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ی دوره ،18شماره  ،1بهار1392
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسم 

مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشیهای
مصور دوره قاجار
فاطمه جباری* ،1محسن مراثی
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 1کارشناس ارشد نقاشی ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 2عضو هیئت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/7/2 :تاریخ پذیرش نهایی)91/9/12 :

چکیده
در این مقاله تالش میش��ود با مطالعه تطبیقی تصاویر منقوش بر کاش��یهای دوره قاجار ،به چگونگی تاثیر پذیری آنها
از آثار چاپ سنگی پرداخته شود .هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی یکی از منابع الهام کاشی نگاران دوره قاجار در تولید
کاشیهای مصور است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که رواج و کثرت نسخ چاپ سنگی از جمله عواملی است که موجب
گس��ترش هنرهای تصویری و رواج واقعگرایی به ش��یوه اروپایی در نیمه حکومت قاجار ش��ده است .زیرا آثار چاپ سنگی به
سهولت در اختیار سایر هنرمندان قرار میگرفت؛ لذا بسیاری از هنرها از جمله هنر کاشی کاری را تحت تاثیر خود قرار داد .از
مقایسه میان تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشیهای این دوره ،نمونههای بارزی شناسایی شدند که آشکارا تاثیرپذیری نقاشی
روی کاشی را از فنون و روشهای تصویرسازی آثار چاپ سنگی اثبات میکند .این تصاویر در آغاز با سالیق هنر هندی ،در
هندوستان شکل گرفتند و پس از ورود به ایران ،توسط کاشی نگاران ایرانی تقلید شده اند .نمونههای کاشی نگاری موجود در
عمارت کاخ گلستان و نیز نمونههای موجود در مجموعههای خصوصی منسوب به شهر اصفهان ،گواه بر این ادعا هستند .این
پژوهش از لحاظ ماهیت و روش توصیفی_ تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات ،کتابخانه ای و مشاهده ای بوده است.

واژههای کلیدی

تصاویر نسخ چاپ سنگی ،مصورسازی،کاشی نگاری ،کاشیهای مصور دوره قاجار ،فنون نقاشی روی کاشی.

*نویس��نده مس��ئول :تلفن ،09193130819 :نماب ر.E-mail: fatemejabari@yahoo.com ،021-55418677 :
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مقدمه
چاپ س��نگی 1یا لیتوگرافی از آخرین ش��یوههای هنر ایرانی
مت��داول در دوران قاجار اس��ت و گس��ترش آن مجموعه متعدد
آث��اری را فراهم آورد که در ش��کل گی��ری فرهنگ تصويري آن
دوران نقش موثری داش��تند .محبوبیت ای��ن هنر در میان مردم
ارتباط میان تصاویر چاپ سنگی و دیگر هنرهای ایرانی را برقرار
نمود .از جمله کاربرد این تصاویر ،استفاده از آنها جهت تهیه الگو

برای کاش��ینگاری 2این دوران بوده که در این مقاله مورد توجه
قرار گرفته اس��ت .هنرمندان کاش��ی نگار به لحاظ تصویرگری و
فنون بکار رفته در تصاویر چاپي از اين تصاویر بهره گرفته و تأثیر
آنها را در کاش��ینگاره هاي خود آش��کار س��اختند .هدف از این
مطالعه ،شناسایی مواردي است كه کاشی نگاران دوره قاجار در
تولید کاشیهای مصور از آثار چاپ سنگي الهام گرفتهاند.

روش تحقیق
اين مقاله حاصل پژوهش��ي اس��ت كه از لحاظ ماهيت و روش
توصیفی_تحلیل��ی بوده و روش گ��ردآوری اطالعات ،کتابخانه ای
و مش��اهده ای بوده اس��ت .بر اين اس��اس در اي��ن پژوهش ابتدا
تأثيرپذي��ري آثار كاش��ي نگاري دورة قاجار از تصاوير نس��خ چاپ
س��نگي تشريح و اثبات میشود و سپس چرايي و چگونگي بوجود
آمدن اين تأثيرات تبيين میش��ود .اين پژوهش براساس موضوع و
شيوه تحقيق ،پژوهشي سؤال محور بوده و به دنبال پاسخ گويي به
اين سواالت است كه  -1آيا کاشی نگاران دوره قاجار از تصاویر نسخ
چاپ سنگی در تصويرگري کاشیهای مصور متأثر بودهاند؟ -2 ،در
صورت تأثيرپذيري كاش��ي نگاران دورة قاجار از تصاوير نسخ چاپ
س��نگي ،اين تأثيرات چه مواردي را شامل میشوند؟ برای حصول
نتایج و پاس��خگويي به س��ؤالها ،در آغاز ويژگيهاي تصویرسازی
چاپ س��نگی شناسایی و با آثار نقاش��ی روی کاشی تطبیق داده
میشوند .از این طریق میتوان دریافت که کاشینگاران دوره قاجار
چگون��ه از ويژگيه��اي بصری و فنی آثار چاپ س��نگی در جهت
تکمیل شیوه کاشی نگاری خود بهره بردهاند.

