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چکیده
هنرمند برای پویایی و متمایز   ساختن خود همواره به روش   های گوناگونی دست می   زند؛ روش   هایی که در صورت 
موفقیت می   تواند شیوه   هایی جدید و سبک   هایی تازه را در هنر به وجود آورد. این رویکـرد را اگر   "فرا رفتن  " هنرمنـد 
از خود بنامیم، می   توان هنرمنـدان بسیاری را جست   وجو کرد که اقدام به آن کرده   اند و شیوه   های بدیعی را به وجود 
آورده   اند. فرا رفتن هنرمند از خود می   تواند از دو نظام مشخص تأثیر   پذیری از سایر هنرمنـدان و کنش ضد سبکـی 
تثبیت شده در خود هنرمنـد تبعیت کنـد. در راستای این فرایند تحولی، برخی هنرمندان فارغ از اندیشه یا حوزۀ 
جغرافیایی خود به یکدیگر نزدیک شده و محدودۀ کار آن   ها دارای فضاهای مشترک با یکدیگر شده   اند؛ در این فرآیند 
شباهت   های متعددی میان آثارشان به وجود آمده و تأثیر   پذیری هریک از دیگری باعث خلق شیوه   ها و سبک   های 
تازه در هنر شده است. دو تن از این هنرمندان کمال الدین بهزاد1و دیوید هاکنـی2 هستند که اولی در فرایند ضدیت 
با سبک خود و دیگری با تأثیر   پذیری از نگارگری شرق، از خود و شیوه   های نقاشی رایج  فراتر رفتند. این مقاله با 
استفاده از روش کتابخانه   ای به بررسی تطبیقی برخی آثار بهزاد و هاکنی پرداخته و با ارزیابی و تحلیل شباهت   های 
موجود در میان آثار این دو هنرمند ایرانی و انگلیسی، روند فرا رفتن از خود توسط هنرمند را بررسی کرده   است. این 
پژوهش بر آن است تا تأکید کند در کنش فرا   رفتن از خود توسط هنرمندان، جهان   های سبکی با یک   دیگر تداخل 

می   یابد و همین تداخل شکلی و محتوایی است که باعث ایجاد جریان   های تازه و بدیع هنری می   شود.   
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مقدمه
در طول تاریخ هنر، فعاالن این عرصه در نقاط مختلف جهان آثاری را پدید   آورده   اند که بسیاری 
از آن   ها با تأثیر گرفتن از یکدیگر بوده و این تأثیرپذیری باعث خلق آثار متنوع با رویکردهای مختلف 
شده   است. در این میان نقاشان غربی از مقطعی تاریخی تالش کردند رویکردهای خود را گسترش 
دهند و با تأثیرپذیری از شرق، آثار هنری   ای بیافرینند که تاریخ هنر نقاشی را دست   خوش تحول 
کند. در همین راستا هنرمندان غربی گاه با توجه به شخصیت و جهان   بینی خود جذب هنر شرق 
می   شدند و تحت تأثیر فرم و محتوای آثار هنری این حوزه جغرافیایی و فرهنگی قرارمی   گرفتند. 
نتیجۀ این تأثیرپذیری ایجاد شیوۀ بیانی و فنی تازه   ای در عرصۀ هنر غرب بوده است. باید توجه 
کرد که در غالب موارد، عبور از مرزهای شکلی و محتوایی در هنر، در چهارچوب نظام مشخص و 
تجربه شده   ای صورت می   گیرد. اگر تأثیرات شهودی و الهامات هنری را در یک سوی این نظام قرار 
دهیم، سویۀ دیگر آن را شکستن قواعد و مرزهای مرسوم در کنار تأثیرپذیری از سایر هنرمندان 
قرار می دهد؛ به عبارت دیگر هنرمند برای فرا   رفتن از خود تالش می   کند تا با تأثیر پذیرفتن از سایر 

هنرمندان، مرزهای مألوف و مشخص فکری و فنی آثار خود را درهم شکند. 
  در همین راستا اگر سده   های نوزده و بیست را دوران توسعه و گسترش جغرافیای فرهنگی 
بدانیم، شاید به توان اظهار داشت بیشترین میزان تأثیرپذیری هنرمندان از یکدیگر در همین قرون 
صورت گرفته   است. بی تردید افزایش میزان مبادالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حوزه   های 
جغرافیایی گوناگون در این دویست سال، مبادالت بی    شمار فرهنگی و هنری را نیز در پی   داشته 
است. به   دین ترتیب است که هنرمندان شرق و غرب به یکدیگر نزدیک و بر میزان الهام گیری و 

تاثیرپذیری آن   ها از یکدیگر افزوده شده است. 
 باید اذعان داشت که در هر دورۀ تاریخی از هنر، فرا   رفتن از خود به قصد کشف جهان   های 
تازه   تر همواره وجود داشته است؛ به عبارت دیگر در هر   زمانی هنرمند تالش کرده است تا از 
انگاره   های ثبت   شده در ضمیر خود فراتر رود و افق   های خویش را گسترش دهد. در این فرایند 
هنری بعضاً بسیاری از کنش   های مزبور به   شکلی کاماًل ناخودآگاه به حوزۀ هنری موجود دیگری 

در یک جغرافیای دیگر نزدیک شده   است. 
 در این مقاله تالش شده   است تا با دست مایه های دو هنرمند از  مختلف از دو حوزۀ فرهنگی 
و جغرافیایی گوناگون بررسی و مورد ارزیابی قرار   گیرد. دیوید هاکنی، نقاش معاصر انگلیسی و 
کمال الدین بهزاد، نگارگر ایرانی دورۀ صفوی، هنرمندانی هستند که می   توان آثار آن   ها را در همین 
زمینه مورد بررسی تطبیقی قرار داد. هنرمندانی که از مرزهای شکلی خود عبور کرده و به دنیاهای 
فکری یکدیگر نفوذ کردند. اگرچه کمال   الدین بهزاد صدها سال قبل از هاکنی می   زیسته   است، با این 
حال با بررسی آثار وی می   توان دریافت عبور از مرزهای فکری و شکلی این از خود به نگاهی شبه 
مدرن از نوع غربی و امروزین آن رسیده است. در مورد هاکنی نیز باید اظهار داشت این هنرمند نیز 
با نزدیک   شدن به مولفه   های شرقی، به   دنیای بهزاد و شکل آثار وی شباهت یافته   است. بدین ترتیب 
می   توان در آثار این دو هنرمند رد پاهای مشترکی یافت که به رغم صدها سال اختالف زمانی و 

تنوع جغرافیایی، مخاطب را شگفت زده می   سازد. 

