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زینب رجبی٢، خشایار قاضی زاده٣

چکیده
تأثیرپذیری هنرمند از تحوالت اجتماعی موجب تحول در هنر اوست. یکی از دوره های تاریخی 
ـ اجتماعی خاص ایران که هنر و هنرمندان تحت تأثیر آن قرار گرفتند، زمان وقوع جنگ های 
جهانی اول و دوم است. همزمانی قحطی و فقر ناشی از این جنگ ها با کودکی و نوجوانی 
حسین بهزاد، نگارگر معاصر، سبب شد این هنرمند از اوضاع اجتماعی زمان خود به شدت 
متأثر شود. این مقاله با هدف شناخت چگونگی بازتاب وقایع اجتماعی در آثار بهزاد، به شیوۀ 
توصیفی ‑تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای، ضمن تحلیل و تفسیر مضمون و ساختار بصری 
آثار هنرمند، این پرسش را دارد که تحوالت اجتماعی مؤثر بر زندگی بهزاد چگونه در آثار وی 
بازتاب یافته است؟ در این مقاله سعی شده زندگی و آثار وی در مضمون و ساختار بر مبنای 
رویکرد بازتاب تحلیل شود. یافته ها نشان دادند که وقایع اجتماعی در مضمون و با نوآوری 

فنّی هنرمند در ساختار بصری آثار، به روشنی بازتاب یافته اند. 
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١. مقدمه| د

هنــر به مثابــۀ بخشــی از وجــود انســان، از جامعــه و تحــوالت اجتماعــی اثــر می پذیــرد و 
ــر در  ــد. هن ــری منعکــس می کن ــر هن ــۀ خــود را در اث ــال، تحــوالت زمان ــوۀ خی ــا ق ــد ب هنرمن
ــا برخــورداری از دریافــت  ذات خــود زاییــدۀ تحــوالت اجتماعــی نیســت، اگرچــه هنرمنــد ب
ــر وقایــع بی تفــاوت باشــد. ایــن  ــد در براب ــر مســائل جامعــه و تحــوالت آن، نمی توان عمیق ت
امــر در مــورد هنرمندانــی کــه در شــرایط فــردی و اجتماعــی خاصــی می زیســته اند، آشــکارتر 
اســت. چــون نویســنده در جامعــه و بــا جامعــه زندگــی می کنــد، نمی توانــد از آن فــارغ باشــد 
و از اوضــاع حاکــم بــر آن جامعــه تأثیــر نپذیــرد. «شــاعر و نویســنده، هــر چــه متعهدتــر باشــد، 
ــه  ــر خــود ب ــد در اث ــد و احســاس می کن ــون خــود می نگــرد و آنچــه را می بین ــه پیرام بیشــتر ب
ــر،  ــه و هن ــا جامع ــال ی ــت و خی ــن واقعی ــم بی ــم بگویی ــه می توانی ــد. در نتیج ــر می کش تصوی
نوعــی همنوایــی وجــود دارد کــه انــکار آن آســان نیســت» (وحیــدا، ١٣٨٨: ۴٨). نمی توانیــم 
بگوییــم کــه آثــار هنــری هنرمنــدان همیشــه آیینــۀ دقیــق و انعــکاس اخــالق و عواطــف زمــان و 
محیــط اجتماعــی آنهاســت، بلکــه برعکــس ممکن اســت بــر خالف افــکار و تمایــالت زمان و 
محیــط مزبــور بــه وجــود آمــده باشــند. چــه بســا هنرمنــدی از ســر ناامیــدی  از محیــط اجتماعی 

نامطبــوع بــه صــور خیالــی خویــش پنــاه می بــرد. 
حســین بهــزاد (١٢٧٣‑ ١٣۴٧ھ.ش)، هنرمنــد نگارگــر معاصــر ایــران، نمونــۀ بــارزی از 
ــخ زندگــی به خصــوص در دورۀ کودکــی و  ــل شــرایط حــاد و تل ــه به دلی ــی اســت ک هنرمندان
جوانــی و نیــز همزمانــی ایــن دوران بــا تحــوالت بــزرگ اجتماعــی ـ  سیاســی از قبیــل وقــوع 
دو جنــگ جهانــی اّول و دوم و بــه تبــع آن فقــر و قحطــی و مشــکالت زیــاد اجتماعــی، 
زمینــه ای مســتعد بــرای درک احساســات دردنــاک جامعــه داشــته اســت. تلخی هــا و رنج هــای 
ــر  ــار بهــزاد نشــان می دهنــد کــه تحــوالت اجتماعــی در هن بی شــمار موجــود در مضمــون آث
ــی  ــا بررس ــد. ب ــه کرده ان ــای جامع ــا و رنج ه ــۀ درده ــارش را آیین ــه و آث ــارز یافت ــی ب او بازتاب
ــری  ــرات را هــم در مضمــون و هــم در شــیوۀ هن ــن تأثی ــم ای ــوع وی می توانی ــری متن ــار هن آث

ــم.  ــاهده کنی ــر مش ــاختار اث ــرد او در س منحصر به ف
ــی و معضــالت  ــع اجتماع ــائل و وقای ــاب مس ــرای بازت ــی ب ــوان محمل ــزاد به عن ــار به آث
جامعــۀ ایــران، در مقایســه بــا آثــار دیگــر نگارگــران هم عصــر خویــش متمایــز اســت. بــه گفتــۀ 
ــا بیان کــردن نمی نویســد، بلکــه  روژه کایــوا، «نویســنده فقــط بــرای قصه گفتــن، شــرح دادن ی
می خواهــد بــا خلــق اثــر خــود، چیــزی بــر جهــان بیفزایــد. وظیفــۀ او نــه تعلیــم اســت و نــه 
ی، بلکــه ایــن اســت کــه قــوۀ تفکــر را بــه حرکــت آورد؛ احساســات، اندیشــه ها و خیال هــا  تســلّ
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|د را بیــدار کنــد و شــگفتی برانگیــزد. وظیفــۀ او حتــی ممکــن اســت ضربــه زدن و آزردن باشــد» 

(گلدمــن، ١٣٨٢: ۵٨). بنابرایــن، مقالــۀ پیــش رو درصــدد شــناخت چگونگــی بازتاب مســائل 
اجتماعــی در مضمــون و ســاختار نگاره هــای حســین بهــزاد اســت.

٢. چارچوب نظری
در رابطــۀ میــان هنــر و جامعــه ســه رویکــرد اساســی وجــود دارنــد: شــکل دهی، بازتــاب و هنــر 
بــه منزلــۀ جامعــه. رویکــرد بازتــاب متوجــه چگونگــی نمایــش جامعــه در آثار هنــری معاصرش 
ــای شــکل دهی  ــه اســت؛ «نظریه ه ــر جامع ــر ب ــر هن ــه تأثی ــرد شــکل دهی متوج اســت. رویک
داللــت بــر آن دارنــد کــه هنــر می توانــد بــه نوعــی ایده هایــی در ســر افــراد قــرار دهــد. رویکــرد 
شــکل دهی دربرگیرنــدۀ طیــف گســترده ای از نظریه هاســت کــه وجــه مشــترک آنهــا ایــن عقیــده 
اســت کــه هنــر بــر جامعــه تأثیــر می گــذارد. رویکــرد شــکل دهی همچــون رویکــرد بازتــاب، 
رابطــۀ بیــن هنــر و جامعــه را همچــون خطــی مســتقیم و ســاده بیــان می کنــد، امــا جهــت پیکان 
ــی می شــود،  یــت را به گونــه ای وارونــه می کنــد کــه هنــر در مقــام تأثیرگــذار بــر جامعــه تلقّ علّ
نــه بــر عکــس» (الکســاندر،١٣٩٠: ٨۴). اگــر چــه در مــواردی همچــون تأثیــر اشــعار خیــام بــر 
حســین بهــزاد، به عنــوان یــک مخاطــب می توانیــم نظریــۀ شــکل دهی را نیــز مطــرح کنیــم، امــا 
در ایــن مقالــه بــا توجــه به عنــوان پژوهــش، نظریــۀ بازتــاب مــورد توجــه نویســنده اســت. در 

رویکــرد هنــر به منزلــۀ جامعــه نیــز، جامعــۀ هنــر به طــور کلــی مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد.
براســاس رویکــرد بازتــاب١، شــرایط اجتماعــی و تحــوالت جامعــه در بســیاری از زمینه هــا 
امــکان بازتــاب در آثــار هنــری معاصــر خــود را دارنــد، زیــرا «هنرمنــد موجــودی تک افتــاده، 
برکنــده از اجتمــاع و مصــون از تأثیــر ســاختارها نیســت» (ولــف، ١٣۶٧: ٣٠‑٣۵). رویکــرد 
بازتــاب اعتقــاد دارد کــه هنــر دربردارنــدۀ اطالعاتــی دربــارۀ جامعــه اســت و بــه عبــارت دیگــر، 

«هنــر آیینــۀ جامعــه اســت» (راودراد، ١٣٨٢: ١٠). 
در رویکــرد بازتــاب، تحقیــق بــر آثــار هنــری متمرکــز می شــود تــا دانــش و فهــم مــا را از 
جامعــه ارتقــاء دهــد. رویکــرد بازتــاب پیشــینه ای طوالنــی و قابــل احتــرام در جامعه شناســی 
رویکــرد  ایــن  اصلــی  تمرکــز  چراکــه  شــود،  شــگفتی  موجــب  نبایــد  امــر  ایــن  دارد. 
جامعه شــناختی، معطــوف بــه فهــم جامعــه از طریــق آثــار هنــری اســت. آلبرشــت٢ (١٩۵۴) 
بــا مطالعــۀ مجموعــۀ تحقیقــات بازتابــی انجــام شــده تــا زمــان خــود، آنهــا را در شــش دســته 
ــر  ــه در هن ــاب جامع ــوع خاصــی از بازت ــان دهندۀ ن ــته نش ــر دس ــرده اســت. ه ــدی ک طبقه بن
1. Reflection Approach
2. Albrecht
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ــا و ارزش هــای یــک | د ــات، هنجاره ــد ادبی ــه می گوی ــد از: ١. دیدگاهــی ک ــه عبارت ان اســت ک

ــات، پاســخگوی  ــد ادبی ــه می گوی ــه ای ک ــدگاه روانکاوان ــد؛ ٢. دی ــم می بخش ــه را تجس جامع
ــات  ــد ادبی ــدگاه یونگــی کــه می گوی ــی و فانتزی هــای مشــترک اســت؛ ٣. دی نیازهــای هیجان
گاه جمعــی سرچشــمه می گیــرد و بنابرایــن، شــبیه رؤیاســت؛ ۴. دیدگاهــی بــا ایــن  از ناخــودآ
فــرض کــه ادبیــات بــه تعبیــری هگلــی، «روح اساســی١» جامعــه را بازتــاب می دهــد؛ ۵. دیــدگاه 
مارکسیســتی کــه می گویــد اشــکال ادبیــات محصــول شــرایط اقتصــادی نخبــگان یــا طبقــات 
روبه رشــد اســت؛ ۶. دیدگاهــی کــه ادبیــات را بازتــاب روندهــای جمعیت  شــناختی می دانــد. 
ــد:  ــه می ده ــاب ارائ ــای بازت ــری از نظریه ه ــیم بندی دیگ ــون٢ (١٩٧٩) تقس ــن پیترس همچنی
١. نظریاتــی کــه بــر ایــن مســئله متمرکــز می شــوند کــه هنــر چگونــه کلیــت جامعــه را بازتــاب 
ــی خرده فرهنــگ  ــا فضــای محل ــر تنه ــد هن ــری کــه مدعی ان می دهــد؛ ٢. مطالعــات فروتنانه ت