پيشينة تحقيق
درباره چاپ سنگی و آثار آن تاکنون کتابها و مقاالت بسیاری
نوش��ته ش��ده و هر یک از آنها به نكات ويژهاي اشاره نمودهاند .از
جمل��ه میتوان ب��ه مقاالتی همچون« :بررس��ی کتابهای چاپ
س��نگی مصور دوره قاجار» نوش��تة دکتر عبدالمجید حسینیراد
و زهرا خانس��االر« ،تاریخچه چاپ سنگی در ایران» نوشتة اکرم
مس��عودی« ،هزار و یک سنگ» نوش��تة اولریش مارزلف و هاجر
صمدی« ،فرش��ته و دیو در آثار چاپ سنگی» نوشتة سید طاهر
موسوی و دکتر محمد خزائی اشاره کرد .عالوه بر موضوعات اشاره
ش��ده ،ارتباط هنر چاپ سنگی با سایر هنرها از جمله عکاسی و
نقاش��ی نيز مورد توجه برخي از هنرپژوهان قرار گرفته اس��ت .از
جمل��ه این مقاالت میتوان به مقاله «تاثیر تصاویر چاپ س��نگی
بر نقاش��ی معاصر ایران» نوشتة مهدی مرادی شورجه و مرتضی
افش��اری« ،سیر تحول مصورسازی کتب و نشریات به شیوه چاپ
سنگی» نوشتة مریم نظری و محسن مراثی اشاره کرد .اما تاکنون

در هیچ یک از پژوهشهاي انجام شده ،تاثیر پذیری کاشینگاری
از آثار چاپ سنگی مورد توجه قرار نگرفته است.

ويژگيهاي بصری آثار چاپ سنگی
ب��راي درك چگونگي تأثيرپذيري كاش��ينگاران دورة قاجار
از تصاوير چاپ س��نگي ،شناس��ايي ويژگيهاي بص��ري اين آثار
ضروري است .از مهمترين ويژگيهاي اين آثار ميتوان به موارد
زير اشاره كرد:
 -1در تصویرس��ازیهای موج��ود در کت��ب چاپ س��نگی،
همنوازی میان متن و تصویر مورد نظر تصويرگر اس��ت و خالقیت
او در بهرهگی��ری از مبان��ی نقاش��ی ایرانی حائز اهمیت اس��ت.
«اندیش��ههای هنرمندان قاجار به لحاظ مضم��ون و نوآوری ،در
عناصری همچون پيكره هاي انس��انی ،منظره س��ازی و طبیعت
بیجان و یا تلفیق اینها با یکدیگر تجلی مییابد و بر نحوه نگرش
تصویرگر دوره قاجار داللت دارد» (جاللی جعفری .)23 ،1382،
-2در این تصویرس��ازیها با تاکید بر س��ادگی طرح و حذف
رن��گ ،تزئینات لباسها و بناها خالصه گردیده اس��ت .در عوض
ب��ر قدرت بیان طراحی تاکید ش��ده و در این زمینه ،ش��یوههای
طراحی ،به خصوص مربوط به انسان ،از سبك متداول دورة قاجار
پيروي میکند .در مصورسازی کتابهای چاپ سنگی به ضرورت
شیوة اجرا از ظرافت آثار کاسته شده است.
 -3در آث��ار چ��اپ س��نگي ،گراي��ش به طبیع��ت گرایی و
مستندسازی دیده میشود .البته در كنار سطح نمایی نگارگری،
حجم نمایی متأث��ر از ويژگيهاي هنر غربی نيز در برخی از آثار
دیده میش��ود .در این تصاویر واقعگرایانه حجم پردازی و ایجاد
س��ایه روش��ن و طبیعت گرایی ب��ه کمک هاش��ورزنی به عنوان
بارزترین نمود بصری چاپ سنگی و در برخی دیگر با روشهایی
نظیر نقطه چین اجرا ش��ده است .هنرمندان چاپگر دوران قاجار،
واق��ع گرایی موجود در آثار چاپ س��نگی را جهت ارائه تصویری
عامه پس��ند ،همراه با نوش��ته به عنوان عاملی مهم در به تصویر
کشیدن متون گوناگون بکار بستند.
 -4تأثیر عکاس��ی در اجرای نقاشی چهرهها و حاالت مختلف
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ایستادن و نشستن افراد در آثار چاپسنگي به چشم میخورد که
در تصاویر روزنامهها و نش��ریات نمود چشمگیرتری دارند .عالوه
ب��ر آن تصاوير ابنيه تاريخي و مناظر طبيعي در كنار چهره رجال
حكومتي و وقايع دربار بخش مهمي از تصاوير نشريات را تشكيل
میدهند كه عموماً از روي عکسهای آن دوران باز سازي شدهاند
( مراثي.)401 ،1379 ،
 -5عنصر بصری اصلی در تصاویر چاپسنگي خط است که از
نظر فنی با روش چاپ س��نگی تطابق بیشتری دارد .برای نمایش
سایه روشن و مشخص ش��دن حالت سه بعدی عناصر تصویری،
معموالً از تکرار خطوط در کنار یکدیگر اس��تفاده میشده است.
با اين وج��ود هنرمند ايراني مانند نقاش��ان غربی همزمان خود،
در جهت ایجاد عمق نمايي از س��ايه روش��ن اس��تفاده نميكند.
نور معموالً از روبرو ،بر تصویر تابانیده ش��ده و هیچ گاه سایههای
شدید و طوالنی در این تصویرسازیها دیده نمیشود .هماهنگی
می��ان عناصر بص��ری موجود در این تصاوی��ر از ويژگيهاي مهم
تصاویر چاپ سنگی اس��ت که تأثیری منطقی در بیننده برجای
میگذارد .این تصاویر گاه تمام صفحه و گاه با متن ترکیب میشده
و توضیح��ات الزم در کنار یا داخل تصویر درج ميش��ده اس��ت.
 -6تصاویر چاپ سنگی به دلیل محدود بودن امکانات فني و
چاپی ،فقط با رنگ س��یاه قابل چاپ بوده و در مواردی از مرکب
تک رنگ مثل آبی و قرمز اس��تفاده میشده است .گاهی طراحی
س��رفصلها و مجالس توخالی ترس��یم و قلم گیری شده و رنگ
آمیزی میشدند (خان ساالر و حسینی راد.)86 ،1384 ،