طرح مسئله و پرسش   های پژوهشی
آیا جهان هنرمندان بر   خالف تمام تمایزات و اختالفات فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی، 
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جهانی مشترک، یکپارچه و متحد است؟ آیا تمام ساکنان این جهان، خود را در قطعاتی از یک 
آینۀ مشترک به   نظاره نشسته اند؟ پرسش اصلی در این نوشتار آن است که آیا هنرمندانی نظیر 
کمال   الدین بهزاد و دیوید هاکنی فارغ از تأثیرات بیرونی، به خلق آثار خود پرداخته و آیا در 
پوستۀ ذهنی خود باقی مانده   اند؟ یا در فرایند تولید آثار تجسمی خود   "فرا   رفتن از خویش  " را 
تجربه کرده و به افق   های تازه   ای دست یافته   اند؟ آیا این افق تازه به نوعی قرابت و نزدیکی با سایر 
هنرمندان دست می   یابد و آیا به نتیجه   ای جدید منتج می   شود یا خیر؟ آیا تطبیق آثار این دو 
هنرمند و کشف شباهت   های موجود در میان آثار آن   ها می   تواند پرده از الهام   گیری و تداخل 
نگاه و بینش هنرمندان مختلف در زمان   های گوناگون بردارد؟ در این نوشتار تالش شده   است تا 

برخی آثار کمال الدین بهزاد و دیوید هاکنی و جهان مشترک میان آن   ها معرفی شود.

پیشینـة پژوهـش و روش تحقیـق
پیرامون وجوه مشابه میان هنرمندان گوناگون و میزان تأثیرپذیری هریک از دیگری مقاالت 
و پژوهش   های متعددی صورت گرفته   است. بررسی تطبیقی میان این آثار از جنبه   های گوناگون 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته   است. اما دربارۀ شباهت   های 
موجود میان آثار کمال   الدین بهزاد و دیوید هاکنی هیـچ پژوهشی انجـام نشده   است. پژوهش 
حاضر از دو منظر به   تحلیل و بررسی پرداخته   است. در گام نخست به کشف شباهت   های موجود 
در میان برخی آثار هاکنی و بهـزاد پرداخته و در گام بعـدی به تقویت این فرض می   پردازد که 
هنرمند با فرا رفتن از نگاه و سبک خود، وارد حوزۀ اندیشه ورزانه و سبکی هنرمندان دیگری 

می   شود که در نهایت، سبک   ها و شیوه   های تازه   ای را بنیان می   نهد. 

رویکـرد غـرب به نـظام نگارگـری شـرقـی
داد و ستد فکری و شکلی میان هنرمندان، در پی انقالب صنعتی و سرعت گرفتن ارتباطات 
سیاسی و اقتصادی میان کشورهای مختلف و حوزه های جغرافیایی گوناگون، شکل جدیدی از 
برخورد و تعامل را برای هنرمنـدان قرن نوزده و بیست فراهم کـرد. از این رو انسـان غربـی در 
مواجهه با آثار شرقی با بُعد جدیدی از مقوله تصویر روبه رو شد.   " نقاشان غربـی نه تنها غنـای 
نقاشی   های ایرانـی را ستوده و به توصیف آن پرداخته اند، بلکه از آن الهام گرفتـه   اند. حتی برخی 
از آنان سعی نموده   اند تا به گونـه   ای به شیوۀ نقاشان نگارگر ایرانی قلم بزنند و تابلوهای خود را 
رنگ آمیزی کنند. گوگن3، نقـاش بعد از امپـرسیونیسم، بسیاری از نقاشی   های خـود را به همان 
طریقی رنگ آمیزی نموده که نقاشان نگارگر ایرانی آثار خود را رنگیـن کـرده   اند. ماتیس4 نقاش 
فوویست5، عالوه بر آنکه به شیوۀ نگارگـران ایرانـی طراحـی می   نموده، تابلوهای خود را از لحاظ 
رنگ آمیزی به شیوۀ نگارگران رنگ اندیش ایرانی رنگ آمیزی کرده است. از میان نقاشان معاصر، 
ویکتور وازارلی6 نیز، نقاشی است که به وضوح متأثر از نقـوش و ترکیبات هندسی هنـر اسالمـی 
است و بسیاری از آثار او ملهم از این هنـر، و رنگ آمیـزی او با رنگ آمیزی   های کاشی   کاری   ها و 

نگاره   های ایرانی مطابقت دارد.  " )ایتن، 1369: 42(
از این رهگذر، دیویـد هاکنـی هنرمنـد انگلیسی تبـار معاصر نیز با نگاهی متأثر از نقاشی 
شرقی)ایرانی( دست به آفرینش هنـری در تصـویـر زده است. او دربـاره هنتر شرق می   گوید:  "ما 
غربیـان فضـا را به یک نقطه دیـد محدود کرده ایـم، گویـی از میـان دری باز به آن می نگریـم. 
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آنان]شرقی ها[ فضای نامحدود را وارد هنرشان کردند، گویی ازآن در خارج شده و فضای پشت 
آن را در هر جهت، مورد مطالعه و تماشا قرار داده   اند و در نقاشی خود آورده   اند. به عالوه شرق 
و غرب، طبیعت را با دو دیدگاه مختلف می   نگرد. یکی سعی در توضیح و تصرف آن از راه علم 
دارد و دیگری سعی در زنده نگه داشتن راز جاودانی آن که همیشه حرفی برای گفتن دارد...  " 