مصرف کننــدۀ آن را بارتــاب می دهــد (الکســاندر، ١٣٩٠: ۶٨). 
محققانــی کــه بــه مطالعــات بازتابی دســت می زننــد، می تواننــد از مفروضات نظــری متفاوتی 
ــای  ــی، راهبرده ــات بازتاب ــد. در تحقیق ــه  کار برن ــی را ب ــی متنوع ــون تحقیق ــد و فن شــروع کنن
تحقیقــی متفاوتــی بــکار می رونــد: ١. تحلیــل تفســیری: در ایــن گونه تحلیــل، آثار هنــری برگزیده 
ــب نشــان داده  ــن ترتی ــه ای ــا بررســی می شــو ند و ب ــات آنه ــرای اســتخراج معنایشــان، جزئی و ب
می شــود کــه عناصــر موجــود در آثــار هنــری، جنبه هــای خاصــی از جامعــه را بازتــاب می دهنــد. 
٢. تحلیــل محتــوا: در ایــن گونــه تحلیــل، محقــق نمونــه ای از مــوارد را انتخــاب و ســپس آنهــا 
ــه محقــق اجــازه می دهــد  ــد. کدگــذاری مــدارک ب ــرای متغیرهــای متنوعــی کدگــذاری می کن را ب
کــه از اطالعــات، بیانیه هــای کّمــی بســازد. داده هــای کّمــی می تواننــد نشــان دهنــد کــه تغییــرات 
محتوایــی در عمــل رخ داده انــد و نیــز مهــر تأییــد بــر نظریــه ای اســت کــه محقــق بــه آن دســت 
یافتــه اســت. ٣. نشانه شناســی ســاختاری: در ایــن روش وظیفــۀ تحلیلگــر آن اســت کــه رمزهــای 
تقابل هــا را کشــف کنــد و بنابرایــن، موفــق بــه کشــف ســاختار اثــر هنــری شــود. در نتیجــه تحلیــل 
ســاختارهای روایــی، بصیرتــی از تضادهــای جامعــه فراهــم مــی آورد و بــه محقــق نیــروی الزم را 
بــرای فائق آمــدن بــر تفاوت هــای ســطحی اثــر هنــری می دهــد کــه بــه لحــاظ ســاختاری مشــابه اند. 
۴. ترکیــب روش هــا: اســتفاده از ترکیبــی از روش هــا در مطالعــه ای واحــد، اغلــب دشــوارتر از آن 
چیــزی اســت کــه بــه نظــر می آیــد. امــا بــه هــر تقدیــر، اســتفاده از روش هــای چندگانــه می توانــد 

موجــب غنــای محصــول نهایــی شــود (الکســاندر، ١٣٩٠: ۵۶‑۶۵).

1. Essential spirit
2. Peterson
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|د   انتخــاب رویکــرد بازتــاب در ایــن مقالــه از آن روســت کــه نشــان می دهــد میــزان انطبــاق 

مضامیــن و ســاختارهای بصــری در آثــار هنــری مــورد مطالعــه بــا آنچــه در واقعیــت اجتماعــی 
هنرمنــد در حــال وقــوع بــوده چــه میــزان اســت. 

٣. روش پژوهش
پژوهــش در ایــن مقالــه از نــوع کیفــی و روش انجــام آن توصیفــیـ   تحلیلــی اســت، زیرا «تحقیق 
کیفــی ارتبــاط خاصــی بــا مطالعــۀ  روابــط اجتماعــی دارد» (فلیــک، ١٣٩٢: ١٣) و «هــدف از 
ــم واقعیــت و شــناخت، توصیــف و گاهــی  ــه عال ــی، نزدیک شــدن ب انجــام پژوهش هــای کیف
ــو، ١٣٩٠: ٩٩).  ــون اســت» (بیچرانل ــای گوناگ ــه روش ه ــا ب ــا از دل پدیده ه ــریح پدیده ه تش
شــیوۀ گــردآوری اطالعــات، کتابخانــه ای و بــا اتــکا بــه اســناد مکتــوب و مصــّور مربوط بــه تاریخ 
سیاســی ـ اجتماعــی دورۀ زندگــی بهــزاد (اواخــر قــرن ١٣ و نیمــۀ اّول قــرن ١۴ ھ.ش.) و نیــز 
آثــار اوســت. در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا آثــار ایــن هنرمنــد بــا ترکیبــی از روش هــای راهبــردی، 

بــا تأکیــد بــر رویکــرد بازتــاب، تحلیــل و تفســیر شــوند.
مبنــای گــردآوری یافته هــا در ایــن مقالــه، کتاب «شــرح احوال حســین بهــزاد»، اثــر ابوالفضل 
میربهاســت، زیــرا ایــن کتــاب، مشــتمل بــر مصاحبــۀ مســتقیم و جامــع بــا بهــزاد درخصــوص 
زندگــی و آثــار اوســت. پرســش اصلــی مقالــه آن اســت کــه شــرایط اجتماعــی دورۀ بهــزاد چــه 
بــوده و بــر زندگــی او چــه تأثیــری گذاشــته و در آثــار هنــری وی بــه چــه میــزان بازتــاب یافتــه 
اســت؟ بدین منظــور ضمــن بررســی تحــوالت اجتماعــی دورۀ یادشــده و حــوادث زندگــی بهزاد، 
ــه  ــد ک ــه روش هدفمن ــا ب ــوند. نمونه ه ــاختاری می ش ــی و س ــل مضمون ــری وی، تحلی ــار هن آث
«گاهــی آن را نمونه گیــری قضاوتــی نیــز می نامنــد» (ســفیری،  ١٣٨٧: ۵٩) انتخــاب شــده  اند 

تــا مصادیقــی از بازتــاب شــرایط اجتماعــی در آثــار هنــری هنرمنــد را نشــان دهنــد. 

۴. یافته ها
۴‑١. شرایط سیاسیـ  اجتماعی ایران در اواخر سدۀ ١٣ و نیمۀ اّول سدۀ ١۴ ھ.ش.

ــود  ــی ب ــزرگ جهان ــاز قدرت هــای ب ــدان تاخت و ت ــران در ســده های ١٣ و ١۴ شمســی، می ای
ــرل  ــران را تحــت کنت کــه عمــًال سیاســت، اقتصــاد و دیگــر شــالوده های نظــام اجتماعــی ای
داشــتند. عملکــرد دســتگاه های حکومتــی ایــران در مقابــل نفــوذ قدرت هــای بــزرگ، اثــرات 
فراوانــی بــر تحــوالت اجتماعــی ایــران بــه جــای گذاشــت. در ایــن دوران، حکومت هــای ایــران 
دچــار انحطــاط سیاســی، اقتصــادی و نظامــی شــدند، زیــرا منابــع طبیعــی فــراوان، موقعیــت 
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خــاص ایــران، ضعــف حکومــت داخلــی و افزایــش قــدرت روس و انگلیــس و بعدهــا آلمــان و | د

امریــکا، موقعیــت مســاعدی بــرای دخالــت خارجیــان ایجــاد کــرده بودنــد.
ــه  ــران صحن ــس، ای ــع روس و انگلی ــل مناف ــت تقاب ــه عل ــی دوم، ب ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ت
زورآزمایــی سیاســی ایــن دو قــدرت بــود. ضعــف زمامــداران ایــران و ســهل انگاری در ادارۀ 
ــل شــود.  ــانده تبدی ــی دست نش ــه رژیم ــم ب ــه تشــکیالت حاک ــی باعــث شــد ک ــور مملکت ام
همچنیــن دولت هــای بیگانــه بــرای تــداوم حکومــت مطلقــۀ خــود، قدرت هــای شــرق و غــرب 
ــع  ــران آزاد گذاشــتند و مان ــی و ســلطۀ اســتعماری خویــش در ای ــاراج ثروت هــای مل را در ت
رشــد سیاســی کشــور شــدند. «دولــت مرکــزی کــه از جانــب اشــغالگران خطــری بــرای خــود 
احســاس نمی کــرد، بــه وســیلۀ امتیــازات مختلــف، راه نفــوذ آنــان را در کشــور همــوار می کــرد 
و اصــوًال دولتــی بــه نــام دولــت مرکــزی فقــط بــه علــت رقابــت دو دولــت اشــغالگر، تنهــا بــه 
زندگــی انگلــی خــود ادامــه مــی داد. به دلیــل ضعــف دولــت، بازرگانــان خارجــی، بــازار داخلــی 

را تحــت کنتــرل خویــش در آوردنــد» (میراحمــدی، ١٣۶۶: ١۶). 
رقابــت سیاســی ـ  نظامــی روس و انگلیــس، کشــور آلمــان را بــر آن داشــت کــه روش هــای 
ــر ورود  ــرف دیگ ــد. از ط ــت کن ــران تقوی ــی در ای ــق بازرگان ــش را از طری ــعه طلبی خوی توس
هیأتــی امریکایــی به عنــوان مشــاور مالــی ایــران در ســال ١٢٩٠ شمســی، نفــوذ و دسترســی 

ــه منابــع سرشــار ایــران را آســان تر کــرد.  امریــکا ب
در کودتــای ١٢٩٩ شمســی، بــا روی کار آمــدن رضاخــان، حکومــت اســتبدادی وی آغــاز 
شــد. در ایــن دوره اراضــی کشــاورزی بســیاری مصــادره شــد و بــه رضاشــاه اختصــاص یافــت. 

