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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

The Relationship between Text and Image in the
Works of Mo’in Mosavver

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

نسبت متن و تصویر در آثار معین مصور
عبداهلل آقائی ،*1مهدی قادرنژاد
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 .1استادیار گروه نقاشی دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،ایران.
 .2دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
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چکیده

بیان مسئله :همنشینی طوالنی «ادبیات» و «نقاشی» در نسخ مصور تأثیری دیرینه و عمیق بر شکل و ساختار نقاشی
ایرانی داشته است .از میانههای عهد صفوی تولید نگارههای مستقل از کتاب بهشکل روزافزونی گسترش یافت.
بهنظر میرسد که در این دوران پیوند و کشاکش رسانههای نقاشی و ادبیات واجد شکل نوینی شده باشد .از این رو
بررسی آثار معین مصور در حکم آخرین نمایندة جدی مکتب نقاشی اصفهان در این زمینه حائز اهمیت است.
هدف پژوهش :این پژوهش بر آن است که «چگونگی» تحول پیوند تاریخی «ادبیات» و «نقاشی» در اواخر مکتب
نقاشی اصفهان را از طریق بررسی شکلی و ساختاری نسبت «تصویر» و «متن» در آثار معین مصور نشان دهد.
روش پژوهش :در این پژوهش نقاشیهای معین مصور با روش تحلیلی-تطبیقی بررسی شده و یافتههای این
تحلیل با رویکردی تاریخی در سیر تحول نقاشی ایرانی در میانههای عهد صفوی تفسیر شده است.
نتیجهگیری :تصویر «لحظة زایا» در نسخهنگارههای معین مصور نشان از گونهای «زمانمندی پنهان» دارد
که یادآور توالی کنشهای روایت کالمی است .از سوی دیگر در نگارههای تکبرگ معین مصور ،تجانسی
بیشتر میان رسانه ،محتوا و نحوة ادراک آن دیده میشود ،زیرا این آثار فارغ از روایتگری به چینش اجسام و
پیکرههای زیبا محدود شدهاند .ردپای تعمیق زیباشناسی مبتنی بر این آثار در نسخهنگارههای آن دوران نیز
قابل تشخیص است؛ آنجا که تعداد پیکرهها و خردهصحنههای روایی در تصاویر این نسخ کاهش یافته و نقاشی
تمرکز بیشتری بر تصویرگری «لحظة زایا» یافته است .در نتیجه بهنظر میرسد که در آثار معین مصور پیوند
و کشاکش متن و تصویر بهشکل حرکتی از «متن» بهسوی «تصویر» قابل تصور است ،این گرایش در امتداد
مکتب اصفهان خارج از ذوق محافظهکارانة دربار در تهیة نسخ مصور و شکوهمند ادبی ،فرصت رشد و گسترش
بیشتری یافت و باعث تولید نقاشیهایی با جنبة محاکاتی و حسی قویتر شد .این امر در آن دوران نمودی از
حرکتی بهسوی استقالل و تفکیک بیشتر رسانة نقاشی از روایت کالمی است.
واژگان کلیدی :معین مصور ،نقاشی ،ادبیات ،متن ،تصویر ،روایت.

مقدمه و بیان مسئله

هنرهای کالمی از جمله شعر و ادبیات همواره جایگاهی مهم
در سلسلهمراتب هنرها در فرهنگ ایرانی داشتهاند .تأثیر این
هنرها بر صورت و محتوای نگارگری ایرانی از دیرباز مشهود
بوده است ،بهویژه آنجا که نقاشی در کتابها در خدمت
* نویسندۀ مسئول،09173413828 :

