مهمی

برخوردیم که قصد به فهم درآوردن آن را داریم (ریختهگران،1378 ،
« .)17بــه عبارتی هرمنوتیك ،دانشــی اســت كه به فرآینــد فهم یك اثر
یپــردازد و چگونگــی دریافــت معنــا از پدیدههای گونا گون هســتی
م 
اعــم از گفتــار و نوشــتار و آثــار هنــری را بررســی میكنــد» (احمــدی،
 .)45 ،1386به عبارت دیگر ،تفســیر هرمنوتیک در پی بیان عینیت
امور نیســت ،موضعی خنثی و بیطــرف ندارد ،بلکه در پی فهمیدن
است (پالمر .)10 ،1387 ،در قرون وسطی ،هرمنوتیک تنها در تفسیر
کتــاب مقــدس بــه کار میرفته ولــی در دوره معاصــر ،فراتــر از مطالعه
متــون دینــی گام برداشــت و بــه صــورت شــاخهای از مطالعــه علــوم
معرفت انسانی درمیآید (مددپور.)449 ،1388 ،

مفهوم افق معنایی و امتزاج افقها
گادامــر بــرای اولیــن بــار مفهــوم «امتــزاج افقهــا» 2را در مباحــث
هرمنوتیــك مطرح میكند؛ البته ایــن كار وی به مباحث هرمنوتیكی
آن روز ،رونقی مجدد بخشید .مفهوم افق در كاربرد گادامر ،به معنی
زاویه نگرشــی اســت كه امكان نگرش را محــدود میكند .پس امتزاج
افقهــا بــه این معناســت كــه از نظر گادامر ،شــكاف یا فاصلــه مكانی
و زمانــی بیــن خالــق اثــر و مفســر آن را امتــزاج افقهــا پــر میكنــد .بــه
عبارتــی اتحادی بین دیدگاه خواننــده امروزی با نگرش تاریخی متن
شــکل میگیرد که هیچکدام به طــور قطع بر دیگری برتری ندارد .در
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هرمنوتیــك گادامــر ،مفهــوم امتزاج و ادغــام افقها آن قدر اساســی و
بنیــادی اســت كه از نظــر وی ،تأویل درســت یا موفــق ،در گرو درهم
شــدن دو «زیســت جهــان» و یــا دو «افــق معنایــی» متفــاوت اســت
(مدنی.)25 ،1390،

مفهوم مكالمه در اندیشه گادامر
متــر از قرارگرفتن
گادامــر تأ كیــد كــرده اســت كــه هیــچ اصلــی را مه 
در موقعیــت مكالمــه نمیدانــد و ایــن موقعیت به این معناســت كه
انســان ،احتمال درســتی نظر مخاطب خود را پذیرفته باشد و بداند
كــه بخشــی از حقیقــت نــزد اوســت .از ایــن رو گادامــر بــر ایــن عقیده
اســت كــه هــر فــرد دانایی ،یــك شــكاك اســت و «حقیقــت بیتردید»
وجــود نــدارد .اطمینان به دانســتن حقیقــت ،انكار حقیقت اســت؛
بلكه حقیقت همواره در دنیای مكالمه ،دس ـتیافتنی است .گادامر
از ایــن اصــل «منطق مكالمه» اثبــات كرده كه هیچ پرســش تاریخی
بــه صــورت یگانه و تجریدی نیســت بلكه با پرس ـشهای دیگر ادغام
میشــود كه ناشــی از كوشش ما برای شــناخت گذشته است .زمانی
که آثار گذشــته مورد تدقیق واقع میشــوند ،در ابتدا معنای امروزی
میدهند اما در جریان مکالمه با افق معنایی امروز ،معنای گذشــته
خود را نیز آشــکار میســازند .هر اثر کالســیک ادبی ،یک نوع پرسش
و پاســخ خاصــی را برای زمان ما مطرح میکننــد گویی که برای دوره
ما نوشــته شــدهاند؛ امــا باید توجه کرد که همان اثــر برای زمانه خود
پرســش و پاســخ دیگری را مطرح میســازد (احمــدی.)571،1393 ،
نکته مهمی که گادامر مطرح میکند ،فاصله زمانی است که چگونه
میتوان متن قدیمی را ،امروزی تفسیر کرد .به گفته گادامر ،حتی ا گر
هنر نشــانگر ویژگیهای گذشــته تاریخی خود باشد ،ما آن را امروزی
تفســیر میکنیــم .قاعده اصلــی در بینش هرمنوتیــک گادامر ،انتقال
متــن ،ســخن دیــروز بــه امــروز اســت (احمــدی .)15 ،1372 ،هرگونه
تأویل معنایی ،برای زمانی خاص در مناسبتی كه با پرسشهایی در
افق معنایی امروزی مییابد ،درســت است و هیچگونه تأویل قطعی
درست نیست (احمدی.)571-572 ،1393،

پیشداوری
بنــا بــه نظــر گادامــر« ،پی ـشداوری یعنــی مفهومــی را از پیــش
فــرض كــردن و در عمــل آن را آزمودن و برای نتیجــه ،اعتباری مطلق
قائــل نشــدن اســت .ما هــم بر اســاس پی ـشداوری امروزی خــود ،با
موقعیتهای گذشــته روبهرو میشــویم .اندیشــه درست هرمنوتیك
در اینجــا بــه تاریخــی بودن خــود پی میبــرد .گادامر نشــان داده كه
شــناخت ،تركیبــی از كاربــرد ســنت و دیدگاهی نقادانه به آن اســت و
عنصــر مشــتركی كه این ارتباط بین گذشــته و امــروز را برقرار میكند،
زبان است» (احمدی .)408 ،1386 ،به گفته گادامر ،انسان در هیچ
موقعیتــی و در مواجهــه با هیــچ متنی ،خالی از پیشداوری نیســت.
ایــن پی ـشداوری ناشــی از تلقــی تاریخی و ســابق بر مواجهــه با متن
اس��ت ( .)Gadamer,1994, 397بــرای درک بهتــر مفهــوم ســنت در