دهقانــان در فقــر زندگــی می کردنــد و از ســواد و حداقــل خدمــات پزشــکی محــروم بودنــد.
پــس از جنــگ جهانــی دوم و اعــالم بیطرفــی ایــران، کشــور توســط متفقیــن اشــغال شــد و 
تــا خاتمــۀ جنــگ و پیــروزی متفقیــن در ســال ١٣٢۴ شمســی در اشــغال نظامــی بــود. در ایــن 
میــان مــردم به دلیــل تصــرف امکانــات و منابــع اقتصــادی کشــور توســط اشــغالگران، بــا کمبود 
و گرانــی شــدید مــواد غذایــی رو بــه رو شــدند، به طــوری کــه جمــع زیــادی در اثــر گرســنگی یــا 

ســوءتغذیه جان ســپردند. 
همچنیــن مســائلی ماننــد مصــادرۀ خواربــار و دام هــای دهقانــان ایرانــی بــه وســیلۀ 
اشــغالگران یــا احتــکار کاال بــه وســیلۀ تجــار و اســتثمارگران ایرانــی کــه بــه علــت جنــگ اتفــاق 
می افتــاد، خرابی هــای ناشــی از جنــگ، ناامن بــودن جاده هــا و نبــود وســایل ارتباطــی دیگــر، 
ــران،  ــتان ها، کاهــش صــادرات ای ــات در اس ــدم پرداخــت مالی ــزی و ع ــت مرک ضعــف دول
ــاج،  ــان و ســایر مایحت ــۀ خالــی کشــور، عــدم کشــت زمین هــا، چندبرابرشــدن قیمــت ن خزان
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|د قحطــی، گرســنگی و شــیوع بیمــاری باعــث شــدند کــه قســمت هایی از کشــور غیرمســکونی 

شــود. دولــت بــه مــرز ورشکســتگی رســیده بــود و حقوق هــا پرداخــت نمی شــد. جدی تریــن 
ــان  ــود. در شــهریور ١٣٢١ شمســی، قیمــت ن ــان ب ــود ن ــران، کمب ــود زمــان جنــگ در ای کمب
ــا آرد الک شــده بــرای  گــران و کیفیــت آن بســیار بــد بــود. «نانواهــا آرد را الــک می کردنــد؛ ب
ثروتمنــدان نــان می پختنــد و بــرای بقیــۀ مــردم، آرد را بــا خــاک اّره، ماســه، خاکســتر و خــاک 
مخلــوط می کردنــد. حاصــل ایــن اوضــاع، پریشــانی وضــع معیشــت و زندگــی طبقــات 
متوســط و پاییــن شــهرها در خــالل جنــگ جهانــی دوم و پایین رفتــن ســطح زندگــی آنــان بــود. 
ــه شــهری، راههایــی بــرای کســب ثــروت در شــرایط  بازرگانــان عمــده، داللهــا و طبقــات مرفّ
ــود ســخت آســیب  ــوّرم و کمب ــردم از ت ــودۀ م ــه ت ــد، در حالی ک ــدا کردن بحــران اقتصــادی پی

ــد و نابرابــری درآمدهــا افزایــش یافــت» (فــوران، ١٣٧٧: ٣٩٨). دیدن
۴‑٢. شیوع فقر، قحطی و بیماری

قحطــی ســال ١٣٣۶هـــ.ق./١٢٩٧ھ.ش. کــه در زمان ســلطنت احمدشــاه قاجار بــروز کرد، از 
نظــر شــدت و عمومیــت، دومیــن قحطــی ایــران در ســدۀ ســیزدهم ھ.ش. محســوب می شــود. 
عمــق فاجعــۀ ایــن قحطــی چنــان اســت کــه تــا ســال ها در گوشــه وکنار کشــور، ســالخوردگانی 
بودنــد کــه بــه مناســبت درک زمــان قحطــی یادشــده، مشــاهده ها و شــنیده های خــود را از ایــن 
فاجعــۀ هولنــاک کــه از آن به عنــوان «ســال مجاعــه١» و نیــز «ســال دمپختکــی» یــاد می شــد، 

حکایــت می کردنــد. 
قحطــی ســال های ١٣٢٠ تــا ١٣٢٤ شمســی کــه از مهم تریــن عــوارض جنــگ جهانــی دوم 
بــود و بــه علــت خشکســالی یــا رویدادهــای جنگــی و رســاندن آذوقــه بــه قــوای بیگانــگان در 

ایــران اتفــاق افتــاده بــود، ســبب بیماری هــای مســری و خانمان ســوز شــد.
در فروردیــن ١٣٢١ شمســی، دولــت کــه بــه تنگنــای مالــی شــدیدی دچــار شــده بــود، موافقت 
مجلــس شــورای ملــی را بــرای انتشــار یــک میلیــارد اســکناس جدیــد کســب کــرد. «تصویــب ایــن 
درخواســت دولــت، آثــار نامطلوبــی بــر اذهــان عمومــی گذاشــت و به عنــوان نشــانه ای از تضعیــف 
واحــد پــول ملــی تلقــی شــد. در ایــن میــان محتکــران و ســودجویان نیز بیکار ننشســتند و بــا اغتنام 
فرصــت، بیــش از پیــش بــه باالبــردن بهــای کاالهــا و مایحتــاج عمومــی پرداختنــد. ســرعت تأثیــر 
روانــی انتشــار اســکناس بــه حــدی بــود کــه فقــط در ظــرف ٢٠ روز، قیمــت اکثــر کاالهــای مــورد 
نیــاز عمومــی تــا ۵٠ درصــد و حتــی بیشــتر ترقــی کــرد» (کتابــی، ١٣٨۴: ۵٨ ‑ ۵٩). کمیابــی 
ــه و خواروبــار در ســال های پــس از شــهریور ١٣٢٠ شمســی، معلــول علــل و عوامــل متعــددی  غلّ

١. مجاعه: به معنای گرسنگی (فرهنگ معین)
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ــه در اواخــر ســلطنت | د بــود کــه مهم تریــن آنهــا عبــارت بودنــد از کمبــود کلــی تولیــد و عرضــۀ غلّ

ــر صنعتی شــدن، مجبورکــردن  ــد بیــش از حــد ب ــه تأكی ــه دالیــل مختلــف و ازجمل رضاخــان ب
ــۀ خــود بــه دولــت بــه بهایــی نــازل و تــالش نامعقــول  مالــکان و زارعــان بــه تحویــل مــازاد غلّ
بــرای صادرکــردن غــلّات بــه خــارج از کشــور بــرای تحصیــل ارز و توســعۀ صنایــع. بیــن عوامــل 
یادشــده، نقــش نیروهــای اشــغالگر در ایجــاد و تشــدید کمیابــی ارزاق در ایــن ســال ها بســیار مهم 
بــود و نابودکــردن ارزاق توســط نیروهــای اشــغالگر در شــرایطی صــورت می گرفــت کــه شــمار 

زیــادی از مــردم از فــرط گرســنگی جــان می ســپردند. 
۴‑٣. حسین بهزاد، مولود زمانه

حســین بهــزاد (١٢٧٣ ـ ١٣۴٧هـــ. ش) شــیوۀ هنــری تــازه ای بــه هنــر نگارگــری ایــران عرضــه 
ــه  ــود. بهــزاد در هفت ســالگی ب ــه اصفهانــی، قلمدان ســاز ماهــری ب داشــت. پــدرش فضل الل
ــدک روزی دو  ــتمزد ان ــا دس ــد. او ب ــپرده ش ــاز س ــی قلمدان س ــه کارگاه مالعل ــدر ب ــۀ پ توصی
شــاهی، کار را در آن کارگاه شــروع کــرد. کمــی بعــد مــرض وبــا، بهــزاد را یتیــم کــرد. مــادرش 
نیــز، بــه دنبــال مــرگ پــدر ازدواج کــرد و بهــزاد گرفتــار درد بی پــدری و نبــود مهــر مــادری و 

مشــکالت عدیــدۀ ناپــدری شــد. 
درد یتیمــی و بی پناهــی و زندگــی تلــخ، بــه قــدری بــر روح بهــزاد اثــر گذاشــته بــود کــه در 
ســالخوردگی گفــت: «طفلــی کــه بی پــدر اســت یتیــم اســت. در درون دلــش دردی دارد، امــا 
نمی دانــد ایــن درد از کــدام گوشــۀ قلــب او اســت. می گوینــد بچــه ای کــه پــدر نــدارد، تکیــه گاه 
ــان  ــد و از می ــت می افت ــك آف ــا ی ــا ب ــاد، ی ــك وزش ب ــا ی ــرزان اســت و ب ــدارد، سســت و ل ن
مــی رود. مــن هــم حالــم همین طــور بــود. پــدر نداشــتم، سســت و لــرزان و دل شکســته بــودم. 

همیشــه دریایــی از اشــك در چشــمهایم مــوج مــی زد» (میربهــا،١٣۵٠: ٨٢). 
ــگار  ــه شــاگردی میرزاحســن پیکرن ــه مــدت ١٠ ســال ب ــی، ب ــزاد بعــد از فــوت مالعل به
درآمــد و بــا روزی یــک ِقــران دســتمزد ادامــۀ کار داد. بهــزاد در ایــن کارگاه کم کــم شــهرت پیــدا 
کــرد و کار میرزاحســن نیــز بــاال گرفــت. ناصری پــور می نویســد: «در ١٢ ســالگی همــۀ اهــل 
ــن  ــگار خــوش مزّی ــه نقش ون فــن او را می شــناختند و هرکــس کــه می خواســت قلمدانــی را ب
کنــد ... از میــرزا کــه خــود اســتاد و صاحــب کارگاه بــود می خواســت کــه تنهــا حســین روی آن 

ــور، ١٣٨٣: ١۶).  ــد» (ناصری پ قلمــدان کار کن
در حــدود ســال ١٢٩۵ ھ.ش. وی بــه بیمــاری ســختی مبتــال شــد و ایــن بیمــاری باعــث 
شــد کــه دوبــاره بــه خانــۀ مــادری بازگــردد و حتــی تصمیــم بــه خودکشــی گرفــت. امــا روزی 
کــه ایــن تصمیــم را می گیــرد، فتوح الســلطنه افشــار بــرای ســفارش کار بــه دیــدارش می آیــد 
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|د ــودی،  ــد. بهــزاد پــس از بهب ــرد و مــداوا می کن ــزل خــود می ب ــه من ــا دیــدن حالــش، او را ب و ب

ــرای  ــرد کــه فتوح الســلطنه ب ــه دســت می گی مصّور ســازی یــک نســخه از اشــعار نظامــی را ب
ــوم، بهــزاد را  ــی نامعل ــا در آنجــا به دلیل فــروش آن، همــراه بهــزاد عــازم تفلیــس می شــود؛ ام
تنهــا می گــذارد و بــه کشــور دیگــری مــی رود. بهــزاد در کشــوری غریــب درمانــده می شــود، امــا 
بــا کمــک یــک فــرد، هــر روز تعــدادی نــگاره ترســیم می کنــد و بــا درآمــد آن، هزینــۀ بازگشــت 
ــاز می گــردد. پــس از برگشــت، حجــره ای در شــمس العماره  ــد و ب ــران را فراهــم می کن ــه ای ب
ــفارش  ــرای س ــار، ب ــر درب ــک، وزی ــود. صدرالممال ــه  کار می ش ــغول ب ــد و مش ــاره می کن اج
مصّورســازی چنــد نســخۀ خطــی بــه حجــرۀ وی می آیــد و بهــزاد بــه مــدت یــک ســال مشــغول 
ترســیم آنهــا می شــود. ظاهــراً بهــزاد حق الزحمــۀ ایــن نســخه را نیــز دریافــت نکــرده اســت.