)حسینی، 1385: 52( 
اگر سنت تصویرسازی غربی را بر مبنای موجودیت آنچه که هست قرار دهیم، نگارگری 
شرقی ماهیت و چیستی موجودیت را هدف قرار می   دهد و به قصد واکاوی و جستار در آن وارد 
عرصه هنر می   شود. برای نگارگر شرقی جوهره یک چیستی از اهمیت و حتی کاربرد برخوردار 
می   شود. بدین ترتیب می   توان هنرمند کالسیک و سنتی شرقی را به سان هنرمند ذهن گرا و 
مدرن غربی دانست.  " براساس این معرفت، نگارگر ایرانی هرگز در پی بازنمایی طبیعت نبود؛ 
بلکه می   کوشید اصل و جوهر صور طبیعی و طرح متجلی در باطن خویش را به تصویر درآورد. 
بدین سان، در نگاره او نه زمان و مکان معینی مجسم می   شود، نه نمودی از کمیت   های فیزیکی 
بروز می   کند، و نه قوانین رویت جهان واقعی کاربرد دارند. کوه و درخت و آدم و پرنده او نیز 
بیشتر صور نوعی ]آرکیتپ[ هستند تا شکل های تقلید شده از طبیعت )حتی واقع گرایانی چون 
کمال الدین بهزاد واقعیت را از طریق نشانه ها بیان می   کنند. به سخن دیگر، اینان روش مفهومی  

و نه روش بصری  را در واقعگرایی خود به کار می   گیرند(.  " )پاکباز، 1383: 6۰1(

نگرش نوین در نگارگری ایرانی با کمال   الدین بهزاد
نگارگری ایرانی در مکتب هرات7 یعنی در نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری قمری به    نقطۀ اوج 
خود می   رسد. شاخص ترین هنرمند این مکتب کمال   الدین بهزاد است. . ظهور وی نگرش نوینی 
را در مکتب هرات به   وجود آورد و باعث تحوالت چشم   گیری در نگارگری ایرانی شد. توجه 
ویژۀ بهزاد به انسان و رئالیسم و مهارت در تکنیک برای اثرگذاری بیشتر محتوا ومضمون و 
تأثیرپذیرفتن ازآثار نگارگران قبل ازخود مانند امیرخلیل8( باعث می   شود که آثار بهزاد از اهمیت 

بسیار برخوردار شود. 
 در نگارگری ایرانی ادبیات با نقاشی به   ویژه در مکتب هرات پیوند ناگسستنی می   یابد. این 
پیوند را در آثار بهزاد به خوبی می   توان مشاهده کرد. او با درک عمیق خود ادبیات و عرفان در 
آثارش از هندسۀ پنهان بهره می   برد.   "بهزاد به مدد روش هندسی ترکیب   بندی شکل   ها و با 
بهره   گیری از تأثیر رنگ   ها به   وحدت کلی دست می   یابد. بهزاد در تصاویری که کیفیت معماری 
گونه دارند نظام تناسبات معینی را به   کار برده است. ولی در اغلب موارد، طرح آرایش پیکره   ها یا 
ساختمان کلی ترکیب   بندی را براساس دایرۀ استوار کرده   است قراردادن پیکره در نظمی دایره 
وار، احساس نوعی جنبش درونی در ترکیب   بندی پدید می   آورد و این حالت به   واسطۀ حرکات و 

اشارات پیکره   ها تقویت می   شود  " ) م. مقدم اشرفی، 1367: 82(
کمال   الدین بهزاد سعی در نشان دادن واقعیت ذاتی پدیده   ها دارد، به   طور مثال با قراردادن 
فرم دایره در پالن و گذاشتن عناصر برروی این فرم از هندسۀ پنهان بهره   برده و به   خوبی در آثار 
خود فرم و محتوا را مکمل یکدیگر قرار داده   است. بارزترین ویژگی این نگارگر توجه به جزئیات 
طبیعت، انسان و نوع  برخورد وی با رئالیسم است. نوعی نگاه، که وی را از سنت فکری هنر شرق 
دور می   کند و محتوای آثار وی را به نظام محتوایی و اندیشۀ غربی نزدیک می   سازد. فیگورها در 
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آثار بهزاد از اهمیت ویژه   ای برخوردار می   شوند و محل قرارگیری پیکره   ها در هماهنگی کامل با 
محیط و خصوصاً معماری تعریف می   شود. زهرا رسولی زیبایی شناسی آثار کمال الدین بهزاد را 

به   صورت زیر دسته   بندی کرده   است. )1383: 332( )جدول 1(

جدول 1. زیبایی   شناسی آثار کمال   الدین بهزاد )دسته   بندی شده توسط نگارندگان(
زیبایی   شناسی آثار کمال   الدین بهزاد

ارائه فکر و اندیشه رویکرد
به تصویر کشیدن امور روزانۀ مردم 

)خارج کردن نقاشی از بیان صرف ادبی و افسانه ای(

موضوعات شبیه   سازی اشخاص به   طوری که گویی حیات دارندمحتوای آثار

ظرافت در ترسیم درختان گل و گیاه   های مختلف و نامنظم و نیز صخره   ها و 
نهرهای مشابه طبیعی با خصلت   های خاص هریک

ترکیب   بندی طرح و تجمع انسانی ترکیب    بندی

تکنیک و
فرایند فنی

سازماندهی ترکیب   بندی به   منظور تبعیت همۀ عناصر تصویری برای بیان یک مقصود

رنگ

رنگین   تر بودن مجموع کار و ارتباط میان رنگ   ها را 
با بینش عمیق   تری بیان کردن

استفاده از رنگ   های آبی، سبز، سرمه   ای، قهوه   ای، 
زیتونی، زرد اکر و طالیی به   صورت گسترده

استفاده از اقسام گوناگون قرمز و هم   چنین رنگ طال و نقره

بلند   تر بودن قامت   ها و زدودن مشخصات مغولی از چشمان و چهره   ها
تحوالت عمده 

ارائه تکنیک و شیوۀ نقاشیدر نظام نگارگری ایرانی

ویژگی چهره از لحاظ روان   شناختی

بررسی تطبیقی   موردی رنگ در آثار بهزاد و هاکنی
کمال   الدین بهزاد رنگ را به   دقت و با   هماهنگی کامل در ارتباط با محتوای آثار خود به   کار 
برده است. در همین راستا وی از تأثیر متقابل رنگ   های مکمل و خصلت   های روانی رنگ استفاده 
کرده   است. همین   طور درآثار بهزاد هماهنگی رنگی کامل دیده   می   شود.   "در هر نوع ادراک حسی، 
کیفیت    هماهنگی   از روابط متعادل میان همۀ عناصر محرک حاصل می   شود. بنابراین، رنگ   ها را 