اندیشه گادامر باید گفت که سنت ،همان فرهنگ شفاهی و مکتوب
گذشته است که تعامل انسان امروزی با آن به صورت ناخودآ گاهانه
شــکل میگیرد و هیچیک بر دیگــری برتری نمییابند و تمامی ادارک
و فهمهای گذشــته و حال و آینده از سنت ناشی شده است (ایزدی
و حســنوند .)24 ،1395 ،گادامر بــرای اثبات مدعای خود ،به تجربه
هنری متوســل میشــود ،زیرا تنها از طریق زمان اســت كه ما به درك
ً
و تشخیص آنچه در هنر دارای ارزش است ،و آنچه صرفا زودگذر وكم
ارزش است ،نائل میشویم (.)Dostal, 2002, 45- 46

نگارگری مكتب صفویه (رضا عباسی)
رضا عباســی از بنیانگذاران مکتب اصفهان ،با نوآوری در طراحی
و انتخــاب موضوعهــای جدید ،گامی مهم در تحــول نگارگری ایرانی
برداشــت .او دنبالهرو سنت واقعگرایی کمالالدین بهزاد و محمدی
بــود و بــه بازنمایــی دنیــای واقعــی عالقــه داشــت و تــاش داشــت تا
حــاالت و ســکنات افــراد را در نقاشــیهایش به درســتی ضبط و ثبت
کنــد .در عیــن حــال ،هیــچگاه بــه برجســتهنمایی و پرســپکتیو توجه
نشــان نداد .او ارزشهای بیانی خط را کشــف میکنــد و در طراحی،
خطهای دورانی و ســیال ،همانند پیچ و تاب خوشنویســی شکسته
نســتعلیق به کار میبرد .رنگگزینی او ،محدودتر از استادان پیشین
و بیشــتر شــامل رنگهای ارغوانی ،قهوهای و خا کســتری فامدار بود
(پا کبــاز .)255 ،1386 ،تعامــات سیاســی و بازرگانــی بــا کشــورهای
اروپایی در زمان شاه عباس ،راه نفوذ نقاشی ایتالیایی را در اصفهان
همــوار میســازد .امــا رضاعباســی کــه بیشــتر بــه نقاشــی ســیاهقلم
گرایــش داشــت ،بــه تصویرکــردن طبیعت و حــاالت روحــی و اخالقی
مــردم عامــه می پرداخــت .بیشــترین موضوعی هم که نقاشــان این
دوره بــه تصویر کشــیدند ،شــامل زندگی مردم معمولــی و درباریان با
لباسهــای فاخــر و الــوان اســت .گفتنی اســت که در ایــن دوره ،تک
چهرهسازی در نقاشی مطرح میشود که میتواند به علت آشنایی و
رابطه هنرمندان صفویه با آثار هنری اروپایی باشد .الزم به ذکر است
که عمده تحوالت فرهنگی هنری به ویژه نگارگری که در نتیجه تأثیر
نقاشــی اروپایــی بــر ایــران رخ میدهــد ،از ایــن دوره مطــرح شــده و
هویــت و فرهنــگ ایرانی را تحتالشــعاع قرار میدهــد .مهمترین آثار
نقاشــی ایــن دوره را میتــوان در آثــار رضا عباســی و شــا گردان او ،که
ً
عمدتا نقاشی از قشرهای پایین اجتماع است ،مالحظه نمود« .باید
دانست که تأثیر فنون غرب در نقاشی ایران از زمان شاه عباس ثانی
( 1077/1052ه.ق) ،یعنی از آن وقت که این پادشاه ،عدهای را برای
فرا گرفتن نقاشی به ایتالیا و سایر کشورهای اروپا فرستاد ،در نقاشی
ایران نمایان شده است» (زکی.)89 ،1320 ،

حسین بهزاد (نگارگری معاصر)
حســین بهــزاد نگارگــر بــزرگ معاصــر ،بیهیــچ تردیــدی یكــی از
برجســتهترین شــخصیتهای معدود مكتب نگارگری اســت ،كه نام
و آوازه او در عرصــه نگارگــری معاصــر ،ســتودنی و قابــل تقدیر اســت.
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او درصــدد بــود تــا ســبكی تــازه و شــیوهای اصیل ،بــه ویژه بر اســاس
نگارههــای رضا عباســی ،به وجود بیاورد كه نه تقلید كار پیشــینیان
باشــد و نــه خــارج از چارچــوب قواعــد اساســی نگارگــری ســنتی .او
میخواســت ســبکی بــه وجود آورد كــه در عیــن ایرانی بــودن ،با هنر
امروزی و مدرن نیز هماهنگی داشــته باشــد تا گامی در جهت حفظ
و نگهداری این ســرمایه ملی بردارد (دشــتی .)18 ،1347 ،بدینســان
چهرههــای متحدالشــکل و قالبــی مغــول را بــه کلــی از آن طــرد کــرد؛
درحالیكــه درنگارگــری قدیم ایرانی ،خطوط ســیمای مغولی ،لباس
و ســاح مغولــی و حتــی آداب مغولی دیده میشــود .دیگــر ویژگی او،
قوه تخیل اوست و آن را در صورتهای خیالی بعضی از استادان كه
كشــیده ،میتوان دید (دشــتی .)18،1344 ،با این هدف ،او در سال
1314ه.ش بــه فرانســه رفتــه و به مطالعه هنر نویــن اروپا و نگارههای
چین ،ژاپن و ایران میپردازد که این امر موجب شــکلگیری ســبكی
نــو و ایرانــی در آثار او میشــود (كاظمــی .)14،1347،وی بــا ابداعاتی
ً
در هنــر نگارگــری ،این هنر اصیــل ایرانی را بهبود بخشــید .اصوال آثار
حســین بهــزاد ،در عیــن زیبایــی ،حرفهــای بســیاری بــرای گفتــن
ً
دارد ،خصوصا آثاری که ملهم از اشعار شعرایی چون خیام ،حافظ و
موالناســت .به نظر اســتاد ،نگارگری ایرانی پیش از او فاقد آناتومی و
پرسپکتیو بوده و او تا جایی که به نگارگری لطمه نزند ،این دو را وارد
نقاشــی کرده اســت .او نقاشــی را طراحی میدانست و معتقد بود که
ا گر کسی طراح باشد ،نقاش هم هست (دشتی.)18 ،1347 ،

