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  دهيچك

با ديگر مكاتب سـنتي نقاشـي ايرانـي و     ياشتراك و افتراق نسب يدر تبارشناسي تاريخي خود، دارا نينو يرانيا ينقاش
آثـار بهـزاد و   » طبقـه بنـدي موضـوعي   «ن پـژوهش، نخسـت   يم خاص خود است. مسئله ايكاركردها و مفاه يحاو

ن يـ اين دو هنرمند جريان سـاز بـوده اسـت. هـدف ا     آثار در »موضوع« تحليلي و تطبيقي فرشچيان و سپس بررسي
نمودن چگونگي بهره گيري اين دو هنرمند از موضوعات و آشكار نمـودن افتـراق و اشـتراك آثـار      ز، روشنينوشتار ن

» يلـ يتحل - يفيتوصـ «و بـا روش  » ينظـر «ن مقاله كه از نـوع  يآنها در موضوعات طبقه بندي شده بوده است. در ا
من تبيـين اهميـت موضـوع،    اي و ميـداني، ضـ   رفته است، كوشش گرديده كه با اسناد و اطالعات كتابخانهيانجام پذ

نمونـه هـاي   «و » معيـار «، »طبقـه «قرار گيرد كه حاوي » طبقه بندي موضوعي«مجموعه آثار اين دو هنرمند مورد 
قـرار گرفتـه اسـت.     تحليلي و تطبيقي گردد. سپس با استخراج طبقه بندي موضوعي، آثار آنها مورد بررسي مي» معيار

تحليلي آثار هر دو هنرمند، به عنوان نتيجـه مـي تـوان گفـت كـه آثـار هـر دو        بر مبناي يافته ها و بررسي تطبيقي و 
هـا، يعنـي:    يژگـ يبه عنوان يكي از ويژگي هاي برجسته نقاشي ايراني، در كنار ديگـر  و » موضوع«نگارگر در مولفه 

پـانزده طبقـة   داراي اشـتراك و افتراقـاتي هسـتند. بهـره گيـري از      » يفنـ «و » يكاركرد«، »يساختار«، »ينشيب«
از » اجتمـاعي «و » ادبـي «، »غنـايي «مشترك موضوعي و به ويژه استفاده كمـي و بسـيار چشـمگير از موضـوعات     

آثار اين دو نگارگر بوده است. همچنين، مولفه هايي چون: كميت (تعـداد آثـار)، كيفيـت بيـان     » موضوعي«اشتراكات 
يي و ابداع مضامين نو، از افتراقات آثار محمود فرشـچيان بـا   مضمون (نمادگرايي)،  فاصله گرفتن از ادبيات، درون گرا

    آثار حسين بهزاد بوده است.
  
  

  :يديواژگان كل
  فرشچيان، موضوع محمود بهزاد، نگارگري معاصر، حسين

  
  amir.rezaeinabard@ut.ac.ir نشاني پست الكترونيك نويسنده مسئول: ∗
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  مقدمه
  

نقاشي ايراني همواره مورد ستايش هنرشناسان و دوستداران زيبـايي در  
ايران و سراسر جهان بوده است. هر يك از اينان، بـا توجـه بـه مليـت،     
جغرافيا و از دريچة روح و روان و دانش خود، ارزش هاي جاويدان ايـن  

روح «گويـد:   نمونـه پـوپ مـي   هنر ايراني را توصيف نموده انـد. بـراي   
 .)70، 1369(پـوپ،  » عاشقانه است يها مشحون از رمان يرانيا ينقاش

ـ يا يهمچنين، كـن بـاي، نگـارگر    از  يرا هماننـد جهـان كـوچك    يران
 ييخته و روشـنا يز، مردم فرهيدل انگ يها حهي، رايجاودان يها شكوفه

  .)Canby, 1993: 7داند ( كننده مي رهيخ
ايـن بـاور بـود كـه نقاشـان ايرانـي، كوشـش        ون بر ينيماس يلوئ

ـ مير آنچه در علم كينظ ييها كردند با روش يم ا مرسـوم اسـت، انـوار    ي
نهفتـه اسـت و در قشـر رنـگ      ينقاشـ  يرا كه در جسم رنگ ها ياله

ـ نـد (تجو يده است، آزاد نمايگرد يزندان زكـي محمـد    .)17: 1352،يدي
قائـل   يبنـدگ يفرو  ييبـا يز ينـوع  يرانينقوش و صور ا يحسن نيز برا

ـ است كه به محض د ـ دل جاگز يدايدن در سـو ي ده و شـخص را بـه   ي
  .)33:1364بسيار فرو مي برد (محمد حسن،  يرتيشگفتي و ح

نقاشي ايراني يا نگارگري كه داراي چنين اهميت بنيـاديني بـوده   
، »يموضوعي و مضـمون «، »ينشيب«ي از قبيل: يها يژگياست، داراي و

) است. 601 – 599: 1383(پاكباز،» يفن«و » يكاركرد«، »يساختار«
» موضـوع «در همين راستا، يكي از ويژگي هاي اصلي نقاشي ايرانـي،  

  است كه تاكيد و تمركز اين پژوهش نيز بر همين مولفه استوار است.
يكي از نقاط عطف در تاريخ نقاشي ايراني و بـه ويـژه در مسـئله    

اصفهان در دوره صفوي و ، به ابتكار و خالقيت هاي مكتب »موضوع«
رضا عباسي باز مي گردد. هنرمندي كه به قول اسكندر بيك تركمـان،  
در فن تصوير و يكه صـورت و چهـره گشـايي ترقـي عظـيم كـرده و       

يا بـه بيـان قاضـي احمـد، اگـر       .)176: 1392اعجوبة زمان گشته بود (
 زمانه به وجود با وجود او افتخار نمايـد مـي شـايد؛ چـون در تصـوير و     

او چـه   .)149: 1359(  چهره گشايي و شبيه كشي نظير و عديل نـدارد 
در ساختار نقاشي ايراني و چه در موضوعات، داراي نوآوري هـاي تـازه   

گـون، از   او با نوآوري هاي گونه«اي نسبت به مكاتب پيشين خود بود. 
توسعه و تحول خط پردازي هاي روان و پـر مفهـوم و درهـم آميـزي     

گرفته تا وارد كردن موضوعات اروپايي، واژگان هنري نقاشي و طراحي 
» نقاشي ايران در سده يازدهم قمري را بسيار پر مايـه و غنـي سـاخت   

  .)161: 1389(كنبي، 
در ادامه همين سير دگرگوني نقاشـي ايرانـي و در دوران معاصـر    
بايد گفت، گرچـه در آثـار برخـي از اسـتادان مدرسـة صـنايع قديمـه،        

هـا،   ي نگارگري از قطع بوم گرفته تا ديگـر مؤلفـه  همچنان اصول سنت
هـاي   هاي بدعت و نـوآوري  ليكن رگه كماكان داراي اعتبار خود است، و

شـوند و بـه تـدريج     شخصي نيز به طور برجسته و كم سابقه، ديده مـي 
گـردد. بـراي نمونـه يكـي از      هاي متهورانه مهيا مـي  فضا براي نوآوري

هـا، وارد كـردن    ايـن نـوآوري  مصـاديق برجسـته و كـامالً محسـوس     
محمـود   فردوسـي در دربـار سـلطان   «ويژه در اثر  به» خطي ژرفانمايي«

، توسط هادي خان تجويدي، نخستين معلم نگارگري مدرسـه  »غزنوي
    .)38: 1381صنايع قديمه است (افتخاري، 

سپس، آثار حسين بهزاد و محمود فرشچيان، به عنـوان دو تـن از   
، مصـداق  »مولـف «دوران معاصر و هنرمنـدان  برجسته ترين نگارگران 

بارز خالقيت و نوآوري در ساختار و بـه ويـژه، موضـوعات و مضـامين     
و » مكتـب صـفوي  «نقاشي ايراني هستند. اين دو هنرمند بـا تـاثير از   