در صورتی   هماهنگ   می   دانیم که در ارتباط با هم خوشایند جلوه   کنند.  " )پاکباز، 1383: 649(
از عامل ریتم در رنگ   بندی استفاده می   کنند. بهزاد نیز  ایرانی درآثار خویش  نگارگران 
به   خوبی از این ویژگی در آثار خود بهره   برده   است.   "نگارگرایرانی، همچون رنگ   شناسی توانا، از 
امکانات تزیینی و بیانِی رنگ به   بهترین نحو بهره می   گیرد و او سطوح رنگِی تخت را، برای حصوِل 
نهایت هماهنگی کنار می   نشاند. در رنگ   بندی او هیچ رنگی، به سبب کمیت و کیفیت   اش ، جلوۀ 
رنگ دیگر را زایل نمی   کند. نگارگرایرانی، غالباً، طالیی، نقره   ای، الجوردی، رنگ   های شکسته و 
نیز خاکستری   های فام   دار را در سطح   های وسیع، و رنگ   های پرمایه و درخشنده را در سطح   های 
کوچک و نقش   های ریز به   کار می   برد. ولی عالوه بر انتخاب و جاگذاری رنگ   های هماهنگ، به 
عامل ریتم نیز در رنگ   بندی خود اهمیتی اساسی می   دهد. ریتم رنگ   ها بر ریتم خطوط و نقوش 
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اثر می   گذارد و آن را تعدیل یا تقویت می   کند. بدین   سان، قطعات رنگ   های سرد و گرم، خالص و 
شکسته، تیره و روشن در شبکیۀ موزون خطی به   هم بافته می   شوند و در کل چون منظومه   ای 

زیبا و شادی   انگیز جلوه می   نمایند.  " )پاکباز، 1383: 6۰1(
در نگارۀ یوسف و زلیخا )تصویر1( در   می   یابیم بهزاد ریتم رنگی را به   درون فضاهای تودرتوی 
تصویر وارد کرده و از هماهنگی رنگی در تمامی عناصر تصویر استفاده کرده   است. به   کارگیری 
رنگ مکمل در لبـاس یوسـف و زلیخا ویژگی روان   شناختـی رنگ را با شخصیت فیگورها پیوند 
داده است. رنگ قرمـزکه رنگـی سرکش، فعال و پرتحـرک است و نشان از جاذبۀ جنسی دارد، بر 
تن زلیخا نشسته و رنگ سبز که نشان از ایمان و خلوص دارد برای یوسف به   کاررفته   است.   "رنگ 
قرمز را هم   رنگ ستارۀ مریخ می دانند و عالمت جهان متالطم، جنگ و شیاطیـن بوده، و نشانی 
تثبیت شده از مبارزه و انقالب و شـورش است.  " )ایتن، 1367: 214(  عالوه   بر رنگ لباس   ها که 
در نقطۀ طالیی تصویر قراردارند، بهزاد با استفاده از رنـگ   های مکمـل در تمامـی عنـاصـر اثر 
هماهنگی رنگی به   وجود آورده   است. در آثار وی رنگ فقط برای ایجاد جلوه   های بصری زیبا به   کار 

نمی رود، بلکه بارعاطفی و بیانی موضوع با رنگ شدت می   یابد. 
 در نگارۀ جنگ طایفه   ها )تصویر 2( نیز شاهد به   کارگیری رنگ قرمز در لباس شخصیت سوار 
بر شتر هستیم و هم   چنین در سپرها نیز این رنگ تکرار شده است. بهزاد با توجه به فرم هندسی 
دایرۀ ترکیب   بندی این اثر را شـکل داده و در نقاط مختـلف این دایـره، سپرها را قرارداده   است. 
او با استفاده از رنگ قرمـز در سپرها و خطوط نیزه   ها و شمشیرها به یک ترکیب   بندی فعال و 
پرتحرک دست پیـدا کرده و با استفاده از معنــای روان   شناختـی رنگ، فرم را به   خوبی با محتوا 

پیوند داده   است. 
هاکنی نیز از یک سو با توجه به روان   شناسی رنگ و شاخصۀ نمادگرایی آن دست به خلق 
اثر مدل با پرترۀ کامل نشدۀ خود می   زند. او در این اثر با به   کارگیـری رنگ آبی برای شخصیت 
خوابیده، آرامشی درونی را عرضـه می   کند. هم   چنین  با نشان دادن فیگور نشسته در حالی که 
متفکر است و رنگ سبـز لبـاس وی، آرامش را به بیننده منتقل می   کند. در این اثـر، هاکنـی به 
وسیلۀ رنگ گل   ها، پرده، و پس   زمینه از مکمل رنگی استفاده کرده که باعث هماهنگی در تصویر 

شده و شاهد خلوص رنگی در عناصر تشکیل دهندۀ تصویر هستیم. )تصویر 3( 
  "رنگ و شکل ]فرم[ در نقاشی بهزاد قابل تفکیک نیستند. او معموالً سطوح رنگِی تخت را 
به مقتضای بیان مضمون کنار   هم می   نهاد. به   نظر می   رسـد که تأثیر متقابل رنگ   های مکمل، و 
به   طور کلی، خصلت بیان   گر رنگ را عمیقاً می شناخـت. گزینۀ رنگی او مشتمل بود بر انواع آبی   ها 
و سبزها، سرخ، نارنجی، زرد   اُخرایی، قهوه   ای   روشن و طالیی. در بهترین آثارش، سطوح کوچک 
آبی و سبز و سرخ را به   طرزی موزون و هماهنگ بر زمینه   ای از رنگ   های خاکی و خاکستری   های 
فام   دار گرم توزیع کرده   است.  ")پاکباز، 1379: 84( در نگارۀ بنای قلعۀ خورنق )تصویر 4( از رنگ 
خاکی به عنوان اصلی   ترین رنگ استفاده شده و شخصیت   ها در حالت تکاپو هستند. بهزاد در 
این اثر از اثرات متقابل رنگ   ها با توجه به زمینه بهره   برده   است. با وجود این که هر کدام از رنگ   ها 
از درخشندگی و خلـوص ویـژه   ای برخـوردارند، اما میزان درخشش و خلوص آن   هـا در نهایت 