همزمــان بــا همیــن سال هاســت کــه هــزاران نفــر از مــردم در اثــر قحطــی جــان می دهنــد. 
ســال های قحطــی بــرای بهــزاد بســیار رنــج آور و دردنــاک بــوده و از آن بدتــر بی توجهــی 
ــی را  ــال دمپختک ــر س ــد: «مگ ــه می گوی ــت، چنانچ ــرده اس ــر می ک ــدان وی را آزرده ت ثروتمن
کســی فرامــوش می کنــد کــه یــک عــده از مالــکان برنجهــا را آن قــدر نــگاه داشــتند تــوی انبارهــا 
ــد،  ــه می افتادن ــان و کوچ ــط خیاب ــفند وس ــل گوس ــردم مث ــت م ــند؛ آن وق ــر بفروش ــا گران ت ت
می مردنــد و اینهــا عیــن خیالشــان نبــود. بعــد آن برنجهــا تــوی انبارهــا کــرم گذاشــت. همــان 
برنجهــا را کــه شپشــه داشــت و پــر از کــرم بــود، همان طــور ســر بــازار و گذرهــا تــوی دیگهــای 
بــزرگ می دادنــد می پختنــد و می فروختنــد بــه مــردم. هــر کــس از گرســنگی می خریــد و 
می خــورد، می رفــت منــزل، شــکمش بــاد می کــرد و می مــرد. یــک عــده را هــم آن مفتخورهــا 
این طــور کشــتند» (میربهــا، ١٣۵٠: ١٠٣). ایــن مشــاهدات از وضــع اســفبار مــردم در دوران 
قحطــی، روح هنرمنــد را بــه درد مــی آورد، چنان کــه ســال ها بعــد بهــزاد صحنه هایــی از ایــن 

وقایــع را بــه تصویــر کشــید (نــک تصاویــر١٠‑١٢).
بنــا بــر گفتــۀ بهــزاد، آنچــه باعــث تحــول در شــیوۀ کارش شــد، ســفر بــه پاریــس و مطالعــۀ 
آثــار موزه هــای آن بــود. «ایــن ســفر ســرآغاز طلــوع مــن بــود. مــن در ایــن مســافرت شــکفته 
ــازه ای  ــور ت ــن پــس شــور و احســاس نوظه شــدم و خــود را شــناختم و پنجه هــای مــن از ای
یافــت» (هنــر و مــردم، ١٣۴۴: ۴۴). بهــزاد تــا پیــش از ایــن ســفر، در شــیوه و ســبک نگارگری 
تی تبحــر یافتــه بــود و ایــن ســفر از آن جهــت اهمیــت دارد کــه بــه گفتــۀ خــودش، باعــث  ســنّ
ایجــاد خالقیــت و نــوآوری در آثــارش شــد. «در پاریــس ایــن نتیجــه را از مطالعاتــم در مــوزۀ 
لــوور و گیمــه گرفتــه بــودم کــه بایــد ســبکی تــازه در نقاشــی ابــداع کنــم کــه مخصــوص خــودم 
ــه  ــدون اینک ــم، ب ــظ بکن ــم حف ــی را ه ــل ایران ــم و اصی ــال آن ســبك قدی ــن ح ــد؛ در عی باش
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از روش اســتادان بــزرگ زمــان صفویــه تقلیــد کــرده باشــم» (میربهــا،١٣۵٠: ١٣٢). بعدهــا | د

هنــگام گشــایش نمایشــگاه آثــار بهــزاد در پاریــس، شــخصیت های مشــهوری همچــون   هانــری 
ــر اســالمی مــوزۀ  ماســه، خاورشــناس مشــهور فرانســه و ژان داویــد ویــل، رئیــس بخــش هن
لــوور حضــور داشــتند و بــا اظهــار نظــر و مقاالتــی کــه دربــارۀ آثــار وی نوشــتند، باعــث افزایش 

شــهرت بهــزاد در داخــل و خــارج کشــور شــدند.
پــس از ایــن ســفر، حســینعلی اســفندیاری کــه بــا بهــزاد و پــدرش دوســتی خانوادگــی داشــت، 
از وی خواســت تــا رباعیــات خیــام را برایــش مصــّور کنــد. اســفندیاری می نویســد: «چــون بهــزاد 
خیامیســت بــود و مرتــب رباعیــات وی را زمزمــه می کــرد، فکــر کــردم او را تشــویق کنــم بــرای 
رباعیــات خیــام مینیاتورهایــی بــا در نظر گرفتــن مفاهیم آن بکشــد. روزی در حضور شــاگردانش 
ایــن فکــر را بــا او در میــان نهــادم و از او خواهــش کــردم طبــق قــراردادی کــه بــا هــم داریــم، وقــت 
خــود را مصــروف ســاختن ایــن مینیاتورهــا کنــد» (اســفندیاری، ١٣۵٣: ٣۵). نگاره هــای بهــزاد 
بــرای اشــعار خیــام، نــه تنهــا بــر خــالف شــیوه های نگارگــری گذشــته، تصویرســازی بــرای یــک 
نســخۀ خطــی نبــود، بلکــه نمایانگــر تحــول ســبک و شــیوۀ کار وی پــس از بازگشــت از پاریــس 
محســوب می شــد. اســفندیاری ایــن آثــار را کــه حــدود ۵٠ اثــر بــود، در نمایشــگاهی در کتابخانــۀ 
کنگــرۀ امریــکا در واشــنگتن در ســال ١٣٣۶ شمســی دو مرتبــه بــه نمایــش گذاشــت کــه مــورد 
اســتقبال اهالــی فرهنــگ و هنــر و صاحبنظرانــی همچــون آرتــور پــوپ و ریچــارد اتینگهــاوزن قرار 
 گرفــت. اســفندیاری مجموعــۀ رباعیــات خیــام را پــس از فــوت بهــزاد منتشــر کــرد و از ایــن رو 

بهــزاد هیــچ ســهمی از آن را دریافــت ننمــود. 
بهــزاد پــس از بازگشــت از پاریــس، بــا پیشــنهاد ملک الشــعرای بهــار، برای اســتخدام بــه وزیر 
فرهنــگ معرفــی و ابتــدا در ادارۀ کل باستان شناســی مشــغول و ســپس بــه ادارۀ کل هنرهــای زیبــا 
ــوان اســتاد مشــغول  ــران و پســران، ســال ها به عن منتقــل شــد. پــس از تأســیس هنرســتان دخت
تدریــس بــه هنرجویــان شــد. بهــزاد مدتهــا از بیمــاری رنــج می بــرد و دو مرتبــه بــرای درمــان بــه 
خــارج اعــزام شــد، ولــی ســرانجام بــر اثر شــدت بیمــاری، در ســال ١٣۴٧ھ.ش. چشــم از جهان 

فروبســت و در گورســتان ابــن بابویــه شــهر ری بــه خــاک ســپرده شــد.
۴‑۴. تأثیر عوامل اجتماعی بر شخصیت بهزاد

شــرایط ســخت زندگــی حســین بهــزاد از دوران کودکــی و بــا مــرگ پــدرش شــروع شــد کــه 
خــود متأثــر از مشــکالت ناشــی از عوامــل اجتماعــی بــود و ســپس حــوادث سلســله واری کــه 
در زندگــی شــخصی و اجتماعــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم کــرد، از وی شــخصیتی خــاص بــا 

ویژگی هــای مثبــت و منفــی ســاخته بــود کــه عبــارت بودنــد از: 
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|د «توجــه بــه محرومــان و تعــارض بــا ثروتمنــدان»: بهــزاد کــه خــود طعــم فقــر و رنــج را 

چشــیده بــود، نســبت بــه فقــرا و نیازمنــدان و ضعفــا، بســیار حســاس بــود. «بهــزاد آنچــه بــه  
ــراط  ــان اف ــن راه چن ــی در ای ــرد و گاه ــان می ک ــتگیری از بینوای ــی آورد، صــرف دس دســت م
اق زاده، ١٣٩١: ۶۴). بهــزاد در قلــب خــود نســبت  می نمــود کــه خــود معطــل می مانــد» (رزّ
بــه ثروتمنــدان ســرد و بی اعتنــا بــود و به طورکلــی آنهــا را از زندگــی خــود می رانــد، مگــر اینکــه 

ــت قلــب و نوعدوســتی احســاس می کــرد. در آنــان اثــری از رقّ
«موضــع علیــه بیگانــگان»: بهــزاد بــا وجــود وضعیــت مالــی نابســامان، حاضــر بــه نقاشــی 
بــا مضمــون ســتیز بــا ایــران، حتــی در مقابــل دســتمزد بســیار نبــود: «چنــد روز پیــش ســفیر 
کبیــر..... بــه منــزل اســتاد بهــزاد رفته و ضمن تماشــای مقــداری از کارهــای او از وی خواهش 
ــزرگ  ــو ب ــك تابل ــی را در ی ــکندر مقدون ــکل اس ــه، ش ــی معتناب ــل مبلغ ــه در مقاب ــد ک می کن
درحالی کــه تخــت جمشــید را آتــش زده و فاتحانــه ســوار بــر اســب اســت، بــرای وی رســم 
کنــد. بهــزاد پاســخ می دهــد کــه حاضــر اســت برابــر همــان مبلــغ را بــا یــك تابلــو نفیــس در 
حالی کــه شاهنشــاه بــزرگ هخامنشــی را در موقــع فتــح ســارد نشــان می دهــد برایــش بســازد و 
بــه رســم یــادگار ارســال دارد» (میربهــا، ١٣۵٠: ۶۶). پــس از ایــن واقعــه، بهــزاد تابلــوی ایــوان 
مدائــن را ترســیم کــرد کــه در آن، «والریــن» در مقابــل «شــاپور» زانــو زده اســت (تصویــر١).

تصویر1. ایوان مدائن، حسین بهزاد، تاریخ اثر نامعلوم، مأخذ: نگارنده

«عطــف توجــه بــه وقایــع و مســائل جامعــه»: بهــزاد همزمــان بــا واقعــۀ ملی شــدن صنعــت 
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نفــت، چندیــن تابلــو دربــارۀ ایــن موضــوع بــا نامهای «فقــر نفت»، «طــالی ســیاه» و «صاحبان | د

زر» ســاخته اســت. ایــن تابلوهــا کــه اغلــب بــر روی زمینــۀ ســیاه نقاشــی شــده  اند، فقرایــی را با 
لباس هــای منــدرس نشــان می دهنــد کــه در کنــار دکلهــای نفــت کــه در حــال فوران انــد نمایــش 
داده شــده اند، در حالی کــه خــود هیــچ بهــره ای از ایــن ســرمایۀ ملــی نبرده انــد. همچنیــن تعــداد 
ــج حاصــل از قحطــی ترســیم کــرده کــه همگــی نشــان  ــر و رن ــا موضــوع فق ــو ب دیگــری تابل

دهنــدۀ حساســیت و توجــه هنرمنــد بــه مســائل جامعــه اســت. 
ــود و  ــه بهره مندی هــای مــادّی»: «پــول در زندگــی بهــزاد وســیلۀ ارتــزاق ب «بی اعتنایــی ب
هیچ وقــت نتوانســت بیــش از ایــن دربــارۀ آن امتیــازی قائــل شــود و شــاید ازاین روســت کــه 
هرگــز اندوختــه ای نداشــت تــا طــوری ترتیــب دهــد کــه روزی بــه غــم بی پولــی گرفتــار نشــود. 
شــاید ایــن هنرمنــد بــزرگ کــه از دوران کودکــی بــه کار اشــتغال داشــت، در قــرون اخیــر بیــش 
اق زاده، ١٣٩١: ۶٣). از هــر هنرمنــد دیگــری از راه هنــر خــود پــول بــه دســت آورده باشــد» (رزّ