a.aghaie@yazd.ac.ir

تصویرگری متن قرار میگرفت .هر نسخة مصوری در مقام
اثری واحد نمودی از ترکیب هنرهای بصری پیرامون «متن»
بود .اما گسترة نقاشی ایرانی به نسخههای مصور محدود
نمیشود .نگارههای مستقل از کتابِ فراوانی از دورههای
تاریخی باقی ماندهاند .مشخصاً از قرن نهم و با استقرار
مکتب هرات نگارههای تکبرگ رایج شد .این شیوة تولید
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نقاشی با فراز و فرودهای بسیار سیر تکامل خود را تا «مکتب
نقاشی اصفهان» پیمود .در این دوران و بهویژه بعد از سلطنت
شاه عباس این نقاشیها به شاخصة این مکتب در نقاشی ایرانی
تبدیل شدند (پاکباز.)33 ،1386 ،
این مقاله بر آن است که نسبت رسانة «نقاشی» و «ادبیات»
را از طریق بررسی رابطة متقابل «متن» و «تصویر» در
مجموعهآثار معین مصور بررسی کند .معین مصور را میتوان
آخرین نقاش مهم و تأثیرگذار مکتب اصفهان دانست .او در
این دوران با پافشاری بر زیباشناسی درونی نگارگری ایرانی،
کمتر تحت تأثیر جریان نوگرای «فرنگیسازی» قرار گرفت.
بهنظر میرسد پس از معین مصور با کاهش سفارش نسخههای
مصور و همچنین گسترش تولید و رواج نگارههای تکبرگ
پیوند درونی «متن» و «تصویر» در سنت نقاشی ایرانی شکل
جدیدی یافته باشد .از این رو بررسی آثار معین مصور ،در حکم
یکی از آخرین چهرههای مکتب اصفهان که در مجموعهآثارش
هر دو گرایش به نسخهنگاری و نقاشی تکبرگ یافت میشود،
حائز اهمیت دوچندان است ،بهویژه اگر زمانة معین مصور را
بهعنوان دورانی مهم در تمایز و فاصلة رسانة نقاشی از «ادبیات»
و «شعر» در نظام سنتی هنر در ایران نظر بگیریم.
این مقاله در درجة نخست در پی پاسخ به این پرسش است
که رابطة «متن» و «تصویر» در آثار معین مصور چگونه
است .بدینمنظور با استفاده از نظریات «توماس میچل» 1در
تبیین نسبت «متن» و «تصویر» در آثار هنری و همچنین
با بازخوانی رسالة کالسیک «الئوکئون» 2اثر « گاتهولد افرایم
لسینگ» ،3که تمرکز آن بر تشخص حدود رسانة «نقاشی»
در مقابل «شعر» و ادبیات است ،تالش شده است چارچوبی
مفهومی برای تحلیلی شکلی و ساختاری فراهم آید .پاسخ به
این پرسش مستلزم تحلیل دو دسته از آثار معین مصور است:
اول نسخهنگارهها و دوم نگارههای تکبرگ .در این مقاله نحوة
رسوخ و بازنمود کنش زمانی و روایتگری بهعنوان شاخصههای
رسانههای کالمی و ادبی در این دو دسته آثار بررسی میشود
و سپس کوشش میشود با ارائة دستهبندی و سیری منظم این
تحلیل در نسبتی تاریخی و در سیر تکامل نقاشی ایرانی در آن
دوران تبیین شود.

پیشینة تحقیق

پیوند شعر و ادبیات با نقاشی ایرانی مورد توجه بسیاری از
تحلیلگران و تاریخنگاران هنر بوده است .اشرفی در کتاب
«همگامی نقاشی با ادبیات در ایران» سیر تاریخی آثار و
مکاتب نگارگری ایرانی را تا دورة صفوی و پایان مکتب
اصفهان بررسی کرده است .تمرکز این اثر بر تحلیل شکلی
و تطبیقی آثار مکاتب مختلف نگارگری است .او در مقدمة
«نقاشی کتاب همسازی
کتاب اشاره میکند که در ایران
ِ
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ژرفی با شعر» داشته است (اشرفی ،)25 ،1367 ،اما او در
این کتاب به «چگونگی» این همسازی کمتر پرداخته است.
اشرفی همچنین در فصل آخر و در توصیف نقاشی «مکتب
اصفهان» اظهار میدارد که «نقاشی در تحول بعدیاش
از زمینة ادبی کنده میشود» (همان .)186 ،بینیون و
همکارانش در کتاب «سیر تاریخ نقاشی ایرانی» با اشاره
به عالقة «شاه عباس» به ساخت بناها و هنرهای کاربردی،
«زوالی» را در هنرهای مربوط به کتابسازی آن دوران تشخیص
میدهند (بینیون ،ویلکینسون و گری.)375 ،1383 ،
روئین پاکباز در کتاب «نقاشی ایرانی» به رکودی در
سفارش نسخ عمده به کارگاههای شاهی اشاره میکند و بر
«سستشدن» پیوند نقاشی و ادبیات در این دوران تصریح
دارد (پاکباز .)124 ،1390 ،رادفر در کتاب «تعامل ادبیات و
هنر در مکتب اصفهان» به «پیوند درونی و همخوانی ذاتی»
(رادفر )41 ،1385 ،ادبیات فارسی و هنر ایرانی اشاره میکند،
اما درمورد «چگونگی» این پیوند از جهت شکلی یا ساختاری
وارد تحلیل موردی و جزئی نمیشود .فرهاد در مقالة «آئینة
زمان :معین مصور» به سیر آثار معین مصور پرداخته و با
تمرکز بر «نگارههای مستقل» به مضامین ،تاریخ و خوانش
امضا برخی از آنها میپردازد .از نظر فرهاد «در این نگارهها
تأکید از عمل به عامل منتقل شد» (فرهاد.)287 ،1392 ،
بهعبارتی او قائل به استقالل بیشت ِر تکنگارهها از بازنمایی
عمل یا کنشهاست که مشخصة روایت ادبی است.
بهنظر میرسد که بیشتر کارهای تحقیقی در این موضوع یا به
تطبیق محتوایی نقاشیها و متنها پرداختهاند و یا بهطورکلی
وضعیت نسخههای مصور و آثار را به لحاظ تاریخی بررسی
کردهاند و در این زمینه کمتر به تطبیق شکلی و ساختاری
این دو رسانه و تشخیص حدود ،همگرایی یا انفکاک آنها
پرداخته شده است .این پژوهش بر آن است که این پیوند
درونی را براساس رابطة ساختاری تصویر و متن با تمرکز بر آثار
معین مصور نشان دهد.