شيوه رضا عباسي، يعني با تأكيد بر طراحي خطي و محـدوديت رنگـي،   
هاي مكاتب گذشته چـون   يكار نگاري، پرهيز از پردازها و ظرافت پيكره

ــه ــار، خالقيــت و   تيمــوري و ب ــوين آث ــان ن طــور كلــي پرداخــت و بي
استعدادهاي درخشان خود را نشان دادند و گوي سبقت را از همكـاران  

شكني آنـان در راسـتاي سـنت هـاي      خود در ربودند. نوآوري و ساختار
اصيل نقاشي ايرانـي، داراي رنـگ و بـويي خـاص و نشـان از سـبكي       

اي را بـه روي   ز در تاريخ نگارگري ايران دارد. بهزاد افق هاي تازهمتماي
نگـارگران بعــد از خــود گشــود و ســهم بزرگــي در رشــد و شــكوفايي  

  نگارگري معاصر ايران دارد.  
بهزاد از همان كودكي اشتياق و استعداد خود را در اين هنر نشـان  

الصـنايع   داد. همان طور كه خود مي گويد، از هشت سالگي و در مجمع
و در كارگاه مال علي قلمدان ساز كه دوست پدرش بـوده، روزي چهـار   

 24شاهي مزد مي گرفته كه يك شـاهي را صـرف نـان مـي كـرده و      
ساعت را گذران مي كرده و سه شاهي ديگـر را مـداد و كاغـذ و رنـگ     

كار او تا جايي پـيش رفـت كـه      .)85: 1350(مير بها،  مي خريده است
با وجود عالقه به كار هاي او، دستور داد كه به دليـل   رضا خان مير پنج

سرپيچي بهزاد از ورود بـه قزاقخانـه و نظـامي گـري، او را بـه چنـگ       
(اطالعـات ماهانـه،    بياورند و زير شالق سـه پايـه حسـابش را برسـند    

او خود مي گفت كه رنگ و قلم مـو   .)107: 1350و مير بها، 28: 1337
نگ و فانوسقه و قطـار فشـنگ كجـا؟!    و صفحه كتاب و كاغذ كجا، تف

پياله بلور و شراب سرخ و دختركان شوخ و شنگي كه مي ساختم كجـا،  
 هاي وكيـل باشـي كجـا؟!    يقالوي آش ماست سربازخانه و سختگيري

    .)1365 ،(صارمي
به هر روي، او شخصيت هاي برجسته بين المللي را بـه تحسـين   

بـا بهـزاد و آثـارش چنـين     آثار خود واداشت. ژان كوكتو پس از ديـدار  
بدون شك در عرصة هنر مينياتور قرن ما از جهت قدرت طرح «گفت: 

و رنگ آميزي تنها يك استاد وجـود دارد و او حسـين بهـزاد، هنرمنـد     
  .)41: 1344(هنر و مردم، » ساحر سرزمين هزار و يك شب است

همچنين ريچارد اتينگهاوزن، رباعيات خيـام بهـزاد را بـه كلـي از     
و آنهـا را آثـاري اصـيل و دقيـق      دانسـت  ال و اغـراق بـه دور مـي   ابتذ
شايد بتـوان گفـت كـه شـالوده      .)46: 1335شناخت (نقش و نگار،  مي

سبك و آثار بهزاد را همين رباعيـات تشـكيل داده اسـت. بهـزاد ايـن      
بـود   رباعيات را بر اساس پيشنهاد حسينعلي خان اسفندياري كار كـرده 

هـاي گونـاگون و عجيـب     ها را بـا ريـتم   كه يكپارچه آتش بود و رباعي
يافته است (نقيبي،  كم در خود مي خوانده و بهزاد رباعي را كم برايش مي

1357 :5(.    
بهزاد بر اين باور بود كه اگر نظري عاشقانه بـه ايـن آثـار داشـته     

هـاي ايـن   باشي، تو را به ملكوت شرقي خواهد كشاند. بدانجا كه رنـج  
مجـابي،  ( توان با ديدن ايـن همـه زيبـائي فرامـوش كـرد      جهان را مي
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1351 :7(.  
بهزاد پس از پايان مطالعاتش به ويژه در فرانسه سعي داشـت كـه   
سبكي به وجود بياورد كه ايراني باشد و ضمنا با هنر امـروز نيـز تطـابق    
داشته باشد و كوشش داشت تا اين هنر ملي فرامـوش نشـود ( هنـر و    

    .)14: 1342مردم، 
همچنين، بهزاد بر اين باور بود كـه تاريخچـه مينيـاتور سـه دوره     

(رضا عباسي) با تاكيد بـر خـط و    داشته است. دوره مغول، دوره صفوي
طراحي و دوره سوم، دوره معاصر كه با خـود او شـروع شـده اسـت. در     
 اين راستا، او صورت هاي مغولي و پرداز و ريزه كاري هـاي نگـارگري  
مكاتب گذشته را دور ريخته و به كالبد شناسي و ژرفانمايي توجه ويـژه  

  .)17: 1347اي نموده است (هنر و مردم، 
در ادامه، فرشچيان با نبـوغ و ابتكارهـاي شخصـي خـود، مسـير      

 مبـدع  اي را كه حسين بهزاد آغاز نموده بود را به كمـال رسـاند. او   تازه
 و هـا  اصـالت  پايه بر او. است معاصر يرانيا ينقاش قلمرو در ژهيو سبك
 قلـم  قـدرت  خـالق،  ليتخ ، نفوذ پر نگاه با هنر، نيا كهن يها سنت

 اسـلوب  و هـا  وهيشـ  ابداع و ايراني، يغرب يها هينقشما بيترك ،يريگ
. اسـت  افزوده يرانيا ينقاش دانيجاو يها ارزش و اعتبار بر ، نينو يها

 عامل و هنرها جوهره عنوان به اليخ عنصر از يريگ بهره با انيفرشچ

ـ ب و تيخالق ياصل ـ م در آثـارش،  در آن هنرمندانـه  اني  و نقاشـان  اني
ـ دن شناسان هنر و يجهان جامعه نيهمچن و يرانيا نگارگران  گـاه يجا ا،ي

  .است افتهي يا ژهيو
به هر روي، با توجه به اهميت ويژگي هاي نقاشـي ايرانـي و بـه    

مهمتـرين مولفـه هـاي مشـترك     كه يكـي از  » موضوع«ويژه مسئله 
ن پژوهش، كـه در راسـتاي   ي، مسئله ااستهاي اين دو هنرمند  نوآوري
طبقـه  «نگارنده صورت مي پـذيرد، نخسـت   » فرشچيان پژوهي«طرح 

آثـار حسـين بهـزاد و محمـود فرشـچيان و سـپس       » بندي موضوعي
اين دو هنرمنـد جريـان سـاز     آثار در موضوع تحليلي و تطبيقي بررسي
ـ مي باشـد. هـدف ا  معاصر  ـ ن نوشـتار ن ي ز روشـن نمـودن چگـونگي    ي
گيري اين دو هنرمند از موضوعات و مضامين و نيز آشكار نمـودن   بهره

افتراق و اشتراك آثار اين دو هنرمند در موضوعات طبقـه بنـدي شـده    
انجـام   يليتحل - يفيو با روش توص ين مقاله كه از نوع نظرياست. در ا

موضوع و مضـمون در نقاشـي ايرانـي،     مي پذيرد، ضمن تبيين اهميت
مجموعه آثار اين دو هنرمند مورد طبقه بندي موضوعي قرار مي گيـرد  

مي گردد. سپس بـا  » نمونه هاي معيار«و » معيار«، »طبقه«كه حاوي 
 تحليلـي  و استخراج طبقه بندي، آثار اين دو هنرمند بـه طـور تطبيقـي   

     موضوعي قرار خواهند گرفت. مورد بررسي
  
  
  