تحت   تأثیر رنگ زمینه ای است که بر آن قرار گرفته   اند.
هاکنی نیز هم   چون این اثر بهزاد، رنگ   ها را با درجۀ خلوص باالیی به   کار می   برد و مکمل   های 
رنگی را در سطوح تخت و یک   دست در کنار هم می   گذارد. از آن   جایی که بیشتر آثار هاکنی 

تصویر1.  بوستان سعدی، یوسف و زلیخا، 
مکتب هرات، کمال الدین بهزاد، کتابخانۀ 

)Artbible( ،سلطنتی مصر، قاهره

تصویر 2.  خمسۀ نظامی، جنگ طایفه   ها، 
مکتب هرات، کمال الدین بهزاد، 

)Rukuten(

تصویر 3. مدل با پرترۀ کامل نشده، 
1977، رنگ روغن روی بوم، مجموعه 

)Tate( ،شخصی، پاریس
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در زمینۀ موضوعات خانگی هستند، از خاکستری   های رنگی در معماری داخلی استفاده کرده و 
به   همراه این خاکستری   ها، برای تعادل   سازی از رنگ های خالص بهره برده   است. همچنین در آثار 

هاکنی نیز با ویژگی   های روان   شناختی رنگ رو   به   رو هستیم. 
اگر بهزاد در اثر بنای قلعه خورنق از رنگ اکر بیشترین بهره را می   برد، هاکنی نیز در تابلوی 
پرتره نیک وایلدر )تصویر5( از رنگ آبی بیشترین استفاده را کرده است. در اینجا هاکنی با استفاده 
از خطوط افقی که در معماری اثر آورده و رنگ آبی که در کل فضا حاکم است به آرامش درونی 
شخصیت نیک وایلدر اشاره می   کند و این آرامش به وسیله فضا و رنگ به صورت ناخودآگاه بر 
سیستم عصبی بیننده تأثیر می   گذارد. همچنین   "خط منحنی استخر، خط افقی که محل برخورد 
زمین با ساختمان می   باشد، خط عمودی لبۀ ساختمان و خط اریب ایجاد شده در پله، تمامی 
قابل دیدن در چهرۀ نیک وایلدر می   باشد. بدین ترتیب نه تنها ظاهر نیک وایلدر، بلکه خصوصیت 
درونی و شخصیت او را نیز به همراه داشته و به نمایش می   گذارد.  ")ِملیا، 1994: 98( بدین ترتیب 
بهزاد در اثر بنای کاخ خورنق، رنگ اکر را با خطوط عمودی و هاکنی رنگ آبی را با خطوط افقی 
تقویت می   کند. نوعی همگونی و همراهی میان رنگ و فرم که هریک به یاری یکدیگر می   شتابند.  
در نگارۀ خلیفه هارون الرشید در حمام )تصویر6( شاهد تقسیم بندی پالن   های رنگی مشخص 
و حضور پر قدرت عنصر ریتم در رنگ بندی هستیم. بهزاد با دیدی واقع گرایانه رنگ   ها را انتخاب 
کرده و با استفاده از سطوح گسترده رنگی به ایجاد تعادل پرداخته، تعادل در رنگ   های به کار رفته 
باعث ایجاد وحدت تصویری شده است و ارتباطی بیـن عناصر معماری و فضای داخلی حمام به 
وجود آورده است. همچنین بهزاد درترکیبات خود از هندسۀ پنهان استفاده کرده است.  "ترکیب 
مجموعه اشکال، خصوصاً انسان   ها، در نگاره   های بهزاد به شدت تابع هندسه   ای است که بر معماری 
بنا حاکــم است، چه در ترکیبـات قرینـه و چـه در ترکیباتـی که چندان قرینه نیستند. بسته به 
نحوه جای گیری شکل   های ساختمانی جای پیکره   ها نیز تعیین می   شود. ترکیب دایره   وار همچون 
ساقه   های اسلیمـی در آثار تجریـدی نـگار   گـری اسالمـی، حاکمیـت خود را به مجموعه فضا اعالم 
می   دارد و پیکره   های انسانـی و سایر عناصر به مثابه اجزای این ساقه در ارتباطـی هماهنگ چیده 

می شوند.  " )قاضی   زاده، 1383: 3۰3( 
در تابلـوی خلیفه هـارون الرشید در حمـام عالوه بر موضوعات یاد شده پاسـاژهای رنگـی به 
خلق تصوری از فواصل گوناگون نیـز یاری می   رساننـد و برای تماشاگـر خطاهای دید مستمر و 

مکرر به وجود می   آورند.  
در تابلوی چمـن   زار آب   پاشـی   شـدۀ هاکنی نیز مشاهده می   شـود که تابلـو به سه پالن رنگی 
تقسیم شده   است و در آن ترکیب رنگی دیده   نمی   شود.)تصویر 7( رنگ   ها همچون بسیاری از آثار 
بهزاد، به   صورت خالص مورد استفاده قرارگرفته   اند. در این اثر   "هاکنی از عناصر و ترکیب   بندی   های 
خاص خود به   گونه   ای استفاده می   کنـد که در اصـل می   توان گفت خطای دیدی به   وجود می   آید. 
وی در ظاهر کار به ویژه در فواصل دور به   خوبی از این ویژگی استفاده می   کند. به فرض مثال، 
در همین نقاشی با اندکی دقت می   تـوان متوجه این شد که عمق نمایـی که ما از چمـن می 
بینیم، وهمی بیش   نیست، و در حقیـقت رنگ چمن، در تمامی بخش چمن   زار یکی است، با این 
تفاوت که فاصلۀ بین پاساژهای رنگی در بخش میانی و پایینی تابلو بیشتر و همچنین به دلیل 
حالت آب   پاش   ها، روشن   تر از سطوح باالیی نزدیک خانه به   نظر می   آید. از آن   جایی که توجه ما 
سریعاً جلب سطح تابلو می   شود، بدین وسیله توانایی ما برای درست   کردن و صحیح دیدن فاصله 

 تصویر 4.  خمسۀ نظامی، بنای قلعۀ 
خورنق، حدود1494،  موزۀ بریتانیا، 

)Wikiart( ،لندن

تصویر5. پرتره نیک وایلدر، 1966، 
اکریلیک روی بوم، فوکوکو سوگو، ژاپن، 

)Artnet(

  تصویر6 . خمسه نظامی، خلیفه 
هارون   الرشید در حمام، هرات. 