مبانی نظری

«ژیل دلوز» در گفتاری درخور توجه «کلمه» و «تصویر»
را بهعنوان دو امر پیشینی معرفی میکند که ذیل آنها
همة ایدهها قاعدهمند میشوند ( )Deleuze, 1988, 60
این تعارض در عرصة هنرها مخصوصاً در مقایسۀ ادبیات
(در مقام رسانهای که اساساً با کلمه سروکار دارد) و نقاشی
(در حکم رسانهای تصویری) نمودی آشکار دارد؛ مقایسهای که
بهویژه در متون زیباشناسی از دوران رنسانس گسترش یافت.
یکی از اهداف گفتمان «پاراگون» 4یا مقایسه و درجهبندی
هنرها در این دوران ارتقای نقاشی به حوزة هنرهای آزادی
بود که «شعر» در مرکز آنها قرار داشت .شخصیت کلیدی این
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روش تحقیق

این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی آثار نقاشی
معین مصور میپردازد .بدینصورت که با درنظرگرفتن
نسخهنگارهها و نقاشیهای تکبرگ در حکم دو دستة مهم آثار
معین مصور به تحلیل آثار سنخنما در این زمینه میپردازد و
شکل این آثار را در نسبت با دوگانة متن /تصویر آشکار میکند.

بحث

بخش اعظم آثار باقیمانده از معین مصور نگارههایی هستند که
در تصویرگری نسخ خطی بهکار رفتهاند .در این زمینه میتوان
به  7نسخة «شاهنامة فردوسی» اشاره کرد که بالغ بر  161نگاره
از این نسخ به او منسوب است .عالوه بر این باید به  3نسخة
مصور مربوط به زندگی «شاه اسماعیل» اشاره کرد که  68نگارة
آن احتماالً کار این نقاش پرکار بوده است ( .)Eng, 2016تعدد
نگارهها حاکی از امتداد سنت تصویرگری کتاب تا این دوران بوده
است .این نقاشیها «میان» صفحات «متن ادبی» قرار گرفته و
اصالتاً «در خدمت» مصورکردن روایات این متون بودند .در این
آثار ترکیب «متن» و «تصویر» در صفحات متعدد برسازندة اثر
هنری واحدی به نام «کتاب» است ،اما در نهایت قطب مسلط در
این ترکیب «متن» و روایت کالمی است.
این تسلط در تصویر  1که برگهای مصور از «شاهنامة فردوسی»
است نمودی آشکار دارد .در اینجا «متن» نقاشی را در بر گرفته
است ،بهگونهای که تصویر بهشکل سطوحی مجزا بهنظر میآید.
موضوع این نگاره «آمدن زال به قصر رودابه» است .اما گسترة
«متن» زال را به حاشیة صفحه رانده است و باعث شده که
تنها نیمی از اسب پهلوان تصویر شود .همانگونه که هریک
از نقاشیهای نسخ مصور میان متون در بر گرفته شدهاند ،در
این تصویر نیز متن بهصورت عینی به درون تصویر وارد شده
12
و بر سطح آن مسلط شده است .از این رو این «متنتصویر»
را میتوان نمودی از کلیت رابطة متن و تصویر در نسخ مصور
محسوب کرد .البته در اینجا نباید از ذکاوت بصری معین مصور
غافل شد؛ آنجا که دیوارهای بلند ،یکدست و بدون منفذ قصر
رودابه با ستونهای متنی تزئین شده و زال در حاشیة سمت
چپ تصویر بهدنبال راهی برای نفوذ به درون این قصر است.