   يرانيا ياهميت موضوع در نقاش. 1

 يژگـ يپنج و واجد يبه طور كل يرانيا يتر آمد، نقاش گونه كه پيش همان
ــارز اســت ــيب« :ب ــا مضــموني «، »ينش ــاختار«، »موضــوعي ي ، »يس

ويژگـي هـا، داراي   هر يك از اين مولفـه هـا و   ». يفن«و » يكاركرد«
اهميت و داراي مباحث مربوط به خود هستند. لـيكن در ايـن نوشـتار،    

و در دورة معاصـر  » نقاشي ايراني«در » موضوع«تمركز بر روي مسئله 
ـ ا ينگارگر خياست. در آغاز تار  و يو پزشـك  يعـ يطب يهـا  ران، كتـاب ي

 يفرع آن موضوع علمـ  يو نقاش شدند يغيره، توسط هنرمندان مصور م
دن مقـوالت  ير كشـ ين و بـه تصـو  يـي جهت تب يا لهيو وسشد  يم يلقت

ـ گرد ين عالم شعر و متون ادبيقر يبود. در ادامه، نگارگر يعلم د و در ي
ـ ات خود ادامه داد. در ابتدا، نگارگر كامال در اختيكنار آن به رشد و ح ار ي

ن داستان و موضوعي را يس قرار داشت و عيخوشنو يذهن شاعر و حت
ـ (ص)، شـيرين و فرهـاد    مانند، معـراج پيـامبر   ؛كرد يت ميروا ا نبـرد  ي

بـه جلـو    يت، نگارگران گـام ن سنّيهم يد. در راستايسهراب و گردآفر
افـت  ينمودند و برداشت و در ينهاده و ابراز وجود و اظهار استقالل نسب

متـون و   يرير تصـو يبه ترجمان و تفس يعنيخود را از متون ارائه دادند. 
ـ ين نقاشـان ا يتـر  از بلندآوازه يد. سرانجام برخاشعار پرداختن ـ نظ يران ر ي

ـ ن بهزاد، سلطان محمد و بـه و يالد كمال پـا را فراتـر    يژه رضـا عباسـ  ي
  دند.  يازيدست  ينيگذاشته و به ابتكارات نو

گرچه موضوع و مضمون در نقاشـي ايرانـي كـاركردي بنيـادي و     
جوهري دارد؛ وليكن، به طور كلي، بررسي و تحليل عميـق، هدفمنـد و   

در نقاشي ايرانـي،  » طبقه بندي موضوعي«و » موضوع «مستقل مولفة 
مورد كم توجهي هنر پژوهندگان و نويسندگان بوده است. براي نمونـه  

ل جديد و بلند آوازة هنر اسـالمي، كـه بـه    حتي اولگ گرابار، مورخ نس
نسبت ديگران به طور مشخص بـه مضـامين نقاشـي ايرانـي پرداختـه      
است، ضمن تمايز گذاشتن ميان موضوع و مضـمون، مضـامين اصـلي    

، »ديــن«، »تــاريخ«نقاشــي ايرانــي را  ايــن چنــين بــر مــي شــمارد: 
 »تـزيين «و » واقعگرايـي «، »عشـق تغزلـي  «، »حماسه«، »حيوانات«

    .)116: 1390 (گرابار،
همان گونه كه آشكار است، ايـن طبقـه بنـدي داراي سـاختاري     
ناقص و غير اصولي مي باشد. چرا كه حداقل دو مورد آخر، يعنـي واقـع   
گرايي و تزيين، بيشتر ناظر بر وضوح بازنمـايي و كـاركرد نگـاره هـاي     

ـ  » واقع گرايي«عالم نگارگري هستند تا مقوالت موضوعي.  ر داللـت ب
ميزان آشكارگي و تقليد از جهان بيرونـي دارد. يعنـي؛ بيشـتر نـاظر بـر      
رابطه طبيعي بين دال و مدلول است و به طور كلي در سـبك شناسـي   
كاربرد متعارف و درست تري مي يابـد تـا در طبقـه بنـدي موضـوع و      
مضمون. همچنين تزيين داللت بر كاركردهاي نقاشي ايراني در بـوم و  

  كتاب آرايي، طراحي فرش، كاشي كاري و غيره دارد.  بسترهايي نظير: 
همچنين ايو پورتر فصل پنجم كتاب ارزشمند خـود را بـا عنـوان    

به موضوعات نگـاره هـا اختصـاص     آداب و فنون نقاشي و كتاب آرايي
داده است، وليكن موضعي به مراتب غير اصولي تـر نسـبت بـه گرابـار     

ها از قبيـل چهـره    ه هاي نگارهدارد. ايوپورتر اساسا به شكل و نقش ماي
ها، منظره ها و حيوانات و نقوش تزييني (هفت اصـل نقاشـي ايرانـي)    

)، يعني وي ايـن اشـكال   158-  149: 1389(ايوپورتر،  نظر داشته است
 را به جاي موضوعات نگاره ها، تفكيك و تمييز داده است.

به هـر روي، در ايـن ميـان، آنچـه حـائز اهميـت اسـت، مولفـه         
به عنوان بيان هنري موضوع در نقاشي ايراني » مضمون«و » موضوع«

تـرين نگـارگران    معاصر و در آثار دو تـن از برجسـته  و به ويژه در دوره 
ري رابطـه معنـادار و   نگـارگ  . موضوع در سير تـاريخ استمعاصر ايران 

زمان داشـته اسـت. يعنـي در سـير تـاريخي      توجهي با  همبستگي قابل
بـه سـمت   هاي اين هنر  ط عطف و خاستگاهانقاشي ايراني، هر چه از نق
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كنيم، بـر تنـوع موضـوع و مضـمون و آزادي و      دوره معاصر حركت مي
. به هر حال كـاوش در ايـن ويژگـي    شود مياستقالل نگارگران افزوده 

گـر سـاختارهاي    روشنتواند  نقاشي ايراني، يعني موضوع و مضمون، مي
گر رويكردهاي هنرمندان به نقاشي  سياسي و فرهنگي جامعه و نيز بيان

  هاي تاريخي و در روزگار معاصر باشد. ايراني در دوره
  
بندي موضوعي آثار حسين بهزاد و محمود  طبقه. 2

  فرشچيان
  
  جامعه آماري. 1- 2
  
  حسين بهزاد. 1- 1- 2

بهـزاد كـه در كتـاب آفـرين بـر      در اين پژوهش، مجموعه آثار حسين 
قلمت اي بهزاد: زندگي و آثار استاد حسين بهزاد(محمـد ناصـري پـور)    
گردآمده است، مورد بررسي موضوعي قرار خواهنـد گرفـت. ايـن آثـار     
شامل آثار رنگي، سياه قلم ها، سـفيدقلم هـا و طراحـي هـاي مـدادي      

ه در هستند، همچنين، آثار به سبك قديم نيز لحـاظ گرديـده اسـت كـ    
اثر ميگردند. در اين راستا، صرفاً آثار ناتمـام بهـزاد    127مجموع بالغ بر 

  لحاظ نگرديده است.
  
