مطالعة تطبيقي نگارة چاپ سنگی «چاپخانه» ،اثر ميرزا عليقلي
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چکیده
در آخرین صفحههای نس��خة چاپ س��نگی خمسة نظامي -که از سال  1264هـ .ق بهجا مانده است و در کتابخانة ملّی تهران
نگهداری میش��ود -نگارهای تحسینش��دنی از ميرزا عليقلي خويي ،استاد چاپ سنگي دورة ناصري ،وجود دارد .این نگاره که
مفصل نش��ان
«چاپخانه» نام دارد ،مراحل آماده کردن كتاب را از ابتدا تا آخرین مرحله که چاپ س��نگي آن اس��ت ،بهطور ّ
میدهد .این نگاره ،از نظر س��اختار بصری ،بیان محتوایی و ترکیببندی خطی ،به نگارة «كاخ خورنق» ،اثر کمالالدین بهزاد
(مکتب هرات ۸۹۹ ،هـ .ق) ش��باهت چش��مگیری دارد .نگارة بهزاد نیز در نس��خة خمسة نظامی که در موزه بریتانیا ،در لندن
نگهداری میشود ،موجود است.
هدف از تنظیم این مقاله ،مطالعة تطبیقی ویژگیهای بصری این دو نگاره از نظر ساختارهای مشاب ِه بصری ،مضموني ،كاركردي
تجسمی است .فرض بر این است که مشابهتهای بصری با آگاهی ایجاد شده و میرزا علیقلی خویی از ارزش و اعتبار
و عناصر ّ
نگارة کاخ خورنق آگاه بوده است .به همین دلیل ،از آن تأسی جسته و ساختار کارش را با الهام از آن پایهگذاری کرده است.
نكتة قابل توجه در نگارة چاپخانه ،لطايفي است كه در تركيببندي و تصویرسازی شخصيتهاي آن بهكار رفته است .بهطور
غني س ّنتهای كتابآرايي و مص ّورسازي نسخههای ّ
خطي شكل گرفته است .در نگاه اول به
قطع ،این نگاره با تکیه بر پشتوانة ِ
اين اثر ،ويژگيهاي نقاشي قاجار خودنمایی میکند .اما با کنکاش در ساختار بصری و با توجه به تأکیدی که نگارة چاپخانه بر
رعایت اصولی مثل ریتم ،توازن ،حرکت و ...دارد ،میتوان بین آن و نگارة كاخ خورنق مشابهتهای فراوانی یافت.

مقد ّمه
یکی از ویژگیهای بار ِز نقاش��ی س ّنتی ایران ،همگامی نقاشی
با ادبیات است .این دو رشتة هنری ،برای دورههای متمادی،
عباس��ی به بعد،
جدانش��دنی و ّ
مکم��ل هم بودهان��د .از دورة ّ
هنر نگارگری س��اختار هویتی مس��تقلی پیدا میکند .گاهی
هنرمندان نگارگری ظهور کردهاند که گس��ترة نگاهش��ان از
ادبیات داس��تانی فراتر رفته اس��ت ،به مضمونهای اجتماعی
و واقعی زمانهش��ان پرداخته و در آثارش��ان ب��ه بياني ثانوي
دس��ت يافتهاند .میرزا عليقلي خويي یکی از این هنرمندان
خوشذوق و نوآور دورة ناصری اس��ت .او توانس��ت با قریحة
جس��تجوگر و اّ
خلقش ،حیطة س�� ّنتهای مرس��وم نقاش��ی
را دره��م بری��زد و در قال��ب نوعی واقعگرای��ی اجتماعی ،به
ساختارشکنیهایی دست یابد .او در نگارة «چاپخانه» ،از این
خالقیت و نوآوری ب ه شکل قابل توجهی استفاده کرده است.
علیقلی در این اثر ،اجتما ِع انس��انهایی را بهتصویر کش��یده
اس��ت که هر یک از آنها ،بنا بر موقعیت شغلیشان ،وظیفهای
را انجام میدهند که با صنعت چاپ س��نگی ارتباط مستقیم
دارد .همچنین ،تصویر هر کدام از آنها بر هویّت مستقلش��ان
تأکی��د میکند .در نگارة «كاخ خورنق» منس��وب به بهزاد و
مربوط به دو س��ده قب��ل از نگارة چاپخانه ه��م ویژگیهایی
مشابه با این ،وجود دارد.
پرس��شهایی که این مقاله قصد دارد به آنها پاسخ دهد ،این
است که :آیا علیقلی ترکیببندی و ساختار بصری نگارهاش
را با الهام گرفتن از اثر بهزاد بهتصویر درآورده است .آیا او بنا