...................................................................

جریان «لئوناردو داوینچی» بود .ازنظر داوینچی نقاشی از شعر
برتر است« ،زیرا شاعر توصیف زیبایی و زشتی هر تصویری را
تنها بهصورت متوالی و ذرهبهذره نشان میدهد ،در حالی که
نقاش تمام آن [زیبایی و زشتی] را در یک لحظه بهنمایش
میگذارد» ( .)Wells, 2008, 18داوینچی «دید همزمان» 5را
پایۀ نقاشی میدانست .از نظر او دید همزمان در نقاشی در
مقابل «توالی زمانی» 6شعر باعث برتری نقاشی بر شعر شده
است (.)Frey, 1963, 163
این گفتمان در میانههای قرن هجدهم در اثر کالسیک «گاتهولد
افرایم لسینگ» با عنوان «الئوکئون :جستاری بر مرزهای شعر
و نقاشی» ( )Lessing, 1969اوج میگیرد و به نتیجة موقتی
میرسد .لسینگ در این اثر با استفاده از دو مقولة بنیادی
«زمان» و «مکان» 7به تفکیک شعر (و بهطورکلی ادبیات)
از نقاشی میپردازد .او ادبیات را هنر زمان و نقاشی را هنر
مکان میخواند .منتقدان ادبی معموالً به پیروی از لسینگ
از همگونی یا تجانس میان رسانه ،محتوا و نحوة دریافت آن
سخن میگویند .درمورد «ادبیات» خوانش (دریافت) در زمان
روی میدهد؛ نشانههایی که خوانده میشوند در توالی زمانی
گفته یا نوشته میشوند و کنشهایی که بازنمائی یا روایت
میشوند در زمان روی میدهند .این تجانس یا همگونی در
زمینة رسانة نقاشی نیز برقرار است ،نقاشی رسانهای اساساً
مکانی است که در آن فرمها ،اجسام و پیوندهای مکانی آنها
بازنمائی میشود (محتوا) و ادراک آنها همزمان روی میدهد
(.)Mitchell, 1986, 98-99
علیرغم این تفکیک و تمایز ،لسینگ اعطا و سازش استراتژیکی
را نیز در این میان مطرح میکند .از نظر لسینگ نقاشی
میتواند از کنشها تقلید کند ،اما تنها بهشکلی که از طریق
فرمها منتقل شود ( .)Lessing, 1969, 103به این ترتیب هنر
مکانی ،بهشکلی غیرمستقیم بعد زمانی پیدا میکند .از نظر
لسینگ در «ترکیببندیهای همبود» ،8نقاشی تنها میتواند
یک لحظة واحد از یک کنش را تصویر کند و بنابراین باید
یکی را انتخاب کند ،آنکه از همه زایاتر است و از آن [لحظه]
آنچه پیشتر روی داده و آنچه در شرف وقوع است ،بهآسانی
9
درک شود ( .)ibid., 102لسینگ این لحظه را «لحظة زایا»
مینامد« .گورن سونسون» 10در بازنمایی «لحظة زایا» در
نقاشی ،گونهای زمانمندی القایی و پنهان را تشخیص میدهد
( .)Sonesson, 1995بنابراین لسینگ بیان را به «لحظة زایا»
محدود کرد ،با این حال این لحظه امتیازی بود که به تخیل
زمانی اعطا میشد ،زیرا [این لحظه] گذشته و آیندة کنشها را
پیش مینهاد (.)Lee, 1967, 20
در این میان نظر میتچل در بازخوانی الئوکئون دربارة
نسبت میان تصور و کلمه درخور توجه است .از نظر میتچل
گرایش هنرمندان به تخطی از مرزهای فرضی میان هنرهای