بازخوانــی نگارههــای حســین بهــزاد بــا رویكرد
هرمنوتیك گادامر
بــا توجه به افق معنایــی روزگار بهزاد ،تفاوت ویژه نگارگری معاصر،
نه تنها در قطع و اندازه آثار که بزرگتر شدهاند؛ بلکه در عرصه مفاهیم
نیــز خودنمایی میکنند .از ویژگیهای نقاشــی معاصر که شــامل افق
معنایــی روزگار هنرمنــد میشــود ،رهــا شــدن نقاشــی از کتابآرایــی و
ویژگیهایــی چــون طبیعتگرایی و برجســته نمایی ماننــد بهرهگیری
مپــردازی و آناتومــی
از پرســپکتیو خطــی و جــوی و توجــه بــه حج 
اســت .در نقاشــی ســنتی ایــران ،مــا نه با دنیــای عینی بلكــه با جهان
تمثیلی و خیالی مواجه هســتیم؛ حتی در زمان رضاعباســی ،با وجود
فرنگیســازی و تأثیراتی كه از هنرغرب وجود داشــت ،همچنان عناصر
خیالی در نگارههای او غالب بودند؛ كه این مهم در نگارههای حسین
بهــزاد كــه متعلــق بــه دوره معاصــر اســت ،كمتر مــورد توجــه قرارگرفته
و عناصــر غربــی مثل ژرفنمایی ،بیشــتر در آن جلوه میكنــد .در كار او
كــه متأثــر از ویژگیهای مكتب اصفهان اســت ،اهمیت طراحی خطی
و رنگهــای محدود جلوه مینماید .توجه به حــاالت و حرکات افراد،
عمقنمایی ،عدم توجه به ریزهکاریها و انتخاب موضوعهای تازه ،از
موارد بیتوجهی او به ویژگیهای نگارگری سنتی است .ژرفنمایی را
از هنر غرب و رعایت اصول كالبدشناســی را از نقاشــی چینی وام گرفته
اســت (پا كباز .)197 ،1386 ،از دیگر ویژگیهای نگارههای بهزاد كه با
توجه به افق معنایی روزگار خویش حاصل آمده ،اهمیت پرداختن به
حاالت روحی افراد در نقاشــی ایرانی اســت که این مهم به ویژه بعد از