نگاهی به تاریخچه هنر کاشیکاری
کاش��یها از قدیمیترین عناصر تزئیني وابس��ته به معماری
هس��تند که در تزیی��ن بناهای مذهب��ی ،کاخهای س��لطنتی و
اقامتگاهه��ای اش��خاص متمول ،بچش��م میخورن��د .در دوران
س��لجوقیان ،گونههای مختلفی از کاش��ی به لحاظ طرح و شیوه،

برجسته ،مسطح و تک رنگ ساخته شد .سه شیوه مختلف در این
کاش��یها عبارت بودند از :لعاب تک رنگ ،رنگ آمیزی مینایی بر
روی لع��اب و رنگ آمیزی زرینفام بر روی لعاب .در اوایل دوران
ایلخانی��ان ش��یوه زرینفام بر روی لعاب بی رن��گ بکار رفت .در
قرن 8هـ .ق 14/م تکنیک رنگ آمیزی زیر لعاب با س��ایر رنگها
جایگزین نقاشی زرینفام شد .با زوال ایلخانان ،کاشیهای معرق
موزاییکی چند رنگ در اواس��ط سده های 8هـ .ق 14/م تا قرن9
هـ .ق 15/م جایگزین قابهای عظیم زرینفام و کتیبهها ش��دند.
به علت ُکندي مراحل کار تهيه و نصب کاشی معرق در اواخر قرن
9هـ .ق 15/م ش��يوة کاشی هفت رنگ با رنگهای متعدد و قابل
تفکیک به اجرا درآمد .در دوران صفویه و در سدههاي10و 11هـ
.ق 16/و17م هنرمندان كاش��ي كار به طور گسترده و با استفاده
از قابه��ای بزرگ و کنار هم كاش��ي ،مناظ��ر بدیع و پیکرههای
شخصیتهای مختلف را در تزیین کاخها بکار گرفتند .همچنین
تولید کاشیها و س��فالهای معروف به آبی _سفید همراه با زیر
لعاب ش��فاف در اين دوران رواج یافت (تصویر .)1در دوران قاجار
کاربرد شیوه هفت رنگ و کم و بیش معرق همراه با رنگ آمیزی
زیر لعاب ،روش غالب بود (کاربونی و ماسویا.)8-11 ،1381،

گسترش كاشينگاري در دوران قاجار و ظهور
ويژگيهاي آثار چاپ سنگي در آنها
در زمان حکومت فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه تعدادی ابنیه
مذهبی و غیرمذهبی با کاشیهای هفت رنگ تزيين گردیدند .از
نیمه دوم سده  13هـ .ق 19/م و در زمان حکومت ناصرالدین شاه
نقاشی بر روی کاشی گذشته از تزیین نمای داخلی و خارجی ،در
ابنیههای دولتی ،خانههای اش��راف ،حسینیهها ،تکیهها ،حمامها
و زورخانهها مورد توجه قرار میگیرد .موضوعات متفاوت کاخها،
همچون «قصرهای گلستان» و «سلطان آباد» در تهران و مناظری
از عمارات و تصاویری گزارش��ی از«ناصرالدین شاه در حال سان

تصویر-1دیوارهایازسهنقاشیزیرلعابی،خمیرسنگی،کاشیهایکوباچی،سده01هـ.ق61/مآنهادرچندینرنگ
زیرلعابیباپیکرههاییدرحاالتگوناگونوازجملهزنیکهبچهایراحملمیکند،نقاشیشدهاند.چنینکاشیهایی
برای کاخها یا عمارتهای کاله فرنگیهایی که توسط حکام صفوی در سراسر ایران بنا گردیده ساخته شدهاند.
ماخذ( :کاربونی و ماسویا)8 ،1381،

تصوی�ر  -2ش�یرین و فرهاد ،عمل کمتری�ن مصطفی ،بدون
تاریخ ،منس�وب به نیمه دوم قرن 31هـ .ق .مکان :سرسرای
ورودی کاخ گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)151 ،1376 ،
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تصوی�ر  -3صورت س�ان در حضور
مبارک ،روزنامه دولت علیه ایران،
شماره .474

تصوی�ر  -4ش�یرین و فرهاد ،عمل کمتری�ن مصطفی ،بدون
تاریخ ،منس�وب به نیمه دوم قرن13هـ .ق .مکان :سرس�رای
ورودی کاخ گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)151 ،1376 ،

تصویر -5چش�م انداز کاخ ،بدون رقم و تاریخ ،منسوب به نیمه
دوم ق�رن 13هـ .ق .اندازه 40* 40:س�انتیمتر ،مکان :سرس�رای
ورودی کاخ گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)262،1376،