  محمود فرشچيان. 2- 1- 2

نگار جاويدان: زندگي و آثـار  همچنين، مجموعه آثار فرشچيان در كتاب 
، كه زير چـاپ مـي باشـد، جامعـه     (امير رضائي نبرد) محمود فرشچيان

هـا و   يتشـكيل مـي دهـد. بـا توجـه بـه بررسـ       آماري اين نوشـتار را  
ان اعـم از  ينگارنده در منابع گوناگون، مجموعة آثار فرشچ يها يريگيپ

، و آثـار منتشـر نشـدة    يو فرعـ  ياصـل  يهـا  آثار منتشر شـده، كتـاب  
هاي خصوصي و شخصـي   مجموعه ،هاي دولتي و حاكميتي كشور موزه

 538بالغ بـر   1393تا آغاز سال  يشمس 1324از سال و اماكن نامعلوم، 
البتـه آشـكار اسـت كـه      .: زير چاپ)1395اثر شده است (رضائي نبرد، 

بدون ترديد، تعداد آثار بيش از اين تعداد بوده و ليكن اين جـامع تـرين   
آماري است كه از حدود هفتاد سال پيش تاكنون، يعنـي از زمـان آغـاز    

  رد بررسي قرار گرفته است.فعاليت حرفه اي هنرمند، در اين نوشتار مو
اثـر   538آثـار فرشـچيان،    يطور كه عنوان شد، جامعة آمار همان
ـ مـتن و پ  يرتكـرار ين رقم شامل آثار غياست كه ا رامتن پـنج كتـاب   ي

دار و  شناسـنامه  ياسـت، اعـم از: آثـار رنگـ     يو شش كتاب فرع ياصل
د يرنـگ، سـفيد قلـم، سـف     تـك  يها قلم اهيها، س قلم اهيشناسنامه، س يب

ز آثار منتشر يرنگ و ن تك يو مداد يمداد يها ي، طراحيرنگ يها قلم
هـاي شخصـي و    ، مجموعـه  هاي دولتي و حاكميتي كشـور  نشدة موزه

ـ اخصوصي و امـاكن نـامعلوم.    ـ پا ين جامعـة آمـار  ي ـ ة اي ن پـژوهش  ي
  شود. يمحسوب م

  
  بندي موضوعي طبقه. 2- 2

دو هنرمنـد، در  ن مجموعه آثـار ايـن   يبه طور كلي، موضوعات و مضام
ن قسـمت،  ياند. در ا  قرار گرفته يو بررس يپانزده عنوان، مورد طبقه بند

ـ آثار تعريف و سـپس توز  يبند طبقه يها مالك و شاخص ـ ي  يع فراوان
  رد.يگ يقرار م يموضوع در مجموعه آثار اين دو هنرمند مورد بررس

 نيـي بـه منظـور تع   يطبقـه بنـد  اصوال م، يدان يهمان طور كه م

ـ در  عيتسر موجب ،آن نييو تب يهر مقوله ا گاهيجا ـ تثبو  يريادگي  تي
 دياسـت و شـا   ذاتا مطلـوب و  يعقالن يامر مي گردد. چنين در حافظه

 ، دانشـنامه نويسـان و كتابـداران   باشد كه فالسـفه  يلياز دال يكي نيا
نموده اند. ارسـطو، فرانسـيس   توجه  يطبقه بندبه امر  گرانياز د شيب

، آمپر و هربرت اسپنسر از بزرگان و پيشروان طبقـه  بيكن، اگوست كنت
بندي علوم در غرب هستند. همچنين در جهـان اسـالم نيـز بزرگـاني     
چون، فارابي، ابن سينا، غزالي، ابن خلدون و بسياري ديگر كـه بـيش از   

ــ  120 ــوم  دانشــمند اســالمي را در برمــي گي ــدي عل ــه بن ــه طبق رد، ب
  اند.   پرداخته
 يانسـان اسـت. بـدون طبقـه بنـد      ياساس زنـدگ  يطبقه بند«
با نوع نگـاه انسـان بـه     يست. مسئله طبقه بنديكردن ممكن ن يزندگ

تواننـد در   ينمـ  يم بدون طبقـه بنـد  يخود و جهان مرتبط است. مفاه
الزم  يو طبقـه بنـد   ينيداشته باشند.جهان ب ييانسان جا يعلم يزندگ

ندان، علـوم را  فالسفه و دانشـم  .)5: 1389 ،يفدائ» (گرنديكديو ملزوم 
را به طور كلي از سه جنبه به آنهـا  ينموده اند، ز ياز سه منظر طبقه بند

دوم، بـر  ». موضـوع «بـر اسـاس    يكنند. نخست، طبقه بنـد  يتوجه م
  ».  تيغا«و سوم بر اساس » روش«اساس 

ست، امـا  يدر كار ن يا علوميعلم  ينجا قصد طبقه بنديگرچه در ا
ار سودمند خواهد بـود  يبس يطبقه بند گاهيمطالعه و شناخت ارزش و جا

آثـار بهـزاد و    يطبقـه بنـد   يبـرا  ينجا به عنـوان ژرف سـاخت  يو در ا
ـ در ا يكرد طبقه بنـد يفرشچيان، مورد استفاده قرار گرفته است. رو ن ي

پژوهش، به صورت جامع و بـا توجـه بـه شـرايط و نـوع آثـار ايـن دو        
ن پژوهش، طبقـه  ياست. در ا» موضوع«هنرمند، تركيبي و با محوريت 

ـ ز ين گونـاگون، براسـاس مولفـه هـا    يدر موضوعات و مضام يبند  ري
  رفته است:يصورت پذ

  )يني(نقد تكو اثر يريسرچشمه و نحوه شكل گ .1
  اثر يعناصر و اصول حاكم بصر .2
  عنوان اثر   .3
  هنرمند ييام نهايت اثر و پيغا .4

  
  ها   نمونه ار، طبقه ويمع. 3- 2

معياري جامع براي طبقـه بنـدي   در اين پژوهش سعي گرديده است تا 
آثار اين دو هنرمند تدوين گردد و هر چهار مولفه در طبقه بندي لحـاظ  
گردد. البته هر كدام از مولفه هاي چهارگانه، خود مي توانند بـه تنهـايي   
معيار طبقه بندي واقع شوند، اما بسـيار نـاقص خواهنـد بـود. چـرا كـه       

ي محيطي يا اجتمـاعي  ممكن است سرچشمه اثري برگرفته از موضوع
باشد وعناصر تجسمي به موضوعي ديگـر اشـاره داشـته باشـند و بعـد      

كرد و عنواني ادبي براي آن در نظر گرفته باشد و در نهايـت  يهنرمند رو
ت و پيـام نهـايي   ياصال هيچ كدام از موضوعات قبلي اصيل نباشد و غا

م كـنش  هنرمند فلسفي يا عرفاني باشد. در نتيجه سعي شده است، تمـا 
هاي ذهني و عيني اين دو هنرمند و سير خلق اثر مـورد بررسـي قـرار    
گيرد و لحاظ گردد و در نهايت اگر اثري با توجه به هر چهـار مولفـه در   
موضوع واحد و مشخصي گنجيد، آن اثـر در موضـوع مشـخص شـده     
طبقه بندي گردد و اگر قابليـت بررسـي و تحليـل در چنـد موضـوع را      

  يبي طبقه بندي گردد.  داشت به صورت ترك
در اين صورت از هـر گونـه محـدوديت و پـيش داوري در امـان      
مانده و مخاطب نيز با مراحل و فراز و فرود هاي گونـاگون اثـر هنـري    
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 ادامة جدول در صفحة بعد 

بيشتر آشنا و اليه هاي پنهان اثر بر او آشكار مي گردد. همچنين طبقـه  
م بندي آثار بر اساس مولفه هاي چهار گانه يـاد شـده، هـم فـرم و هـ     

محتوا را در بر خواهد گرفت كـه هـر دو در جـاي خـود و در نقـد آثـار       

و  يموضوع يجدول معيار طبقه بند ،قابل تامل هستند. در ادامه يهنر
 يموضوع در مجموعه آثار اين دو هنرمنـد درج مـ   يع فراوانيجدول توز

    .)3 - 1(جداول  گردد
 

  )73و  72: 1394ان (طبقه، معيار و نمونه ها) (رضائي نبرد، يمجموعه آثار حسين بهزاد و محمود فرشچ يموضوع يطبقه بند. معيار 1 جدول
  

 يار طبقه بنديمع  طبقه موضوعي فيرد
 نمونه معيار

  فرشچيان  بهزاد
ات و نص قرآن اشـاره دارنـد،   يم و غير مستقيم به آيا به طور مستقياين گروه از آثار  قرآني 1

يعني شامل داستان ها، اشارات و تلميحات قرآني و هر واژه، مفهـوم و مضـموني بـا    
ـ  يا موضوعير كتاب قرآن، نوشته يا در اثر از تصويمحوريت قرآن مي گردند و   يقرآن

 استفاده شده باشد.