زمانی و مکانی اقدامی استثنایی یا حاشیهای نیست ،بلکه
کششی بنیادین است ،چه در نظریة هنر و چه در کنش
هنری؛ کششی که به دوره یا ژانر خاص محدود نمیشود
( .)Mitchell, 1986, 98از این منظر او پیوند زمان-فضا در
هنرها را بهعنوان «کشمکشی دیالکتیکی» 11مطرح میکند
( .)ibid.بنابراین مسئلة تصویر /متن نه صرفاً میان هنرها یا
رسانهها ،بلکه بهشکلی ناگزیر و اجتنابناپذیر در درون هنرها و
رسانههای مجزا مندرج است (.)Mitchell, 1994, 94
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کنشهای همزمان در این لحظه تصویر شدهاند .با توجه به
اصطالحات لسینگ میتوان گفت که این اثر ،مانند بسیاری
از دیگر نسخهنگارههای معین مصور ،گونهای نقاشی تاریخ و
تمثیلی است که به مرزهای رسانة مکانی تصویر وفادار است .اما
با استفاده از مفاهیم سونسون میتوان گفت این نقاشی تلویحاً
واجد گونهای «زمانمندی پنهان» است و بنابراین بهنحوی
نشان از درونیکردن عنصر زمانی روایت دارد.
معموالً در یک اثر واحد از نگارگری ایرانی صحنههای روایی
در اپیزودهای متوالی تصویر نمیشدند .از این رو در نقاشی
ایرانی عموماً روایت بهصورت «همزمان» ترسیم میشد .اما
در عموم این نگارهها این زمانمندیِ پنهان قابل تشخیص
است .مقایسة تصویر  2با تصویر  3میتواند آشکارگر تغییری
مهم در ترکیببندی نسخهنگارههای معین مصور باشد .این
نقاشی روایت «کشتهشدن خسرو» در نسخة مصور «شاهنامۀ
شاهطهماسبی» است .تصویر «لحظة زایا» در سمت چپ
نقاشی مشخص است ،اما این نقاشی ،غیر از این صحنه ،واجد

....................................................................

تصویر  .1نگارة «زال در پیشگاه قصر رودابه» ،رقم معین مصور ،نیمة دوم قرن
یازدهم ه.ق .محفوظ در موزة آقاخان .مأخذwww.persianpainting.net :

در بسیاری از نگارههایی که معین مصور برای تصویرسازی این
نسخهها به انجام رسانده است ،رسوخ عینی متن در تصویر
مشهود است .در برخی از نگارهها مانند تصویر  1متن بیشتر
سطح برگه را میپوشاند ،ولی در غالب آثار ،ابیات مهم متن
که ارتباط مستقیمی با موضوع نقاشی دارند در جدولی در
حاشیة تصویر گنجانده شدهاند .بهطور کلی هیچ تصویری
بهصورت مستقل و بدون وجود سطحی متنی دیده نشده است.
تصویر  2که از نسخة شاهنامة دیگری انتخاب شده است مؤید
این مطلب است .در اینجا نیز متن «روی» بخشهایی از تصویر
قرارگرفته است ،چنانکه در قسمت باالی نقاشی باعث انقطاع
تصویر درخت شده است .اما این تصویر نشاندهندة وجهی
دیگر از رسوخ متن به درون تصویر است که در نسخهنگارههای
معین مصور عمومیت دارد.
این نقاشی تصویرگر لحظهای از «خان هفتم» است .در این
نقاشی رستم در حالی تصویر شده که پای دیو سپید را قطع
کرده و با دشنهای در شرف بیرونکشیدن جگر او برای درمان
چشمان نابینای «کیکاووس» است .این لحظه نقطة اوج روایت
در خان هفتم است .آنچه لسینگ در الئوکئون آن را «لحظة
زایا» مینامد :لحظهای کلیدی در توالی کنشهای روایت زمانی
که حوادث پس و پیش را به ذهن متبادر میکند .در این نقاشی
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تصویر  .2نگارة «رستم دیو سپید را میکشد» ،منسوب به معین مصور ،میانههای
قرن یازدهم ه.ق . .محفوظ در کتابخانة بریتانیا .مأخذwww.persianpainting.net :
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تصویر  .3نگارة «کشتن خسرو» ،منسوب به عبدالصمد ،قرن دهم ه.ق. .
مأخذ.Welch, 1976, 185 :

تصویر  .4دو نگاره از یک نسخة شاهنامة مصور ،رقم معین مصور ،نیمة دوم
قرن یازدهم ه.ق . .محفوظ در مجموعة ناصر خلیلی .مأخذ.Canby, 2010, 72 :

...................................................................