«نرمخویــی در عیــن زودرنجــی»: از دیگــر تأثیــرات وقایــع زندگــی فــردی و اجتماعــی بــر 
شــخصیت بهــزاد، زودرنجــی او بــود، طــوری کــه بــا کوچکتریــن نامهربانــی دوســتان، ســخت 
دلگیــر می شــد کــه اغلــب آن را آشــکار نمی کــرد و حتــی بــه آنهــا کــه بارهــا بــه وی صدمــه و 
ــرد و از تیمارشــان  ــت می ک ــد محب آزار رســانیده و از راه و رســم دوســتی خــارج شــده بودن

دریــغ نداشــت، گرچــه گاهــی نیــز به شــدت برآشــفته می شــد.
۴‑۵. بازتاب شخصیت بهزاد در نظر متفکران

و  زمان  آن  اجتماعی  سخت  بسیار  شرایط  و  بهزاد  زندگی  در  زیاد  بسیار  نامالیمات  به رغم 
تأثیرات ناگوار بر روح و جان وی، به دلیل داشتن باطنی آزاده، مورد توجه شخصیت های ادبی 
بزرگ ایرانی زمان خود همچون ملک الشعرای  بهار، همایی، نفیسی و جمالزاده قرار گرفت، 
تا جایی که برخی از ایشان اشعاری در وصف وی و آثارش سرودند. همچنین در زمانی که از 
نظر هنری به اوج رسیده بود، مورد توجه برخی از شخصیت های شرق شناس غربی همچون 
اتینگهاوزن، ژرژ مارسه و ژان کوکتو قرار گرفت. ژان کوکتو در مورد شخصیت هنری وی گفته 
است: «بهزاد پیام آور افسونگری است از مشرق زمیِن داستان سرا. اگر همیشه مشرق زمین با 
قصه های شیرین هزار و یک شب و کاخهای کهن افسانه ای و کنیزکان سیاه چشم ماهرویش 
برای ما داستان می گفته، این بار مردی با موهای سپید و چشمان نافذ و اندامی تکیده، به یاری 
خطوط و رنگ های سحرآمیز، نقش های افسون کننده ای در مقابل دیدگان ما گشوده است. 
بدون شک در عرصۀ هنر مینیاتور قرن ما از جهت قدرت طرح و رنگ آمیزی، تنها یک استاد 

وجود دارد و او «حسین بهزاد»، هنرمند ایرانی است» (ناصری پور، ١٣٨٣: ٢٩).
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|د ۵. تحلیل بازتاب دغدغه های فردی و مسائل اجتماعی در آثار بهزاد 

ــوده اســت.  ــج آور توده هــای مــردم ب ــرای درک احساســات رن ــدی مســتعد ب ــزاد هنرمن به
تحــوالت در مضمــون و در ســاختار آثــار بهــزاد نشــان می دهنــد کــه وی آینــۀ شــرایط زمــان 
خــود بــوده و بدرســتی آنهــا را در زبــان هنــر بازتــاب مــی داده کــه در اغلــب آثــارش هویداســت. 

۵‑١. تحلیل مضامین در آثار بهزاد
ــزاد  ــت به ــر اهمی ــر کشــیده اســت. آنچــه ب ــه تصوی ــدد و متنوعــی را ب ــن متع ــزاد مضامی به
به عنــوان هنرمنــدی مبــدع و صاحــب ســبک می افزایــد، اســتفاده از مضامیــن جدیــدی اســت 
کــه تــا آن زمــان یــا ســابقه نداشــته یــا کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده اســت. عمــدۀ مضامیــن بهــزاد 
را «مضامیــن ادبــی، زندگــی روزمــّره، مضامیــن تغّزلــی و مضامیــن متأثــر از شــرایط سیاســی ـ 
اجتماعــی پیرامــون وی» تشــکیل می دهنــد کــه بــا تحلیــل نمونه هایــی آنهــا را شــرح می دهیــم: 

۵‑٢. مضمون ادبی
بهــزاد همچــون دیگــر نگارگــران ، بــه تصویرگــری مضامیــن ادبیــات فارســی عالقه منــد 
ــی،  ــه نظام ــران از جمل ــزرگ ای ــاعران ب ــعار ش ــری اش ــرای تصویرگ ــددی ب ــار متع ــوده و آث ب
فردوســی، مولــوی، حافــظ و ســعدی رقــم زده اســت. امــا آنچــه حســین بهــزاد را در پرداختــن 
ــه اشــعار  ــرد وی ب ــد، رویک ــز می کن ــدان پیشــین متمای ــی از ســایر هنرمن ــه موضوعــات ادب ب
خیــام اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در طــول تاریــخ نگارگــری، عمدتــاً شــاهنامۀ 
نظــر نگارگــران بــوده  فردوســی و خمســۀ نظامــی به عنــوان دو منبــع اصلــی آثــار هنرمنــدان مدّ
ــان  ــم و بی ــق عال ــد از حقای ــا پرسشــگری هنرمن ــام ب ــات خی ــی تصویرگــری رباعی اســت، ول
بی وفایــی و گــذر از مظاهــر دنیــا کــه اغلــب رویکــردی منفــی بــه جهــان دارد، ســابقه نداشــته 
اســت. شــرایط ســخت زمانــه و تلخــی بیــش از حــدّ زندگــی دوران کودکــی و نوجوانــی، زمینــۀ 
ــا  ــا را ب ــد و آنه ــی یاب ــاط درون ــام ارتب ــا اشــعار خی ــا ب ــود ت ــزاد ایجــاد کــرده ب مناســبی در به
احساســی قــوی مصــّور کنــد. تطابــق روحیــۀ بهــزاد بــا اشــعار خیــام آن قــدر زیــاد اســت کــه 

ــام باشــد. چنیــن می نمایــد کــه آثــارش ترجمــان مســتقیم اشــعار خی
نگاره هــای بهــزاد از اشــعار خیــام را می توانیــم در دو گــروه تحلیــل کنیــم: گــروه نخســت از 
ایــن نگاره هــا، بــه ســفارش عالقه منــدان بــه آثــار وی انجــام شــده اند و چنــدان معلــوم نیســت کــه 
م اســت، در ایــن دســته  رابطــۀ اشــعار بــا ایــن نگاره هــا به درســتی برقــرار شــده باشــد. آنچــه مســلّ
از نگاره هــا، بــه نســبت آثــار دیگــر، جنبــۀ فنــی اثــر غالــب اســت. رنگ هــای درخشــان و متنــوع و 
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گاه متضــاد، اســتفاده از عنصــر طــال و ترکیب بندی هــای دقیــق، از ویژگی هــای ایــن گــروه از آثــار | د

خیامــی وی اســت (تصویــر٢). دومیــن گــروه از ایــن نگاره هــا، آثــاری هســتند کــه بــا احساســات 
تنــد و دریافت هــای آنــی ترســیم شــده اند کــه می توانیــم در آنهــا روحیــات خــاص هنــری هنرمنــد 
را مشــاهده کنیــم. ایــن نگاره هــا کــه اغلــب بــه صــورت قلمگیــری و بــا رنگ آمیــزی کّمــی انجــام 

شــده اند، شــخصیت درونــی هنرمنــد را بوضــوح نشــان می دهنــد (تصویــر٣).

تصویر٢. «این قافلۀ عمر عجب می گذرد»(خیام)، تاریخ اثر نامعلوم، منبع: (اسفندیاری، ١٣۴٨: ٩٧)

تصویر٣. «در کارگه کوزه گری کردم رای» (خیام)، تاریخ اثر١٣٣٢، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١٢٨)
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|د ۵‑٣. مضمون تغّزلی

در آثار تغّزلی بهزاد اغلب شخصیت اصلی اثر دختری جوان است که صحنه گردان مضمون 
است. بجز تعداد اندکی از نگاره ها که فقط تصویر تک پیکرۀ دختری زیبا در حالتی همچون 
ازی است، سایر نگاره ها تالش دارند که مخاطب را به زوایای پنهان مضمون  نواختن ساز یا طنّ
راهنمایی کنند. به نظر می رسد زندگی تلخ هنرمند و شرایط زیست وی سبب شده بودند تا 
او کمتر به مضامین عاشقانه و تصویرهای عاطفی رمانتیک بپردازد. وجود پیرمردی همراه 
و  رنج ها  از  هنرمند  روح  آرامش  برای  تسکینی  نشانگر  می تواند  او،  آثار  در  جوان  دختر  با 

ت هایی باشد که در کودکی و جوانی متحمل شده است.  مشقّ
یک  متن  در  می گیرند،  قرار  اثر  محور  جوانی که  پسران  و  دختران  بهزاد،  تغّزلی  آثار  در 
مضمون تاریخی یا عبرت انگیز روایت می شوند. نمونۀ چنین آثاری، اثری با عنوان «آن قصر 
که بهرام در او جای گرفت» است که دختر و پسر جوانی، با نمایش احساسی از تعلق خاطر به 
یکدیگر، در حال نگریستن به ویرانه های تخت جمشید نشان داده شده اند. در این تصویر، دختر 

با اشاره به این ویرانه، پسر جوان را نسبت به بی وفایی دنیا آگاه می کند (تصویر۴).

تصویر۴. «آن قصر که بهرام در او جای گرفت»، تاریخ اثر ١٣٢٢، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١١٨) 



ــ ارتباطات ٢١٠ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
۵‑۴. مضمون زندگی روزمّره و اجتماعی| د

در طــول تاریــخ نگارگــری، موضوعــات آثــار برگرفتــه از منابــع ادبــی، تاریخــی، مذهبــی و علمــی 
بوده انــد و معمــوًال انتخــاب موضوعــات نیــز بــر اســاس برنامه ریــزی کارگاه های ســلطنتی صورت 
می گرفتــه و نگارگــران در قالــب مکتبــی خــاص در هــر دوره، بــا هماهنگــی ســایر هنرمنــدان در 
کارگاه هــای ســلطنتی بــه تصویرگری ایــن آثار می پرداختند. بدین جهت مســائل مــردم و خصوصاً 
مشــکالت آنهــا، بســیار انــدک در خــالل برخــی از آثــار دیــده می شــود. این درحالی اســت کــه بهزاد 

در رویکــردی متفــاوت، توجــه خاصــی بــه حــاالت و رفتارهــای اجتماعــی مــردم کــرده اســت.
زندگــی اجتماعــی مــردم یــا حالتهــای فردی اشــخاص که معمــوًال از نــگاه هنرمندان پوشــیده 
ا بــا َمشــکی بــر دوش، چوپــان  بــود، مــورد توجــه بهــزاد بــوده اســت. وضوگرفتــن پیرمــردان، ســقّ
در حــال نی نــوازی، زنــان و مــردان در حــال کارکــردن و ... مقاطعــی از احــوال فــردی یــا زندگــی 
اجتماعــی بودنــد کــه می توانســتند دســتمایۀ آثــار وی شــوند (تصویــر۵). همچنیــن مضامینــی 
برگرفتــه از آداب و رســوم اجتماعــی همچــون آیین هــای عقد کنــان، رّمالــی یــا فالگیــری، 

ورق بــازی، ســماع دراویــش و ... از مضامیــن مــورد عالقــۀ بهــزاد بوده انــد (تصویــر۶). 