به خاستگاه اجتماعی و اهمیت این شغل در دورة قاجار چنین
اثری را خلق کرده است یا بنا به درخواست سفارشدهنده.
هر دو نگارگر با بهره گرفتن از خيال شاعرانه ،از گسترة روایی
داس��تانها فراتر رفتهاند .در ای��ن دو اثر ،فارق از قراردادهای
خش��ك و از قبل تعیینشده ،به وجه اجتماعی افراد و جایگاه
هویتمدارش��ان توجه شده اس��ت .در هر دو اثر ،بیش از هر
چیز ،بر ش��خصیتپردازی افراد (از کارگ��ر خردهپا گرفته تا
کارفرمایی که رتبة ش��غلی باالیی دارد) تأکید ش��ده اس��ت.
همچنی��ن ،در هر دو نگاره ،پویایی و تكاپوي افرادی از قش��ر
عوام جامعه را مش��اهده میکنیم .ه��ر یک این افراد در عین
ِ
مناس��بت ش��غلی که به آن مش��غولند ،به
وحدتِ کاری ،به
حس��ب
هويّتی مس��تقل و جدای از یکدیگر دس��ت یافته ،بر
ِ
معینی از نگاره جای گرفتهاند و كارهاي
وظيفه ،در قس��مت ّ
مربوط به خود را سامان میدهند.
نگارة چاپخانه ش��اهكاري كوچك است .شاید در نگاه اول ،از
1
نظ��ر اجرا و اصالت تصویری و همچنی��ن به علت مونوکروم
متخصصان بسیاری
بودن ،با نگارة ارزشمند کاخ خورنق -که
ّ
آن را تحلیل کردهاند -برابري نكند؛ اما هر دو اثر مشابهتهای
س��اختاری و کاربردی بسیاری دارند که پس از بررسی دقیق
آشکار خواهد شد.
ن��گارة چاپخانه كه با بهره بردن از پش��توانة غني كتابآرايي
در دورة ناصري تصوير ش��ده است ،بيش از هر منبع ديگري
ایران��ي مکتبهای پی��ش از خود الهام
بایس��ت از نگارگري
ِ
گرفته باشد .این نگاره با تأثير پذيرفتن از ميراث باشكوه
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واژههای كليدي :چاپ سنگی ،ساختار بصری ،مطالعة تطبيقي ،نگارة چاپخانه ،نگارة كاخ خورنق.
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گذشته ،با همان هویت  ،اما به شیوه ای جدید خلق شده است.
ویژگیهای نگارگري و نقاشی آثار دورة قاجار ،بيش از هر چیز،
در بازنماي��ي پيكرهها و قراردادهای مربوط به فضاس��ازيهاي
داخلي مش��اهده میشود .اما هنرمند با نگاهی عمیق به جامعة
ش��غلی قاجار اش��اره میکند؛ جامعهای که در دورة ناصری به
دلیل حمایت امیرکبیر ،توانست به هویت مستقلّی دست یابد.
ای��ن مقاله ،پس از بررس��ی نگارههای کاخ خورن��ق و چاپخانه،
ویژگیه��ای بصری ،مضمونی و کارکرد ای��ن دو اثر را مطابقت
میدهد تا وجوه اشتراک و افتراق آنها را مشخص کند.
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 .1مطالعة تطبيقي نگارة «چاپخانه» و «كاخ خورنق»
وجه مش��ترک و تف ّکربرانگیز این دو ن��گاره ،قدرت نوآوری دو
هنرمند در بهتصویر کش��یدن فعالیت اجتماعی انس��ان اس��ت.
تجسم
انسان ،در مقام اصلیترین عنصر هر دو نگاره ،هم از نظر ّ
و هم محتوا ،عامل ایجاد پیوند س��ایر شکلها با یکدیگر میشود
و ترکیببن��دی مس��تحکمی را ایجاد میکن��د .در هر دو نگاره،
تجسمی اثر سازمان یافته
انسان عنصری است که در ساختمان ّ
اس��ت .اشرفی مینویسد« :تکوین کار خالقة بهزاد بیش از همه
به نگرش و دید وی در چگونگی ترس��یم انسان وابسته است .او
وسایل و شگردهای نوین را میجوید تا انسان را در حال پویایی
و حرک��ت بنمایاند و میکوش��د بهواس��طة خط��وط پیرامونی
پیکرهه��ا ،س��کنات و حرکات زن��ده و تناس��بات واقعی بدن را
برساند .بهزاد مردم را در وضعیت زندگی روزمره نشان میدهد.
نزد او طبیعت و معماری صرفاً پسزمینه نیس��ت ،بلکه محیط
خودنمایی قهرمان داستان را میسازد :1367( ».ص.)51
کاخ خورنق (ش��کل  )1صحنهای از زندگ��ی روزمرة گروهی از
انس��انها را نشان میدهد که هر یک از آنها به کاری مشغولند
و حرکتی در پیکرههایش��ان وجود دارد؛ اما در عین حال ،با ّ
کل
مجموع��ه ارتباط و هماهنگی دارن��د .این ویژگیها کاخ خورنق
پرتحرک و
را به اثر بینظیری تبدیل کرده اس��ت .ترکیببندی
ّ
واقعگرای��ی اجتماعی این اثر نیز تأملبرانگیز اس��ت .در این اثر
که نگارهای از نس��خة خمس��ة نظامی اس��ت ،حكايت بنا شدن
س��نمار ،معمار
كاخي بهتصوير كش��یده ش��ده است؛ کاخی كه
ّ
چيرهدست ،به دس��تور بهرامشاه ،عهدهدار ساختن آن ميشود.
سنمار كاخي را بنا ميكند كه در زيبايي و شكوه بينظير است.
پادش��اه به پاس تالش��ش ،پاداش بزرگي ب��ه او ميدهد؛ اما او
ا ّدعا ميكند که اگر ميدانس��ت چنين پاداشي در انتظار اوست،
بناي مجلّلتري ميس��اخت .پادشاه از ترس اينكه مبادا او كاخ
مجلّلت��ري را در جاي ديگری بنا نه��د ،معمار بينوا را از بام به
زمين میافكند و می ُکشد.
بهزاد با نگاه هوش��مندانهاش ،بر اساس همین داستان صحنهاي
را بهتصوير كش��يده است .در این تصویر ،س��اختمانی در حال
ساخته شدن است که شباهتی به کاخ باشکوه ندارد؛ اما به مدد
چن��د بيت -ك��ه در كتيبة اثر آمده اس��ت -درمییابیم كه قرار
است كارگران قصر مجلّل و باشكوهی را بسازند .بهنظر ميرسد
ه��ر دو نگارگر بهظاه��ر ،در قيد وفادار مان��دن به توصيفهای
نظام��ي نبودهاند؛ ولي ب��ا بهکار بردن ترفنده��اي بصري ،قصد
دارن��د در نگارهها مفاهیمی عمیق ایجاد کنند .به عبارت دیگر،