گروهپیکرهها و خردهصحنههایی است که بیننده آنها را در توالی
زمانی «دریافت» میکند .در اینجا میتوان از دیدنی شبیه به
خواندن صحبت کرد .همانگونه که گفته شد ،همسویی یا
تجانسی میان رسانه ،محتوا و شیوة دریافت در تمایز هنرهای
زمانی و مکانی وجود دارد .نحوة دریافت یا دیدن این نقاشی
آشکارا واجد ردپایی زمانی است .اما آنچه از مقایسۀ این نقاشی
با نقاشی معین مصور (بنگرید به تصویر  )2مشخص میشود
کاهش خردهصحنهها و خردهروایتهای حاشیهای و تمرکز
بیشتر بر تصویر «لحظة زایا» در تصویر روایتهای ادبی است.
در بسیاری از نسخهنگارههای مکتب اصفهان بهویژه بعد از
گسترش زیباشناسی «رضا عباسی» ،این امر آشکار است .در
نسخهنگارههای این مکتب فیگورهای انسانی با تعدادی کمتر
و بزرگتر از حالت مرسوم در مکاتب پیشین ترسیم میشدند
(اشرفی .)128 ،1396 ،در نسخهنگارههای معین مصور نیز،
به پیروی از اصول ترکیببندی مکتب اصفهان ،خردهصحنهها
و خردهروایتها کاهش پیدا میکند و تمرکز بر صحنة اصلی
تصویر قرار میگیرد و از این رو این نگارهها از «توالی دریافت»
بهعنوان مقولهای زمانی ،که مشخصۀ دریافت «متن» و «روایت
ادبی» است ،فاصله گرفتهاند و بنابراین «تجانس» بیشتری میان
رسانه ،محتوا و شیوۀ دریافت برقرار شده است؛ بهعبارتی اثر
نسبت به نسخهنگارههای پیشین «نقاشانهتر» شده است.
غیر از نسخهنگارهها ،نقاشیهای تکبرگ بخش مهم دیگری از
مجموعهآثار معین مصور را تشکیل دادهاند که تعداد آنها بالغ
بر  40اثر است ( .)Eng, 2016یک نمونة درخور توجه در این
شیوه دو برگ نقاشی تکپیکری است که در میانة نسخة مصور
از شاهنامهای جای گرفتهاند (تصویر  .)4این تصویر شامل دو
ِ
برگ مقابل هم است که پس از صفحة پایان داستان سلطنت
«کیخسرو» و پیش از آغاز حکومت «لهراسب» آمده است
( .)Canby, 2010, 60ترکیببندی این دو اثر پیوند متقابل این
دو نقاشی را نشان میدهد .اما نکتة عجیب و جالب توجه درمورد
این آثار تغزلی جایگیری آنها در یک نسخة مصور از «شاهنامه»
و میان دو روایت متنی و حماسی است .این دو نگاره هیچ ارتباط
موثقی با روایت پیشین و پسین ندارند .بنابراین بودن آنها در
اینجا را میتوان در حکم نشانهای از تمایلی جدید در فرارفتن از
«متن» به «تصویر» در نقاشی تعبیر کرد.
این تمایل در بسیاری از آثار معین مصور قابل تشخیص
است .در این آثار مانند نسخهنگارهها شعر یا کالمی «در»
تصویر وجود ندارد (تصاویر  4تا  .)7همچنین نقاشی بازنمایی
یک روایت کالمی هم نیست .در این آثار گذر از «متن» به
«تصویر» مشهود است .در این نقاشیها رسانه ،محتوا و دریافت
بهشکل متجانسی از توالی زمانی (مشخصة رسانة کالمی)
فاصله میگیرند .از سوی دیگر این آثار شکل و ترکیببندی
نسخهنگارههای مکتب نقاشی اصفهان را تیز تحت تأثیر قرار

دادند .چنانکه اشاره شد ،نسخهنگارههای معین مصور شامل
پیکرهها و خردهصحنههای کمتری بودند و انفکاکی نسبی میان
فیگورها در آن آثار قابل مشاهده بود (بنگرید به تصویر .)1
این تأثیر درمورد نسخهنگارههای رضا عباسی نیز صادق است.
شیال کنبی نیز به این امر اشاره دارد که رضا عباسی در برخی
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تصویر  .5نقاشی «حملة ببر به جوان» رقم معین مصور 1082 ،ه.ق . .محفوظ
در موزة هنرهای زیبای بوستون مأخذwww.collections.mfa.org :

