
 حسین بهزاد

 تِ اغفْاى در اهلل فضل هیزسا تْشاد پذر اها تَد، هٌثز اّل هزد ایي. تَد ضیزاس اّالی اس اهلل، لطف هیزسا خذش

 کِ تَد گذضتِ هادرش ٍ پذر اسدٍاج اس سال ۲۲. گزفت یاد را ساسی للوذاى اغفْاى ٍ ضیزاس در ٍ آهذ دًیا

 سًذگی تِ پذر اس پس خَاّز یک ٍ هادر تا اٍ. گذضت در پذرش کِ تَد سالِ ّفت ضص اٍ. دًیاآهذ تِ حسیي

 خَاًذى درس تِ اٍ ٍ تَد دٍر هذرسِ کِ خایی آى اس اها. رفت(هظفز ضزف) هذرسِ تِ هاّی چٌذ. داد اداهِ

 ضَّز اٍلص ّوسز هزگ اس تؼذ هادرش. ضذ ساسی للوذاى حدزُ ضاگزد ٍ کزد رّا را هذرسِ ًذاضت، ػاللِ

 گاّی. گذضت هی هطمت ٍ سختی تِ طَر ّویي اٍ رٍسگار. ًذاضت حسیي تِ تَخْی ٍ کزد اختیار دیگزی

 ًگاُ سًذُ را اٍ ًماضی ٍ طزاحی تِ ػطك اها. تخَاتذ گزسٌِ تَد هدثَر ٍ آهذ ًوی گیزش ّن خالی ًاى

 ًماضی هْتاب ًَر در ضة، ًػف گاّی(. تَد خیثن تَی کاغذ ٍ هذاد ّویطِ: )گَیذ هی خَدش. داضت هی

 .کزد هی

 سًذُ کِ کٌٌذ هی فکز ّوِ. ضَد هی تیوار ًاگْاى تْشاد. گزفت تاال ساسی للوذاى حدزُ در کارش کن کن

 .ًذاضت درآهذی سیزا. رٍد هی هادرش خاًِ تِ ًاچار ٍ دّذ هی دست رااس ضغلص ٍ کار. هاًذ ًوی

 خطی کتاب یک اٍ. داد ًدات تیواری اس ٍ تزدُ خَد خاًِ تِ را اٍ ضٌاخت، هی را تْشاد ٌّز کِ السلطٌِ فتَح

 کطیذ، تػَیز تِ سیثا هیٌیاتَرّایی تا هٌشلص، در اٍ الاهت یکسال هذت در تْشاد، تَسط را( ًظاهی خوسِ)

 در. تفزٍضٌذ آًدا را کتاب تا تزًٍذ ارٍپا تِ اٍ تا ّا ًماضی ضذى توام اس تؼذ کزد دػَت تْشاد اس السلطٌِ فتَح

 اس همطغ ایي در. آیذ هی تیزٍى ارتص اس هذتی اس تؼذ اها ضَد، ارتص ٍارد ضَد هی دػَت تْشاد اس هَلغ ّویي

 سًذگی تاّن سال ۹۴ هذت کٌذ، هی اسدٍاج داضت ًام(  ػشیشُ) کِ خَد غاحثخاًِ دختز تا تْشاد سًذگی

 .دارد ًام پزٍیش کِ است پسز یک آًْا، اسدٍاج ثوزُ کٌٌذ، هی

 کار یک ًام تِ را ًظاهی خوسِ خطی کتاب آى ٍ رفتِ پاریس ٍ لٌذى السلطٌِ فتَح کِ ضٌیذ تْشاد تؼذّا

 تْشاد تاسگطت ایزاى تِ السلطٌِ فتَح کِ ّن تؼذّا. است فزٍختِ هَسُ یک تِ لیزُ ۰۸۸۸ هثلغ تِ لذیوی

 .گذضت در ٍ کزد سکتِ السطٌِ فتَح سیزا تگیزد، را خَد سْن تا ًکزد پیذا هَلؼیتی

 هػَر را درتار ٍسیز غذرالووالک خطی ّای کتاب خولِ هي. کزد هی کار ّن ًفز چٌذ تزای تْشاد تیي ایي در

 دٌّذگاى، سفارش. کزد تْیِ هیٌیاتَر چٌذ داضت هًَاکَ در الذٍلِ ارفغ پزًس کِ ای هَسُ تزای ّوچٌیي. کزد

 تْشاد دیگز. گزفتٌذ هی گشافی ّای پَل ٍ فزٍختٌذ هی کطَر خارج در ػتیمِ ػٌَاى تِ را تْشاد کارّای تیطتز

 .فزٍختٌذ هی تْشاد اهضای تا کزدُ تملیذ را اٍ کارّای ّا تؼضی حتی. تَد کزدُ پیذا ضْزتی

 آًدا در تا تزد هی فزاًسِ تِ خَد تا را تْشاد فزاًسَی ضٌاس تاستاى راتیٌَ هَسیَ( ش ُ) ۳۱۳۹ سال در

 خَاٌّذ هی ٍ کٌٌذ هی هزاخؼِ اٍ تِ هحزهاًِ داین فزٍش، ػتیمِ کلیوی تاخزّای هَلغ ایي در. کٌذ کار تزایص

 تْشاد. تفزٍضٌذ ػتیمِ ٍ لذیوی کارّای ػٌَاى تِ را تْشاد کارّای تَاًستٌذ هی آًْا سیزا. کٌذ کار آًاى تزای



 تاخز آى ٍ کزد ًماضی آًْا اس یکی تزای را خطی کتاب یک اس ای غفحِ هثالً. کزد هی کار آًاى تزای گاّی ّن