داس��تانهاي بهتصوير درآمده بهانهاي اس��ت ت��ا به مدد آن،
زندگي مردم عادي پيرامونش��ان را ب��ا ديدي عميق و آگاهانه
ثبت کنند.
توج��ه به��زاد به جهان واقعی و ثبت وقایع آن ،باعث نش��د او
در خل��ق آث��ارش ،از اصول بنیادی حاکم بر س�� ّنت نگارگری
احی حالتها ،حرکت
طر ِ
س��رپیچی کند .وی با بهرهگیری از ّ
در پیکرهه��ا و ایج��اد ارتباط با مجموع��ة طبیعت و معماری،
توانست میان انسان و محیط پیرامونش رابطهای معنادار پدید
آورد؛ ب��ه گونهای که صحنههای موج��ود در آثارش به مکان
فعالیت اجتماعی انس��انها تبدیل شده است .نکتة قابل توجه
مکرر فضا ،کثرت عناصر،
دیگر آن است که با وجود تقسیمهای ّ
اش��یاء و تن ّوع حرکت در آثار وی ،نگارههایش دچار آشفتگی
بصری نیس��تند .این نکته نشاندهندة شناخت بهزاد از قاعدة
مهم حاکم بر هنر اس�لامی ،یعنی نمای��ش مفهو ِم وحدت در
کث��رت و کثرت در وحدت اس��ت .در کتاب نقاش��ی ایران از
دیرباز ت��ا کنون آمده اس��ت« :اگرچه به��زاد در كاخ خورنق
جهان مادي را بهتصوير ميكش��د ،اين عناصر ،مثالي هستند
از آنك��ه بايد باش��ند ،ن��ه از آن چيزي كه هس��تند .او عناصر
طبيعي چون انس��ان را به شكل صور نوعي يا کهنالگو نشان
ميدهد ،نه به صورت شكلهاي تقليدشده از طبيعت .در آثار
او بیشتر به توصيف انس��ان نوعي پرداخته ميشود .بنابراين،
چهرهنگاري شخصيتها نيز بر همين منوال ماهيتي قراردادي
و ع��ام دارد .نگارگر ايراني اگر ه��م زماني به واقعگرايي توجه
و تماي��ل پيدا كرده (چون آث��ار بهزاد) ،مضموني از واقعيت را
بيان داشته است و آن را به شكل نشانههايي نشان ميدهد ،و
هرگز واقعيت بصري و تقليد از عالم مادي را در آثارش متجلي
نساخته است( ».پاکباز :1388 ،ص.)899
علیقلی خویی نیز این عملکرد استاد در نقشآفرینی از انسان
را سرلوحة نگارههایش قرار داده است؛ ویژگیای که در نگارة
چاپخانه به خوبی نمایان اس��ت (ش��کل  .)2بهنظر میرس��د
خویی در این اثر ،به پیروی از بهزاد ،در یک فعالیت مش��ترک
و هماهنگ ،به ایجاد تعامل میان روابط انس��انها دس��ت زده
اس��ت .وی با مهارت ،خ��ود را از قید فضابن��دی معمول رها
میکند .همچنین ،با بهرهگیری از تقس��یمهای هوشمندانه و
عرض��ة صحنههای جدا از هم ،س��اختار جدیدی از تصویر در
اختی��ار بیننده قرار میدهد؛ س��اختاری که او را وادار میکند
در ه��ر لحظه ،با نگاه جس��تجوگرش الیههای جدیدی در اثر
کشف کند.
وقایع روزمره بهانهای است تا هر دو نقاش زندگی پیرامونشان
را ب��ا دی��دی عمیق ثبت کنند .در ن��گارة چاپخانه ،هر یک از
پیکرهه��ا کار مش��خصی را انج��ام میدهند .عنص��ر موقعیت
اجتماع��ی و نوع پوش��ش و ابزار ،کار هر ی��ک از این پیکرهها
مختص آن پیکره میکن��د؛ ب ه گونهای
را از ه��م جدا ک��رده،
ّ
که با توجه ب��ه نوع لباس و عملکرد افراد میتوان به موقعیت
اجتماعی آنان در آن دوره پی برد.
خویی در این نگاره ،از نظام طراحی پیکر انسانی ،مجموعهای
محک��م ،س��نجیده و در عین حال ش��ورانگیز پدید آورده و از
تأثیر س��ایر عناص��ر بصری (مثل رنگ و باف��ت و نور) در آن،

