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کارستان هنری آقا نجفعلی

*

يعقوب آژند
استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله 92/7/3 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :
**

چکیده

مهمترين نکتهای که در اين جستار ذهن نگارنده را به خود واداشته بود ،اين بود که آقا نجفعلی ،نقاشباشی دربار قاجار،
برخالف تصور شماری از هنرپژوهان ،برادر محمد اسماعيل اصفهانی و يا فرزند ميرزا بابا اصفهانی نبود بلکه با توجه به بعضی
از قراين و شواهد و بويژه سند ازدواج دخترش شهربانو ملقب به صفيه سلطان ،بنظر میرسد که فرزند کهتر محمدباقر ،نقاش
دوره زنديه و اوايل قاجاريه ،بوده که نز ِد يکی از دوستان محمد باقر يعنی محمدصادق ،هنر نقاشی الکی و تذهيب و رنگ
روغن را فرا میگيرد .او از آنجا که پدرش محمدباقر در دربار فتحعليشاه کار میکرده ،وارد امور هنری دربار میشود و از قرار
معلوم در دوره محمدشاه به لقب نقاشباشی دست میيابد و کار هنری او بيشتر آثار الکی از قبيل قلمدانسازی و قاب آينه
و غيره بوده تا اوايل دوره ناصرالدينشاه ادامه میيابد .نگارنده با توجه به سه اشاره و يا اطالعاتی که در منابع آمده با شیوه
استقرایی و امعان نظر به سه فرآیند وصف ،ارزیابی و تحلیل ،به بازسازی زندگی هنری او پرداخت و در پی اثبات فرضيه ياد
شده برآمد و تالش کرد تا بطور مستند به دواعی مطرح شده در فرضيه دست يابد.

واژههای کلیدی

آقا نجفعلی نقاشباشی ،يا شاه نجف ،محمدباقر ،محمدحسن ،محمدصادق (آقا صادق).

* این مقاله محصول یک طرح تحقیقاتی درباره " آقا نجفعلی" در دانشگاه ته ران است و بدینوسیله امتنان خود را از معاونت محترم پژوهش دانشگاه ته ران
اب راز م یدارم.
** تلفن ،021-66962593 :نماب ر.E-mail: yazhand@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
دربـاره نجفعلی يا آقا نجف ،نقاشباشـی دربـار قاجار ،همچون
سـاير هنرمنـدان همعصـر او ،اطالعـات و دادههای منابـع اندک و
نادر اسـت .بعضی که درباره او چند سـطری نگاشـتهاند ،اطالعاتی
ارائه دادهاند و محققان بعدی را به اشـتباه انداختهاند .مث ً
ال سپهرم
مینويسـد که نجفعلی برادر محمد اسماعيل اصفهانی نقاش الکی
و نقاشباشـی ديگـر دوره قاجـار بود و برای گفته خود هم سـندی
ارائه نکرده اسـت ( .)25 ،1344بعدها ديگران هم به تبعيت از او،
نجفعلی را برادر محمد اسماعيل نوشتهاند که دارای سبکی دقيق و
عالی در ريزهکاری و دقيقهپردازی و پرداخت آثار الکی بود (اختيار،
 )332-331 ،1377و ليلا ديبـا هـم او را فرزنـد آقـا بابا اصفهانی
نوشته است (.)228 ،1374
بطـور کلـی از دوره قاجار سـه منبع اصلی در دسـت اسـت که

اشـاراتی به زندگی نجفعلـی دارد و بعضی از ابهامات زندگی هنری
او را روشـن میسـازد .اين سه منبع عبارتند از-1 :اشارات بنجامين
سـفير آمريـکا در ايران؛  -2اشـارات شـافير فرنگی مقيـم ايران در
سال  1360( 1941هجری قمری)؛  -3قباله ازدواج شهربانو ملقب
به صفيه سـلطان دختر نجفعلی .اطالعات اين سـه منبع را درباره
نجفعلی بررسی میکنيم تا به نتايجی روشن درباره زندگی او برسيم.
در اين مقاله از روش اسـتقرايي ،يعنی رسـيدن از جزئيات به
کليات با فرآيند اسـتداللی و تحليلی اسـتفاده شـده و در بررسی
دادههـا و يافتـه هـا ،سـه روند وصـف ،ارزيابـی و تحليـل مدنظر
قرارگرفته است .مواد و مصالح اين پژوهش مبتنی بر آثار مکتوب،
تصاوير و اسناد و کتيبهها و نقشبرجستهها بود .شيوه نقد علمی
و نظرگاه عقالنی نيز فراموش نشد.

-1اشاره اول
بنجامين ،نخسـتين سـفير آمريـکا در ايران بود که در سـال
 1300قمـری مطابـق بـا  1882-3ميالدی وارد ايران شـد و در
مجمـوع دو سـال در ايـران بـود .او بعدهـا ديدهها و شـنيدهها و
خاطـرات خـود را طـی سـفرنامهای بـا عنوان ايـران و ايرانيان
تنظيم و تاليف کرد .با نظر اجمالی به سفرنامه بنجامين میتوان
دريافت که عالقه ويژهای به هنرهای تجسمی داشته و اطالعاتی
عمده درباره اين هنرهای ايران در دوره ناصرالدينشـاه گردآوری
کرده است.
وی در بـازار تهـران بـا يکـی از شـاگردان نجفعلـی بـه نـام
محمدتقـی مالقـات و زندگی بی آاليش و توأم با عشـق او را به
نقاشی وصف میکند .وی مینويسد« :می گفت شاگرد آقا نجف
بوده اسـت .آقا نجف نقاش مشـهور در زمان فتح عليشـاه قاجار
هم و
میزيسـته اسـت» (بنجامیـن .)249 ،1363 ،وی تمامـی ّ
غـم خـود را صـرف اين کـرده بود که خـود را به پای اسـتادش
ّ
آقانجـف برسـاند و «از قول اسـتاد خـودش میگفت کـه او هم
اظهار میداشـته اسـت هرقدر سـعی میکند نمیتواند به خوبی
اسـتادش آقا صادق ،آثار هنری خلق کند» (همان).
نکتـه قابـل توجه اينکه بنجاميـن در جای ديگر از سـفرنامه
خود معتقد است که آقا نجف از نقاشان و نگارگران معروف زمان
کريم خان زند بود که قسـمتی از نگارهها و نقاشـيهای قاب آينه
با مضامين و موضوعات مذهبی و تاريخی و دينی کشـيده اسـت
(همـان )256،و سـپس او را در کنـار آقـا صـادق و آقـا زمـان از
استادان برجسته موضوعات مذهبی قلمداد میکند (همان.)257،
او از انگيزه هنرمندان ايران در کشيدن صحنههای مذهبی سخن
میگويـد و الگويشـان را تصاوير مذهبـی اروپا میداند که از دوره
شاه عباس اول در ايران رواج يافت و «بخصوص آقا نجف در زمان