تصوی�ر  -7ناصرالدی�ن ش�اه
س�وار بر اسب ،روزنامه شرف،
شماره.12

تصویر  -8ناصرالدین شاه در شکارگاه ،بدون رقم و تاریخ ،منسوب به نیمه دوم قرن
13هـ .ق .اندازه 60* 60:سانتیمتر ،مکان :سرسرای ورودی کاخ گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)196 ،1376 ،

دیدن از س��ربازان خود» و صحنههایی از باورهاي عامیانه و البته
نگارههای فراوان گل و گیاهی معمول در معماری اس�لامی دیده
میشوشند.
موضوعاتی همچون پیکره سوارکاران که اغلب در هوای آزاد
طبیعت در حال س��واریاند ،در نیمه دوم س��ده 13هـ .ق 19/م
تولی��د ش��دند (تصاوی��ر 2و .)3در این دوران در س��ده 12هـ .ق
18/م تصاوی��ر با نوعی رنگ صورتی و با ش��یوه ای جدید بر روی
کاش��ی کشیده میشدند (پورتر .)82 ،1381 ،البته این مجموعه
کاش��یهای متأخر که اسلوب س��ایه اندازی و هاشور زنی فراوان
با رنگ س��یاه و توأم با مرکب قه��وه ای را به نمايش ميگذارند،
برگرفته از تصاویر چاپ سنگی هستند (تصویر .)4
در س��الهای 1284تا 1300هـ .ق کاش��یکاریهای زیادی به
نمای خارجی و دیوارهای باربر کاخ گلس��تان افزوده ش��دند .برخی
از جذابترین اینگونه کاش��یکاریها ،پوش��ش افریزی در دهلیز
ب��االی پلکان داخلی کاخ را تش��کیل دادهاند که تاريخ نصب آنها
به س��ال 1304هـ .ق باز ميگ��ردد و با اس��لوب زیرلعابی نقش

یافتهاند (تصاویر5و .)6همان طور که اش��اره ش��د بسیاری از این
کاشیها بن مایههای ادبی و افس��انههای ملی ایران ،صحنههای
نس��خه برداری شده از روی عکسها و کارتهای پستی اروپایی،
وقایعی ع��ادی از زندگی ایرانیان آن زمان را به تصویر درآوردهاند
(فریه .)291 ،1374،در برخی از این آثار «همچون ناصرالدین ش��اه
سوار بر اسب در جامه شاهی» نفوذ هنر اروپایی به وضوح آشکار است
(تصاویر  7و  .)8در این میان ابتکاری تازه در نقاش��ی روی کاش��ی،
از میان ذوق و س��ليقة مردم کوچه و بازار برخاس��ت و شيوة نوینی
در نقاش��ی روی کاش��ی را بوجود آورد .این نقاشان بر اساس تجربه
شخصي و اغلب بر اساس نقاشیهای شاهنامههای چاپ سنگی که
در آن روزگار در بمبئی و س��پس در ایران به چاپ رسیده بود ،آثار
جديدي را به وجود آوردند .با این تفاوت که چون در عرصه نقاش��ی
روی کاشی میدان عمل گسترده ای وجود داشت ،اغلب بنا به میل
و س��لیقه خود مجالس شاهنامههایی را که نقاشی میکردند تغییر
میدادند .در این آثار نیز نفوذ هنر اروپایی دیده میشود که در ادامه
به نمونههای دیگری نیز اشاره خواهد شد (تصویر .)9

تصویر -6س�ردر ش�مسالعماره ،روزنامه
شرف ،شماره .68
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تصویر  -9مجلس شاه عباس با پادشاه هند ،بدون رقم و تاریخ،
منس�وب به نیمه دوم قرن 31هـ .ق  ،اندازه40 * 40 :سانتیمتر،
مکان :سرسرای ورودی کاخ گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)195 ،1376 ،

تصاویر  -10پیرزاده در بس�طام ،بدون رقم و تاریخ ،منسوب به نیمه دوم
قرن 13هـ .ق ،اندازه 40 * 40 :س�انتیمتر ،مکان :سرس�رای ورودی کاخ
گلستان ،تهران.
ماخذ( :سیف)260 ،1376،

تصویر  -11ش�یخ صنعان و دختر ترسا ،بدون رقم و تاریخ ،منسوب
به کاشی نگاران اصفهانی ،منسوب به نیمه اول قرن 14هـ .ق ،اندازه:
 ،100*70مکان :منسوب به شهر اصفهان (مجموعه خصوصی).
ماخذ( :سیف)153 ،1376،

تصوی�ر ،1307 -12ته�ران ،تصویرگ�ر:
مصطفی.
ماخذ( :مارزلف)16 ،1384،

با پدیدار ش��دن صنعت چاپ س��نگی ،تصویرس��ازان تعداد
بیش��ماری از داس��تانهاي ش��اهنامه را ب��ه تصوی��ر درآوردند.
ریشهیابی منابع الهام تصویرس��ازی نسخههای اولیة چاپسنگي
که بر پایه نگارههای نس��خ خطی بنا ش��ده بودن��د ،تأثیرات هنر
هند را به وضوح آش��کار میسازد 3.نخستین نسخه چاپ سنگی
ش��اهنامه ،در س��ال 1262هـ .ق 1846 /م و دومین نس��خه در
سال 1266هـ .ق 1849 /م در بمبئی به چاپ رسیدند .از آن جا
که نس��خههای ایرانی شاهنامه از نسخههای هندی پیشین الهام
گرفتهاند ،بدون تردید این مسئله حاکی از تأثیر «سبک هندی»
بر آخرین نس��خههای ایرانی اس��ت .لذا هنرمندان کاشینگار که
از نمونهه��ای چاپهای س��نگی متفاوت در ب��ه تصویر درآوردن
طرح روی کاش��یها بهره میبردند نی��ز از این نمونههای موجود
اس��تفاده کردند .روش اجرای تصاوير چاپ س��نگی كه به صورت
هاشورهایی منقطع ،منظم و بریده در کنار یکدیگر قرار میگیرند
تا منجر به نمایش س��ایه روش��نها و القای عمق و بُعد شوند ،در
تصاوير منقوش بر سطح کاشیها ديده میشود (تصویر .)11