 .2ویژگیهای مضمونی نگارة «چاپخانه»
بیتهایی كه در کتیبة میانی نگارة خویی نوش��ته ش��ده ،دعاي
عالءالدين كرپ ارسالن (هفت پيكر) خمسة نظامي است:
نوش��ي آب حي��ات از اي��ن ابي��ات
زن��ده ماني چ��و خض��ر از آب حيات
اي ك��ه در مل��ك ج��اودان ب��ادي
مل��ك ب��ا عم��ر و عم��ر ب��ا ش��ادي
گ��ر نرنج��ي ز راه مع��ذوري
گويم��ت نكت��هاي ب��ه دس��توري
بزمهاي تو گرچه رنگين است
آنچ��ه ب��زم مخل��د اس��ت ،اين اس��ت
هر چه هست از حساب گوهر و گنج
راح��ت اين اس��ت وآن دگ��ر همه رنج
آن اگر صد كش��د به پانص��د س��ال
دی��ر زي ت��و ك��ه هم رس��د ب��ه زوال
وين خزينه ك��ه خاص درگاه اس��ت
ابدالده��ر ب��ا ت��و هم��راه اس��ت
اين سخن را كه شد خرد پرور
ب��ر دع��اي ت��و خت��م خواه��ي ك��رد
دولت��ي ب��اش ه��ر كج��ا باش��ي
فراش��ی
ب��ه
فل��ك
در ركاب��ت
ّ
دولت��ت را ك��ه ب��ر زي��ادت ب��اد
خات��م كار ب��ر س��عادت ب��اد
خوي��ي در اين اثر ،تالش كرده اس��ت زبان اس��تعاري را بيابد و
ب��هكار برد .تالش او در بهتصوير كش��يدن ني��از جامعه در اين
نگاره بسيار چشمگير است .او همچنین ،نوع حالتها ،حرکتها،
پوش��ش کارگران و ابزار و ادوات چاپ را بهتصویر کشیده است.
این نخستینبار است که مراحل ش��کلگیری اثری را اینچنین
دقیق بهتصویر میکش��ند .هنرمند با استفاده از تصویر توانسته
اس��ت بخش��ی یا کلیتی از روایت یا واقعهای را بهوضوح ش��رح
دهد.
پایی��ن نگاره ،هیزم برای آتش و یک دیگ قرار دارد .اجس��ام با
دقت و ظرافت کنار هم چیده ش��دهاند؛ آنها نیز مانند آدمها به
مش��خصی در آنجا قرار
کاری هدفمن��د مش��غولند و به مقصود
ّ
گرفتهاند.
چپ شکل  ،3کارگری مشغول ساییدن
سمت
پایین
قسمت
در
ِ
ِ
پایین شکل
مادهای است که از آن جوهر میسازند .در میانة چپ
ِ
 ،4شخصی با قبای قاجاری در حال صیقل دادن لبههای سنگ
لیتوگرافی اس��ت .میانة چپ باالی ش��کل  ،5فردی با دقت و با
رویی گشاده ،مشغول صیقل دادن سطح سنگ لیتوگرافی است.
در شکل  ،6فردی خم شده تا سنگ لیتوگرافی را برای سنگي

 .2-1انسان
در ن��گاره ،نقش اصلی بر عهدة انس��ان اس��ت .هر پیکره جایی
خاص ،پوشش��ی خاص ،ابزار کاری معی��ن و ویژگیهای خود
را دارد؛ ویژگیهای��ی که با محیط اطراف��ش رابطهای منطقی
برقرار میکند .علیقلی با تأکید بر ش��خصیت درونی آدمها که
در اعمالشان و ارتباطشان با اشیاء آشکار میشود ،تالش کرده
است واقعگرایی را با مفاهیم عمیق همسو کند.
پيكرهه��اي انس��اني اين نقاش��ي ،از نظر نوع ،پوش��ش و نحوة
ترسيم ،قاجاري هستند و ويژگي پيكرهنگاري درباري را بازتاب
ميدهند .اما نوع قرارگيري پيكرهها ،حركت آنها و ارتباطشان با
يكديگر ،مشابه با نگارگري است .به اين معني كه هم در نقاشي
چاپ سنگي و هم در نگارگري ،پيكرههاي انساني آرام و ساكن
ايس��تاده يا نشستهاند يا با حركتهاي پيچان و كمي اغراق ،در
تحرك ايجاد كردهاند .تقريباً تمامي پيكرهها تمامرخ يا
تصوي��ر ّ
س��هرخ تصوير شدهاند و اگر وضعيت سر به شکل نيمرخ باشد،
بدن به حالت س��هرخ طراحي شده اس��ت .در بیشتر تصويرها،
اندامهاي انس��اني يا در برابر هم در حال گفتگو هس��تند يا در
كنار هم قرار گرفتهاند .پيكرهها همگي بهشكلي منظم و رسمي
در چارچوب تصوير حبس شدهاند .چيدمان پيكرهها معموالً در
يك خط راست است و ش��خصيتها بدون نمايش ويژگيهاي
فردي و تنها بر اساس لباسشان از هم جدا ميشوند .در هر دو
تصوير ،تركيب مجموعة انس��انها بهشدت تابع هندسه است؛
یعنی در فضاي هر دو نگاره ،بسته به طرز جايگيري پيكرهها،
تركيب دايرهوار اسپيرالي (مثل ساقههاي اسليمي در نگارگري
اس�لامي) حاكميت خود را اعالم ميکند .پيكرههاي انساني و
س��اير عناصر ،بهمثابة اجزاي اين ساقه ،در ارتباطي هماهنگ
چيده ميشوند.
 .2-2پوشش فیگورها در نگارة چاپخانه
علیقل��ی خویی افراد را با وس��واس و دقت زیاد تصویر کرده و
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چشمپوش��ی ک��رده اس��ت .در هر دو ن��گاره ،انس��انها به کار
روزمرهشان مش��غولند؛ عنصری که در مجموعة نگارهها حرکت
ّ
و نیروی زیادی ایجاد میکند .همچنین ،تمام ش��کلها در عین
پویای��ی و نی��ز ایجاد تع��ادل در مجموعة نگارهه��ا ،در خدمت
مضمون اثر قرار گرفتهاند.