ً
زمان رضا عباسی و محتمال تحت تأثیر هنر غرب و یا در نتیجه تکامل
طبیعی در نگارگری شکل گرفت (دانشور.)19 ،1334،
موضوعــی كه بهزاد برای نگارههای خود برمیگزیند ،بهرهگیری از
موضوعــات روز و جریانات فكری و اجتماعی زمان خود اســت (طبق
گفتــه گادامــر بهرهگیــری از افق معنایــی روزگار خویــش) .از نمونه آثار
وی میتوان تابلوی«صاحبان طالی ســیاه» و نظایر آن را نام برد که
بیانگــر ویژگیهای مدرن نقاشــی هنرمند و بهرهگیــری او از مضامین
جدیــد اســت کــه تحــت تأثیــر شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و یــا افق
معنایــی روزگار او شــکل گرفتــه اســت (دانشــور .)16،1334 ،او تحت
تأثیــر هنــر چین و ژاپن ،رنگها را به دو یا ســه رنــگ تقلیل داده و به
ابداعــی در زمینــه رنگگذاری دســت مییابد .مســئلهای كه بهزاد با
توجه به افق معنایی روزگار خویش در برخورد با نگارههای ســنتی از
آن احراز میكند ،ریزهكاریها و تزیینات فزایندهای اســت كه او آن را
غیرضروری دانسته و تنها به مقدار كمی از آن ا كتفا نموده است و به
استفاده كمتر از نقشهای معماری پرداخته است ( دشتی،1347 ،
 .)17از دیگــر مــواردی كه در نگارگری ســنتی ضــروری مینمود ،قطع
و انــدازه مشــخص نگارههــا بود كه بهــزاد آن را رها کــرده و حتی قطع
برخــی از تابلوهــا از انــدازهای كه بر دیــوار میآویخت ،بزرگتر شــده و
بیشتر شبیه به یك نگاره دیواری بوده است (دانشور.)16 ،1334 ،
بافت3و زمینه اجتماعی و فرهنگی ،اهمیت زیادی در شكلگیری
آثار هنرمندان این دوره داشــته اســت .بخشــی از این زمینه ،مربوط
بــه دیدگاههای اجتماعــی روزگار هنرمند و برخی مربوط به ســنتها
و گذشــته تاریخــی اســت .در حقیقــت آ گاهــی از زمــان و مــکان
ساختهشــدن یــک اثــر ،از مهمتریــن وجــوه بــرای رســیدن بــه یــک
ادارک دقیــق بــا توجــه بــه موقعیــت تاریخی اســت (جنســن،1384 ،
 .)14در ارتبــاط بــا زمینه تاریخی متن میتــوان به بهرهگیری نقاش از
قلمزنــی زیبا و ظریف نگارگری ایرانی اشــاره كــرد و در ارتباط با زمینه
اجتماعــی ،بــه تحوالتی اشــاره نمــود كــه در جامعه آن زمــان ایران و
تأثیرپذیری از غرب صورت گرفته است .تاریخ ایران بعد از مشروطه،
کشا کشی آشکار میان سنت و تجدد بود و نقاشی ایرانی ،تحت تأثیر
ویژگیهــای مــدرن و اجتماعی عصر پهلوی قــرار گرفته بود .چنانچه
آزادیهای اجتماعی آن روز ،زمینهای برای نوآوری هنری پدید آورد
و نقاشی این دوران را از حرکت طبیعی خود بازداشت (پا كباز،1386،
 .)185مطابق آنچه بیان شــد ،زمینه و بافت آثار حســین بهزاد ،ناظر
بــر همان رویكــرد ایرانی -اســامی و قلمزنی ظریف ،همــراه با فضای
نگارگری سنتی است؛ چرا که ارتباط مستقیمی با آن برقرار مینماید.
ویژگیهایــی كــه از نگارههــای بهــزاد ذكــر شــد ،بیانگــر تغییراتــی
اســت كه هنرمند با توجــه به افق معنایــی روزگار خویش كه تأثیرات
غربــی را نیــز به همراه دارد ،در آثار خود كه برگرفته از نگارگری ســنتی
ایرانــی -اســامی اســت ،اعمــال نموده اســت و در حقیقــت تعامل و
ارتبــاط بیــن ســنت و تجدد و یا بــه گفته گادامر تنش میــان دو زمانه
ً
ایجــاد نموده اســت« .نگارگــری جدید ،ماهیتا نگاه به گذشــته دارد؛
امــا هنرمنــدان متعلق به ایــن جریان ،به طرق مختلف كوشــیدهاند
كه كارشــان را با ســلیقه زمان سازگار سازند .در نتیجه ،به مرور برخی
ویژگیهای متمایز در نگارگری جدید بروز كرده است (پا كباز،1386،
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 .)197هنرمند با رجوع به نگارگری ســنتی ،در دوره اول زندگی خود ،پــس از ســفر بــه اروپا و رونــگاری از آثــار هنرمندان رنســانس و چین و
تنهــا به كپیبرداری از نگارگری دوره صفوی به ویژه آثار رضا عباســی ژاپن ،ســبك حقیقی او كه برگرفته از عناصر غربی بود ،ظاهر میشود
پرداخته كه در این دوره ،تنها رویكرد به گذشــته مطرح بوده و تأثیر كه این مهم با ویژگیهای افق فكری و معنایی دوران معاصر و زمان
افق فكری روزگار هنرمند در آثارش ،بســیار محدود است؛ ولی با این پــس از مشــروطه كه مشــحون از اندیشــه تجددخواهی بــود ،تطبیق
حــال ،نــوع پوشــاك و تزیینات و چهرهها ،داللت بــه افق معنایی و یا مییابــد .از ایــن رو هنرمنــد با رویكرد بــه هنر اصیل ایرانــی ،به نوعی
سفركهبه اروپا با
قبل از
حسين بهزاد
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همــه حقیقــت نــزد او و جامعهای كــه در آن زندگی میكنــد (تأثیرات
غربــی) نیســت ،عناصــری از هنــر ســنتی ایرانی -اســامی را اخــذ و با
ویژگیهــای فكــری و معنایــی دوران معاصر خــود كه همانــا تأثیرات
غربــی چــون ژرفنمایی ،قانون مناظــر و مرایا را همــراه دارد ،تطبیق
داده و اثــری ایرانــی بــا توجه بــه جامعه اجتماعــی و فرهنگی معاصر،
خلــق مینمایــد .گادامر اعتقــاد به گفتگــو میان متــن و تأویلكننده
داشــت .بهزاد با وجود زندگی در دوران معاصر ،نقوشــی را از گذشــته
بــه كاربــرده و بــا شــرایط و ویژگیهــای هنــری عصر خــود تطبیق و به
گفتگــو با آن پرداخته اســت كــه در اینجا فاصله زمانی مطرح اســت.
هنرمند دارای پیشداوریهایی بوده كه در دایره افق معنایی زمان
او بوده اســت .تحوالت نوگرایی بعد از مشــروطه و تأثیرپذیری از هنر
غرب ،در شكلگیری افق معنایی هنرمند موثر بوده است .او با متنی
قدیمی كه دربردارنده نقوش ســنتی و تجریدی كه بیانگر آرمانهای
مذهبی ،شــیعی و اســامی بوده ،ســروكار داشــته كه با آن ،از دریچه
افق معنایی روزگار خود كه تحت تأثیر فرهنگ غرب اســت به گفتگو
نشسته و اثرش را خلق نموده كه در اینجا وجود عنصر مشترك یعنی
زبان ،به ایجاد این ارتباط و گفتگو یاری نموده اســت .زبان مشــترک
فارسی که شامل سرزمین و باورهای مشترك نیز میشود.
همانطــور كــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،بهــزاد بیشــتر بــه
بازنمایــی نگارههــای موجــود در مكتــب 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
خــود كــه عرصه جدال بین ســنت و تجدد بود و تأثیــرات غرب كه در
همــه شــئون ایرانی بــه نوعی جلــوه مینمــود ،در بعضــی از نگارهها،
دورنماها و پرسپكتیو خطی را هرچند به طور ناقص و غیرحرفهای،
اجــرا نمــوده و یــا تغییراتــی در نــوع پوشــاك و تزیینــات آنها به چشــم
میخــورد .بــرای مثال ،در تصویر  8كه به وضــوح با تصویر - 7یكی از
آثار رضا عباسی -هم به لحاظ حركت و هم تك نگاره بودن ،شباهت