کريم خان زند در اين راه قدمهای بزرگی برداشـت .مينياتورهای
آقا نجف در اين رشـته به ابعاد  8تا  12اينچ طول و  5تا  6اينچ
بوده و در پشت قاب آينه کشيده شده است» (همان.)256،
بنجاميـن هنگامـی کـه از آقـا صـادق و آقا زمـان و آقا نجف
نـام میبرد مینويسـد که نفـر آخر يعنی آقا نجـف «تقريباً چهل
سـال قبل فوت شده بود» (همان .)257،با احتساب تاريخ حضور
بنجامين در ايران يعنی سالهای  1300-1302قمری ،آقا نجف
میبايست در سالهای  1260قمری چشم از جهان فرو بسته باشد.
پيداسـت کـه بنجامين در مورد آقا نجف بيشـتر به شـنيده و
گفتههای دیگران بويژه شاگرد او محمدتقی اکتفا کرده و از وثاقت
اطالعات دور افتاده است .آنچه از نوشته بنجامين میتوان دريافت
اينست که آقانجف شاگرد آقاصادق يا محمدصادق نقاش برجسته
دوره زنديه و اوايل قاجاريه بوده و در نقاشی الکی از نوع قاب آينهها
و قلمدانسـازی مهارت داشته و بيشتر مضامين مذهبی و تاريخی
را کار میکرده و از برجسـتگان اين ژانر هنری بوده اسـت .شـايد
بنجامين در اعالم اينکه آقا نجف از نقاشان برجسته دوره کريم خان
بوده به تبع استاد او آقا صادق دچار سهو شده باشد ،ولی در اينکه
او را از نقاشـان برجسـته دربار فتح عليشـاه مینويسد محق است.

 -2اشاره دوم
کريـم زاده تبريـزی از يکی از دوسـتان هنرشـناس خـود به نام
منصورافشـار مقيم ژنـو درباره قلمدانی نقل میکند کـه وی در يکی
از حراجيهـای لندن خريداری کـرده بود و در داخل قلمدان ،نامهای
يافته بود که به بعضی از احواالت زندگی نجفعلی اشـاره داشـت .اين
نامه را شخصی به نام شافير در تاريخ  2دسامبر  1360( 1941هجری)
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به دوسـت خود کاپيتان کارتر نوشـته و ضمن آن اعالم داشته که در
زمان اقامتش در اصفهان چند قلمدان از آثار نجفعلی و فرزندانش را
خريداری کرده و پس از ورود به دهلی آنها را همراه اين نامه برای وی
فرستاده است .در نامه وی آمده بود:
«در اصفهان نقاش شناخته شده و مشهوری به نام شاه نجف بوده
که آثار قلمدانی وی بسيار نادر بوده و من با تالش زياد يکی از کارهای
وی را پيـدا کـرده و به مبلغ پانصـد ريال خريداری نمـودم که دارای
امضـای نقـاش بوده و تاريـخ  )1261( 1845را در بـردارد و به پول ما
حدود  10تا  12پوند میشود و قلمدان ديگری نيز که صحنه رزمی
داشـت و معلوم نبود کار کيسـت و ممکن بود کار همين شاه نجف يا
فرزنـدان وی باشـد .اين قلمـدان را نيز به مبلـغ  500ريال خريداری
نمودم .سومين قلمدان را نيز که امضای صنيع همايون و تاريخ 1903
( )1320را دربردارد خريداری نموده و برای شما ارسال نمودم و بطوری
که آقای صنيع زاده ،شخصی که از نوادههای نقاش به شمار میآمد،
میگفت مشخصات فاميلی شاه نجف چنين است:
 -1شاه نجف در سن هفتاد سالگی و به سال  )1281( 1865فوت
نموده است .از اين نقاش سه فرزند مانده به نامهای کاظم ،جعفر و احمد.
 -2کاظـم پسـری داشـته بـه نام صنيـع همايون که در سـال
 )1343( 1925وفـات يافتـه و دختر وی خانم خديجه بوده که او
مادر شکراهلل صنيع زاده است.
 -3جعفر پسری داشته به نام ميرزا محمدعلی و ميرزا محمدعلی
نيز يک پسـر به نام جعفر و يک دختر به نام سـکينه داشـت که با
عبـداهلل نامـی ازدواج کـرده بوده اسـت .جعفر نيز يک پسـر به نام
علی نجف زاده داشـت که نوه جعفر پسـر دوم آقا نجف میباشـد.
 -4احمد پسـر سـوم شـاه نجف (اطالعاتـی دربـاره وی نداده
است)» (کريم زاده تبريزی.)1375/۳ ،1370،
شايد مهمترين نکته اين نامه درباره نجفعلی ،شمار فرزندان و
ميزان سن او در هنگام فوت بوده باشد .بنظر میرسد سال مرگ او
در اين نامه يک سـال تقريبی اسـت که از زبان يکی از نوادگان او
حدود چهل و پنجاه سال بعد ابراز شده است .پس نمی توان آنرا
سـال قطعی فوت او به حسـاب آورد و شايد چند سال با سال فوت
واقعی او تفاوت داشـته باشـد .اما اسـامی فرزندان و نوادگان او که
در اين نامه آمده ،در مقايسه با ساير منابع بويژه سند قباله ازدواج
دختر نجفعلی صحيح اسـت و با آنها همخوانی دارد جز احمد که
ظاهرا ً میبايد فرزند آخری او بوده باشد که در زمان تنظيم سند ياد
شده در سنين کودکی بوده است .از نامه ياد شده ميزان شهرت و
ناموری آقا نجف حتی پس از گذشـت نيم قرن از مرگ وی ،کام ً
ال
پيداست و آثارش به قيمت گزافی به فروش میرفته است.