چاپ به باال حمل کند .فیگورهایی که در ش��کل  9ثبت ش��ده
اس��ت ،از نظر طراحی ،به آدمهای نقاشی بهزاد که کاخ خورنق
را میسازند ،شباهت زیادی دارد .منظرة حاشیة باالیی شکل ،7
احتماالً خودنگارهای 2را نشان میدهد :فرد کهنسالی که قلیان
میکش��د و فعالیت نقاش را مشاهده میکند .ممکن است این
فرد اس��تاد علیقلی باشد یا مشتری و سفارشدهندة اثر .به هر
حال ،نقاش با هوش��مندی ،خود را در باالترین جایگاه نگاشته
اس��ت؛ دقیقاً مانند جایگاه س��نمار در نگارة خورنق .ش��کل ،8
دس��تگاه چاپ سنگی 3را نشان میدهد که شبیه به نوعی چرخ
چاه آب است .این دستگاه از چند ت ّکه چوب و تخته و طنابی از
چرم س��اخته شده و درست مثل چرخ مق ّنیها است .پشت این
دستگاه ،روی س��کویی بلند ،کارگری نشسته که دمپاییهایش
را مقابلش قرار داده و با پایی برهنه و رویی گشاده ،چرخ را به
ِ
سنگ ورزنة چاپ
حرکت درمیآورد .طناب چرمی این دس��تگاه
را که به تختهای محکمشده است ،بلند میکند .چاپچی کاغذی
زیر این وزنه میگذارد و سنگ را روی آن قرار میدهد .به این
ترتیب ،با گردش چرخ و تماس با سنگ ،ورقی بهچاپ میرسد.
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ش��کل « :1کاخ خورنق» ،اثر کمال الدین بهزاد ،مکتب هرات،
 ۸۹۹هـ .ق
(از نسخة خمس��ه نظامی 13/3×17/8 ،س.م ،لندن ،محفوظ
در موزة بریتانیا)

شکل  :2نگارة چاپخانه ،اثر میرزا علیقلی خویی ،چاپ سنگی
(خمسة نظامی 40×30 ،س.م1264 ،هـ .ق ،تهران ،محفوظ
در کتابخانة ملی)

ش��کل  :3جزئی از اثر چاپخانه (فردی به ساییدن مادهای که
از آن جوهر میساختهاند ،مشغول است).

ش��کل  :4ش��خصی با قب��ای قاجاری مش��غول صیقل دادن
بدنههای سنگ لیتوگرافی است.

ش��کل  :5جزئی از اثر چاپخانه (ف��ردی با دقت تمام و رویی
گشاده مشغول آماده کردن سنگ لیتوگرافی است).

ش��کل  :6جزئی از اثر چاپخانه (با حالتی خمیده س��نگ را
برای طراحی به باال حمل میکند).
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هر یک را با پوش��اک متناسب با موقعیتشان نشان داده است.
در شکل  ،10لباسها متش�� ّکل از پیراهن رو با شلوار گشادی
است که در دورة زندیه نیز رواج داشته .پیراهن طبقات کارگر
نیز همان برش را دارد؛ اما به رنگ آبی اس��ت و از جنس زبر و
خش��نی که به آن کرباس میگویند ،دوخته شده است .در آن
دوره ،در میان روس��تاییان ،جلیقة بدون آستین و شلوار بسیار
گشاد و بلند رواج داشته است (پوالک :1361 ،ص.)109
جبه پوشیدهاند .قبا نشاندهندة تشخص
بیشتر فیگورها قبا یا ّ
فردی اس��ت که آن را پوش��یده و استفاده از آن در دورة قاجار
رواج داشته است .این نوع لباس با دامنی بلند پوشیده میشد؛ ش��کل :7جزئی از اثر چاپخانه (فردی که قلیان میکش��د ،با
باالتنة آن تا کمر تنگ و چسبان بود و دامنش بهشکل کلوش یا ژس��تی در مقابل نقاش نشس��ته ونقاش دقیقاً جایگاه سنمار
معمار را در نگاره دارد و مشغول طراحی است).
ناقوسمانند بود؛ جلوی آن باز ،دو پهلویش چاکدار ،آستینش
تن��گ و بلند و سنبوس��هدار بود؛ گاهی جلو دام��ن تا نیمه باز
شده ،با کمربند یا شال کمر نگه داشته شده است (همان).
باالپوش
در ش��کل « ،11کلیجه» نش��ان داده میشود .کلیجه
ِ
قبای آستینبلندی اس��ت که روی قبای اصلی پوشیده میشد
و ش��اهزادگان و پادشاهان از آن اس��تفاده میکردند .در شکل
 ،12کالههای مخروطیشکلی را میتوان دید که به «کالههای
قجری» معروف است .همچنین ،در شکل  ،13کالههای نمدی
مد ّوری ثبت شده است .این کالهها عرقچینهایی است که در
این دوره معمول بوده و بیش��تر طبقة کارگر و روستایی از آن
استفاده میکردهاند (غیبی :1388 ،ص.)87
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ش��کل  :8جزئی از اثر چاپخانه (دس��تگاه چاپ سنگی شبیه به
 .3ويژگيهاي كاركردي
مهمترين تفاوت ميان نگارة چاپ سنگي ميرزا عليقلي خويي و نوعی چرخ چاخ آب اس��ت و از چند ت ّکه چوب و تخته و طنابی
نگارة بهزاد ،جنبة كاركردي آنهاست .بهزاد در نظام هنرپرور و از چرخ ساخته شده و درست مانند چرخ مق ّنیها است.کارگری
متمركز دربار كار ميكرد .به همین دلیل ،بیشتر تحت حمايت بر روی سکویی بلند نشسته و با رویی گشاده چرخ را به حرکت
درمیآورد).
ش��اهان و امي��ران امکان فعاليت داش��ت .در حال��ي كه اغلب
هنرمندان چاپ سنگي از جمله ميرزا عليقلي خويي ،هنرمند
غيردرباري و مس��تقل بودند .در نتیجه ،ميتوانس��تند فعاليت در اختی��ار س��لطان ی��ا حاکم وقت ق��رار گیرد و ب��ه کتابخانة
فردي و توليد هنريشان را به راحتي بهنمايش بگذارند .از طرفی ،خصوص��ی دربار اختص��اص یابد .هدف از توليد نس��خة خطي
بخش اعظم كتابهاي چاپ س��نگي در چاپخانه تهيه ميشد؛ مص ّور ،كسب شهرت و اعتبار بيشتر ،و البته شوكت شاهانه براي
چاپخانههایی كه به دربار وابستگي نداشتند .در نتيجه ،مطابق شاه بود و چنانکه باید و شاید ،برای عوام جامعه بهرة فرهنگي
سليقة دربار هم نبود و قشرهای مختلف از آن منتفع ميشدند .گس��تردهاي درپي نداشت .در حالي كه صنعت چاپ سنگي در
ام��ا به��زاد موظف بود س��نتها را حفظ کند و ع�لاوه بر این ،عرضة موضوعها و مضمونهای تثبيتش��دة ادب فارسي نقش
مجبور بود پیرو خواست و سليقة دربار باشد .با وجود این ،او از بسيار مهمي داشت .نس��خههای چاپی با قرار گرفتن در دست
خالقيت فردي و استعداد دروني تا حد امکان استفاده كرد و در جمع كثيري از مردم ،س��بب گسترش و نشر فرهنگ و هنر در
تخيل و چيرهدستياش طبقههای مختلف اجتماع ش��د و مردم را نسبت به ویژگیها و
کنار محدوديتهایی که داشت ،قدرت ّ
مسائل عصرشان آگاهتر و هوشيارتر كرد .افزايش سطح فرهنگ
را بهنمايش گذاشت و شاهكاري مردمي را پديد آورد.
بر خالف او ،علیقلی خويي با زندگي درباري آش��نا نيست .او عمومي نیز در شكلگيري انقالب مشروطه بسيار مؤثر بود.
هنري عامي و مردمپسند دارد كه از نظر ساخت و محتوا ،ساده
و مردمي بوده ،در آشنا کردن مردم با هنر نقش مؤثری داشته  .4مطالعة تطبيقي ساختار بصری نگارة چاپخانه و كاخ خورنق
اس��ت .پيش از او ،نقاش��ي ايراني هنري خصوصي بود؛ به اين در تصويرس��ازيهاي نس��خههاي خطي ،تم��ام عناصر ديداري
معنا كه فقط گروه و طبقة خاصی ميتوانس��تند آن را مشاهده (مثل خط ،رنگ ،نقطه و س��طح) بهكار گرفته ميش��وند .اما به
كنند و لذت ببرند .نسخة خطي معموالً نسخهای منحصربهفرد س��بب محدوديت تكنيكي ،عنصر فراگير در تصاوير كتابهاي
بود که معموالً یا در كتابخانة دربار نگهداري ميشد یا به دربار چاپ س��نگي ،خط و گاهی نقطه بود .س��طح ،فرم و فضا با خط
س��ایر حاکمان هدیه داده میش��د .از هر کت��اب خطی یا اثر س��اخته ميش��د .به همین دلیل ،كيفيت تصويرهاي چاپشده
هنری ،فقط يك نسخة منحصربهفرد و نفيس تهیه میشد تا