  آزمون بزرگ  موسي و شبان

و غيـر مسـتقيم بـه موضـوعات، مضـامين، مفـاهيم،       ميطبقه ديني و مذهبي، مستق  يو مذهب ينيد 2
ن اسـالم و  ياعمال و مناسك و تاريخ اديان توحيديِ يهوديت، مسيحيت و به ويژه د

 ع اشاره دارند.يمذهب تش

هميشه پاك بود 
هر كه اين وضو 

  دارد

  عصر عاشورا

با نفس، راهبري پيـر  معيار و شاخصه اصلي در اين قسمت، نهاد و بنيان خود و جدال  و عارفانه يمعنو 3
ق دعـا،  يـ ن ارتبـاط از طر يو مراد و ارتباط مستقيم انسان با ذات پاك خداوند است. ا

ش، شهود و مكاشفه يا به طور غير مسـتقيم و بـا واسـطه و همراهـي فرشـتگان      ياين
ن طبقه مضامين و مفاهيمي چون سلوك ، حاالت و مقامـات عرفـان،   يالهي است. ا

ـ  داستانهاي پيامبران و   يعرفا، فراق و وصال معشوق حقيقي را در بردارد. به طـور كل
آثار قرآني، ديني و آثاري كه به عرفان و عشق و عروج الهـي انسـان(حقيقي) توجـه    

رند. آثار اين گروه مـي  يگ يم ين طبقه جايدارند و داراي ادبيات عرفاني هستند در ا
 ار الهي همراه گردند.توانند با شراب، جام، ساز ، هاله دور سر، فرشته و انو

  حكايت ني  موالنا

در مركز اثـر و  يوانيا حييت(كاراكتر) انسانين طبقه همواره دو شخصيدر اغلب آثار ا  عاشقانه 4
 يا به طور برجسته در اثر حضور دارنـد كـه در حـال مغازلـه، گفتگـو و عشـق بـاز       ي

) يني(عاشقانه) و فراق و وصـال مجـازي(زم   يوانيهستند. نازها و نيازهاي انساني و ح
ن طبقه هم شامل حاالت مادي و شـهواني  يرند. عشق در ايگ يم ين دسته جايدر ا

ن گروه عالوه بر طبقه عاشـقانه  يگردد. ا يم يواالتر و معنو يو هم شامل عشق ها
  رند.يگ يم يز جاين ييدر طبقه غنا

  عشق  شيرين و فرهاد

، اميـد و  يجانات، نظير غم و شاديدربردارنده احساسات، عواطف و هاين گروه از آثار  غنايي 5
نا اميدي، آرزوها و رازها، جمال و زيبايي، بزم و بازي، احساسات هنرمنـد نسـبت بـه    

)، تمنيـات ، تـرحم، مهـر    يشخصـ  ي(مرگ و زندگيريو پ يطبيعت و فصل ها، جوان
دعـا، نيـايش و   ن يمـي باشـند. همچنـ    يقيورزي انساني(مجازي)، غنا و آالت موسـ 
  مناجات نيز در اين طبقه جاي گرفته اند.

  يغم و شاد  سرو بلند قامت

م در يدر اين قسمت بخشي از مصراع، مصراع، بيت يـا ابيـاتي كـه بـه طـور مسـتق        يادب 6
عنوان، در متن اثر، و به صورت تركيبي مورد استفاده هنرمند بـوده انـد طبقـه بنـدي     

مستقيم فرم و محتواي غالب اثـر برگرفتـه از موضـوع و    گرديده اند و يا به طور غير 
مضموني ادبي و يا شاعر و داستاني ادبي و تـاريخي بـوده باشـد. البتـه ايـن تـاثرات       
ابزاري بوده اند و در خدمت هدف هنرمند و با بياني هنرمندانه و خالقانـه و پرهيـز از   

 هر گونه تصوير پردازي صرف ارائه گرديده اند.

  خيام  خيام

لنامه، ي( يحماس 7
  پهلوان نامه)

و تـوام بـا جـالل و    يو پهلـوانيرزميطبقه حماسي به طور كلي شامل داستان ها
وااليي در مقابل جمال و زيبايي طبقه غنايي قرار مي گيرد. اين دسته از آثار، داستان 

 ينـ يد يشاهنامه و حماسه ها يخيو تار ي، شامل: رزم هاي پهلوانيملي حماس يها
  پيامبران و امامان شيعه را به تصوير مي كشند. يشامل رزم ها يو مذهب

  خوان سوم رستم  رستم و سهراب

  يفلسف 8
  

هنرمند نسبت به مقوله ياين طبقه شامل مسائل و موضوعات كالن و نگرش فلسف
گردد. در اين طيف از آثـار   يم يشناس يو هست ي،انسان شناسيهاي  شناخت شناس

بر فرم و محتواي اثـر غالـب اسـت و موضـوع و محـور       يفلسفات يبه طور كلي ادب
و  يو معلـول  ياصلي اين دسته از آثار نيز وجود و ماهيت(هستي و چيستي)، روابط عل

  و فلسفي آن است. ي(آفرينش و نابودي)، به طور كل يمسئله مرگ و زندگ

جامي است كه 
عقل آفرين مي 

  زندش

  اتياز ح يافسانه ا

هسـتند و در  يو معرفتين علميكه به صراحت دربردارنده موضوعات و مضاميآثار  يو معرفت يعلم 9
ت يـ ف از آثـار اهم ين طياثر از آثار و ابزار و نشانه هاي علمي استفاده شده است. در ا

مطالعه و كتاب، تفكر، تكريم دانش، جستجو و شناخت محض مورد توجه و سـتايش  
 هنرمند بوده اند.

  كتاب  زكرياي رازي

ر يـ ا انسـان نـوعي درگ  يـما با ناخودآگاه و روان هنرمند ويكه مستقيموضوعات  يروانشناس 10
ا منشا و سرچشمه اثر بوده اند. به طور كلي اين دسته شامل، سرشت يهستند و 

آدميزاده، حاالت، رفتارها و قواي ظاهري و باطني روان يـا نفـس انسـان مـي     

  زادهيآدم  رمال جن گير
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 ادامة جدول در صفحة بعد 

 يار طبقه بنديمع  طبقه موضوعي فيرد
 نمونه معيار

  فرشچيان  بهزاد
ره ندارند. بر خـالف طبقـه و گـروه    يو غي، عرفانياخالقيريگگردند و جهت

فلسفي كه به مسائل كالن و كلي تر انسان سر و كار دارد، اين دسـته شـامل   
 مسائل جزئي تر انسان مي گردند.

دها و يـ اين دسته از آثار دربرگيرنده ويژگي هاي اخالقي مي شـوند و شـامل با    اخالقي 11
دها، فضايل و رذايل اخالقي و خوب و بد رفتارهاي انساني مي گردند. صفات و ينبا

مولفه هاي اخالقي در سه سطح اخالق فردي يعني خودسازي و تزكيه نفـس،  
اخالق اجتماعي و در نهايت تقرب به خداوند و  وصول به مرتبه تعالي و رستگاري، 

 مطرح مي گردند.

آن قصر كه بهرام 
  در او جاي گرفت

  ستنيز يراب

مطرح مي گردند كه يطيو محيدر اين طيف از آثار موضوعات و مضامين اجتماع  يطيو مح ياجتماع 12
گردند كـه در   يشتر معطوف به دوران معاصر و محيط زندگي خود هنرمند ميب

برخي موارد نيز معطوف به خانواده و حتي خود هنرمند هستند. البته عالوه بر اين 
موارد موضوعات و مضامين اجتماعي نيز به طور كلي و فارغ از زمان معاصر نيز 

 مطرح مي گردند.