دارد ،مالحظه میشــود كه بهزاد در عین رجوع به نگارههای ســنتی
رضــا عباســی ،بــا تغییراتی كه در نقــوش و فرم لبــاس و حالت صورت
ایجــاد نمــوده ،به نگارهای كه برگرفته از ســنت اســت ،حال و هوای
امــروزی بخشــیده اســت .اینگونــه اســتفاده از عناصــر متنوع ســنتی
در آثــار بهــزاد ،ناشــی از التقاطگرایــی جنبــش پســت مدرنیســتی نیز
در آثــار او میباشــد .هنرمنــد در بخشــی از طر حهــای خــود ،اصــول
برجســتهنمایی و ژرفنمایــی را در انــدام انســانها و حیوانات پیاده
نمــوده كــه ایــن امــر ،متفــاوت بــا نگارههــای اجــرا شــده توســط رضا
عباســی و مكتــب اوســت .در نگارههــای رضــا عباســی ،رنگهــا بــه
صــورت تخــت و بــدون عمق تصویر شــده كــه این مهم ،متناســب با
افق معنایی روزگار رضا عباســی اســت كه ریشه در سنت هنر ایرانی-
اســامی دارد .میتــوان گفــت عرصه جدال بین هنر ســنتی و مدرن،
از مكتــب صفویــه آغــاز شــد ،ولی بعضــی از هنرمنــدان از جمله رضا و
شــا گردانش ،چندان روی خوشــی بــه هنر غرب از خود نشــان نداده
و بر طبق زمینه تاریخی ایرانی -اســامی ،با توجه به فلســفه وحدت
وجود به هنرنمایی پرداختند.
در جــدول  2مالحظــه میشــود كــه امتــزاج افقهــای معنایــی در
هرمنوتیك گادامر ،به شــكل نمایانتری آشــكار میشود .برای مثال،
در تصاویــر  16و  ،20بهــزاد ،پیكرههــا و فضــای تصویــر را بــا اســتفاده
تكنیــك محوكاری و برجســتهنمایی تصویر میكنــد .عناصر تصویری
در نقط ـهای در دوردســت از چشــم مخاطب كوچكتر میشــوند .در
مقایســه همیــن دو نــگاره بــا تصاویــر رضــا عباســی (تصاویــر  15و،)19
میتــوان متوجــه شــباهت بیــن آنها گردیــد؛ اما بهــزاد بــا اثرپذیری از
نگارههای سنتی رضا ،تصاویری مطابق با جامعه و فرهنگ روز خلق
مینماید ،كه در عین تأثیر از ســنت نگارههای رضا عباســی ،تأثیرات
غربی جامعه معاصر را نیز به همراه دارد .تصاویری مونوكروم( 4تحت
تأثیــر هنــر چین و ژاپــن ) با حــركات و حالت طبیعــی پیكرهها ،جنبه
دیگــر تأثیــر بهزاد از عناصر غربی و خاور دور میباشــد ،كــه با توجه به
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تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -15زني با بادبزن.
ماخذ:جوان در حال مطالعه.
-19
https://www.commons.

)156wikimedia.org
ماخذ( :آژند،1385 ،

تاريخ مراجعه ()1396/09/19

حسین بهزاد بعد از سفر به اروپا
 -16آثار
جواني خيام.

ماخذ( :ناصري پور)119 ،1378 ،

 -20گويند كسان بهشت با حور خوش است...
ماخذ:جواني خيام.
-16
http://www.persianpaintings.com
)119
،
1378
پور،
(ناصري
:
ماخذ
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -23مرد اروپايي و سگ دست آموز.
ماخذ:

 -17تك چهره دختر.

 -21شاه عباس و خان عالم.

ماخذ( :آژند)137 ،1385 ،

ماخذhttps://www.i.pinimg.com :
 -22هنگام صبوح اي صنم فرخ پي بر ساز ترانه و
تاريخ مراجعه ()1396/09/19
پيش آور مي ...

https://commons.wikimedia.org
مطالعه)1396/09/19.
تاريخحالمراجعه (
 -19جوان در

ماخذ( :آژند)156 ،1385 ،

ماخذhttps://www.i.pinimg.com :

 -20گويند كسان بهشت با حور خوش است...
 -24اي كاش كه جاي آرميدن بودي يا اينكه ره دور را رسيدن
ماخذhttp://www.persianpaintings.com:
بودي ( رباعيات خيام ).
تاريخ مراجعه ()1396/09/19
ماخذhttps://www.persianpaintings.com:
ت اريخ مراجعه ( ) 1396 / 09 / 19

تاريخ مراجعه ()1396/09/13

 -23مرد اروپايي و سگ دست آموز.
ماخذ:

https://commons.wikimedia.org
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -21شاه عباس و خان عالم.