تصویر « .6دو دلداده» رقم معین مصور 1052 ،ه.ق . .محفوظ در گالری فریر.
مأخذhttps://asia.si.edu :
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نسخهنگارهها از صورتها و حاالت برخی تکنگارههای خود
استفاده کرده است (کنبی.)1393 ،
اما نکتة جالب در این دسته از آثار معین مصور پیدایش
توضیحات و رقمهایی طوالنی در حاشیة آنها است .برای نمونه
در حاشیة اثر «حملة ببر به جوان» (بنگرید به تصویر )5
معین مصور متنی طوالنی مینویسد و از زمان و چگونگی
وقوع حادثه و همچنین مشکالت مردم ،بازار و آبوهوا سخن
میگوید .شیال کنبی اهمیت رقمزنی در مکتب اصفهان
را به این امر منتسب میکند که «حامیان جدید هنر برای
اصالت کار اهمیتی درخور قائل بودند» (همان ،)16 ،همچنین
کریمزاده تبریزی از دشواری نوشتن خط «شکستة قلمموئی»
صحبت میکند که معین مصور عموماً با آن آثار خود را
رقم میزد .چنین شکل رقمزنی باعث میشد که آثار اصل
از تقلبی بازشناخته شود (کریمزاده تبریزی.)1183 ،1370 ،
با توجه به مباحث فوق میتوان گفت این تحشیهها در آثاری
مانند «حملة ببر» (بنگرید به تصویر  )5یا نقاشی «دو دلداده»
(بنگرید به تصویر  )6در حکم بازگشت «کالم» به تصویر است.
در «حملة ببر به جوان» بهنظر میرسد این جمالت بهگونهای
جای خالی روایتهای متنی را گرفتهاند.
بهطورکلی این تحشیهها درنهایت در حکم رسوخ دوبارة متن

تصویر « .7شیر یک سر و چهار تن» رقم معین مصور 1088 ،ه.ق . .مأخذ :جوانی،
.248 ،1390
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نتیجهگیری

همآوردی دو قطب متن و تصویر در مجموعهآثار معین مصور
به اشکال مختلفی ظهور پیداکرده است .در نسخهنگارههای
معین مصور رسوخ روایت کالمی به حوزة تصویر مشهود

...................................................................

به تصویر هستند؛ متنی که قرار است در کنار تصویر اعتبار،
مالکیت و اصالت نقاشی را بیان کند .عجیب نیست که بسیاری
از نسخهنگارههای درباری منسوب به معین مصور فاقد امضا یا
تاریخ هستند .زیرا صرفِ بودن و تولید آنها در دربار ،خود ،از
پیش مهر اعتبار و اصالت به آنها زده بود.
تعداد زیادی از این نقاشیهای تکبرگ با امضای معین مصور
باقی مانده که موضوع غالب آنها چهرهها و پیکرهای اقشار
مختلف جامعه است .این پرترهها غالباً تکرنگ بودند و
ترسیم آنها معموالً سریع انجام میشد .در این مقام میتوان
او را بهتعبیری «فوتوژورنالیست» دوران خود دانست که
سعی میکرد لحظههای فرار را با کالم و تصویر شکار کند
(فرهاد .)300 ،1392 ،محل ترسیم این نقاشیها نیز نه
کتابخانة سلطنتی ،بلکه غالباً خانة خود معین مصور یا منزل
میزبانی بوده است .عالقة معین مصور به نگارههای تکبرگ در
سالهای نخستین زندگی هنری او (حدود  1044ه.ق ).شروع
شد« ،ولی اکثر آنها را پس از دهة  1070ه.ق .تقریباً در زمانی
اجرا کرد که برنامههای خود را تکمیل کرده بود» (همان.)288 ،
در این آثار میتوان اشتیاق به ثبت تصویر و محاکات زیبایی
را بهوضوح مشاهده کرد .این آثار ،در معنای محدود و خاص
کلمه ،کام ً
ال «نقاشانه»اند .تصویر  6آشکارکنندۀ این وجه
تصویری در مجموعهآثار معین مصور است؛ تصویری از یک زن
و مرد که با خطوط مواج و تندوکن ِد قلممو کشیده شده است.
معین مصور در تحشیة این اثر چنین نوشته است« :در شب
پنجشنبه یازدهم شهر محرمالحرام سنۀ  1052در کوچۀ آسدر
باغان مشقه مبارک باد» .چنانکه در این عبارت نیز مشخص
است ،میتوان ترجیحی را در «دیدن» و سپس «محاکات» امر
دیداری در بسیاری از این آثار یافت .بنابر تمایزات گفتهشده
در مبانی نظری ،این «دیدن» ،بهعنوان امری همزمان و
مکانمند ،در برابر «شنیدن» یا «خواندن» روایتهای ادبی
قرار دارد .همچنین معین مصور با استفاده از تخیل دیداری
خود آثاری را ترسیم کرده است که نشان از خالقیت بصری
ناب او دارد .از آن جمله میتوان به تصویر «دو اسب چهار سر»،
«دو فیگور معکوس» و «شیر یک سر و چهار تن» اشاره کرد
(جوانی( )119 ،1390 ،بنگرید به تصویر  .)7این آثار نمونههای
جالبی در فاصلهگیری از متن و روایت کالمی هستند .در اینجا
موضوع با خالقیتی بصری بهشکل بازیهایی با زبان خط و
اشکال هندسی تجسم میشود و اجسام و پیکرههای بیرونی به
اشکالی ناآشنا و بدیع تبدیل میشوند.