 -3اشاره سوم
سـومين اشـاره درباره نجفعلی که بعضی از موارد زندگی او را
کام ً
ال روشـن میکند ،سـند قباله ازدواج دختر او شهربانو ملقب به
صفيـه سـلطان با آقا ابوالحسـن فرزند مرحوم آقـا فضلعلی نقاش
است .اين فضلعلی نقاش میبايد همان نقاشی بوده باشد که رقم
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وی در هجده نگاره شـاهنامه شـاه سـليمان در کنـار رقم معين
مصور آمده است و پيداست که وی از شاگردان معين مصور نقاش
نـام آور دوره صفـوی بـوده اسـت (آژنـد180 ،1385 ،و  )168اين
شـاهنامه که امروزه به نام شـاهنامه کوچران معروف است ،در
موزه متروپوليتن نيويورک نگهداری میشود.
قباله ازدواج در ماه رجب  1271بر روی کاغذ بزرگ تنظيم و سه
سطر ابتدايي آن به خط ثلث و يازده سطر متن اصلی با خط نستعليق
نوشـته شـده است .اين سـند در بردارنده بيسـت و يک يادداشت و
بيست و يک ُمهر شهود است .سر لوح سند تذهيب شده و در قاب
مربع شکل آن شمسه ای با شعاعهای ترنج گونه نقش بسته است.
در حواشی سند ،نام و نشان سی تن از نزديکان و اقوام نجفعلی ثبت
شده است .اين سی نفر را میتوان در چهار گروه گنجاند .گروه اول
نام و نشـان مقامات مذهبی هستند .گروه دوم چهار تن اصلی سند
يعنی نجفعلی و دختر او و نام داماد و پدر داماد است .گروه سوم نام
افراد خانواده نجفعلی است که به عنوان شاهد ،سند را مهر کردهاند
يعنی برادر نجفعلی و دو تن از فرزندان او .گروه چهارم شانزده نفرند
که بيشـتر از نزديکان و ياران و دوسـتان نجفعلی هسـتند (خليلی،
223 ،1386؛ کريمزاده تبريزی.)1370،3،1372،
اسـامی گروه سـوم که نام اعضـای بالفصل خانـواده نجفعلی
آمده به قرار زير است:
 -1عاليشـان رفيـع جايـگاه آقـا نجفعلـی نقاشباشـی والـد
مسماةمزبوره.
 -2عاليشان رفيع مکان محمد حسن عم مسماة مزبوره.
 -3عاليشـان آقـا محمد کاظـم ولد ارجمند آقـا نجفعلی اخ
مسماةمزبوره.
 -4عاليشـان آقـا محمـد جعفـر اخ ديگـر مسـماة مزبـوره
(کريمزاده تبريزی.)137۲/۳ ،1370،
نکته قابل مالحظه در اين اسامی ،نام محمد حسن و سجع ُمهر
اوست که به صورت «گل بوستان محمد حسن» ثبت شده است .مفهوم
اين سجع فارغ از معنای مذهبی آن ،اشاره به پيوند پدر -فرزندی وی
دارد يعنی گل بوسـتان محمد ،حسن يا «محمد حسن» است و اين
محمـد کسـی جز محمد باقر نقاش دوره زنديـه و اوايل دوره قاجاريه
نيسـت .چون از محمدباقر تصوير گلی در دسـت اسـت که آنرا برای
فرزند خود محمدحسن کشيده است .در اين تصوير رقم محمدباقر به
قرار زير است« :به جهت نور چشمی محمدحسن مشق شد .کمترين
محمدباقر بـن محمدعلـی» (همـان،1369،ج .)661،2محمدباقر در
ايـن رقـم هم از فرزندش محمدحسـن و هم از پدرش محمدعلی نام
میبرد .محمدحسن هم در سجع ُمهر خود نام پدرش را گنجانده است.
سراغ داريم که اين نوع سجع در بين نقاشان متداول بوده است مث ً
ال
محمدقاسـم هم که فرزند محمدابراهيم بوده برای خود سـجع «گل
بوستان محمد قاسم» را انتخاب کرده بود (همان،1370،ج.)1061 ،3
اگر بپذيريم که محمدحسـن فرزند محمدباقر يا آقاباقر نقاش
بوده ،پس نجفعلی يا آقانجف نيز فرزند ديگر محمدباقر بوده که از
قرار معلوم فرزند کهتر او محسوب میشده است .میتوان گفت که
بـا ورود محمدباقر به دربار فتح عليشـاه ،راه بـرای ورود فرزندان او
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ﻧﺠﻔﻌﻠﻰ )آﻗﺎ ﻧﺠﻒ(
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﺻﻔﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ

اﺣﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻨﯿﻊ ﻫﻤﺎﯾﻮن

ﺟﻌﻔﺮ

نمودار -1فرزندان و نوادگان نجفعلی.