من�اره کن�ار مقب�ره بایزید در
بس�طام ،چاپ س�نگی ،مرآت
البلدان ناصری ،ابوتراب غفاری

تصوی�ر  -13ضحاک ،پیش�دادیان ،بدون رق�م ،تاریخ:
6131ه�ـ .ق ،ان�دازه 04* 06:س�انتیمتر ،م�کان :تکیه
معاونالملک.
ماخذ( :سیف)119 ،1376،

بررسي تصویر چاپ سنگی با عنوان ضحاک
اثر مصطفی

ب��راي درك هرچ��ه بهتر تأثيرپذيري كاش��ي ن��گاري از آثار
چاپس��نگي ،چند اثر شاخص كاشيهاي مصور دوره قاجار مورد
بررس��ي قرار مي گيرد .از نمونههای برجسته نقاشی روی کاشی،
تصوی��ر ضحاک و درباریان در تکیه معاونالملک در کرمانش��اه و
متأثر از نمونه چاپ س��نگی آن است .تصویر چاپی آن مربوط به
سومین نسخه شاهنامه چاپ سنگی و متعلق به یکی از «مجالس
شاهانه» در داخل عمارت دربار است .موضوع ،داستان ضحاک و
دادخواهی کاوه از اوست.
در این مجلس ،چهره شاه برگرفته از پیکرنگاریهای فتحعلی
ش��اه ،محمدشاه و ناصرالدین شاه اس��ت و سنت آرایش چهره و
جامه ش��اه نیز برگرفته از نمونههای اوایل دوران قاجار تا ابتدای
دوران ناصرالدین ش��اه است؛ هرچند پوش��ش جامه رویی شاه و
نح��وه قرارگیری آن روی بدن به نوعی حالت لباسهاي برگرفته
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از نقاش��یهای دوران باروک است .نقاش با هاشورهایی موازی و
افقی در س��مت باالی تصویر به نمایش آس��مان آرام و یکدست
پرداخته اس��ت .اگرچه نقاش بازنمایاندن ش��یوه طبیعتگرایانه
در تصوی��ر را با روش س��ایه روش��نهای خفیف با هاش��ورهای
ریز و باریک در قس��متهای مختلف لب��اس و چهرة افراد بهكار
میگیرد ،همچنان سعی در پیوند بین عناصر جدیدالورود نقاشی
اروپایی با س��نت نگارگری ایرانی داشته است .این تصویر توسط
مصطفی ،نقاش س��ياه قلم دوران ناصري ترس��یم شده و متشکل
از هاش��ورهایی در اندام ،لباس و دیگر قس��متها است(مارزلف،
 .)16 ،1384همچنين اين اثر یادآور چهره نگارههایی اس��ت که
توس��ط هنرمند همنام با مصطفی بر کاشیهای موجود در تکیه
معاونالملک در کرمانش��اه اجرا شده است (سیف.)119 ،1376،
شايان ذكر اس��ت كه اين اثر یادآور چهره نگاریهایی نيز هست
که صنیعالملک در روزنامهی دولت علیه ایران اجرا کرده بود .در
نمونههاي قابل دس��ترس کاش��ی موجود در این تکیه به راحتی
میتوان شیوه و روش اجرای فنی و هاشورهایی که در آثار چاپ
س��نگی بکار گرفته شدهاند را مشاهده نمود (تصاویر 12و .)13از
ديگر آثار مصطفي به تصویر سواره ناصرالدین شاه در کتاب چاپی
خمس��ه نظامی گنجوی با امضاي «رقم مصطفی »1301ميتوان
اشاره نمود(س��رمدی .)843 ،1380،او در استفاده از دورنماهاي
واقعی و نمايش س��ه بعدی اندام ،کوش��ش کرد تا تأثیر نقاش��ی
اروپایی را به نمایش گذارد«.وی تصویرگر سومین نسخه شاهنامه
چاپ س��نگی ایرانی اس��ت که در تهران در س��ال  1307هجري
چاپ ش��ده و تا حدودی از دومین نسخه هندی بهره برده است»
(مارزلف.)11 ،1384،
کاش��یهای موجود ذکر ش��ده به خوبی تأثیرات هنر اروپایی
دوران باروک را آش��کار میکند به ویژه در نحوه نشستن ضحاک
ب��ر صندلی با اطوار خاص و پارچه ای ک��ه در هیأت ردا بر روی
لباسه��ای دیگر ،روی ان��دام قرار گرفته ی��ادآور تک چهرههای
رامبراند در سده  17میالدی اروپاست (تصویر .)14
نقش عنصر بصری خط به عنوان عنصری مهم و ش��اخص در
طراحی اولیه ،در هر دو نمونه چاپ س��نگی و کاش��ی این دو اثر
قابل توجه اس��ت .همانطور که اش��اره شد ،مسئله مهم در چاپ
س��نگی حاکمیت عنصر خط اس��ت که به لحاظ محدودیتهای
فن��ي و از نظر ایجاد برخی حاالت بص��ری ،جبران کننده عناصر
دیگ��ر از قبی��ل رنگ و بافت را نیز بر عه��ده دارد .در جایی خط
عامل جدا کننده اش��کال از یکدیگر و در جایی با تکثیر و تجمع
در قسمتهای مورد نیاز ،سبب نمایش جنسیت ،تیرگی-روشنی،
ژرفانمایی و پالن بندیها از یکدیگر میش��ود .ارزشهای بصری
خط��ی و تنوع آن در نح��وه اجرا و پیوستگیش��ان تداعیكنندة
س��طوح و س��بب ارتباط بصری میان خطوط ،س��طوح و ترکیب
فضاهای پر و خالی و همچنين در برخی موارد ،سبب ایجاد تنوع
و ریتم در تصویر میشوند.
در هنرهای تجس��مي ،خط داراي ماهیتي پویا و با انرژیست
و به علت قابلیت انعطافش در بیان حاالت و احساس��ات گوناگون