حدود1494، موزۀ بریتانیا، لندن، 
)Pinterest(
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بین دو درخت نخل و دو بوتۀ دیگر، تا حدودی تضعیف می   یابد.  " )ِملیا، 1994: 82(

)Tate( ،تصویر 7 . چمنزار آب پاشی شده، 1967، اکریلیک روی بوم، مجموعه شخصی 

با توجه به نکاتی که در زمینۀ مکمـل رنگـی، هماهنگی   رنگـی، ریتــم در رنگ و استفاده از 
مفهوم روان   شناختی رنگ ذکر شـد، در آثار کمال   الدین بهـزاد و دیوید هاکنی به نکات مشترکی 
برخورد می   کنیم. نکاتی همچون استفاده از سطـوح رنگی خالص، ایجاد پالن   های جداگانۀ رنگـی، 
اهمیت بخشیدن به جنبۀ نمـادگرایانۀ رنگ، ایجاد ریتم رنگی و به   وجود آوردن توهم فاصله   ها با 
استفاده از رنگ.  "بدین ترتیـب میـزان کاربـرد و چگونگی استفـاده از رنـگ در نقاشی مدرن غربی 
در راستای تأثیر   پذیری هنرمندان غرب از نگارگران شرقی، مولفه   ای انکار   ناشدنی به   نظر می   رسد. 
به طوری که هربرت رید در مورد روش رنگ   آمیـزی هنرمندان مـدرن، به    نـگاره   های ایرانی اشاره 
می   کند و می   گوید:  " این نحـوۀ رنگ   آمیـزی را بهتـر از هرجـا در نگاره   های ایرانی، و امروزه در آثار 
ماتیس، می   توان مشاهـده کـرد. در نگاره های ایرانی و آثار ماتیس، می   بینیم که رنگ   ها به قوی   ترین 
و خالص ترین کیفیت خود به وسیلۀ نقاش انتخاب می شوند و نقاش از آن   ها نقشی می   سازد که از 

برابر نهادن قوت و ضعف نسبی رنگ   ها و نواحی رنگین پدید می   آید.  " )رید، 1351: 41( 

بررسی تطبیقی موردی فضا   سازی در آثار بهزاد و هاکنی
یکی از بزرگ   ترین ویژگـی   های نگارگـری ایرانـی دارا بودن فضـای هم   زمـان )تلفیقی( است. 
نگارگران ساختار ترکیب خود را از مـکان   های مختلف به   صورت موازی و به طور هم   زمان برپا 
می   کنند و سعی درنمایش هم   زمان رویدادها و تلفیق فضاهای داخلی و بیرونی دارند.   "مهمترین 
اصل در این نظام، اصل فضـاسـازی معنوی برای تجسم عالم مثالـی است؛ که آن را می   توان 
فضای چند ساحتی    نامیـد، زیرا هر بخـش آن حـاوی رویدادی خـاص و غالباً مستقل است. 
این فضا، فضای سه بُعدی کاذب نیست. یعنی از قواعـد پرسپکتیـو و دیِد تک   نقطه   ای پیروی 
نمی کنـد؛ و مکان   های متصل به   یکدیگر و پشت سرهم را از جلو به عقب نشان نمی   دهند. بلکه 
ساختاری است متـشکل از تـرازهای ]پالن های[ پیوسته یا ناپیوستـه، که از پایین به باال و به 
اطراف گسترش می   یابند. نموداری است از مجموعه نماهایـی که هـم   زمـان از روبـه   رو و از باال 
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دیده   شده   اند.  " )پاکباز، 1383 : 373(                                                                        
بدین ترتیب مهم   ترین ویژگی نگاره   ها عدم وجود پرسپکتیو و امـکان حضـور بُعد زمـان 
است. در نگارگری ایرانی و مکتب هـرات این شکل از نمایش فضا به ایجاد یک فضای تجسمی 
گسترده به منظور روایت   گری موضوعات داستانـی منجـر می   شود.   "روش   های مختلف تجسم 
فضا نتیجۀ تفاوت در بینش واقعیت است. در هنـر طبیعت   گرای اروپایی، فضا خصلـت ادراکـی 
)عینـی( دارد و مکانی ثابـت برای یک رویـداد در یک زمـان خـاص را نمـایش می   دهد. فضا 

درهنر   شرق غالباً تصوری   )ذهنی( و فارغ از قیـود زمـان و مـکان 
محسوس است. فضای خیالـی در نـگارگری ایرانی از بخش   های 
منفصل تشکیـل یافته است که رویـدادها به موازات یکدیگـر و 

بدون رابطه در آن   ها رخ می   نمایند.  " )همان: 373(
در نگاره   ها شاهد حوادث و مکان   ها به   طور هم   زمان هستیم. 
به   عنوان مثال در نـگارۀ خلیفـۀ هارون   الرشید در حمـام، فضای 
بیرونی و درونی حمام به   طور هم   زمان دیده می   شود و هر یک از 
شخصیت   های موجود درهردو فضای بیرونی و درونی، با توجه به 
ویژگی   های خود، مشغول انجام کاری هستنـد. در این   جا روایت 
را به   طور هم   زمان مشـاهده می کنیـم و با ویـژگـی چندساحتی 

نگارگری ایرانـی روبه   رو می   شویـم. 
در نگارۀ دارا و شبان نیز )تصویر 8( شاهد دو زمـان متفاوت 
در یـک تابلو هستیـم. در قسمت پایین، فصـل بهـار و زایش 
طبیعت و درقسمت باال، خشونت کوهستان و درختـان خشک. 
در این اثر نیز ویژگی بی   زمانی به عینه دیده می   شـود. دو فصل 
خشک و سبز و یا دو    مکان متفاوت در یک   جا وارد ترکیب   بندی 
اثر شده   است. بهزاد در این نگارۀ خود از فضای چند   ساحتی   ای 
استفاده   کرده   است که مخاطب را به سمت دریافتی چند معنایی 

هدایت می   کند.
 یکی از ویژگی   هـای مهـم در آثار هاکنـی نیـز عدم وجـود 
پرسپکتیو است. این ویژگی مهم باعث شده است تا آثار وی به 
نگارگری ایرانی نزدیک شود. در بسیاری از آثار هاکنـی عمق نمایی 
وجـود ندارد و تابلو نقاشی به مدد سطوح سادۀ هندسی، پیکره   ها 
و رنگ با درجۀ خلوص باال شکل گرفته است. گویی هاکنی با 
تأثیر پذیرفتن از ویژگی   های نگارگری ایرانی از جمله فضای چند 

ساحتی آثاری متفاوت را آفریده است.
در تصویر تابلوی چمن   زار آب   پاشی شده می   توان این موضوع را به   روشنی مشاهده کرد.  "در 
اصل همه چیز در قرارگرفتن خود در کنار مابقی عناصر، به دلیل ایجاد فاصلۀ بصری و حالت و 
سطحی که دید را جلب می   کنـد، باعث عدم توانایی برای تمـرکـز در یک بخش خاص شده و 
در    نتیجه تمامی کار و عناصر، در کنار    هم و با پرسپکتیوی نه چندان حقیقی و تنها بصری و از 

طریق خطای دید، ما را در عمق قرار   گرفتن عناصر گمراه می سازند.   