است .این نقاشیها که بخش اعظم آثار معین مصور را تشکیل
میدهند در میان «متن» کتاب قرار میگرفتند و از این رو
جایگاه نمایش آنها «در» کتاب بهعنوان رسانهای اصالتاً متنی
بوده است .از منظری عینی باید به این نکته اشاره کرد که
در این نسخهنگارهها همواره «سطحی» از تصویر به نوشتار
اختصاص مییافت .نسخهنگارهای از معین مصور در دست
نیست که در آن بخشی از سطح تصویر با نوشتار پوشیده نشده
باشد .ردپای رسوخ روایت کالمی و بهطورکلی «امر زمانی» در
محتوا و نحوة دریافت این آثار نیز مشهود است .نوشتاری که
در سطح این نقاشیها میآید در حکم راهنمای محتوای تصویر
است .نسخهنگارهها غالباً به تصویر «لحظة زایا» در توالی زمانی
کنشهای روایت محدود شدهاند و از این رو واجد گونهای
«زمانمندی پنهان» هستند .این امر نشاندهندۀ رسوخ پنهان
«امر زمانی» و بازنمایی کنشهای متوالی ،بهعنوان بنیان رسانة
ادبی و کالمی ،به درون رسانهای اصالتاً «مکانی» است.
تکبرگها یا یکهصورتها گروهی دیگری از آثار معین مصور
را تشکیل میدهند .موضوعات این نگارهها نه روایات ادبی یا
تاریخی ،بلکه صورتها و پیکرهها هستند .این آثار نشاندهندة
تمایلی جدید در جهت نمایش امر تصویری محض هستند،
گرایشی که از دیرباز در سنت نقاشی ایرانی موجود بوده
است ،اما با پیدایش و گسترش مکتب اصفهان در این سنت
جایگاهی مستحکمتر یافت .تعدد این آثار و رقمهای طوالنی
معین مصور بر نقاشیهای تکبرگ نشاندهندة اهمیت این آثار
توسویی
در مجموعهآثار اوست .موضوعات در این نگارهها سم 
روزمره و مردمی یافته و تحشیههای معین مصور نشان از
اهمیت موضوعات تصویری در زمان و مکانی گذرا دارد .از
طریق بررسی سیر آثار معین مصور مشخص شد که این تمایل
«تصویری» ارتباط مستقیمی با فاصلهگیری از دربار ،بهعنوان
حامی اصلی نگارگری ایرانی ،دارد .تولید نسخ مصور ،که
تضمینکنندة پیوند همهجانبه و عمیق «متن» و «تصویر» در
نقاشی ایرانی بوده است ،از میانههای عهد صفوی رو به کاهش
گذاشته بود .بهنظر میرسد که تولید تکنگارهها و زیباشناسی
مبتنی بر آنها نشانة فاصلهگیری از دربار و شیوة نسخهنگاری
پرشکوه آن باشد .این فاصلهگیری در آثار معین مصور خود
را در اهمیت «تصویر» نسبت به «متن» و «روایت» آشکار
کرده است .از سوی دیگرگسترش تولید و تعمیق زیباشناسی
مبتنی بر آثار تکبرگ بر ترکیببندی و فرم نسخهنگارهها
نیز مؤثر بوده است .بهنحوی که تعداد فیگورها و همچنین
خردهصحنههای حاشیهای در این نگارهها کاهش یافته و
نقاشی تمرکز بیشتری بر تصویر «لحظة زایا» پیداکرده است.
بهنظر میرسد در این دوران هرچه نقاشان از دربار بیشتر
فاصله میگرفتند ،موضوعات آنها نیز از روایتهای کالمی
فراتر میرفت و وجه محاکاتی و حسی آن نیز تقویت میشد.
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