به دربار قاجار نيز هموار شـده اسـت .آثاری از محمدباقر در دست
است که برای فتح عليشاه کارکرده و نيز يکی از القاب محمدحسن
که کارخانه آثار الکی در اصفهان داشـته «نقاش فتح عليشـاهی»
بوده است (همان،1369،ج 689 ،2و  .)691نجفعلی يا آقانجف هم
بعدها به لقب نقاشباشی دربار قاجار نايل میشود.
در گـروه چهـارم ،اسـامی شـانزده نفر به عنوان شـاهد عقد ثبت
شـده اسـت .اين اسـامی دربردارنده دوسـتان و آشـنايان و همکاران
نجفعلی است .پيداست که بعضی از اين افراد از نقاشان مطرح روزگار
بودهاند و يا پيشـه آنها با نقاشـی ارتباط داشـته اسـت .از اين افراد نام
آقا محمدحسين صباغ (رنگرز) ،آقا محمدجواد فرزند آقا محمدصادق
(نقـاش) آقا محمدمهـدی صباغ (باز هم رنگرز) ،آقا محمداسـماعيل
فرزند آقابابا نقاش ،آقا محمدقاسم نقاش فرزند حاج آقا محمدابراهيم،
آقا حيدرعلی فرزند مرحوم آقا محمداسماعيل و آقا محمدعلی فرزند
مرحوم آقا فضلعلی (نقاش) ياد کردنی است و بقيه افراد بيشتر وابسته
به صنوف مختلف بازار هسـتند .نکته گفتنی در اين اسـامی ،ذکر نام
محمداسماعيل ،نقاش نام آور اين دوره است که فرزند آقابابا نقاش (از
نقاشان دربار فتح عليشاه) بوده است .بعضی او را برادر نجفعلی قلمداد
کردهاند (سـپهرم25 ،1344 ،؛ اختيـار ،)331-32 ،1377،در حاليکه
در اين سـند نام پدر او با صراحت آقا بابا نقاش آمده اسـت .رابينسـن
هم با فرض اينکه نجفعلی فرزند آقا بابا بوده ،محمداسماعيل را برادر
کوچکتر نجفعلی قلمداد کرده است (رابينسـن355 ،1379،و.)356
حال آنکه طبق سـند قباله ازدواج ،محمداسـماعيل هيچگونه پيوند
نسبی با نجفعلی نداشته و فرزند ميرزا آقا بابا نقاش دربار فتح عليشاه
بـوده اسـت (در مورد او نگاه کنيد به آژنـد،1390،ج .)783 ،2گفتنی
است که به غير از اين سه منبع ،فريدريش روزن سفير آلمان نيز در
کتاب خود يادی از نجفعلی میکند و او را از نقاشان برجسته نگارگری
ايران میداند که دو اثر از او حاوی تاريخ  1266قمری را در مجموعه
خود داشت (روزن64 ،1926 ،؛ فلور.)49 ،1381،

ﺳﮑﯿﻨﻪ

ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻒزاده

ﺧﺪﯾﺠﻪ
ﺷﮑﺮاﷲ ﺻﻨﯿﻊزاده

فرزندان آقا نجفعلی
از سه سندی که درباره نجفعلی ياد شد ،دو سند درباره فرزندان
او نيز مطالبی نوشته اند .در نامه شافير ،از سه فرزند نجفعلی ياد شده
بـه نامهـای کاظم ،جعفر و احمد .کاظم پسـری داشـته به نام صنيع
همايون که در سال  1343قمری (1925م ).در گذشته و وی دختری
به نام خديجه داشته که مادر شکراهلل صنيع زاده بوده است .جعفر هم
فرزندی به نام محمدعلی داشته و محمدعلی هم صاحب يک پسر به
نام جعفر و يک دختر به نام سـکينه بود که با شـخصی به نام عبداهلل
ازدواج میکند .جعفر پسری به نام علی نجف زاده داشت که در واقع نوه
جعفر فرزند دوم نجفعلی بود (کريم زاده،1370،ج .)1375 ،3
در قباله ازدواج دختر نجفعلی هم تنها نام محمد کاظم و محمد
جعفر فرزندان او ثبت شـده اسـت  .نجفعلی به غير از اين دو پسـر،
دو فرزنـد ذکور ديگر هم داشـته که يکـی احمد و ديگر محمدعلی
بوده اسـت .احمد در بعضی از آثار خود از رقم «احمد بن نجفعلی»
استفاده کرده است .محمد علی آخرين پسر نجفعلی هم دست کم
در هفت اثر خود از رقم «محمد علی بن آقا نجف» بهره جسته است
(همان ،1370،ج1374 ،3و  .)1375با توجه به مطالبی که گذشت
میتوان فرزندان و نوادگان نجفعلی را در نمودار  1نشان داد.
فرزنـدان نجفعلـی همچـون پدرشـان به کار نقاشـی از نـوع الکی
مشـغول بـوده انـد و امروزه شـماری از آثـار آنهـا در مجموعههای
خصوصی و موزه ها محفوظ است.

رقم و لقب آقا نجفعلی
نجفعلی در رقم خود همچون برادرش محمدحسن که از رقم «يا
امام حسن» و يا پدرش محمدباقر که از رقم «يا محمدباقر» استفاده
میکردند ،از رقم «يا شاه نجف» بهره میجست که هم دربردارنده يک

کارستان هنری آقا نجفعلی

مفهوم مذهبی بود و هم اينکه به نام خودش اشاره داشت .اين نوع رقمزنی
ها تقريباً از اواسط دوره صفوی که آثار نقاشان در بين عامه مردم رواج
پيدا کرد و میبايد از اقبال عمومی برخوردار میشد ،متداول گرديد که
عالوه بر مفهوم مذهبی ،گاهی اشاره به نام استاد و يا نام خود هنرمند
داشـت .بهره گيری اين نوع رقم زنی در زمان افشـاريه و زنديه و اوايل
قاجار بسيار رواج يافت و در روزگار ناصرالدينشاه به تدريج افول کرد.
چنيـن مینمايـد کـه نجفعلـی در دربـار محمدشـاه قاجار به
دريافت لقب نقاشباشـی نايل شـده اسـت ولی تاريـخ دريافت اين
لقـب چندان روشـن نيسـت ،میدانيم کـه نجفعلی از محمدشـاه
يـک تصويـر رنگ روغـن به اندازه حـدود  2/5 × 1/5متر کشـيده
و در آن عبارت «السـلطان محمد شـاه غازی خلداهلل مکه »1261
و رقـم «رقـم کمترين نجفعلی» اسـتفاده کرده اسـت (کريم زاده
تبريـزی،1370،ج .)1381 ،3پيداسـت که نجفعلی پيش از سـال
 1261قمری به دريافت لقب نقاشباشی نايل شده است و بعيد نيست
اين لقب را در اوايل سـلطنت ناصرالدينشـاه هم نگه داشته باشد.