ماخذ( :آژند)137 ،1385 ،
 -25جوان زانو زده و صراحي به دست.

ماخذhttps://www.wikiart.org :
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -22هنگام صبوح اي صنم فرخ پي بر ساز ترانه و
پيش آور مي ...

ماخذhttps://www.i.pinimg.com :
 -26يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم.
تاريخ مراجعه ()1396/09/13
ماخذ( :ناصري پور) 79 ،1378 ،

 -27بدون عنوان.

ماخذhttps://www.commons. :
wikimedia.org
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -24اي كاش كه جاي آرميدن بودي يا اينكه ره دور را رسيدن
بودي ( رباعيات خيام ).

ماخذhttps://www.persianpaintings.com:

1396
نامه09 / 19
مراجعه (
شد )...
جواني/طي
اريخافسوس كه
ت-28

ماخذ( :ناصري پور)134 ،1378 ،

56
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۴شماره  ،۱بهار ۱۳۹۸

جدول  -2مقايسه نگارههاي حسين بهزاد بعد از سفر به اروپا با آثار رضا عباسي.

جدولزانو.۲زده و صراحي به دست.
ادامه -جوان
25

ماخذhttps://www.wikiart.org :

آثار رضا عباسی

تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -26يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم.

آثار حسین بهزاد بعد از سفر به

ماخذ( :ناصري پور) 79 ،1378 ،

اروپا

 -27بدون عنوان.

ماخذhttps://www.commons. :
wikimedia.orgرضا عباسی
آثار
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -28افسوس كه نامه جواني طي شد...

آثار حسین بهزاد بعد از سفر به اروپا

ماخذ( :ناصري پور)134 ،1378 ،

 -29زن لميده.

ماخذhttps://www.wikiart.org :
تاريخ مراجعه ()1396/09/28

 -13شكارچي در رودخانه.

ماخذhttps://www.wikiart.org :
تاريخ مراجعه ( ) 1396/09/19

 --14تولد
مسيح.پي افكندم از نظم كاخي بلند ...
فردوسي:
30
https://www.i.pinimg.com
ماخذ( ::ناصري پور)115 ،1378 ،
ماخذ
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

 -15زني با بادبزن.

ماخذ :-ساقي.
31
https://www.commons.

ماخذ:
wikimedia.org
تاريخ مراجعه ()1396/09/19
https://commons.wikimedia.org
تاريخ مراجعه ()1396/09/28

 -32از مجموعه رباعيات خيام.

ماخذ https://www.p in terest. com :
خيام.
تاريخ جواني
-16
)1396/09/19
مراجعه (
ماخذ( :ناصري پور)119 ،1378 ،

 -17تك چهره دختر.

ماخذ( :آژند)164 ،1385 ،

 -33طراحي از چهره پيرمرد.

ماخذ( :عبدي و ميرزايي مهر) 169 ،1386 ،

 -18تصويري از مجموعه رباعيات خيام.
ماخذ:فردوسي.
-34
https://www.i.pinimg.com

https://www.caroun.com
ماخذ
تاريخ :مراجعه ()1396/09/19
تاريخ مراجعه ()1396/09/28

 -19جوان در حال مطالعه.
 -35شاهزاده محمد بيك گرجي.
ماخذ( :آژند)156 ،1385 ،
ماخذ:

https://commons.wikimedia.org
تاريخ مراجعه ()1396/09/28

 -20گويند كسان بهشت با حور خوش است...
 -36موالنا.
ماخذhttp://www.persianpaintings.com:
ماخذ( :ناصري پور)136 ،1378 ،
تاريخ مراجعه ()1396/09/19