تصویر8 .  بوستان سعدی، دارا و شبان، رقم بهزاد بر روی تیر دان 
)ملک دارا( با عبارت )عمل العبد بهزاد(، کتابخانه سلطنتی مصر، قاهره، 

)afghanistanmedievalart(
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برای نمونۀ دیگری، می   توان به اندازه و حالت آجرهای قرارگرفته روی شیـروانی اشاره کرد.  " 
)ملیا، 1994: 82( بدین ترتیب با توجه به عدم بُعـد درنـگارگـری ایرانی و وجود فضای چند 
ساحتی در آثار بهزاد و همچنین عدم نبود پرسپکتیو در آثار هاکنـی می   توان به شبـاهت آثار 

هاکنی با نگاره   های بهزاد پی   برد. 
یکی از بارزترین ویژگی   های آثار کمال الـدین بهـزاد استفاده از عنصر سطح است. در تمامی 
آثار وی، سطوح به شکلی متمایـز در جایگاه   های مختلف خودنمـایـی می   کنند. بهـزاد با استفـاده 
از اشـکال هنـدسی، ترکیب   بندی   هایی فعال و پویا خلق کرده است. وی به   وسیله عنصر سطح 
به تقسیم   بندی   های معینی در تابلو می   پـردازد. در نگارۀ یوسف و زلیخا با 
اشکال هندسی روبه   رو هستیـم که در ارتباطـی پیچیده در کنار یکدیگر قرار 
گرفته   اند. ایـن اشـکال باعث حس جـدایی در تصویر نمی   شوند، بلکه حرکت 
از سطحی به سطح دیگرباعث ایجاد انسجام فضای کلی اثر شده و پیچیدگی 

در سطوح با موضوع آن پیوندی تنگاتنگ پیدا کرده است.
در نگارۀ بنای کاخ خورنق نیز زمینۀ اثر به دو سطح رنگی تقسیم شده 
و پیکره   ها با آرایش خاصی بر روی این دو سطح قرار گرفته   اند. بهزاد با 
به   کارگیری این دوسطح رنگی در پس زمینۀ و قراردادن هر فیگور با حالتی 
مشخص در نقاط مختلف، توانسته ترکیب   بندی ارگانیک و هماهنگ با 
محتوای اثر خلق کند. در نگارۀ خلیفۀ هارون   الرشید در حمام هم از سطوح 
مستطیل و مثلث به   شکل متفاوتی استفاده شده و اشکال کوچک و بزرگ، 
حرکت   های عمودی و افقی در کل تصویر تعادلی بی نظیر برقرارساخته 
است. سطوح گسترده در تصویر، لنگ   ها و معماری برای ایجاد وحدت و 

توازن در تابلو ایجاد شده است.
نگارۀ لیلی    و مجنون )تصویر 9( نیز از این قاعده مستثنی نیست. در 
این اثر نیز بهزاد از سطوح کوچـک و بزرگ هندسـی استفاده کرده   است. 
سطوح کوچکی که برگ درختان را شکل داده و سطوح بزرگی که معماری 
بنـا را به خـود اختصاص داده است. در کل ترکیب   بندی این نگاره، اشکال 
هندسی مستطیل، مربع، و نیم دایره با حرکت های مورب و جهت دار به اثر 

هماهنگی بخشیده و باعث ایجاد حس توازن و تعادل شده است.   
 یکی از عناصر بسیار مهـم در آثار هاکنـی نیز مؤلفۀ سطح است. نوع 
حضور و شیوۀ به   کارگیری این عنصر در آثار هاکنی باعث ایجاد شباهت   های 
زیاد آثار وی با نگارگری ایرانی می   شود. آثار وی از شکل   بندی   های هندسی 
ساده تشکیل شده   است و به شدت مینیمال9 است. در تابلوی شیرجـۀ بـزرگ وی شاهـد سطوح 
بسیار سادۀ هندسی هستیـم. در ایـن اثر دو سطح رنگـی آبی، به   صورت گستـرده و سطوح افقی 

دیگر به   صورت مکمل رنگی باعث ایجاد ترکیبی ماندگار شده   است. )تصویر1۰(   
با توجه به نـکات بررسی   شده در زمینـۀ سطـح در نگارگـری ایرانـی، می   تـوان شباهت   های 
سطوح به   کار رفته در این اثر را با سطوح به   کار رفته در نگاره   های بهزاد مشاهده کرد. در قسمت 
پایین این اثر مخاطب با شکلی روبرو می   شـود که هاکنـی از آن با مفهـوم سـکو یـاد کرده است. 
بدین ترتیب شباهت این شکل هنـدسی را می   توان با اشکال هندسی موجود در نگاره   ها تطبیق 

تصویر9. خمسه نظامی، لیلی ومجنون، هرات، حدود1494، 
)Pinterest( ،موزه بریتانیا، لندن
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داد. در نگـارۀ یوسـف و زلیخــا شاهد 
اشکال هندسی متفاوتی هستیم که هر 
کدام جزئی از نـگاره را شـکل می   دهند. 
در این اثر سطوح به   کار رفته در دیوارها 
به   خوبی با شـکل مورد نظـر هاکنـی در 

نگارۀ جنگ طایفه   ها مطابقت می   یابد.
اما شاید بتوان نزدیک   ترین شباهت 
میـان آثـار هاکنـی و بهـزاد را در دو اثر 
دانش مفید کربـی )تصویر11( و یوسف 