استادان و شاگردان آقا نجفعلی
با اينکه در منابع اشـاره مسـتقيمی به اسـتادان نجفعلی نشده،
ولی میتوان با مراجعه به نظام استاد -شاگردی اين دوره به نتايجی
دسـت يافـت .در ايـن دوره ،آمـوزش هنـر ،يک آموزش بسـته و در
اختيار خانوادههای هنرمندان بود که معموالً اصول هنری و فنون و
شگردهای آنرا به فرزندان خود و يا افراد معتمد که البته دستی در
هنرها داشتند ،تعليم میدادند .با يک نظر توان دريافت که نجفعلی
يـا در نزد پدرش محمدباقر و يـا در نزد محمدصادق از همدورهها و
دوست و رفيق پدرش محمد باقر تعليم ديده است.
محمدباقر در نقاشـی الکی بويژه قلمدان نگاری و نقاشـی قاب
آينـه و جلـد و غيره تبحر داشـت و آثار بازمانـده از او گواهی بر اين
گفته اسـت .محمدصادق هم عالوه بر نقاشـی الکی در انواع نقاشی
ديگر از جمله نقاشی روی بوم و نقاشی ديواری صاحب مهارت بوده
و میتوانسته فنون آن را به امثال نجفعلی منتقل سازد .بويژه که از
محتـوای کالم بنجاميـن (که از زبان شـاگرد نجفعلی نقل میکند)
درمیيابيم که نجفعلی از شـاگردان محمدصادق در زمينه نقاشـی
ديواری و يا نقاشی روی بوم بوده است .ساير فنون و بويژه فن تذهيب
و خصوصيـات ريزه کاری نقاشـی الکـی را میتوانسـت از پدر خود
محمدباقر و يا محمدهادی دوست و همدوره ديگر پدرش ،فراگيرد.
از اطالعاتـی کـه بنجامين درباره نقاشـی به نـام محمدتقی ارائه
میدهد درمیيابيم که وی از شـاگردان نجفعلی بوده اسـت (همان).
محمدتقـی در تذهيب و نگارگری متبحـر بود و در کارهای الکی نيز
دست داشت و به قول بنجامين طرحهای تذهيب محمد تقی «بسيار
عالی و در عين حال کام ً
ال متنوع بود و انسان را به يک دنيای رويايي
فـرو میبرد .رنـگ آميزيها فوق العاده زيبا و هماهنگ بود» (همان).
بنجامين مینويسـد که محمدتقی عالوه بر تذهيب در نقاشـی رنگ
روغن هم اسـتاد بود و با سـرعت و چابکی حيرت آوری کارهای خود
را اجرا میکرد .در موزه آرميتاژ چند قلمدان و محفظه کتاب و جعبه
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و صندوقچه و نقاشـیهای الکی ديگر وجود دارد که در کارگاه ميرزا
محمد تقی مذهب کار شده است (آدامووا 296 ،1386،تا .)300
با اينکه در باب شاگردی فرزندان نجفعلی در نزد پدرشان مطالبی
موجود نيست ولی به قرينه میتوان دريافت که آنها در نزد پدرشان،
تذهيب و نقاشی الکی و رنگ روغن و آبرنگ و غيره را فراگرفته اند و
بعدها در دربار قاجار و نيز جامعه هنری تهران و اصفهان بکار پرداخته
انـد .مث ً
ال از محمدکاظم فرزند بزرگ نجفعلی ،جلد کتابی در دسـت
اسـت کـه روی آن با نقاشـی الکی تصوير صاحب ديـوان صدر اعظم
ناصرالدينشاه و شاعر دربار وی با تخلص ساغر نقش بسته و در رقم آن
آمده« :عمل کاظم بن نجفعلی ( »1296همان.)288،

آثار آقا نجفعلی
سبک نقاشی نجفعلی را میتوان در چارچوب اسلوب فرنگیسازی
ارزيابـی کـرد که از قرن يازدهم هجری در ايران پديـد آمد و در دوره
افشـاريه و زنديه و اوايل قاجاريه رشـدی درخور يافت .نقاشـان سـده
دوازدهم هجری بويژه از اين سبک بر روی قلمدانها و قاب آينهها و
جلدهای کتابها و مجريها و صندوقچه بهره جستند و از مضامين
اروپايي و چهرههای زن و مرد فرنگی و بخصوص شخصيتهای مذهبی
مسيحی استفاده کردند .نجفعلی در اين زمينه گوی سبقت را از همگان
ربود و از اين سبک و شيوه بر آثار هنری از نوع قلمدانها و قاب آينهها
بهرهها گرفت .اما نجفعلی همچون پدرش محمدباقر ،کار خود را منحصر
به اين نوع آثار نکرد ،بلکه قريحهاش را در نقاشیهای رنگ روغن روی
بـوم و حتی نقاشـی آبرنگ آزمـود و آثاری اسـتادانه از خود به يادگار
گذاشت .عمده آثار او در نقاشی الکی بر روی قلمدانها و قاب آينهها
بـود .در اين مقام به معرفی بعضی از آثـار او در اين حوزه میپردازيم.