  جلسه  نور عليشاه

مستتر در آثار است كه در قالب نقش و سياسيشامل موضوعات و مسائل انتقادي  انتقادي و سياسي 13
شـتر مسـائل و   يره ظهور مي يابند. در اين طبقـه ب يهاي انساني و حيواني و غ

موضوعات معاصر و اجتماعي توسط هنرمند مورد انتقاد واقع مي گردند. نكته حائز 
اهميت اين است كه آثار اين طبقه عالوه بر وجه انتقادي، اجتماعي و محيطي و 

 هستند.اخالقي نيز

  در كمينگاه  فقر نفت

  يريو اساط يخيتار 14
  

انـد و دوره اسـاطيري و فـرا    يخ مشخص واقعـيتارياين گروه زمانمند و دارا
 يخيتـار  ينين شامل موضوعات و مضـام يرا نيز شامل مي شوند. همچن يواقع

بدان اشاره شده است. اين آثار شامل دوره  يو هنر ياست كه در متون فرهنگ
 شوند.يمعاصر نم

  ققنوس  سيمرغ

مي گردند كه شاخصه اين دسته از آثار ايـن  يليتمثيعياين آثار شامل موضوعات طب  يليو تمث يعيطب 15
در آن وجـود نـدارد. ايـن آثـار      يژه چهره انسـان ياست كه، مطلقا تصوير انسان و به و

عالوه بر طبقه خود، به طور كلي و به طـور تمثيلـي شـامل موضـوعات و مضـامين      
 ديگر طبقات نيز مي شوند.

  عطر محبت  اسب و پرنده

 
 )اثر 127(  بهزاد حسين آثار مجموع در موضوع يفراوان. 2 جدول

 مدادي  طراحي و قلم سفيد، قلم سياه، رنگي آثار به ترتيب بيشترين كاربرد شامل
  

  درصد  فراواني يطبقه موضوع فيرد
  71/67  86 غنايي 1
  39/50  64 يطيو محياجتماع 2
  03/48  61 يادب 3
  94/40  52 يريو اساطيخيتار 4
  62/23  30 يفلسف 5
  53/16  21 عاشقانه 6
  74/15  20 و عارفانهيمعنو 7
  81/11  15 علمي و معرفتي 8
  66/8  11 يو مذهبينيد 9
  87/7  10 يقرآن 10
  08/7  9 اخالقي 11
  72/4  6 و سياسييانتقاد 12
  14/3  4 يليو تمثيعيطب 13
  78/0  1 يحماس 14
  78/0  1 يروانشناس 15

  
  به ترتيب بيشترين كاربرد )اثر 538(  فرشچيان محمود آثار مجموعه در موضوع يفراوان. توزيع 3 جدول

  )74: 1394(رضائي نبرد،  قلم و طراحي مدادي شامل آثار رنگي، سياه قلم، سفيد
  

  درصد  مجموع  كتاب هاي فرعي و آثار موزه ها كتاب هاي اصلي يطبقه موضوع فيرد
  47/67  363  96 267  ييغنا 1
  43/28  153  36 117 و عارفانه يمعنو 2
  90/24  134  48 86  يادب 3
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  درصد  مجموع  كتاب هاي فرعي و آثار موزه ها كتاب هاي اصلي  يطبقه موضوع فيرد
  49/22  121 24 97  اخالقي 4
  37/21  115 22 93  يطيو مح ياجتماع 5
  00/21  113 26 87  يليو تمث يعيطب 6
  00/21  113 18 95  يفلسف 7
  70/19  106 40 66  يريو اساط يخيتار 8
  86/14  80 21 59  عاشقانه 9
  85/9  53 11 42  يو مذهب ينيد 10
  10/9  49 11 38  و سياسي يانتقاد 11
  62/7  41 8 33  يقرآن 12
  87/6  37 23 14  يحماس 13
  69/6  36 13 23  علمي و معرفتي 14
  90/3  21 7 14  يروانشناس 15

  
  

  )6 – 1در آثار حسين بهزاد (تصاوير  يطبقات موضوع هاي معيار (منتخب) نمونه
  

  

   
  

  1334، غنايي، 5/63×5/44، »سرو بلند قامت: «1ر يتصو
 )135: 1383ماخذ: (ناصري پور، 

  

  1330، اجتماعي، 37×5/50 ،»نور عليشاه: «2ر يتصو
  )124: 1383ماخذ: (ناصري پور، 

  

     

  ، ادبي»خيام: «3ر يتصو
  )120: 1383ماخذ: (ناصري پور، 

  

  ، تاريخي و اساطيري28×5/22، »سيمرغ: «4ر يتصو
  )217: 1383ماخذ: (ناصري پور، 
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، فلسفي، 50×39، »جامي است كه عقل آفرين مي زندش: «5ر يتصو
 )134: 1383(ناصري پور،  ، ماخذ:1334

  

  عاشقانه ، 4/15×2/81 ،»فرهاد و شيرين: «6 ريتصو
  )74: 1383ماخذ: (ناصري پور، 

  
  )12 – 7در آثار محمود فرشچيان (تصاوير  يطبقات موضوع هاي معيار (منتخب) نمونه

  

     
  

غنايي،  ،8/38×24، »يغم و شاد: «7ر يتصو
 )Farshchian, 1991, 205(، ماخذ: 1350

 

معنوي و ، 110× 80، »يت نيحكا: «8ر يتصو
  )1355،36ان،يفرشچ(ماخذ:1348عارفانه،

  

، 1371ادبي،  ،3/81×8/50، »خيام: «9ر يتصو
  )Farshchian, 2004, 212(ماخذ: 

  

      

، اخالقي، 3/81×56 ،»ستنيز يبرا: «10 ريتصو
  (Farshchian, 2004, 30)  ماخذ:  ،1373

 

اجتماعي، ، 3/81×45 ،»جلسه« :11ر يتصو
  (Farshchian, 2004, 98) ، ماخذ: 1378

  

طبيعي و ، 8/50×3/81، »عطر محبت: «12ر يتصو
   (Farshchian, 2004, 165-6) ، ماخذ:1377تمثيلي، 
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در آثار بهزاد و فرشچيان  »موضوع«بررسي تطبيقي . 3
  ها) (يافته

گرديد، در اين نوشـتار، ضـمن تبيـين اهميـت     همان گونه كه مالحظه 
موضوع و مضمون در نقاشي ايراني، مجموعه آثـار ايـن دو هنرمنـد بـا     
توجه به معيارها و نمونه آثار معيار، مورد طبقـه بنـدي موضـوعي قـرار     
گرفت كه بر همين مبنا، جداول طبقـه بنـدي موضـوعي آثـار ايـن دو      

ي اين مقايسه تطبيقي نشـان  هنرمند، احصا و استخراج گرديد. يافته ها
مي دهد كه هر دو هنرمند به موضـوعات گسـترده و گونـاگوني توجـه     

  طبقه موضوعي بهره گرفته اند. 15داشته اند و از هر 
در اين راستا، يافته ها حاكي از ايـن اسـت كـه در طبقـه بنـدي      

رتبه نخسـت را بـه خـود    » غنايي«موضوعي آثار هر دو هنرمند، طبقه 
اثـر)   127درصد از مجموعه آثارش( 71/67است. بهزاد  اختصاص داده

درصـد از مجموعـه    47/67در موضوعات غنايي است و فرشچيان نيز  
اثر) را موضوعات غنايي تشكيل داده است. در رديـف دوم   538آثارش(

قـرار دارد كـه   » اجتمـاعي و محيطـي  «طبقه بندي آثار بهـزاد ، طبقـه   
داده است. امـا رديـف دوم آثـار     درصد آثار را به خود اختصاص 39/50

درصد تشكيل مي دهند. در رديـف   43/28فرشچيان را طبقه معنوي با 
از آثار او را در بـردارد   03/48قرار دارد كه » ادبي«سوم آثار بهزاد، طبقه 