ش��کل  :10جزئی از اثر چاپخانه (پیراهن رو با شلوار گشاد
که در دورة زندیه نیز رواج داشته است).

ش��کل  :11جزئی از اثر چاپخان��ه (کلیجه باالپوش بلندی که
روی قبای اصلی پوش��یده میشد و شاهزادگان از آن استفاده
میکردند).
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شکل  :9اجزایی از آثار چاپخانه و نگارة خورنق (بیان شباهتهای دو نگاره از نظر طراحی)
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ك��ه در نتیج��ة آن ،هر عنص��ر در مكان مش��خص خود قرار
میگی��رد؛ بهگون��هاي كه ح��ذف آن باعث مخدوش ش��دن
س��اختار تصوير ميش��ود .اين ویژگیها نشاندهندة دانش و
درك بهتر و شعور بصري هر دو نگارگر است.
بهطور قطع ،تجربة بصري بسيار بهزاد -كه از كودكي در نظام
استاد -شاگردي كتابخانة سلطنتي كارآموزي كرده است -با
چاپ س��نگي مقایسهش��دنی نيست .هر
تجربة بصري نقاش ِ
نگاره حاصل عمری ممارس��ت و كار عبادتگونة ش��ماري از
هنرمندان س��ختكوش اس��ت .با وجود این ،عليقلي خويي،
در مقام بزرگتري��ن و بااس��تعدادترين هنرمند دوران چاپ
س��نگي مص ّور ،براي خلق آثارش از تمام توان استفاده کرده
اس��ت .ويژگيهاي آثار خويي نشان میدهد كه او از آموزش
ّ
منظمي برخوردار بوده و در اثر چاپخانه ،هنگام س��امان دادن
به س��اختار تصوير ،به س ّنتهای نقاش��ي ايراني كام ً
ال وفادار
بوده است.
 .4-4کتیبه
کتیب��های که در ن��گارة چاپخانه ب��هکار رفته اس��ت ،زمینة
برق��راری ارتباط بصری خاصی را فراه��م میکند .همانگونه
که شکل  15نش��ان میدهد ،در ترکیببندی نگارهها کتیبه
نقش ویژهای دارد .کتیبهها چشم را به گسترة تصویر هدایت
میکنن��د؛ ویژگ��یای که تا به حال س��ابقه نداش��ته اس��ت.
علیقلی در ترکیببندی ن��گارة چاپخانه ،کتیبه را به صورت
ایستاده قرار داده اس��ت؛ وضعیتی که با داربست وسط نگارة
کاخ خورنق مطابقت میکند و بخش��ی از چش��مانداز معماری
و جزء جدانش��دنی تصویر اس��ت .پیش از این ،کتیبهها فقط
برای هماهنگی با متن بهکار میرفت؛ اما در این نگاره ،کتیبه
عاملی برای شکستن فضا و ایجاد حرکت است.