قلمداننگاری
قديم ترين قلمدانی که از نجفعلی شناخته شده ،دربردارنده رقم
«يا شاه نجف» و تاريخ  1227هجری است .در رويه و کنارههای اين
قلمدان ،آب تنی و استحمام شاهزاده خانمی همراه با نديمه هايش
به شيوه فرنگی نقش بسته است .در شمسه فوقانی اين قلمدان هم
رقم «يا شاه نجف  »1227ثبت شده است .اين قلمدان امروزه جزو
مجموعه خصوصی محمدعلی کريم زاده تبريزی است.
از شمار تصاوير فرنگی که بدست نجفعلی کار شده ،پيداست که
وی عالقه خاصی به شخصيت مذهبی يوحنا داشته است چون تصوير
اين شخصيت را بارها بر روی قلمدانها و قاب آينهها نقش زده است.
از جمله آنها قلمدانی است که وی آن را با رقم «يا شاه نجف »1262
کار کرده و يوحنا را در حالت دعا و يک حالت روحانی که رو به سوی
آسمان دوخته ،تصويرپردازی کرده است .در پسزمينه و پيشزمينه
اين تصاوير ،مناظری از درختان و مسـجد دو گنبدی و بناهای ديگر
ديده میشود .اين قلمدان در  23نوامبر  1976در حراج ساتبی لندن
به فروش رفته است (کريم زاده تبريزی،1370 ،ج.)1378 ،3
يـک قلمـدان ديگر که در آن جمع مهرويان نقش بسـته و پيری
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فرزانه نيز در جمع آنها جا خوش کرده ،دربردارنده رقم «يا شاه نجف
 »1265اسـت .اين قلمدان نگاری نيز با سـبک فرنگیسـازی صورت
گرفته و تمامی زنان دارای جامههای فرنگی و فضابندی آن نيز فرنگی
است (همان .)1379 ،بر روی قلمدانی ديگر که آن را در سال 1268
قمری کار کرده ،شـماری از پيکره ها تصويرپردازی شـده اسـت .پير
فرزانهای در گوشـهای نشسـته و به درختی تکيه داده و روبروی او دو
پيکره زن و مرد که در وسط آنها پير روحانی ديگری قرار گرفته ديده
میشوند و پشت سر آنها مهتری در حال مهارکردن اسبی است و در
کنار اسب هم پيکره دو زن به چشم میخورد که ظاهرا ً شاهزاده خانم
و نديمه او هسـتند .پشـت به پشـت پير فرزانه ،مردی دسـت به بغل
چمباتمه نشسـته و در باالی سـر او رقم «يا شـاه نجف  »1268ديده
میشود .اين تصوير ،گويي تصوير خود نجفعلی بوده باشد .در رويه ديگر
قلمدان باز پيکرههای متعددی نقش خورده با پيکره جوانی که در حال
گوش دادن به حرفهای پيری فرزانه است و مهتری که در حال مهار
کردن اسب است و يک جوان سواره به او مینگرد و در گوشه سمت
راست نيز پيکره ای نشسته کتابی را در دست دارد که باز شايد تصوير
خود نجفعلی باشد .تمامی اين صحنه ها به زيبايي تمام و بسيار چشم
نواز تصويرپردازی شده است (خليلی،1386،تصوير .)98
قلمـدان ديگری کـه کريم زاده تبريـزی از آن ياد میکند و جزو
مجموعه خصوصی او نيز هست ،قلمدانی است با تصوير يوحنا همراه
با پيرمردی که پشـت سـر او قرار گرفته اسـت .در شمسه فوقانی آن
مناظـری از عمـارت و پلهـای قديمـی با درختان بلند و در شمسـه
تحتانی آنهم جوانی در زير درختی تناور با توله سگی ديده میشود و
در حواشی قلمدان هم تصاويری از شيخ صنعان و دختر ترسا و مريم
و مسيح و مناظر شکار همراه با رقم «يا شاه نجف  »1271نقش بسته
است (کريم زاده تبريزی،1370،ج.)1379 ،3
در مجموعه ناصر خليلی ،مجموعهای از قلمدانها وجود دارد که
دربردارنده رقم «يا شـاه نجف» با تواريخ گوناگون اسـت .بر روی اين
قلمدانها ،تصاوير زيبايي از زنان فرنگی در حاالت گوناگون و در يک
فضـای طبيعـی پر از گل و گياه و دار و درخـت و گاه عماراتی در دور
دسـت است .در حواشی اين قلمدانها هم تصاوير شکار و سوارگان و
چهره زنان در داخل قابهای طرفين قلمدان و حتی تصوير چوپانی
همراه گله و سـگ نگهبان ديده میشـود .نجفعلی در تصويرپردازی
چوپان و صحنه گله نهايت تالش خود را انجام داده تا آنها را به فضای
روستا و روستانشينان نزديک سازد .بر روی يکی از اين قلمدانها رقم
«يا شاه نجف  »1270نقش بسته است (خليلی228 ،1386،و .)229
آنچه در قلمداننگاريهای نجفعلی بيش از هر چيز چشمگير
است ،ازدحام پيکرههای ريز و درشت در فضاهای مختلف طبيعی
اسـت و بيشـتر اين پيکره ها ،چه مرد و چه زن ،از فرهنگ اروپا و
از مضاميـن مذهبی و اجتماعی آنها الهام گرفته اسـت .در قلمدان
نگاريهـای نجفعلـی ،از گل و مرغهای زيبای هنرمندان پيشـين
کمتر ديده میشود .جز اينکه در فضاهای طبيعی ،آنهم به صورت
نامحسـوس و نه چندان مهم و تنها از برای تزيين طبيعت ،گاهی
گل و بتـه هـا و درختان شـکوفان به چشـم میخـورد .در يکی از
قلمدانهای او ،صحنه جنگ ترکان و روسها تصوير شده و آرايش

جنگی زيبايي به خود گرفته اسـت .در طرف راست سربازان روس
بـا باروبنـه و آرايـش جنگی و در طـرف چپ نيز سـربازان ترک با
تـوپ و تفنـگ و غيـره ديده میشـود .در دوردسـت افـق هم دارو
درخت و عمارات و برجها به چشم میخورد .در حواشی قلمدان نيز
صحنههای درگيری سـربازان نقش بسـته است و در رقم آن آمده:
«جنگ رومی با روس ،يا شاه نجف فی سنه  ،1274اربع و سبعين
و مأتين بعد الف ( »1274کريم زاده تبريزی،1370،ج.)1380 ،3