ب��کار گرفته میش��ود .در برخی نمونه ها ،خط ب��ه حالت بیانی
اثر کمک کرده اس��ت .بدون ش��ك هنرمندان کاشیکار در الگو
گرفتن از روش چاپهای س��نگی دالیل مختلفی داشتند .در این
آثار کاربرد خط توس��ط هنرمند بهانهایست در جهت حالت بیانی
آن و بیان ش��یوه ترکیبهای خش��ن باروک که حالتی زمخت به
خود گرفته و در رساندن طرح به نتیجه نهایی کمک کرده است.
در اینجا رنگ به احتمال زياد بهانه ایس��ت برای اتمام کار که به
شیوه سایه روشن در تصویر نشان داده شده است؛ اما کمک قابل
توجهی به بیان حالت بیانی آن نکرده اس��ت .تفاوت این مس��ئله
در مقایس��ه با آثار هنرمندان کاشیکار که الگوی تصاویر خود را
عناصر هندی منعکس شده در چاپهای سنگی قرار دادند ،قابل
تشخیص است .این هنرمندان استفاده از هاشورها را به شیوه ای
ظری��ف در کنار رنگها قرار دادهاند .درحالیکه در آثار مصطفی
طراحی شرط اصلی تکمیل تصویر بر سطح کاشی است.
4

نقش ش�یر و خورش�ید در چاپ س�نگی و
کاشیکاری
صنیعالملک پیش��گام هن��ر گرافیک و لیتوگراف��ی در ایران
اس��ت .وی به مصور کردن ش��اهکارهایی در زمین��ه واقع گرایی
ش��به عکاس��ی از رویدادهای مه��م و اخبار رس��می و درباری و
نی��ز تک چهره نگاریهای ش��اهزادگان و رجال درب��ار قاجار در
شمارههای مختلف روزنامه دولت علیه ایران در سالهای 1277
تا 1280هـ .ق پرداخت .در آغاز تنها تصویر این نشریه نشان شیر
و خورش��یدی بود که در سرلوحه صفحه اول آن قرار میگرفت و
به ش��یوه چاپ سنگی اجرا میشد .این سرلوح که در ابتدای کار
در روزنامه وقایعاتفاقیه به نمايش درآمد ،نش��ان شیر شمشیر به
دست و خورش��یدی اس��ت که در داخل نیمدایرهای قرار گرفته
اس��ت .این تصویر به ش��يوة واقعگرا ارائه ش��ده است که شیری
غران با شمش��یری در حال حرکت را نشان ميدهد (تصاویر.)15
این نقش در کاش��یهایی که با تاثیر از چاپ سنگی به تصویر در
آمده نیز دیده میش��ود و تفاوت اندکی به لحاظ تصویرسازی در
جزئیات آن به چشم میخورد.

تصویر رجال حکومتی بر کاشی
از موضوعات مهم دیگر این دوران چهرهنگاری است .نقاشان
دربار قاجار ،ش��بیه سازی و بازس��ازي چهره شاهان را در حاالت
متفاوتی انجام میدادند .مانند نقش چهره در حالت نشسته روی
صندلی ،ایس��تاده ،نشسته همراه با پشتی که شخص به آن تکیه
داده که همگي از خصوصیات ویژه چهره نگاری این دوران و این
آثار محسوب مي شود (جاللی جعفري .)39-40 ،1382 ،گرایش
ب��ه طبیعت پردازی به همراه نفوذ هنر اروپایی و نمایش تفاخر و
تجمل در اين آثار دیده میش��ود .حالت عکس گونه در این آثار
قابل تش��خيص است .زیرا جهت ش��بیه سازی چهره اشخاص در
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مواردی از عکاسی استفاده میشده است .به عنوان نمونه میتوان
به تصویر میرزا تقی خان امیرکبیر اشاره نمود.
چهره «اتابک میرزا تقی خان فراهانی» صدراعظم دربار ایران
در عهد ناصرالدین ش��اه ،با ردای کشمیری گران بها ،با حاشیهای
از خزهای با ارزش��ی که در آن ای��ام در لباسهای درباریان بکار
میرفت ،به نمايش در آمده است .روی آن ردا ،منگولهای صدفی
و ی��ک مدال بزرگ مزین ش��ده با تصویر چهره ناصرالدین ش��اه
قرار دارد ( .)Amanat, 2008, 207این اثر نمونه چاپ س��نگی
از رجال درباری عهد قاجاری اس��ت که در جلد دوم کتاب مرآت