تصویر ۵. «همیشه پاک بود هر که این وضو دارد»، تاریخ اثر ١٣۴٣، محل نگهداری: موزۀ دفینه، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۶۶)
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تصویر۶. عقدکنان، تاریخ اثر ١٣۴۴،  محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۶٧)

۵‑۵. مضمون سیاسیـ  اجتماعی
بهــزاد بــه موضوعــات و مشــکالت اجتماعــی جامعــه حســاس بــود و آثــار متعــددی بــا ایــن 
ــر و قحطــی اســت. وی  ــا موضــوع فق ــار ب ــن آث ــرده اســت. برخــی از ای ــن ترســیم ک مضامی
احساســات و مشــاهدات خــود را از وقایــع تلــخ دورۀ قحطــی بــا بیانــی شــیوا و تأثیرگــذار بــه 
تصویــر کشــیده اســت. برخــی از ایــن تصاویــر بــه صــورت طراحــی (تصویــر٧) و برخــی دیگــر 

ــرا ترســیم شــده اند.  ــته و حالت گ ــای محــدود و خطــوط شکس ــا رنگ ه ب

تصویر٧. قحطی ١٢٩۵ھ.ش (بخشی از اثر)، تاریخ اثر ١٣۴٠، محل نگهداری: موزۀ دفینه، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۵٣و٩٧)
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بهــزاد از واقعــۀ دردنــاک قحطــی، اثــر رنگــی کاملــی ترســیم نکــرده،  چنان کــه در تصویــر٨ نیــز | د

کــه تنهــا نمونــۀ رنگــی بــا موضــوع قحطــی اســت، اثــر را نیمه تمــام رهــا کــرده اســت.

تصویر٨. فقر و قحطی، تاریخ اثر نامعلوم، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١٩۵)

آثــار دیگــری از ایــن گــروه نیــز بــه مضمــون تــاراج ثــروت نفــت بــه دســت قــوای بیگانــه 
ــا  ــا ب ــراض آنه ــردم و اعت ــت م ــا مظلومی ــن نگاره ه ــد. در ای ــاره دارن ــت اش ــردان وق و دولتم

ــر٩). ــده اند (تصاوی ــر ش ــجاعت و صراحــت تصوی ش

تصویر٩. فقر نفت، تاریخ اثر ١٣٣٠، محل نگهداری: مجموعۀ علی جاللی در امریکا، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ٢٢٣)
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|د ۶. تحلیل ساختار و عناصر بصری در آثار بهزاد

 بازتــاب تحــوالت اجتماعــی در آثــار بهــزاد، عالوه بــر انعــکاس آنهــا در مضامیــن، بــه مــدد 
نــوع ســاختار بصــری آثــار وی نیــز محقــق شــده کــه در اینجــا بررســی می شــود:

۶‑١. خط
طراحی، نمایشگر نوع فکر و اندیشۀ هنرمند در هر موضوع است. تاریخ نگارگری نشان دهندۀ 
آن است که خطوط در یک پیوستگی مداوم، برای نمایش اندام های انسانی و سایر اشیا بکار 
برده می شوند. به همین دلیل خط، ضمن هماهنگی با طبیعت و جوهر وجودی اش، دارای 
شخصیتی لطیف و روحانی است. این ویژگی خط در آثار بهزاد، با ترکیبی از شخصیت او و 
رنج زمانه، به نوعی از خط تبدیل شد که در میان نقاشان مشهور جهان، تا حدودی می توانیم 

آن را با خطوط در آثار «دومیه»، نقاش فرانسوی قرن ١٩ میالدی مقایسه کنیم. 
خــط می توانــد بیــان روحیــات هنرمنــد نیــز باشــد، بــه نحــوی کــه «در دســت یــك 
ــی  ــا درشــت و ســنگین. خــط ممکــن اســت حالت ــرزان باشــد ی ــد، بســیار ظریــف و ل هنرمن
ــای  ــودن طرح ه ــگام آزم ــل هن ــرد، مث ــود بگی ــه خ ــرگردان را ب ــا س ــرّدد و جســت وجوگر ی م
مختلــف بــرای رســیدن بــه طــرح اصلــی و نهایــی. خــط بــه صــورت دست نوشــته تــا حــدودی 
نشــان دهندۀ خصلــت و روحیــۀ نویســندۀ خــود اســت و می دانیــم کــه آن لرزش هــای خفیــف 
گاه ذهــن ماســت کــه تحــت تأثیــر  و خــاص بــرای روان شناســان بیانگــر فعالیت هــای ناخــودآ
فشــارهای مختلــف فکــری قــرار دارد» (داندیــس، ١٣٨۶: ٧۵). شــخصیت خطــوط بهــزاد، 
شــخصیتی عاطفــی و در عیــن حــال تلــخ اســت، به خصــوص زمانــی کــه مســتقیماً موضوعاتی 
را از زندگــی تلــخ و رنــج آور مــردم طراحــی کــرده اســت. مــداد در دســت بهــزاد گردش هــای 
دوگانــه ای دارد. گاهــی بــا چرخــش بســیار کــه نشــان دهندۀ شــور و هیجانــی باطنــی اســت و 
ناگهــان بــا فشــار قلــم بــر روی کاغــذ، نقــاط شــدید تیــره ای را ایجــاد می کنــد کــه گاهــی بــه  
صــورت خطــوط متقاطــع و شکســته و گاهــی بــه صــورت نقطه هــای ســیاه دیــده می شــود. در 
آثــار بهــزاد حرکــت «تنــد و کنــد» قلــم، اغلــب به قــدری بــا هیجــان انجــام می شــود کــه تمــام 
احساســات درونــی وی از طریــق ایــن خطــوط آشــکار می گــردد. چنیــن ویژگی هایــی را هــم 
ــم.  ــم مالحظــه کنی ــا مــداد و هــم خطــوط قلمگیری هــای وی می توانی در خطــوط طراحــی ب

در نمونه هایــی از طراحــی  مــدادی بهــزاد کــه مربــوط بــه دوران قحطــی بــوده و برگرفتــه از 
مشــاهدات عینــی او از آن صحنه هــای دلخــراش اســت، ایــن مدعــا اثبــات می شــود. تصویــر 
١٠، تصویــر مــادری اســت کــه فرزنــد مــردۀ خــود را در آغــوش دارد و در میــان عــده ای کــه یــا 
جــان داده انــد یــا در حــال احتضارنــد قــرار دارد. در همــان حــال، مــردی در پیــش زمینــۀ اثــر 



ــ ارتباطات ٢١۴ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
طراحــی شــده کــه بــدون احســاس همــدردی، تماشــاگر آن صحنــۀ دلخــراش اســت. تصویــر | د

١١، مــردی را نشــان می دهــد کــه همســر جــان داده اش را بــرای تدفیــن بــه دوش می کشــد. در 
ایــن اثــر، گروهــی دیگــر نیــز جــان  داده انــد و پــدری هــم از غــم از دســت دادن فرزنــدش فریــاد 
می کشــد. بهــزاد حالــت بشــدت دردنــاک ایــن صحنه هــا را بــا خطــوط مهّیــج و تأکیدهــای 

زیــاد و نیــز حالــت غمنــاک و ناراحــت ایــن افــراد را به خوبــی بــه نمایــش گذاشــته اســت. 

تصویر١٠. قحطی ١٢٩۵ھ.ش.  ، تاریخ اثر١٣۴٠، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع:(ناصری پور،١٣٨٣: ١٢٨)

تصویر١١. قحطی ١٢٩۵ھ.ش. ، تاریخ اثر نامعلوم، محل نگهداری: مجموعۀ نعیم عنقا
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|د در طراحــی دیگــری (تصویــر ١٢) کــه نمایــش اوج قحطــی در ســال ١٢٩۵ ھ.ش. اســت، 

انبوهــی از انســان های در حــال احتضــار در میــان اجســاد نیمه جــان ســگها کــه آنهــا نیــز همچــون 
انســان ها در حــال مــرگ هســتند، طراحــی شــده اند. افــزودن اندکــی رنگ به ایــن اثــر، تأثیرگذاری 
آن را افــزون کــرده اســت. اســتفاده از خطــوط شکســته بــا تنــدی و کنــدی زیــاد و تضــاد لکه هــای 

ســیاه در کنــار رنــگ ســفید ســگها، بــر حالت گرایــی ایــن آثــار افــزوده اســت.

تصویر١٢. قحطی ١٢٩۵ھ.ش. ، تاریخ اثر نامعلوم، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور، ١٣٨٣: ١۴٣)

ــا رنــگ  ــا اســتفاده از قلم مــو و مرکــب ی ــار خطــی بهــزاد ب نــوع دیگــری از طراحــی در آث
اســت. بهــزاد از انــواع قلمگیــری بــا اســتفاده از مرکب هــای ســیاه و قهــوه ای یــا رنــگ ســفید 
بــر زمینــۀ ســیاه کاغــذ به خوبــی اســتفاده کــرده، امــا در عیــن حــال، همــان بیــان حالــت رنــج 
و غــم کــه روح وی را تســخیر کــرده و در آثــار مــدادی او هــم مالحظــه شــد، در ایــن آثــار نیــز 
دیــده می شــود. اثــر بصــری قلم مــو و مرکــب، نســبت بــه مــداد افزون تــر اســت، از ایــن رو در 
ــاک  ــه شــرایط دردن ــا توجــه ب ــد را ب ــار، قلمگیری هــای بهــزاد، هیجــان روحــی هنرمن ایــن آث
بیشــتر نمایــان کرده انــد. در تصویــر ١٣ کــه اثــری نیمه تمــام اســت، بــا توجــه بــه چهــرۀ مــادر 
غمــزده ای کــه فرزنــد از دســت رفتــه اش را در پیــش رو دارد و فریــاد می کشــد، می توانیــم اوج 
حالــت غــم را از طریــق بیــان خطــوط تنــد و شکســته مشــاهده کنیــم. بهــزاد در نــگارۀ ١۴ فقــط 
ــع  بــا اســتفاده از عنصــر خــط و قلمگیری هــای پرهیجــان و اندکــی رنــگ و انــواع خطــوط مقطّ
ــاالن، کــوزۀ عمــر  ــی ن ــا حالت ــد، پیرمــردی را در اوج درد و رنــج نشــان می دهــد کــه ب و ممت

خــود را می شــکند. 
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تصویر١٣. فقر و قحطی (بخشی از اثر)، تاریخ اثر نامعلوم، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١٩۵)

تصویر١۴. کوزه گر دهر، تاریخ اثر نامعلوم، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ٢٢١)
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|د ۶‑٢. رنگ