قاب آينه
از قابهای آينه نجفعلی چند اثر شناخته شده است .کريمزاده
تبريزی دست کم دو تا از آنها نام میبرد که با شيوه فرنگیسازی و
مضامين فرنگی کار شده است .يکي قاب آينهای بود که تصوير داستان
شيخ صنعان و دختر ترسا در آن نقش بسته بود و رقم «يا شاه نجف
 »1270را داشـت .در اين قاب آينه عالوه بر داسـتان شيخ صنعان و
دختر ترسا ،تصاويری از شکارچيان شير و نقوش گل و مرغ و پيکرههای
فرنگـی تصوير شـده بود (کريـم زاده تبريـزی،1370 ،ج.)1379 ،3
در قاب آينه ديگری از نجفعلی که در حراجی سـاتبی لندن به
تاريخ آوريل  1980فروخته شـد ،تصوير زن و مرد جوانی که سـوار
درشـکهای بودند ،ديده میشـود .در اين تصوير علاوه بر پيکره ها،
تصاوير زيبايي درختان و باغات و عمارات و پل روی رودخانه به چشم
میخـورد .نجفعلی اين قاب آينه را برای سـهامالملک کار کرده بود
چون در قاب فوقانی و تحتانی آن عبارت «برحسب فرمايش بندگان
پناهی مقرب الخاقان سهام الملک مصور و منقش گرديد شهر رجب
 »1274و نيز رقم «يا شاه نجف» ثبت شده بود (همان.)1380،
در قاب آينه دربداری که ناصر خليلی آن را به نجفعلی منسـوب
کرده ،اعضای خانواده مقدسی تصويرپردازی شده در حاليکه فرشتگان
از آنهـا محافظت میکننـد .فضابندی تابلـو ،فضابنديهای تابلوهای
مذهبی مسيحی اروپا را در ذهن میگنجاند .دو پيرمرد کهنسال و چند
پيکره جوان در پيشزمينه ديده میشوند و در ميانه متمايل به سمت
راست تصويرزنی کودک در بغل با جامه قرن هفدهم ميالدی تصوير
شـده و پيکرههای ديگر در پشـت سر و روبروی او در چارچوب آکنده
از منظره و دارو درخت و عمارت قرار گرفته اند .رنگبندی اين تابلو با
رنگهای گرم و تزيينی صورت گرفته است (خليلی.)233 ،1386،
قاب آينه ديگری که در مجموعه ناصر خليلی و با رقم «شاه نجف»
وجـود دارد ،طبق کتيبه آن به دسـتور «عاليجنـاب جاللتمدار ميرزا
حسن خان دام جالله العالی» ساخته شده است .اين ميرزا حسن به
احتمال زياد برادر کهتر ميرزا تقی خان اميرکبير بوده که عنوان وزير
نظام داشـته است .نکته قابل توجه در تصويرپردازی اين آينه دربدار،
بهره گيری نجفعلی از داستانهای هفت پيکر نظامی يعنی بهرام گور
در گنبدهای هفت گانه است .درب بيرونی در يک ترکيب بندی سه
بخشی صورت گرفته که در بخش فوقانی بهرام همراه ملکه و نديمان
نشسته و در حال عيش و نوش است و در بخش ميانی پيکره زنی با
لباس فرنگی و دو پيکره در قابهای طرفين ديده میشود و در بخش
تحتانی نيز بهرام و ملکه و نديمان نقش بسته اند .درب داخلی آينه هم
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به گونه مشـابه در سه بخش تصوير پردازی شده ،منتهی داستان آن
در گنبد مشکفام اتفاق میافتد (همان .)237،اين قاب آينه در حراجی
ساتبی لندن به تاريخ  10اکتبر  1977به فروش رفت .قاب آينه ديگری
از نجفعلی در موزه نگارستان تهران موجود است که برای ميرزا محمد
زکی وزير اصفهان کار کرده است (آدامووا.)254 ،1386،

آثار ديگر
نجفعلـی در فـن آبرنگ و رنگ روغن نيز مهارت خود را دسـت
کم در دو اثر بازمانده از وی ،نشان داده است .از آبرنگهای او تصوير
محمد حسـين خان صاحب اختيار اسـت با کاله بوقی عهد قاجار و
ريش و سـبيل توپی و ردايي بلند و نيز کليچه بته جقهای زيبا .در
ترنجی فوقانی با خطی زيبا و نستعليق آمده« :شبيه مبارک محمد
حسـين خان صاحب اختيـار ،سـنه  »1263و در پايين تصوير رقم
نجفعلی به صورت «رقم کمترين نجفعلی» آمده اسـت .اين تصوير
آبرنگی در تاريخ  20نوامبر  1986در حراجی ساتبی لندن به فروش
رسيد (کريم زاده تبريزی ،1370 ،ج.)1379 ،3
يـک اثـر رنگ روغـن بازمانـده از نجفعلی ،تابلويي تمـام قد از
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محمدشاه و نشسته بر روی صندلی با اندازه  2/5 × 1/5متر است.
در اين تابلو ،محمد شـاه تاجی مرصع بر سـر نهاده و لباسـی ساده
به رنگ بنفش متمايل به سـبز پوشـيده و شمشير خود را روی دو
پا گذاشـته و قمهای مرصع به کمر نصب کرده و کفشهای نعلين
مانند پوشيده است .در پسزمينه ايوانی که با پردههايي قرمز رنگ
کشـيده شـده ،ديده میشـد .در طرف چپ صورت محمدشاه ،در
داخل ترنجی زيبا به خط نسـتعليق آمده اسـت« :السلطان محمد
شـاه غازی خلد اهلل ملکه  »1261و در بخش تحتانی سـمت چپ
تابلو هم «رقم کمترين نجفعلی» ثبت شده بود .در حواشی تصوير
و در ميـان کتيبههـای باريـک مسـتطيل شـکل ،اشـعاری با خط
نستعليق در مدح محمد شاه نقش بسته است (همان،ج.)1381 ،3
اثری ديگر از نجفعلی ،تصوير زنی زيبا و درازکشـيده و لميده بر
متکايي است که در باالی تصوير يک بيت شعر با خط نستعليق نقش
بسـته است :دلبری فتنه گری حکم به تسـخيرم کرد /دست بر زلف
زد و پـای بـه زنجيرم کـرد .در بين ترنجی هم رقم نقـاش به صورت
«يا شاه نجف» آمده است .کريم زاده تبريزی از يک اثر ديگر نجفعلی
صحبت میکند که تصوير لبخند ژوکوند داوينچی را تداعی میکرد و
در مجموعه او قرار دارد (همان،ج.)1380-81 ،3

تصویر -2قباله ازدواج دختر آقا نجفعلی.

تصویر-1رويه داخلی قاب آينه با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر -4قلمدان با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصويرُ -3مهر محمد حسن برادر آقا نجفعلی با رقم «گل بوستان محمد حسن».
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تصویر-5بزرگنماييطرحقلمدان.