منسجم میکند.
با توجه به حرکت موجود در کتیبه ،مس��یر حرکت چش��م
از تصوی ِر پایین آغاز میش��ود .س��پس ،با م��رور تصویرهای
س��مت چپ ،همراه با مرد کلیش��ه به دس��ت ،از پلکان باال
میرود ،از اتاق ورودی وارد میشود ،نقاش و سفارشدهنده
مورب کتیبه
را میبین��د ،و هم��راه با حرکتهای خط��وط ّ
به س��مت پایی��ن که حرکت نهایی ماش��ین چاپ اس��ت،
کش��یده میش��ود (ش��کل  .)16خویی در این فضا ،با ایجاد
رابط��های همگن میان زوایای دید متفاوت و حرکت از یک
پ�لان به پ�لان دیگر ،و عبور از فعلی ب��ه فعل دیگر ،عامل
زم��ان را در اثرش مط��رح کرده اس��ت .تصويرها بهصورت
دوبع��دي بهنماي��ش درميآين��د .در تصوي��ر چاپخانه نيز
ب��ا توجه به ميراث اصي��ل نگارگري ايران��ي ،توجه نکردن

ش��کل  :12جزئ��ی از اث��ر چاپخان��ه (کالههای
مخروطیشکل که به کالههای قجری معروفاند)

شکل  :13جزئی از اثر چاپخانه (کالههای نمدی
م��د ّور چون عرقچی��ن که طبقة کارگ��ر از آن
استفاده میکردند).
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 .4-5ساختارخطی
علیقل��ی خویی با بهکارگیری مجموع��های عمودی ،افقی ،و
مورب و نمایاندن هر ش��کل در پش��ت شکلی دیگر ،همزمان
ّ
دوری و نزدیک��ی فض��ای درونی و بیرون��ی را القا میکند .در
مورب که در تحرک اثر نقش اساس��ی دارد،
اث��ر او ،خط��وط ّ
بهمنزل��ة خطوط هدایتگ��ر ،به ایجاد حرک��ت بصری مدد
میرس��اند؛ بهش��کلی که بالفاصله بعد از مش��اهدة فیگورها
موضوع اصلی س��ریع و بیواسطه و در قالب تصویر به بیننده
منتقل میشود.
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 .4-6سطوح
مورب
خطوط
اتص��االت
با
عمودی
و
افق��ی
مختلف
خط��وط
ّ
کتیبه فضاهای مختلفی ایجاد میکند .این فضاها با س��طوح
کوچک و بزرگ ،به بخشهای کوچکتری تقس��یم میشوند
و در نتیجه ،س��طوح مختلف با یکدیگر ارتباطی پیچیده پیدا
میکنن��د .این پیچیدگی با موضوع تصوی��ر هماهنگی کامل
دارد و باعث میشود چشم از سطحی به سطحی دیگر حرکت
کن��د .این امر ن�� ه تنها موجب انفصال تصویر نمیش��ود ،بلکه
به گونهای تنظیم و هماهنگ ش��ده اس��ت ک��ه فضای کار را