كه طبقه ادبي فرشچيان هم در همين رديف قرار مي گيرد و لـيكن بـا   
تـاريخي و  «چهارم، طبقه . در رديف 90/24درصدي تقريبا نصف، يعني

درصد آثار بهزاد را تشكيل مي دهـد و   94/40قرار دارد كه » اساطيري
ليكن در جدول طبقه بندي آثار فرشـچيان و در رديـف چهـارم، طبقـه     

درصد جاي دارد. رديف پنجم آثار بهزاد، مربـوط بـه    49/22اخالقي با 

دهـد و  درصد آثار را تشكيل مي  62/23مي گردد كه » فلسفي«طبقه 
اين در حالي است كه در رديف پنجم آثار فرشچيان طبقه اجتمـاعي بـا   

بـا  » عاشـقانه «درصد قرار گرفته است. دررديف  ششم، طبقـه   37/21
درصد جاي دارد كه در همين رديف و در آثار فرشچيان، طبقـه   53/16

درصد جاي گرفته است. طبقـه هفـتم آثـار     00/21طبيعي و تمثيلي با 
درصد تشكيل مي دهـد كـه    74/15با » معنوي و عارفانه«ر بهزاد را آثا

درصد قـرار   00/21در همين رديف و در آثار فرشچيان طبقه فلسفي با 
 81/11را بـا  » علمي و معرفتي«دارد. در رديف هشتم آثار بهزاد، طبقه 

درصد داريم كه در همين رديف، آثار تاريخي و اساطيري فرشچيان بـا  
ـ  70/19 دينـي و  «ه انـد. در رديـف نهـم نيـز، طبقـه      درصد قرار گرفت

 86/14درصد قرار دارد كه آثار عاشقانة فرشچيان بـا   66/8با » مذهبي
درصد در همين طبقه جاي مي گيرند. در رديف دهم آثار بهـزاد، طبقـه   

درصد قرار دارد كه در همـين جايگـاه آثـار دينـي و      87/7با » قرآني«
رنـد. رديـف يـازدهم بـه آثـار      درصد قـرار دا  85/9مذهبي فرشچيان با 

درصد آثار را تشكيل مـي دهنـد.    08/7بهزاد تعلق دارند كه » اخالقي«
درصد حضور دارند. آثـار   10/9در همين رديف آثار انتقادي فرشچيان با 

درصـد در رديـف دوازدهـم جـاي      72/4بهزاد با » انتقادي و سياسي«
درصد جاي  62/7گرفته اند كه در همين رديف آثار قرآني فرشچيان با 

گرفته اند. در رديف هاي سيزدهم تا پانزدهم آثـار بهـزاد نيـز، طبقـات     
، 14/3 بـه ترتيـب بـا   » روانشناسانه«و » حماسي«، »طبيعي و تمثيلي«

دهم درصد حضور دارند. همچنين در همين رديف هـا و   78/0و  78/0
 69/6، 87/6در آثار فرشچيان طبقات حماسي، علمي و روانشناسـي بـا   

  قرار دارند. 90/3 و
    

  گيري تحليل و نتيجه
  

بر مبناي يافته ها و بررسي تطبيقي و مالحظة موشـكافانة آثـار هـر دو    
بـه  » موضـوع «هنرمند، مي توان گفت كه آثار هر دو نگارگر در مولفـه  

نقاشي ايرانـي، داراي اشـتراكات و    عنوان يكي از ويژگي هاي برجسته
افتراقاتي هستند. بهره گيري از هر پانزده طبقـة موضـوعي و بـه ويـژه     

و » ادبـي «، »غنـايي «استفاده كمي و بسـيار چشـمگير از موضـوعات    
از اشتراكات موضوعي اين دو نگارگر برجستة معاصـر مـي   » اجتماعي«

نيـز  » موضـوع «له باشد. اما اختالف يا افتراق اين دو هنرمنـد در مسـئ  
محسوس و قابل تامل است. براي نمونه، در وجه كمي، گرچـه حسـين   

يـا  » انتقـادي «، »حماسـي «، »طبيعي و تمثيلـي «بهزاد در موضوعات 
، داراي آثاري است، وليكن تعدادشان بسيار محدود اسـت  »روانشناسي«

اثــر) و  1( و حتـي در برخـي مــوارد، چـون طبقـة موضــوعي حماسـي     
توان با تسامح از اين دسـت آثـار چشـم پوشـي      اثر) مي 1( روانشناسي

نمود. در همين طبقات، تعداد آثار فرشچيان بسيار چشـمگيرتر اسـت و   
از منظـر   را بـدان اطـالق نمـود.   » بقـة موضـوعي  ط«مي توان عنوان 

كيفيت بهره برداري و بيان مضامين نيز، براي نمونـه، طبقـة طبيعـي و    
بهزاد در همين موضوع، تفاوت و تمـايز   تمثيلي در آثار فرشچيان با آثار

اساسي دارد. چرا كه فرشچيان اگر اسب يا پرنده اي مي سـازد، عـالوه   
بر وجه طبيعي، داراي بار تمثيلي و نمادين است و اغلب مسائل انسـاني  

، »در كمينگـاه «، »از خـود رهيـدن  «در آن ها مستتر است. مانند آثـار  
ه در آثار بهزاد، مخاطب نـاظر بـه   و غيره. اين در حالي است ك» تعالي«

وجه طبيعي يا حيواني است و بيشتر بيان زيبـايي و آنـاتومي يـا كالبـد     
شناسي آن ها مطرح بوده است كـه بـا ايـن رويكـرد، تفـاوت و تمـايز       
چنداني با آثار مكاتب گذشته ندارد. به عبارت ديگر آثار هـر دو هنرمنـد   

ه بيان هنري موضوع در موضوع مشترك هستند و ليكن در مضمون ك
همچنين، با تعمـق و تامـل در    است، داراي اختالفات آشكاري هستند.

آثار حسين بهزاد، مي توان دريافت كه در اغلب آثار، موضوعات، از هـر  
دست و هر طبقه كه بوده، بـه پديـده هـاي آفـاقي و بيـرون از وجـود       

نـي،  هـا و موضـوعات بيرو   روايـت  هنرمند، ارجاع داده شده است؛ يعني
داراي استقالل و اصالت بوده اند. خواه موضوعي ادبي، خـواه اجتمـاعي   
و غيره. در حالي كه در آثار به ويژه متاخر فرشچيان چنين نيست. براي 
نمونه حتي آثار فلسفي بهزاد، غالبا برگرفته از موضوعات ادبي و خيـامي  
هستند و چون طبقه بندي موضـوعي ماهيـت تركيبـي دارد؛ لـذا ايـن      

ر طبقـه  ت از آثار، عالوه بر طبقه ادبي به دليل ماهيت خـود آثـار، د  دس
سرانجام، فرشچيان در كنار استفاده بهينه از فلسفي نيز جاي گرفته اند. 