تصویر -6رويه فوقانی و جانبی قلمدان  ،با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر -7قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر -8قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)
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تصویر -9قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر-10قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر -11قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)

تصویر-12قلمدانی از آقا نجفعلی با رقم يا شاه نجف.
ماخذ( :مجموعه ناصر خليلی ،لندن)
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نتیجه
در اين جسـتار تالش شـد تا با مراجعه به سـه سـند بازمانده
از دوره قاجار ،زندگی هنری آقا نجفعلی ،نقاشباشـی دربار قاجار،
بازسازی شود .بنظر میرسد که آقا نجفعلی فرزند کهتر محمدباقر
يا آقاباقر ،نقاش دوره افشاريه و زنديه و اوايل دوره قاجاريه ،بوده
باشد .آقا باقر يا محمدباقر هم طبق اسناد و شواهد موجود ،فرزند
محمدعلی بيک نقاشباشـی نادرشـاه و شاه طهماسب دوم صفوی
بـود و خـود محمد علـی بيک هم فرزنـد ابدال بيک بـن عليقلی
جبادار ،نقاش فرنگی ساز دوره شاه عباس دوم ،محسوب میشد.
پيداسـت که حرفه نقاشـی يا نقاشباشـيگری در خانواده عليقلی
بيک جبادار تداوم يافته و از فرزندی به فرزندی ديگر رسـيده ،تا
اينکه از اين خانواده ،آقا نجفعلی منصب نقاشباشی دربار قاجار را
از آن خود کرده است.
از شـواهد و قرايـن پيداسـت کـه آقـا نجفعلـی فرزنـد کهتر
محمدباقـر بـوده که در نـزد محمدصـادق يا آقاصـادق (همدوره
محمد باقر) ،تعليم نقاشـی ديده است و بيراه نيست که از محضر
پـدرش محمدباقـر هم بهره ها گرفته باشـد .طوريکه در نقاشـی
الکـی و آبرنـگ و رنـگ روغن مهارت يافته و بويـژه در تذهيب و
خوشنويسـی و نقاشـی روی قلمدان و قاب آينه و صندوقچهها و
غيره (همچون پدرش) متبحر شده و توسط پدرش محمدباقر به
دربار فتح عليشـاه راه يافته اسـت .او و برادرش محمدحسـن آثار
قابـل مالحظـهای از نقاشـيهای الکی را برای دربار فتح عليشـاه
توليـد کـرده اند .آقـا نجفعلی بعدها در زمان محمد شـاه به لقب
نقاشباشـی دربار نايل شده است .چند پيکره بازمانده از درباريان
محمدشاه و بويژه پيکره خود محمدشاه حاکی ازحضور فعال وی
در دربار قاجار بوده است.
آقـا نجفعلی ،همچـون پدرش محمدباقـر ،در رقم خـود از يک
مفهوم مذهبی بهره میگرفته و بيشـتر آثار خود را با رقم «يا شـاه

نجف» امضا میکرده است .اين رقم جدا از مفهوم مذهبی آن به نام
خود آقا نجفعلی اشاره دارد .بيشتر هنرمندان دوره افشاريه و زنديه
و اوايل قاجاريه از رقمهايي استفاده میکردند که هم دربردارنده يک
مفهوم مذهبی و هم حاوی نام و نشان خود و يا پدر و استادش بوده
است .اين نوع رقم ها بر مقبوليت آثار آنها در جامعه میافزود .از اينها
گذشـته به نظر میرسـد که آقا نجفعلی در آثار درباری خود از رقم
«کمترين آقا نجف» استفاده میکرده است.
از آنجا که آقا نجفعلی زاده و پرورده شهر اصفهان بوده ،گويا
بيشـترين فعاليـت هنری خـود را در زادگاهش انجـام میداده و
شـايد گاهـی هم بـرای انجام و اجـرای پروژههای دربـار قاجار به
تهران سـفر میکرده اسـت .از بعضی شـواهد پيداسـت که بويژه
پس از دريافت لقب نقاشباشی ،فعاليت خود را در تهران متمرکز
کرده است.
آقـا نجفعلی در انتخـاب موضوعات و مضاميـن آثارش ،بويژه
روی قلمدانهـا و قاب آينهها ،همچون جد اعاليش عليقلی بيک
جبادار ،از موضوعات و الگوهای فرنگی و مسـيحی اسـتفاده کرده
و گاهـی نيـز بـا يک رويکرد جديـد ،مضامين هفـت پيکر نظامی
را دسـتمايه آثـارش قرار داده اسـت .آنچه که از آثـار بازمانده آقا
نجفعلی به ديده میآيد ،غلبه مضامين فرنگی بر روی قلمدانها و
قاب آينههای اوست که با رويکردی رمانتيکوار کار شده است .از
اين آثار پيداست که آقا نجفعلی عالوه بر نقاشی الکی ،در تذهيب
و خوشنويسی نيز تبحر داشته است .وی گويا نقاشی رنگ روغن
را در نزد محمدصادق (آقا صادق) فراگرفت چون سـبک و سـياق
محمدصادق در بعضی از آثار رنگ روغن او نمايان است.
کاربـرد رنگهای شـاد ،ترکيـب بنديهای مملـو از پيکرهها و
مناظر و مرايا از خصوصيات اصلی آثار بازمانده اوست .آقا نجفعلی
چندان به گل و مرغ سـازی عالقه نشـان نداده جز اينکه آنها را در
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البالی مناظر و دورنماهای دلنشين آثارش قرار داده است .پيداست
که آقا نجفعلی پرسپکتيو را به گونه تجربی از آثار فرنگی فرا گرفته
و در بعضی از آثارش آنرا با خامدستی بکار بسته است .سبک کاری
او در حد فاصل فرنگیسازی و فنون نگارگری ايرانی قرار دارد و در
حقيقت آميزهای از اين دو فن با گرايش شديد به فرنگیسازی است.
از آقـا نجفعلـی چندين فرزند باقی مانده که هرکدام در جای
خـود از نقاشـان صاحـب نام زمانه خود شـده انـد .محمدکاظم و
پی نوشتها
1 C.M. Schaffier.
2 Carter.
3 F. Rosen.
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