البل��دان ناص��ری و توس��ط ابوتراب غف��اری در تهران ،به س��ال
1294ه��ـ .ق 1877 /م در صفحه  102به چاپ رس��یده اس��ت.
میت��وان نمونه عینی متأثر از چاپ س��نگی آنرا ک��ه به عنوان
نمونه ای از هنر تصویرس��ازی بر روی کاش��ی و با تقلید از شیوه
اجرایی چاپ س��نگی صورت گرفته -مشاهده کرد (تصاویر .)16
همانط��ور که در تصویر میتوان دید در ترس��یم چهره و لباس
ش��باهت س��ازی کام ً
ال رعایت ش��ده و در پارهای قسمتها سایه
روش��نهای قویتری وجود دارند .اجرای این س��ایه روشنها به
ش��یوه هاش��ورهای بریده بری��ده و موازی و در قس��متهایی در
امتداد ه��م ،طوری قرار گرفتهاند كه در تصویر القای عمق ایجاد
کنند .این هاش��ورها در قسمتهایی از تصویر به صورت عمودی
و در برخی قس��متها به طور افقی و مایل ،به تناسب اجزاء و در
بازنمایان��دن بهتر ان��دام ،چهره و لباس قرار داده ش��دهاند .عمق
نمایی با استفاده از تجمع و تفرق هاشورها در قسمتهای ملزوم
و با اس��تفاده از تنها یکرنگ ،سبب ش��ده تا اثر از دقت و ظرافت
بهتری برخوردار گ��ردد .هنرمند در این اثر تالش کرده تا حالت
روحی و روانی موجود در شخصیت اثر را نمایان سازد.

تصویر  -14تک چهره رامبراند ،باروک ،قرن17م.

تصاویر  -15بخشی از اثر :نمایش
ش�یر و خورش�ید در کاش�ی.
ماخ�ذ( :س�یف184 ،1376 ،
بخش�ی از اثر ،صفحه نخس�ت
روزنامه دولت علیه ایران با نشان
شیر شمشیر بدست و خورشید،
ش�ماره ،574چ�اپ س�نگی)

تصاویر -16پرت�ره اتابک میرزا تقی خان
فراهان�ی .صدر اعظم دول�ت علیه ایران .
1268ه .ق .مرآت البلدان ناصری ،ابوتراب
غفاری.
نمونه کاشی موجود ،میرزا تقی خان امیر
کبی�ر ،صدراعظم ناصرالدین ش�اه .بدون
رق�م و تاریخ ،ان�دازه 40*40:س�انتیمتر
مکان :سرس�رای ورودی کاخ گلس�تان،
تهران.
ماخذ( :سیف)622 ،1376،
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جدول -1تطبیق موضوعات مشترک در تصاویر چاپ سنگی و کاشی نگاری.

موضوع تصاویر

کاربرد تصاویر
معماری و ابنیه

جنبه
روایتگری
داستان و
موضوعات
تاریخی

نمادهای
اسطورهای

رجال سیاسی

نمونه چاپ سنگی

نمونه نقاشی روی کاشی
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جدول -2تطبیق عناصر وارداتی در تصاویر آثار چاپ سنگی و کاشی نگاری.

عناصرتزئینی
کفپوش

نفوذ عناصر
هنر اروپایی

نفوذ هنر و
عناصر هندی

نمونه چاپ سنگی

نمونه نقاشی روی کاشی
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جدول -3تطبیق جنبه های فنی و عناصر بصری مشترک تصاویر چاپ سنگی و کاشی نگاری.

کاربرد
بافت

استفاده از
هاشورهای
متنوع و
متقاطع

استفاده از
بافتهای
تزئینی

استفاده
از بافتهای
نقطهای

استفاده
از هاشور
عمودی و
افقی

نمونه چاپ سنگی

نمونه نقاشی روی کاشی
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جدول -4تطبیق عناصر مشترک در صحنه آرایی آثار چاپ سنگی و کاشی نگاری.

عناصر تزئینی
کفپوش

نمونه چاپ سنگی

نمونه نقاشی روی کاشی

کاربرد عناصر
گیاهی در
تزیین کفپوش

کاربرد
هاشورهای
افقی در
تزیین کفپوش

کاربرد عناصر
بصری

روش نمایش
توده های ابر

نتیجه
گسترش شيوة چاپ س��نگي ،زمينههاي بوجود آمدن فرهنگ
تصويري جديدي را در نيم��ة دوم حكومت قاجاريه در ايران فراهم
ساخت .تعدد اين آثار و امكان تهية آنها با هزينة اندك ،در گسترش