ادبيات غني فارسي، فاصله اي هدفمند نيز از آن مـي گيـرد و بـا ايـن     
نقطه عطف، و بـا تخيـل خـالق و بيـان هماهنـگ، جهـان درونـي و        

و ابداعي اش مجال تجلي مي يابند. دقيقـا بـه همـين    مضامين انفسي 
خاطر اسـت كـه در جـدول طبقـه بنـدي موضـوعي آثـار فرشـچيان،         

داراي جايگـاه  » اخالقي«و » معنوي«، »غنايي«موضوعات و مضامين 
  جدي و رفيعي هستند.  
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  فهرست منابع
  

  .17- 12، 12شماره ، )، هنر و مردم1342استاد حسين بهزاد، (
  .19 - 14، 70)، هنر و مردم، شماره 1347استاد حسين بهزاد، (

 ،چـاپ پـنجم   ،)، تاريخ عالم آراي عباسي،كتاب اول1392اسكندر بيگ تركمان، (
  يم فهرست ها و مقدمه، تهران: امير كبير.ايرج افشار، زير نظر با تنظ

  .زرين و سيمينتهران: )،  نگارگري ايران، 1381افتخاري، سيد محمود، (
  .فرهنگ معاصرتهران: )، دايره المعارف هنر (چاپ چهارم)، 1383پاكباز، رويين، (

كتـاب   ر،ين نيحس ، ترجمهرانيا ياتورهاينيبا م ييآشنا، )1369(اپهام،  آرتور پوپ،
  بهار. يفروش
)، آداب و فنون نقاشـي و كتـاب آرايـي، ترجمـه زينـب رجبـي،       1389پورتر، ايو، (

  .فرهنگستان هنرتهران: 
 ان،ين روزگـار تـا دوران صـفو   ياز كهن تـر  يرانيا ينقاش، )1352(، اكبر ،يديتجو

  .اداره كل نگارش وزارت فرهنگ و هنر تهران:
،  1، شـماره  1ماهانه. دوره )، اطالعات 1337حسين بهزاد مينياتور به قلم خود او (

67 -89.  
بايگاني هاي ده گانه درباره زنـدگي و آثـار محمـود فرشـچيان،      ر،يام نبرد، يرضائ

شامل: آثار، آمار، اسناد، منابع علمي، سفرها، عكس ها، فيلم ها، گفتگوهـا و  
  غيره.
نگـار جاويـدان: زنـدگي و آثـار اسـتاد محمـود       ، زير چاپ)، 1395، ( ـــــــــــ

  .فرهنگسراي ميردشتيتهران: فرشچيان، 
، جايگاه خيال در آثار استاد محمود فرشچيان، نگـره، سـال   )1394( ، ـــــــــــ

  .77- 61، 35دهم، شماره 
بــا  جــامع ( عمــومي و تخصصــي) يهــاگفتگو ،)1394 - 1380( ، ـــــــــــــ

و تهـران  ان، يو موزه استاد محمود فرشچ يمنزل شخص ،انيمحمود فرشچ
  .يوجرسيمنزل شخصي استاد محمود فرشچيان، ن

(جلـد   3ها، هنر و هنرمندان: شماره  يو طراح ي)، نقاش1355ان، محمود (يفرشچ
  .نشر كتاب بنگاه ترجمه وتهران: اول)، 
م ابوالقاسـم  ير اوژن در شـاهنامه حكـ  يپهلوانان ش يمايس، )1370(،  ـــــــــــ
  .سروش و نگارتهران:  ،يفردوس
  .نگار تهران: ها (جلد سوم)، يو طراح ي)، نقاش1372، ( ـــــــــــ
 ي ون صـادق يبه اهتمام و ترجمـه حسـ  ، اميخ يها يرباع ،)1378(،  ـــــــــــ

  .ير خانيانتشارات ام تهران: ي،خان رين اميخط غالمحس
 و صـادقي  نيحسـ  ترجمـه  و اهتمام ، بهاميخ يها يرباع، )1384(،  ـــــــــــ
  .يساوليتهران:  رخاني،يام نيغالمحس خط

مجموعـه كتـاب    ،دهيبرگز يها ينقاش، محمود فرشچيان: )1385( ، ـــــــــــ
  .نيمين و سيزرتهران: (چاپ سوم)،  3- ران مايا يها

اثـر نگـارگري و    150هـا: مشـتمل بـر     يو طراح ي)، نقاش1387( ، ـــــــــــ
  .ايخانه فرهنگ و هنر گوتهران: طراحي (جلد پنجم)، 

  .نگارتهران:  : برگزيده آثار نقاشي،انيمحمود فرشچ، )1389( ، ـــــــــــ
ـ : برگزانيمحمـود فرشـچ  ، )1391( ، ـــــــــــ (چـاپ   1380 - 1354آثـار:  دهي

  .يساوليتهران: سوم)، 
خانـه  تهـران:   ،نـور  شيايـ ناستاد محمود فرشـچيان:   آثار)،  1392، ( ـــــــــــ

  .ايفرهنگ و هنرگو
خانـه  تهـران:  هاي استاد محمود فرشچيان،  ي، الف)، طراح1391(،  ـــــــــــ

    .ايفرهنگ و هنر گو
تهران: هاي استاد محمود فرشچيان،  يو طراح ي، ب)، نقاش1391( ، ـــــــــــ

    .ايخانه فرهنگ و هنر گو
  .43 – 41، 34)، هنر و مردم، شماره 1344ساعتي با استاد، (
  .7، شماره 4)، شرح زندگاني حسين بهزاد، چيستا، سال 1365( ،صارمي، كتايون

سازمان اسـناد  ، تهران: علوم ينو در طبقه بند يطرح )، 1389 ( ،غالمرضاي، فدائ
    .رانيا ياسالم يجمهور يو كتابخانه مل

)، گلستان هنر (چاپ 1359، (يقم ين منشين حسيشرف الد ر احمد بنيم يقاض
  .ي، كتابخانه منوچهريخوانسار يليح و اهتمام احمد سهيدوم)، به تصح

 :)، رضا عباسي: اصـالح گـر سـركش (چـاپ دوم)، ترجمـه     1389كنبي، شيال ، (
 .فرهنگستان هنرتهران: يعقوب آژند، 

ـ در ا يخ نقاشـ يتـار ،  )1364(، يزكـ  محمد حسن،  :ترجمـه  ،چـاپ چهـارم  ( راني
  كتاب سحاب.تهران:  ابوالقاسم سحاب،

  .13875)، بهزاد: تصويرگر دنياي خيام، اطالعات، شماره 1351مجابي، جواد، (
)، يادنامة بهـزاد: شـرح احـوال اسـتاد حسـين بهـزاد و       1350مير بها، ابوالفضل، (

  .وزارت فرهنگ و هنرتهران: مختصري در تاريخ نقاشي ايران، 
)، آفرين بر قلمت اي بهزاد: زندگي و آثار استاد حسـين  1383پور، محمد، (ناصري 

  .سروشتهران: بهزاد (چاپ دوم)، 
  .385)، يادداشت هاي آشنايي، تماشا، شماره  1357نقيبي، پرويز، (

، زمستان)،  نقش و نگـار، دورة  1335نمايشگاه آثار استاد حسين بهزاد در آمريكا، (
  اول، سال دوم. 

  
و از آثار و (نگارنده به اين مراكز، مراجعه حضوري داشته ها  ها و مجموعه موزه

  است.)منابع آنها استفاده نموده 
، يو گردشـگر  يع دسـت ي، صـنا يراث فرهنگي، سازمان ميسنت ياداره كل هنرها
  تهران
  سعدآباد، تهران يخيتار يحسين بهزاد، مجموعه فرهنگموزه استاد 

  سعدآباد، تهران يخيتار ي، مجموعه فرهنگانيموزه استاد محمود فرشچ
  مشهد مقدس، يآستان قدس رضو يها موزه، انيتاالر فرشچ

  ، تهرانياد مستضعفان انقالب اسالميبن ،خزانه نقش و رنگ
  سعدآباد، تهران يخيتار يموزه هنرهاي زيبا، مجموعه فرهنگ

  سعدآباد، تهران   يخيتار يموزه ملت(كاخ سفيد)، مجموعه فرهنگ
  ، تهرانياسالم يموزه مجلس شورا

  ، اصفهاناصفهان يبايز يموزه هنرستان هنرها
  تهران ،معاصر يموزه هنرها

   نياوران، تهران يخيتار يمجموعه فرهنگ كاخ موزه صاحبقرانيه،
  ، تهرانرانيا يمل يموزه هنرها

  تهران موزه شهدا، بنياد شهيد انقالب اسالمي،
  تهران مجموعه حاج محمد علي فرشچيان،

  مجموعه عاطفه نجومي مالباشي، اصفهان
  مجموعه الهه نجومي مالباشي، اصفهان

  تهران نبرد، مجموعه شخصي امير رضائي
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