رنگ در نقاشی برای بیان احساسات و عواطف هنرمند و نخستین عنصر تجسمی است که در 
یک اثر نقاشی خودنمایی می کند «در روحی حساس تر، اثر رنگ ها عمیق تر و با تحرک بیشتری 
همراه است.... رنگ ها ارتعاشی روحی را بر می انگیزانند و تأثیر فیزیکی اّولیه تنها به این دلیل 
اهمیت دارد که آن تأثیر گامی در جهت انگیزش روحی است» (کاندینسکی، ١٣٨۴: ٨٢). «می توان 
رنگ را به فراخور قابلیتش در خلق حال و هوایی خاص، نشان دادن مفاهیم به صورت نمادین و 
بیان عواطف مشخص سازماندهی کرد یا به کار گرفت. رنگ آنچنان که بر روی بوم دیده می شود، 
حتی اگر شیء خاصی را بازنمایی نکند، می تواند به خودی خود حال و هوا یا احساسی را بیان کند» 
(استینسون و کایتون، ١٣٩۴: ٢٣٣). بعضی از رنگ ها بیان عواطف لطیف و برخی دیگر مبّین 
احساسات تند و رنج آورند. با این حال، ترکیبات رنگ ها گاهی می توانند معانی متضاد از یک رنگ 

را شکل دهند. هنرمندان از رنگ برای بیان نمادین مضامین خود نیز استفاده کرده اند. 
  بهــزاد بــا توســل بــه معانــی نمادیــن رنــگ، گاهــی بــا ایجــاد تضــاد دو رنــگ ماننــد آبــی و 
خاکــی و گاهــی بــا تســلط یــک رنــگ، مضمــون مــورد نظــر را بیــان کــرده اســت. در نــگارۀ ٨ کــه 
تجســم خاطــره ای از دوران قحطــی اســت، نوعــی رنــگ آبــی کــه از ترکیــب رنــگ آبی با قهــوه ای و 
ســیاه ایجــاد شــده و در نتیجــه آبــی کــدری ایجــاد کــرده، فضایــی ســرد و افســرده را القــاء می کند. 
در اثــر دیگــری (تصویــر١۵) کــه مــرد غمــزده ای را در حــال شکســتن کــوزه نشــان می دهد، ســطح 
کلــی اثــر بــه رنــگ قهــوه ای شــفاف اســت. اســتفاده از رنــگ شــفاف، ســبب شــده تــا قلمگیری ها 

بیشــتر خودنمایــی کننــد و تأثیــر وقایــع رنــج آور اجتماعــی بــر هنرمنــد را نمایان تر ســازند. 

تصویر١۵. «جامی است که عقل آفرین می زندش»، تاریخ اثر  ١٣٣۴، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١٣۴) 
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در تصویر ١۶، رنگ مسلط، رنگ خاک است که نمادی از مرگ را که هنرمند در تجربۀ دوران | د

فقر، بارها احساس کرده نمایش می دهد. در تصویر ١٧، بهزاد با تمسک به شعری از خیام، فضایی 
غمگین را با رنگ قهوه ای بر زمینه ای تیره ایجاد کرده که با توجه به تجسم پاییز و برگ ریزان درخت، 

جلوۀ دیگری از غم و اندوه شرایط ناگوار زندگی خود و اوضاع اجتماعی زمان است. 

تصویر ١۶. پیرچنگی، تاریخ اثر ١٣٣٨، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۴۶)

تصویر١٧. «افسوس که نامۀ جوانی طی شد»، تاریخ اثر ١٣٣٠، محل نگهداری: مجموعۀ هوشنگ شقاقی، تهران، منبع: 
(ناصری پور،١٣٨٣: ١٢۵)
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|د دو اثــر دیگــر بــا مضامینــی متفــاوت بــا ســایر آثــار هنرمنــد مشــاهده می شــوند کــه نمایشــگر 

اعتــراض هنرمنــد بــه شــرایط جامعه انــد. در هــر دو اثــر، مــردم فقیــر در شــرایط قحطــی و رنــج، 
در کنــار منابــع نفــت به عنــوان ســرمایۀ بــزرگ اقتصــاد کشــور نشــان داده شــده اند کــه بــر اثــر 
خیانــت، در معــرض غــارت بیگانــگان قــرار گرفته انــد. در تصویــر ١٨، رنــگ حاکــم، از ســه 
درجــۀ قهــوه ای تیــره، میانــه و روشــن و نیــز رنــگ ســیاه تشــکیل شــده اســت. بهــزاد در تصویــر 
٩، فریــاد درمانــدۀ دیگــری را در اعتــراض بــه هــدردادن ثــروت ملــی و درماندگــی هموطنانــش به 
تصویــر کشــیده اســت. در ایــن اثــر فضــای مســلط بــه رنــگ تیــره اســت کــه بــا مایه هــای رنــگ 

ســفید، تضــادی را می نمایانــد کــه نمایشــگر اعتــراض مــردم بــه اوضــاع اجتماعــی اســت. 

تصویر١٨. فقر نفت، تاریخ اثر نامعلوم، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١٧٨)

۶‑٣. بافت
ــگ، بافــت اســت. بافــت طبیعــی از  ــر نقاشــی پــس از طــرح و رن عنصــر مهــم دیگــر در هن
ــا روش هــای  ــه و ب ــق حــس المســه درک می شــود. بافــت در نقاشــی وجــه بصــری یافت طری
خاصــی ایجــاد می شــود و کیفیاتــی همچــون زبــری، نرمــی، تیــزی و ... را در تصویــر نشــان 
ــن  ــۀ نمادی ــه جنب ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق می دهــد. از خــواص بافــت کــه توســط نقاشــان م
ــه  ــز ب ــد حالت هــای مختلــف روح انســان را نی ــرا بافت هــای مختلــف می توانن آن اســت، زی
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ــود.  ــتفاده می ش ــن اس ــای درشــت و خش بافت ه
بهــزاد از بافــت خطــی بــرای نمایــش حالت هــای عصبــی و رنــج آور، در آثــاری کــه متأثــر 
ــای  ــزاد، از بافت ه ــار به ــرد. در آث ــتفاده ک ــی اس ــود، به خوب ــود ب ــۀ عصــر خ ــع جامع از وقای
ــت  ــش لطاف ــور نمای ــوان و به منظ ــران ج ــرۀ دخت ــیم چه ــز در ترس ــف، ج ــۀ لطی نقطه پردازان
ــه  ــج زمان ــزاد از رن ــرات روحــی به ــر ١٩). تأثی ــر اســتفاده شــده اســت (تصوی پوســت، کمت
ــز عنصــر «خط پــرداز»، کــه معمــوًال بــرای  ــه حــدی بــود کــه حتــی در چهره هــای لطیــف نی ب
ــه کار  ــر و درشــت ب ــه اســت. «بافت هــای زب ــه کار رفت بافت هــای خشــن اســتفاده می شــود ب
گرفتــه شــده در هنــر معاصــر، احتمــاًال نشــانگر تالشــی اســت در جهــت بازگشــتن بــه اعمــاق 
ــاً از  ــا مرتب ــواس م ــه ح ــی ک ــی کنون ــط فرهنگ ــانی. در محی ــاس انس ــه های احس روان و ریش
هــر ســو مــورد تهاجــم صداهــای بلنــد، نورهــای تنــد، تصاویــر شــقاوت انگیز و تحریــکات 
زیــان آور قــرار گرفته انــد، چنیــن می نمایــد کــه تنهــا جنبــش نیرومنــد و درشــتِی «بافــت» اســت 

ــه گوشــها برســاند» (فلدمــن، ١٣٧٨: ٢۶۵). ــدی را ب ــام هنرمن ــد ن کــه می توان

تصویر١٩.کرشمه (بخشی از اثر)، تاریخ اثر ١٣۴٢، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۶۴)

در تصویــر چهــرۀ پیرچنگــی (تصویــر٢٠) کــه چهــرۀ پیــر را بــا رنــگ آبــی کبــود رنگ آمیزی 
کــرده تــا بتوانــد اوج غــم و انــدوه را بــا ایــن رنــگ نشــان دهــد، از پرداز هــای خطی خشــن برای 
نمایــش انــدام چهــره اســتفاده شــده اســت. بافــت خط  پــرداز چهــره همــراه بــا قلمگیری هــای 
ــائل  ــد را از مس ــی هنرمن ــج درون ــد رن ــه می توان ــرده ک ــاد ک ــکی، تضــادی را ایج ــع مش مقطّ
اجتماعــی منعکــس کنــد، خصوصــاً اینکــه در پارچــه ای کــه بــه ســر ایــن پیــر بســته، از خطــوط 

1. Expersive art
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تکــرار شــده و مجموعــه ای از بافــت خشــن را بــرای بیــان موضــوع و حــوادث ناگــوار پیرامــون 
بــه کار گرفتــه اســت. 

تصویر٢٠. پیرچنگی(بخشی از اثر)، تاریخ اثر١٣٣٨، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (ناصری پور،١٣٨٣: ١۴۶)

ــر ٢١ از پردازهــای خــط و نقطــه در  ــرد در تصوی ــرۀ آرام یــک م ــزاد در چه ــن به همچنی
چهــره به گونــه ای اســتفاده کــرده کــه در تضــاد بــا بافــت زبــر و خشــن کاله، بــر بیــان حالــت 
چهــره بیشــتر تأکیــد کنــد. همچنیــن در تصویــر ٢٢، تضــاد پردازهــای خــط و نقطــه آن هــم بــه 
صــورت زبــر در کاله و چهــره و مــوی چوپــان بــرای بیــان حالــت بیشــتر مشــاهده  می شــود.