هرچه س��ريعتر اين فرهنگ مؤثر بوده اس��ت .آثار چاپ س��نگي نه
تنها مورد توجه مردم بود بلكه بر ساير هنرها و هنرمندان نيز تأثير
گذاش��ت .يافتههاي تحقيق نش��ان ميدهد كه كاشينگاران در دو
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بُعد از آثار چاپ س��نگي متأثر بوده اند .الف -از جنبة فني و ب -از
جنبة موضوع و سبك .از جنبة فني محدوديت هاي نقاشي با لعاب
بر سطح كاشي ،عاملي بود تا تصاوير ايجاد شده تا قبل از گسترش
چاپ سنگي در قالب دوبعدي به صورت تخت و بدون سايه روشن
و در ادامة ش��يوههاي سنتي نگارگري ايراني ترسيم شوند .به دلیل
محدودیت امکانات فنی چاپ س��نگی و عدم استفاده از رنگ ،خط
ب��ه عنوان عنصر اصلی بصری در این آث��ار مورد توجه قرار گرفته و
جلوههای بصری به ويژه س��ایه روش��ن و عمق نمای��ی را از طريق
هاشورزني به نمایش میگذاشت .هنرمندان کاشیکار دوره قاجار ،از
این شیوه و به صورت اجرای هاشورهايي با خطوط بریده و متقاطع و
يا خطوط موازي در کنار هم ،سود جسته و آنرا در نقاشیهای خود
بر روی کاشیها به اجرا درآوردند .از طريق سایه زدن به روش هاشو ِر
حصیری یا نقطه نقطه کاری ،حجم پردازي و عمق نمايي در تصاوير
منقوش بر کاش��یهای دورة قاجار آشكار شد .بدين ترتيب دشواري
فني ايجاد تاريك روشني در نقاشي با لعاب مرتفع شد.
ِ

همچنين از جنبة موضوعي و س��بك شناس��ي ،كاشي نگاران به
تأثير از آثار چاپ س��نگي موضوعهايي را بر سطح كاشيها به تصوير
كش��يدند كه تا قبل از آن سابقه نداشت .اغلب نشريات و سفرنامهها
با تصاویری واقعگرایانه و عکس گونه وقایع روز ،اش��خاص و اماكن را
به تصویر میکشيدند .از اين طريق مسئله گرایش هنر قاجار به سوی
طبیعتگرایی و عینیت پردازی در آثار چاپ سنگی ،بر آثار کاشینگاری
تأثير جدي بر جاي نهاد .بدين ترتيب مجموعهاي از آثار كاشي نگاري با
موضو ع تصوير رجال حكومتي ،ابنية تاريخي ،وقايع روز ،شخصيتهاي
تاريخي و داستانهاي ادبي به وجود آمد .عالوه بر تأثير نقاشي اروپايي ،از
آنجا که بسیاری از آثار ادبي چاپ سنگی هندی نيز به ایران وارد میشد
و در اختیار هنرمندان ایرانی قرار میگرفت ،بسیاری از آثار کاشینگاری
این دوران عناصر و الگوهای س��بك شناسی برگرفته از الگوهای هنر
هندی را به نمايش ميگذارند .طبیعت پردازی متأثر از این شیوه و نیز
قالب نقوش و اشکال و لباسهای افراد در كاشي نگارههاي با موضوعهاي
ادبي ،یادآور تصاویر هندی است.
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پینوشتها
 1چاپ س��نگي :ليتوگرافي ( )Lithographyيا چاپ س��نگي اصطالحي
رايج براي اسلوبي خاص در لوحهسازي و چاپ دستي است .يك نقاش اتريشي
به نام آلویس ِزنِفِلدر چاپ سنگی را در سال  1798میالدی اختراع کرد ( پاكباز،
.)488 ،1378
 2كاشي نگاري :اصطالح کاشی نگاری و كاشينگار توسط هادی سیف در كتاب
« نقاش��ی بر روی کاشی» به کار برده ش��ده است (سيف .)14 ،1376 ،در اين مقاله
نيز به پيروي از اين منبع كاشي نگاري به معناي تصويرگري بر سطح كاشي به كار
رفته است.
 3موضوع تأثير پذيري نگارگري ايراني از آثار هندي توسط هنرپژوهان متعددي
مورد مطالعه قرار گرفته است .اين موضوع كه از دوران صفويه و مكتب اصفهان آغاز
مي شود ،نتيجه تبادل فرهنگي با امپراتوري گوركانيان هند است .مهاجرت نگارگران
ايراني مكتب تبريز به دربار همايون زمينة گسترش نگارگري ايراني را در آن سرزمين
فراهم ساخت .ر .دبليو .فريه معتقد است كه نگارگران ،خوشنويسان و شاعران ايراني
از ميانة س��دة دهم هجري در ساية هنردوستي گوركانيان هند به شهرت و نعمت
دست يافته بودند و سپس در ميانة سدة يازدهم هجري نيز چندين تن از نگارگران
پيشرو ايران پيش از آنكه در زمان شاه عباس دوم و شاه سليمان به ايران بازگردند به
كشمير رفته و در كارگاههاي جهانگير شاه گوركاني و سپس اورنگ زيب به خدمات
هنري گماشته شدند(فريه .)220 ،1374 ،نويسنده بازگشت اين دسته از هنرمندان
را از عوامل شرقي تأثيرگذار بر نقاشي اواخر دورة صفوي مي داند .همچنين ابوالعالء
سودآور نيز در اين باره به نكات قابل توجهي اشاره نموده و بهرام سفرهكش و شيخ
عباس��ي را از اولين مقلدان نقاش��ي هندي و در اين راستا مقدم بر عليقلي جبهدار
و محمد زمان معرفي ميكند(سودآور .)365 ،1380،بدين ترتيب زمينههاي تأثير
پذيري از هنر هندي در دورانهاي بعدي نيز فراهم شد كه اين نكته در تصوير سازي
شاهنامه هاي چاپ سنگي آشكار مي شود.
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