 .فزٍخت دارّا هدوَغِ اس یکی تِ گشافی هثلغ تِ ػتیمِ ػٌَاى تِ را آى

 اس تؼذ سزاًدام. کزد هی هطالؼِ ایزاًی هیٌیاتَر لذیوی آثار رٍی ٍ رفت هی ّن لٍَر هَسُ تِ تْشاد سهاى ایي در

 هتفمیي ٍ تَد ضذُ ضزٍع دٍم خْاًی خٌگ. کزد هی کار آى ٍ ایي تزای ایزاى در. تزگطت ایزاى تِ سال چٌذ

 .هیخزیذًذ تخَتی را تْشاد کارّای ٍ تَدًذ تْزاى در

 خَد کِ ٌّزی ضاّکارّای خلك تِ ٍ گذاضت کٌار را تداری کارّای کن کن دیگز تْشاد تؼذ، تِ سهاى ایي اس

 ایي یادگارّای ًفت ٍ حافظ لذر ضة هذایي، ایَاى تاتل، فتح فزدٍسی، تاتلَّای،. پزداخت داضت هی دٍست

 .ّستٌذ اٍ ػوز اس دٍرُ

 دیگزی تاسی چَگاى یکی. ساخت الوپیاد خطي تزای ّن تاتلَ دٍ. کزد کار سال دٍ فزدٍسی تاتلَی رٍی

 سال در ضاٌّطاُ طزف اس کِ فزستادًذ دیپلوی اٍ تزای ّن ّا آى. رستن دست تِ سفیذ دیَ ضذى کطتِ

 .ضذ اػطاء تْشاد تِ ۳۱۱۲

 ٍ ایزاًی ٌّزهٌذاى. گزفت هذال ٍ خایشُ چٌذیي کزد، تزگشار کطَر خارج ٍ داخل در ًوایطگاُ ّفذُ اٍ

 اٍ هذح در تْار الطؼزای هلک هزحَم. داضتٌذ دٍست را اٍ تسیار اًساًیص، اخالق ٍ ٌّز ػلت تِ خارخی

 .سزٍدًذ

: ) اس اًذ ػثارت آًْا هطَْرتزیي اس تؼضی کِ آٍرد ٍخَد تِ ٌّزی کار ۹۸۸ لزیة خَد سًذگی هذت در اٍ

 را، سفیذ دیَ رستن کطتي رس، دختز خَاًی، خشاى است، هیٌیاتَر سثک تِ کِ( اًذام گل ٍ تْزام) ،(  لحطی

 هزا اتزیك رٍهی، الذیي خالل هَالًا ٍ تثزیشی ضوس غَرت رٍدکی، حافظ، لذر ضة سیٌا، ػلی اتَ خیال،

 ًوَدُ تزدگاى آسادی ٍ تاتل تز کَرٍش پیزٍسی آى در کِ اٍست کارّای تْتزیي اس یکی تاتل فتح.  ضکستی

 .رساًیذ خَد اٍج تِ را هیٌیاتَر ٌّز اٍ تَد، خْاًی ضْزت دارای تْشاد. است ضذُ

 چطن تِ آى در ّن ّا هغَل رسَم ٍ آداب حتی.  تَد هغَلی رایح ضیَُ ّواى اٍ، اس لثل هیٌیاتَر ضیَُ

 هیٌیاتَر ٍارد را ایزاًی ّای ضکل ٍ کزد ػَؼ را ضیَُ ایي اٍ. تَد یکٌَاخت ٍ ّن تِ ضثیِ ّا ضکل خَرد، هی

 .کزد

 هطخع اضخاظ رٍحیات ٍ حاالت اٍ کارّای در. ریخت دٍر را هیٌیاتَر سائذ ّای کاری ریشُ اس تسیاری اٍ

 تْشاد. کزد اتتکار ّن آهیشی رًگ در ٍ کزد هیٌیاتَر ٍارد را سایِ اٍ ًذاضت، ٍخَد سایِ لذها کار در. است

 ّن ّا آى ّای اًذاسُ کطیذًذ، هی ّا کتاب تزای اغلة را هیٌیاتَر چَى لذین در. تَد اتتکار لَُ دارای اغَال

 اس اٍ تَد، گًَاگَى اضخاظ اس پز لذها هیٌیاتَر چٌیي ّن. کزد تشرگ را هیٌیاتَر لطغ تْشاد ٍلی تَد، کَچک

 اس پس. است هوتاسی ٍ ًَآٍر ضخػیت تْشاد ایزاًی، هیٌیاتَرساساى تیي در خالغِ. کاست ّن اضخاظ ػذُ

 ّای ًماضی تأثیز تحت لاخار دٍرُ در ایزاًی ظزیف ٌّز ایي. تَد هایِ کن ٍ تکزاری هیٌیاتَر غفَیِ دٍرُ پایاى



 حمیمی ٍ اغلی هسیز تِ را هیٌیاتَر تَاًست تْشاد سزاًدام. تَد گزدیذُ هٌحزف خَد هسیز اس فزًگی ٍ رٍسی

 .آفزیذ تشرگ ضاّکارّای ٍ کطیذ ّا رًح راُ ایي در اٍ. تزگزداًذ خَد

 طزف اس هؼیٌی حمَق الؼوز هادام کِ کزد تػَیة هلی ضَرای هدلس خَرضیذی، ۳۱۱۱ اردیثْطت در

 .گزدد پزداخت تشرگ ٌّزهٌذ ایي تِ دٍلت