افق معنایی روزگار بهزاد ،تصویر گشــته اســت .حســین بهزاد ،نگارگر بلکــه دارای پیونــدی نزدیــک میباشــند .افــق معنایــی مخاطب به
معاصــر ،در مقــام مكالمه و گفتگو با ســنت حاصلــه از مكتب صفویه صورت ناخودآ گاهانه از سنت تأثیر گرفته است؛ زیرا پیشداوریهای
پرداختــه و در برخــورد بــا افــق یــا نگــرش تاریخــی گذشــته (مكتــب او نیز تحت تأثیر این جریان واقع شــده است .همچنین سنت و افق
صفویــه) و بــر اســاس پیشداوریهای خــود كه حاصــل ویژگیهای معنایــی عصر مخاطب و پیــش داوریهای او ،در تعاملی دو ســویه،
عصــر معاصــر اوســت و بــا وجود زبان مشــترك فارســی ،اثری بــا توجه مــورد ارزیابــی و بازنگری قرار میگیرند .نکتهای که در رابطه با امتزاج
بایســتوز.مطمــح نظــر قرار گیرد این اســت که ایــن جریان،
بــه حــال و هــوای عصر خود ،كــه حاصل امتزاج ســنتهای پیشــین افقهــا می
 -23مرد اروپايي و سگ دست آم
معنای پذیــرش کامل افق گذشــته در افق امروزی نیســت ،بلکه
اســامی و ویژگیهای برگرفته از غرب است ،به خلق اثر خویش نائل بــه
ماخذ:
https://commons.wikimedia.org
جایگاه خــود در عین وجود تغییر مــداوم ،دارای
میشــود .همانطوركــه مشــاهده میشــود ،حســین بهــزاد در برخورد هریــک از افقهــا در
تاريخ مراجعه ()1396/09/19
گاهیره ودور را رسيدن
بودي آيا اينكه
جاي آرميدن
ای -اي كاش
تفاوتهای قابل مالحظه 24
شــناخت
منجر به
هســتندكه که
بــا ســنت و ویژگیهای ایرانی -اســامی ،به تأثیــرات برگرفته از غرب،
 -22هنگام صبوح اي صنم فرخ پي بر ساز ترانه و
 -21شاه عباس و خان عالم.
بودي ( رباعيات خيام ).
كاری و دو افق معنایی میشوند (واعظی و فاضلی.)202 ،1389 ،
مبذول داشــته و اصول ژرفنمایی و برجسته
توجه بیشــتری
...
مي
آور
پيش
ماخذ( :آژند)137 ،1385 ،
ماخذhttps://www.persianpaintings.com:
گذشــته ،ناشــی از تغییر در
تغییــر در شــیوه بیــان بهزاد نســبت به
https://www.i.pinimg.comنمایانگر
ماخذ:شــكارتری كه به نوعــی
ســایهپردازی را بــه شــكل واضحتر و آ
ت اريخ مراجعه ( ) 1396 / 09 / 19
به)1396/
09/13
اروپا اســت ،را نشــان شــرایط اجتماعــی او بوده اســت .در حقیقت ،او به مكالمه با ســنت
مراجعه (ـفر
تاريخ از سـ
كامــل ســبك شــكل گرفته بهــزاد بعد
میدهــد .نکته مهمی که گادامر مطــرح میکند ،فاصله زمانی و افق گذشــته پرداخته با این فرض كه همه حقیقت نزد خودش نیســت،
معنایی است که چگونه میتوان متن قدیمی را امروزی تفسیر کرد .بخشــی از اصول هنری گذشــته را اخذ نموده و در تركیب با اندیشــه
قاعده اصلی در بینش هرمنوتیک گادامر ،انتقال متن دیروز به امروز تجددخواهی زمان خود و فرهنگ برگرفته از غرب كه در همه شئون
اســت؛ امــا این دو افــق ،دارای رابطهای متمایز از همدیگر نیســتند ،فرا گیــر شــده بود ،بــه خلق اثر هنــری پرداختــه اســت .در نگارههای

57
بازخوانی نگارههای حسین بهزاد با توجه به نظریه هرمونوتیک مدرن گادامر

حســین بهزاد مشــاهده میشود كه هنرمند ،اشــكال پسزمینه را در
اندازه كوچكتر و محوتری كه نمایانگر پرسپكتیو خطی و جوی متأثر
از غرب اســت و همچنین رعایت درست تناسبات و حركات و حاالت
پیكرهها را نشــان میدهد .در عین حال ،ســبك ایرانی -اســامی كه
همــان حضــور رنگهــای تخت و چهرههــای ایرانــی و طراحی خطی
است ،مالحظه میشود .حضور نگارههای تك رنگ نیز در آثار بهزاد،
حكایت از تأثیر او از نقاش ـیهای چین و ژاپن دارد كه البته بســیاری
از آنهــا ،تأثیــرات نگارگری ســنتی را كه در آن زمان بــه ویژه در آثار رضا
عباســی به چشــم میخــورد نیز شــامل میشــود .در نگارههــای رضا

عباســی ،همــه چیز در وضــوح مطلق مشــاهده میشــود؛ در حالیكه
بهــزاد در زمــان معاصر با تأثیــرات برگرفته از غرب كــه در زمان او موج
م ـیزد ،بــه خلــق تصاویــری محــو در پسزمینه اقــدام نموده اســت.
رعایــت تناســبات صحیح و حركات و ســكنات واقعــی پیكرهها ،دیگر
تأثیــرات برگرفته از غرب ،در نگارههای اوســت .كاری كه بهزاد انجام
داده ،ترجمه گذشته به امروز است؛ بدین معنا كه تحت تأثیر شرایط
و افق معنایی زمان خود ،دســت به خلق آثاری زده كه نوعی تفســیر
جدیــدی از ســنت اســت؛ ولی شــیوه بیــان و خلــق آثارش به شــكلی
ارائهشده كه بیانگر فرهنگ و سنت ایرانی است.