تصویر٢١. چهرۀ پیر(بخشی از اثر)، تاریخ اثر١٣٣٨، محل نگداری: موزۀ بهزاد، منبع: (آرشیو شخصی )
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تصویر٢٢. چوپان(بخشی از اثر)، تاریخ اثر١٣٣۶، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (آرشیو شخصی)

۶‑۴. چهره و حاالت آن
چهــره و حــاالت آن به عنــوان یکــی از عناصــر بیانــی در هنــر نقاشــی می توانــد به تنهایــی نظــر 
و فکــر هنرمنــد را بیــان کنــد. در آثــار بهــزاد ایــن مســئله بــه صــورت جــدی و گاهــی اغراق آمیــز 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. گاهــی ایــن چهره هــا بــه تنهایــی شــخصیت های مختلفــی از 
انســان امــروز را بــه نمایــش می گذارنــد و چنیــن بــه نظــر می رســد کــه یــک نــگاره، بهانــه ای 
بــرای توجــه بــه چهــرۀ شــخصیت اصلــی و برخــی از شــخصیت های جنبــی اســت. بــا اینکــه 
بهــزاد از اشــعار خیــام بســیار متأثــر بــود، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه هنرمنــد شــعر خیــام را 
بهانــه ای بــرای بیــان حــال خــود ســاخته و در حقیقــت، احــوال شــخصیت های اثــر، بیانگــر 
ــام، چهره هــا را  ــری از شــخص خی ــزاد در تصاوی ــن  حــال، به احــوال خــود اوســت. در همی
اغلــب آرام تصویــر کــرده اســت. در چهــره ای از خیــام (تصویــر ٢٣)، پیــری بــا چشــمان بســته 
در حــال نالــه و انــدوه نشــان داده شــده کــه مبّیــن گــذر دورۀ جوانــی و رســیدن ایــام پیری اســت. 
در ایــن اثــر بــا اســتفاده از خطــوط ســفید رنــگ بــرای محاســن پیــر کــه بــر روی چهــرۀ تیــره 

ترســیم شــده، حالــت شکســتگی و غــم ایــام نمایــان شــده اســت. 
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تصویر٢٣. «افسوس که نامۀ جوانی طی شد»(بخشی از اثر)، تاریخ اثر١٣٣٠، محل نگهداری: مجموعۀ هوشنگ شقاقی، تهران، منبع: 
(ناصری پور،١٣٨٣: ١٢۵)

در نــگارۀ ٢٠، در چهــرۀ «پیرچنگــی»، حتــی اغــراق کاریکاتــور گونــه ای صــورت گرفتــه اســت. 
یــک طراحــی از بهــزاد (تصویــر ٢۴)، فریادگــری پیــری را نشــان می دهــد کــه می توانــد بازگوکننــدۀ 
رنج هایــی باشــد کــه در دوران بی ثباتــی و فقــر و رنــج مــردم بــر بهــزاد تحمیــل شــده اســت. همین 
بازتــاب را به گونــه ای دیگــر بــا اســتفادۀ هنرمنــد از اشــعار خیــام و کاربــرد خطــوط خشــن در چهرۀ 
پیــری وحشــت زده یــا در حــال حیــرت از خلقــت جهــان می توانیــم بیابیــم کــه نشــانگر احســاس 

اســتیصال و حیــرت هنرمنــد از نابســامانی های اجتماعی اســت (تصویــر ٢۵).

تصویر٢۴. اتود چهره، تاریخ اثر١٣۴٢، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (آرشیو شخصی)
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تصویر٢۵. چهرۀ خیام، تاریخ اثر١٣٣۵، محل نگهداری: موزۀ بهزاد، منبع: (آرشیو شخصی)

در آثار بهزاد، چهرۀ شاد و متبسم بندرت دیده می شود. این مسئله به تنهایی می تواند مبّین 
شبیه سازی  به  گاهی  بهزاد  باشد.  هنرمند  روان  و  روح  بر  آن  تأثیر  و  زمان  اجتماعی  شرایط 
می پرداخت. برای نمونه، در یک نگاره، براساس شعری از اقبال الهوری سعی داشته تا ضمن 

اشاره به معنا و مفهوم شعر، تصویری از سیمای اقبال را شبیه سازی کند (تصویر٢۶).

تصویر٢۶. اقبال الهوری، تاریخ اثر١٣٣۵، منبع: (آرشیو شخصی)
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ــا فرهنگــی  ــرۀ شــخصیت های سیاســی ی ــی چه ــران ایران ــان وی گروهــی از نگارگ ــه در زم ک
ــر خــودداری می کــرده اســت: «در  ــن ام ــزاد از ای ــد، به معاصــر خــود را شبیه ســازی می کردن
خــالل تحقیــق و جمــع آوری آثــار عدیــده از اســتاد ـ اعــم از آثــار طراحــی، قلمگیــری، رنگــی 
ــن دســت  ــا از ای ــّول ی ــی، متم ــه شــخصیت سیاســی، حکومت ــک نمون ــی ی ــام ـ حت و نیمه تم
ــی  ــا ثروت ــن واســطه شــهرت ی ــه ای ــچ گاه نخواســت ب ــار یافــت نشــد. اســتاد هی ــان آث در می
کســب کنــد. در واقــع هنــر او باعــث شــهرتش شــد. تمــام شــخصیت های بــه تصویــر درآمــده 
توســط اســتاد، مشــاهیر علــم، ادب و هنــر ایــران زمیــن بوده انــد. شــهرت و اعتبــار وی بــر اثــر 
توصیــف و تبلیــغ بــه دســت نیامــده و بــر قامــت او پوشــانیده نشــده اســت، بلکــه معــرف آثــار 
اوســت کــه بــا تمــام ســادگی، دارای مفاهیــم عمیــق و پــرارزش بــرای طبقــات خــاص و عــام 

اق زاده، ١٣٩١: ٩۶ ـ ٩٧). اســت» (رزّ

٧. بحث و نتیجه گیری
اواخــر قــرن ١٣ و نیمــۀ اّول قــرن ١۴ شمســی، متضّمــن حــوادث سیاســی  واجتماعــی بســیاری 
در ایــران بــود کــه بــر زندگــی و معیشــت مــردم تأثیــر مســتقیم گذاشــتند. وقوع دو جنــگ جهانی 
اّول و دوم و اشــغال ایــران بــه بهانه هــای گوناگــون از یــک ســو و بی کفایتــی و سرســپردگی 
دولتمــردان از ســوی دیگــر، ســبب ایجــاد مشــکالت عدیــده ای بــرای کشــور در آن دوران شــد. 
ازجملــۀ مهم تریــن ایــن مشــکالت، بــروز قحطــی و فقــر شــدید در میــان عمــوم مــردم و از بیــن 

رفتــن هــزاران نفــر در اثــر آن و ایجــاد شــکاف عمیــق میــان طبقــات اجتماعــی بــود. 
در میــان هنرمنــدان آن دوران پرمشــقت، حســین بهــزاد به دلیــل شــرایط ســخت و دردنــاک 
زندگــی خــود و نیــز شــرایط ناگــوار و تحــوالت پی درپــی اجتماعــی، ضمیــری مســتعد بــرای 
درک رنــج مــردم جامعــه و بازتــاب آن در آثــار هنــری اش داشــته، بــه نحــوی کــه نگاره هــای 

وی، آیینــۀ انعــکاس دردهــا و رنجهــای مــردم زمانــه اش دانســته می شــود. 
ــه  ــخ ب ــه در پاس ــه دســت داد ک ــه را ب ــن نتیج ــزاد، ای ــار به ــه آث ــا از جمل ــل یافته ه تحلی
پرســش پژوهــش، هنرمنــد از وقایــع اجتماعــی خــود به شــدت تأثیــر پذیرفتــه و تأثیــر تحــوالت 
اجتماعــی بــر آثــار بهــزاد، به طــور کلــی در دو عرصــۀ مضمــون و ســاختار اثــر و عناصــر بصــری 
قابــل مالحظــه اســت. تحلیــل محتوایــی مضامیــن نگاره هــای بهــزاد نشــان داد کــه بــا توجــه به 
تأثیــر تحــوالت اجتماعــی بــر شــخصیت هنرمند، وی توانســت مضامیــن جدیدی را دســتمایۀ 
ــی و  ــه بی وفای ــر ب ــش، تذک ــق آفرین ــۀ پرسشــگری از حقای ــه اندیش ــر خــود ســازد؛ ازجمل هن
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فانی بــودن دنیــا و ...، کــه تــا زمــان او در تاریــخ نگارگــری ایــران ســابقه نداشــته اســت. توجــه | د

بــه زندگــی روزمــّره مــردم و آداب و رســوم و نیــز مشــکالت و مســائل ایشــان به خصــوص فقــر 
و بیچارگــی ناشــی از قحطی هــا، از دیگــر مســائل مهــم هنرمنــد بــوده کــه حساســیت وی را بــه 
ــز نشــان داد کــه  ــار وی نی مســائل اجتماعــی نشــان می دهــد. بررســی مضامیــن تغّزلــی در آث
نظــر بــوده اســت. در بیشــتر ایــن آثــار، نوعــی تذکــر بــه گذشــت عمــر و لذت هــای دنیــوی مدّ

بهــزاد گرچــه همچــون ســایر نگارگــران، از ادبیــات فارســی بــرای بیــان افــکار خــود بهــره 
بــرد، امــا آنچــه وی را از ســایر نگارگــران متمایــز می کنــد، مؤانســت او بــا اشــعار و رباعیــات 
ــن  ــذات  آنهاســت. وی ای ــداری خوشــی ها و ل ــون ناپای ــر مضم ــز ب ــابوری، متمرک ــام نیش خی
اشــعار را وســیله ای بــرای بیــان احــوال درونــی خــود قــرار داد و آثــار بی ســابقه ای را در قرابــت 

موضوعــی بــا اوضــاع اجتماعــی زمــان خــود رقــم زد. 
در تحلیــل تفســیری رویکــرد بازتــاب در آثــار بهــزاد، محقــق از طــرف دیگــر بــه ایــن نتیجه 
رســیده اســت کــه هنرمنــد بــرای بیــان بهتــر احســاس خــود از مســائل اجتماعــی، در ســاختار 
ــز نوآوری هــای شــگرفی  بصــری نگاره هــا همچــون خــط، رنــگ، بافــت و حــاالت چهــره نی
داشــته اســت. ویژگــی خطــوط بــکار رفتــه در آثــار بهــزاد، بــا تنــدی و کندی هــای نســبتاً اغــراق 
شــده و همچنیــن شکســت خطــوط در طراحــی اندامهــا و چهــره، بســیار خــاص بــوده و حالتــی 
عاطفــی و پرهیجــان کــه متضمــن درد و تلخــی اســت بــه آثــار وی بخشــیده اســت. همین طــور 
عنصــر رنــگ به عنــوان عاملــی بــرای بیــان احساســات و عواطــف، در آثــار بهــزاد جلــوۀ نمادین 
یافتــه اســت. اســتفاده از رنگ هــای متضــاد از یــک طــرف و کاربــرد رنگ هــای مســلط خاکــی 
ــکار و احساســات مــورد نظــر او را به طــور اثرگــذار  ــوه ای گوناگــون از طــرف دیگــر، اف و قه
بــه بیننــده منتقــل می کننــد. اســتفاده از عنصــر بافــت  به طــور خشــن و خطــی به مثابــۀ عنصــر 
حســی فعــال، در کنــار عناصــر خــط و رنــگ بــرای نمایــش حالت هــای عصبــی و رنــج آور، 
از دیگــر ویژگی هــای آثــار اوســت. چهــره نیــز در آثــار بهــزاد یکــی از عناصــر مهــم بیــان هنــری 
ــد  ــوال هنرمن ــکار و اح ــدۀ اف ــد بازگوکنن ــی می توان ــدۀ آن به تنهای ــاالت اغراق ش ــه ح اســت ک
باشــد. چهره هــای بهــزاد عمومــاً نمایــش دردهــا و رنجهــای درونــی وی هســتند کــه بــا خطوط 
اغراق شــده و بافت هــای نســبتاً خشــن و رنگ هــای کبــود و خاکــی خــاص، حالتــی پرهیجــان 
و عاطفــی را بــه مخاطــب القــاء می کننــد. یافته هــا نشــان دادنــد کــه آثــار وی مجموعــاً دارای 
روایــت و بیــان احساســی تأثیرگذارنــد کــه نمایشــی از درون آشــفته و دردکشــیدۀ او در نتیجــۀ 

مســائل و مشــکالت اجتماعــی زمــان اســت. 
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