ش��کل  :14جزئی از اث��ر چاپخانه (ن��گاره برمبنای
ش��خصیت اصلی بنا شده اس��ت و باقی شخصیتها
بهصورت کوچک و در پسزمینه قرار دارند).
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ش��کل  :15جزئ��ی از اث��ر چاپخانه (کتیبه ه��م از نظر طراح��ی و هم س��اختار و موقعیت
ترکیببندی ،با داربست نگارة بهزاد برابری میکند).
بنابراين ،مجموعة نوش��ته و تصوير چون شبكهاي موزون و
 .4-7نور
در آثار نگارگري ايران ،نور هم��واره بهصورت ذهني بهكار گرفته منسجم از خط بهنظر ميآيد.
شده است .به اين مفهوم كه فضا و موجودات كام ً
ال در نور و بدون در جدولكش��ي نگارة چاپخانه ،ميزان برقراري ارتباط ميان
مجسم ميشوند و با حذف سايه -روشن ،تصويرها بهصورت تصوير و متن بس��يار دقيق است؛ يعني تعداد ،اندازه و محل
سايه
ّ
دوبع��دي بهنمايش درميآين��د .در تصوير چاپخانه نيز با توجه به قرارگيري س��تونها و س��طرهاي متن كه به فضاي تصوير
ميراث اصيل نگارگري ايراني ،توجه نکردن به س��ايه -روش��ن و وارد ميشوند ،بسيار حسابشده است و داربست ميان نگارة
منبع نور مش��هود اس��ت :نور از مقابل و بهگونهاي تخت بهچشم كاخ خورنق را بهياد ميآورد .نوش��ته در كادر تصوير محدود
روش��ن چين و شكن لباسها و ش��ده ،در زير و باال و داخل جدول بهشكل مستقيم و اريب
ميخورد .در اين تصوير ،س��ايه-
ِ
اشيا با هاشورهايي مشخص ش��دهاند .اين نوع هاشورها با پهناي جاس��ازي ميشود .در این نگاره ،تصوير و متن به حريم هم
يكس��ان ،كنار كالهها ،عمامه ،گردنه��ا ،بازوها ،پاها و ظرفها را تجاوز نكردهاند و نوش��تهها در س��تونهاي خ��ود در ميانة
تصوير بهنگارش درآمدهاند .جدولكش��ي بسيار هوشمندانه
مشخص كردهاند.
این س��ایه -روش��نها به س��بب محدودیتهاي تكنيكي و بهکار تصوير شده است؛ بهگونهاي كه با فضاي مثلثگونه و اريب،
نبردن رن��گ برای جدا كردن طرح اصل��ي از زمينه بهكار گرفته چشم را به مراحل مختلف تصوير هدايت ميكند.
شدهاند و نمايي كلي شكل و فرم را نمايش ميدهند .در هيچيك
از تصويرها زاوية تابش نور به گونهای طبيعتنمایانه رعايت نشده نتيجهگيري
اس��ت و هيچگاه سايه به شكل لكهای سياه ديده نميشود .خويي نگارخان��ة چاپخان��ه متأثر از نقاش��ي دوران قاجار اس��ت و
براي نشان دادن فضا در آثارش ،به جاي ساية واقعنما ،همواره از ویژگیه��ای كلي آن دربارة نقاش��يهاي عه��د قاجار صدق
ميكن��د .عالوه ب��ر آن ،در نگاه اول ،بهنظر میرس��د حذف
س ّنت پردازش نگارگري كمك گرفته است.
عنصر رنگ و محدوديتهاي چاپ س��نگي باعث میش��ود
نگاره كيفيت نازلتري داش��ته باش��د .تم��ام عناصر تصوير
 .4-8ارتباط تصوير و متن
در دوران نگارگ��ري و در ادام��ة آن ،یعنی در دوران صنعت چاپ در پ�لان جلو جا داده ش��ده و عمقنماي��ي فقط با خطوط
موربی كه به عمق رفتهاند ،مش��خص شده است .استفاده از
سنگي مص ّور ،اصل ارتباط دروني تصوير و متن از اصول بسيار مهم ّ
در زيباييشناسي س ّنت مص ّورسازي كتاب در ايران است .ضرورت عنص��ر خط ،بار عناصر ديگری مثل رنگ و بافت را بر دوش
هم��كاري مص ِّوران و خطاطان و مذ ّهبان در آرايش كتابها باعث میکشد .تصوير تركيببندي نامتقارنی دارد و فضاي منفي
وحدت و يكپارچگي نگارگري شده است؛ اما خط عامل اصلي اين آن ب��ا جايگيري عناصري مانند ظروف بهخوبي پر ش��ده
وحدت است .خط ،نوشتهها را شكل ميدهد ،شكلها را ميسازد است.
طراحي محکم و سادهاي برخوردار است و با
از
نگاره
این
و سطوح مختلف را از يكديگر تفكيك ميكند.
ّ
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شکل  :16جزئی از اثر چاپخانه (فلشها حرکت چشم را از پالنی به پالن دیگر نشان میدهند).

آوردن ل��وازم زندگي و پوش��اك دوران قاجار ،ش��يوة زندگی
مردم آن روزگار را بي��ان ميكند .بهطور كلّي ،حالت نمادين
و زیباشناس��ی نقاشي قاجار را در این نگاره با جزئيات ميتوان
ديد :چهرههاي گرد ،چش��مان درش��ت ،ابروان بههمپيوسته و
نگاههايي كه گويي فقط به خوانندگان كتاب چشم دوختهاند.
قد و قامت اشخاص بر اس��اس سليقة روز دورة قاجار طراحي
شده اس��ت .لباسهاي بلند مردان با كمر باريك و دستهايي
كه هرگز بيكار نيس��تند و در شرايط خاص مجلس نقاشي نيز
به كاري اشتغال دارند ،از دیگر ویژگیهای آن است.
نگارة چاپخانه كه در دورة ناصري تصوير شده است ،بر پشتوانة
غني كتابآرايي و مص ّورسازي نسخههای خطي شكل یافته و
بي��ش از هر منبع ديگري از منبع نگارگري ایراني الهام گرفته
اس��ت .همچنین ،با تأثيرپذيري از ميراث باش��كوه گذشته و با
تكنيكي جديد خلق ش��ده است و زير بناي نگارگري و بهویژه
نگارة كاخ خورنق ،اثر بهزاد را ميتوان در آن مشاهده كرد .در
نگاه اول به این نگاره ،ویژگيهاي نقاش��ي قاجار مشهود است؛
ام��ا با نگاهي دقيقتر ميتوان س��اختار بصری نگارة خورنق را
در آن بازجست.
ویژگیه��ای نگارگري قاجار را بيش��تر در بازنمايي پيكرهها و
فضاس��ازيهاي داخلي مش��اهده ميكنيم و ويژگيهاي نگاره
خورنق را در تركيببندي ،فضاسازي ،پالنبندي و نوع پردازش
داس��تان .تكنيك جديد محدوديتهايي را ب��راي هنرمندان،
خوشنويسان و تصويرگران ايجاد كرد؛ اما اين نگاره شاهكاري
كوچك اس��ت كه از نظر دق��ت در اجرا و اصالت ،با فريبندگي
نگارة ارزشمند خورنق برابري ميكند.
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پی نوشت ها
Monochrome .1
Self-portrait .2
« .3چاپ س��نگی ابتدا در تبریز و س��پس طی مدت کوتاهی
در تهران و بعد در اصفهان و س��پس در س��ایر شهرهای ایران
به راه افتاد .هزینة کم و س��هولت کار ،این روش را طی مدت
کوتاهی بر چاپ سربی مسلط کرد .چاپ سنگی مدت  50سال
یگانه روش چاپ در ایران بود .همچنین ،کتابهای چاپ سنگی
نیاز فرهنگی جامعه برای متبلور ساختن آرزوهایشان در قالب
تصویر و نقاشی بود( ».بابازاده :1378 ،ص.)68
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