نتیجه
با توجه به تحقیق صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت كه مفاهیم
هرمنوتیــك گادامــر ،قابلیــت تطبیــق و تفســیر بــا عملكــرد نگارگــری
معاصــر ،خاصــه آثــار اســتاد حســین بهــزاد را داراســت و همچنیــن
مفاهیمــی چــون بافــت و زمینــه اجتماعــی و فرهنگــی ،مكالمــه،
پی ـشداوری ،افــق معنایــی و زبان و ســنت مــورد نظــر گادامر ،نقش
مهمی در شــكلگیری آثــار نگارگران معاصر به ویژه بهزاد را داراســت.
نگارگــری معاصــر ،ســرآغازی بــود در جهت احیــای هویــت و فرهنگ
ایرانی (ســنت و میراث گذشــته) ،در راســتای تأثیراتی که از هنر غرب
(زمینــه اجتماعــی و فرهنگــی زمــان هنرمنــد) به ایــران رســیده بود.
هنرمنــد معاصر به عنــوان یک طرف مکالمه ،بــه بهرهگیری از عناصر
و نقشمایههــای ایرانــی دوره صفویــه پرداختــه و بــا دانــش بــه ایــن
مهــم کــه تمام فهم نزد او نیســت ،به طرف مقابل که همان نقاشــی
ســنتی اســت ،اجــازه خودنمایی داده اســت کــه در این بیــن ،وجود
زبان مشــترک میان دو دوره ،به فرآیند فهم کمکی دوچندان نموده
اســت؛ زبانی که از سنت و فرهنگ ایرانی شکل گرفته است .حسین
بهــزاد ،با پیشداوریهایی كه متعلق به افق معنایی روزگار اوســت،
به گفتگو با سنت نشسته و در این بین تعاملی سازنده میان دو دوره
چ یــک از دو دوره بر دیگــری برتری
صــورت گرفتــه بــه گونهای کــه هی 
نمییابــد .در آثار او که در دوران معاصر اقدام به بازآفرینی نگارههای
رضــا عباســی میکند ،در عیــن نزدیکی و شــباهت بــه نگارههای رضا
(خاصــه در دوره پیــش از ســفر بــه اروپا) در اســتفاده از نــوع تزیینات
و پیــچ و تــاب ظریف نگارههــا و نوع خطوط ،بخشــی از تصویر را محو
و بخشــی را در روشــنایی و وضــوح قــرار داده و رجــوع بــه پرســپكتیو
جــوی و نقط ـهای مینماید كه در زمان معاصر بهزاد ،با توجه به افق
معنایی روزگار او ،نقش مهمی را در عرصه فرهنگی و هنری دارا بوده
و ناشــی از ذهنیــت معاصــر نقــاش اســت كــه نمیتوانســته بیتأثیر از
جنبش پســت مدرنها باشد و اثر هنری نیز حاصل مکالمه میان دو
افق معنایی گذشــته و روزگار بهزاد با خط مشــترک فارســی به عنوان
متــن اســت .تغییــر در شــیوه بیان بهــزاد که تأثیــرات غربی را شــامل
میشــود ،بــه علت تغییر در شــرایط اجتماعی و فرهنگــی و یا به دیگر

ســخن ،تغییر در افق معنایی روزگار او حاصل آمده اســت .به ســخن
دیگر ،حسین بهزاد ،طبق نظریه هرمنوتیک مدرن گادامر ،بر اساس
پیشداوریهــای خویش كــه نتیجه افق معنایی روزگارش اســت به
مکالمــه و گفتگــو با هنر نگارگری در مکتب صفویــه پرداخته و با اخذ
تأثیــرات ایرانــی -اســامی آن ،از دریچــه افــق معنایی زمــان خود که
تأثیرات غربی را به همراه دارد ،به مکاتبه با آن پرداخته است و سعی
نمــوده كه این فاصلــه را از میان بردارد و در نهایت نیز اقدام به خلق
تصویــری میکنــد کــه متعلق بــه زمــان و فرهنگ و شــرایط اجتماعی
دوران اوست؛ ولی در جهت احیای هویت ملی و هنری گذشته و در
نهایت نیز شکلگیری سبکی که متعلق به او و عصر اوست.
او آناتومــی و پرســپکتیو و رعایــت اصــول طبیعتگرایــی را کــه در
نگارههــای مکتــب صفویه فاقد اهمیــت خاص بود ،مــورد توجه قرار
داد و بــه شــکلی کــه بــه نگارگــری معاصــر لطمــه وارد نشــود ،بــه کار
گرفت و با افق روزگار خویش تطبیق داد .او نیز همانند رضا عباســی،
طراحــی را مهمتریــن عنصــر نقاشــی میدانســت .بــا توجه بــه نظریه
مکالمه گادامر ،او به مطالعه سبکهای نگارگری پیشین پرداخت و
سبک رضا عباسی را از آن جایی که تاحدودی اصول و قواعد سبک
مغولی را از نگارگری ایرانی زدوده و در عین حال به طراحی به عنوان
بخش مهم نگارگری اهمیت قائل شده ،ارج میداد .به همین دلیل
مشــاهده میشــود که حســین بهزاد بــرای احیای هویــت فرهنگی و
هنری ایرانی -اســامی در نگارگری معاصر ،به هنر و فرهنگ گذشــته
و بیــش از همــه بــه مكتــب اصفهــان و آثار رضا عباســی رجــوع نموده
اســت .طبــق نظریه امتــزاج افقهــای معنایی در هرمنوتیــك گادامر،
بهــزاد بــا رجــوع بــه ســنت و پیشــینه ایرانــی -اســامی از دریچه افق
معنایــی روزگار خــود ،بــه مكالمــه با هنــر و فرهنگ گذشــته پرداخته
و بــا انتقال ســنت و میراث گذشــته در دوران معاصر ،بــه احیای هنر
و فرهنــگ ایرانــی ،مبتنی بر اصل توحید اقدام نموده اســت و هنری
درخــور ،بــر طبق موازین اســامی و هنر غرب ایجاد نموده اســت؛ که
البتــه در اینجــا وجــود زبــان مشــترک به برقــراری و اتصال ایــن رابطه
کمک شایانی نموده است.
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پینوشتها
1 Hermeneuein.
2 Fusion of Horizons.
 3از جملــه مــواردی که گادامر به آن توجه دارد ،مســئله بافت و زمینه کالم
است .وی متن را به وسیله زمینه آن قابل تفسیر دانسته است .زمینه اینجا تنها
کلمات نیســت ،بلکه کل زمینه زنده را شــامل میشــود (نصری .)94 ،1381 ،از
آنجایی که زمینه و بافت با واقعیت نیز ارتباط مییابد ،بسته به نوع متن ،رجوع
به رویکردهای جامعهشــناختی ،تاریخی و اجتماعــی دور از ذهن نخواهد بود.
4تصاویری كه تنها با یك رنگ غالب به اجرا درآیند مونوكروم نامیده میشود.
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