و زلیخا )تصویر1( به نظاره نشست. 
در تابـلوی دانـش مفیــد کـربـی، 
هاکنی از سطوح سادۀ هندسی استفاده 
کرده   است. نحــوۀ قرارگیــری سطح   ها 
که در معمــاری بنـا تعبیـه شده   اند و 
محل قـرارگیری پنجره   هـا و خطــوط، 
یادآور نگاره   های ایـرانی هستند. عناصر 
معماری به کار   رفته در اثـر بسیـار شبیه 
به نگارۀ یوسف و زلیـخا است. استفاده 
از رنگ   هـای مکمـل در تابلـوی هاکنی 
حـس تعـادلی را به   وجـود آورده که در 
نگارۀ بهزاد نیـز بـاعث ایجاد تعـادل در 

ترکیب   بندی اثر شـده   است. 
بارزتـرین نکته   ای که در اثر هاکنـی 
وجـود دارد، استفـاده از فضـا   سـازی به 
شیوۀ نگارگـری ایرانـی است. همـان   طور 
که به فضـای چندساحتـی در نـگاره   ها 
اشاره شد، قراردادن چند فضای متفاوت 
در کنـار   هـم بـرای نشـان دادن رویدادی 
خاص و غالباً مستقل از ویژگی نگارگری 
ایرانی محسوب می   شود. در نگارۀ یوسف 
و زلیخـا به   خوبی می   تـوان چند مکانی و 
چند فضایـی را در تابلو مشاهده کرد. در 
اثر هاکنـی نیز شاهد رویدادهایی به   طور 
هم   زمـان هستیـم. بدیـن ترتیـب شاید 
بتوان مستقیم   ترین تاثیرپذیری هاکنـی 
از نـــگارگـری ایرانـی را در ایـن اثر وی 

مشاهده کرد. 

تصویر 1۰. شیرجۀ بزرگ، 1967، 
)Tate( اکریلیک روی بوم، تیت گالری لندن

تصویر 11. دانش مفید کربی، 1975، 
موزه هنر مدرن، نیویورک، 

)Pinterest( ایاالت متحده امریکا
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جدول 2. شباهت های موجود میان آثار دیوید هاکنی و کمال الدین بهزاد )استنتاج از 
نگارندگان(

شباهت های موجود میان آثار دیوید هاکنی و کمال الدین بهزاد
موضوعات انسانی، زمینی و اتفاقات روزمرهموضوع و محتوا

رنگ

بهره   بردن از رنگ   های مکمل
استفاده از رنگ   های درخشان

توجه به روان   شناسی و خصلت   های رنگ
نمادگرایی رنگ
سطوح تک   رنگ

استفاده از گسترۀ وسیع تک   رنگ در پیکرۀ اثر

 فضاسازی 
و شکل

هم   زمانی مکانی
هم   زمانی رویدادها

تلفیق فضاهای داخلی و خارجی
عدم وجود پرسپکتیو

بهره   برداری از سطوح متمایز
استفاده از اشکال هندسی تفکیک شده

نتیجه
در این پژوهش برخی آثار کمال   الدین بهزاد، هنرمند نگار   گر ایرانی، با دیوید هاکنی، هنرمند 
معاصر انگلیسی، مورد بررسی و تحلیل شد. این بررسی نشان داد هاکنی با نگاهی که به هنر شرق 
به   ویژه نگارگری ایرانی داشته در بسیاری از آثار خود تحت تأثیر فرم و ساختار آن   ها قرارگرفته و 
از ویژگی   ها و عناصر تشکیل دهندۀ نگاره   ها که شامل فضای چند ساحتی و عنصر سطح و رنگ 
است بهره   مند شده است. از سوی دیگر این بررسی تطبیقی به   نوعی از انحاء معرف روش   های 
فرا رفتن از ساز وکارهای هنری انس گرفته شده توسط هنرمندان است. بهزاد با عبور از مولفه   های 
سنتی نگارگری ایرانی و کنش ضد سبکی است که از خود عبور می   کند و وارد کشف عرصه   های 
تازه می   شود. اما هاکنی با رویکرد به عناصر نقاشی شرقی و تأثیر پذیری از هنرمندان این شیوه از 
نقاشی است که روشی تازه در آثار خود    به   وجود می   آورد و بدین ترتیب از چهارچوب   های تثبیت 

شدۀ خود فراتر می   رود. )نمودار 1 و 2(

نمودار 1. فرایند فرا رفتن از خود بر اساس الگوی هاکنی
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نمودار 2 . فرایند فرا   رفتن از خود  بر اساس الگوی بهزاد
 

در بررسی تطبیقی آثار بهزاد و هاکنـی نکتۀ جالب توجه و مهـم دیگـری خود را بـه    نمایش 
گذاشته است. عملکرد ضد سبکی کمال   الدین بهزاد، وی را به مؤلفه   های نقاشی غربی نزدیک ساخته 
است. مولفه   هایی نظیر انتخاب موضوعات زمینی و روزمـره در کنار ترکیبات رنگی و شکلی   ای که 
با روحیۀ موجود در آثار غربی نزدیکی و قرابت بیشتری دارد؛ این در حالی است که هاکنی نیز در 
فرایند فرا رفتن از خود به سمت نگارگری شرقی حرکت کرده است: دو سـوی معادله   ای که هریک 
از طرفین به سوی طرف مقابل نزدیک   تر شده   اند؛ به عبارت بهتر می   توان اظهار داشت، در انطباق 
دایرۀ آثار هاکنـی و بهزاد نوعی تداخل مـرزی صورت گرفته که این پژوهش، ارزیـابی خـود را بر 

روی بخش   های مشترک این تداخل مرزی متمرکـز کرده   است. )نمودار 3( 

نمودار 3 . بیضی مشترک تداخل مرزهای دوایر کمال الدین بهزاد و دیوید هاکنی
 

بدین ترتیب الگوی شناسایـی بیضی   های مشترک میان هنرمنـدان، می   توانـد روشـی برای 
تحلیل و ارزیابی سبک   ها و شیوه   های هنری باشد. سبک   ها و شیوه   هایی که در نهایت به مدل   هایی 

برای فرا   رفتن هنرمند از چهارچوب   های تثبیت شدۀ خود تبدیل می   شوند.  
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