هنر و معماري

همشهري معماري شهرنگاري

116

بررسي نگارهاي از شاهنامه بايسنقري

مشقمعماريازمکتبهرات
در جستوجوي نسبت ميان نقاشي ،معماري و هنر ايراني ،نميتوان بياعتنا
از کنار هنر نگارگري ايراني گذشت .بايد اينجا متوقف شد و از طريق تفسير
و تعبير نگارگري به درکهاي عميق و معمارانهاي از هنر ايراني رسيد ،کما
اينکه نويسنده اين مطلب ،تالش کرده تا با عميق شدن در يکي از نگارههاي
شاهنامه بايسنقري در اين مسير قدم بزند.

در ميان انبوه ميراث تصويري بهجامانده از گذشته که شکوه و غناي بصري
پري زنگنه هنرمندان نقاش و خطاط و صحاف قرن نهم هجريقمري را نش��ان دهد،
نقاش شاهنامه بايسنقري را ميتوان ش��اهد مثال آورد؛ مجموعهاي بينظير که
در سال  ۸۳۳قمري ( ۸۰۹خورشيدي) بهسفارش شاهزاده بايسنقرميرزا
فرزند شاهرخ و نوه تيمورگورکاني تهيه شدهو اکنون در کتابخانه کاخموزه
گلستان نگهداري ميشود .اين نس��خه مصور و مذهب که از ش��اهکارهاي هنر ايراني در دوره اسالمي است ،در
به خط نس��تعليق
700صفح��ه ،قط��ع  26در 38س��انتيمتر ،داراي 22صفح��ه نگارگ��ري به س��بک ه��رات ،
جعفرتبريزيبايسنقري ،جدولدار ،شمسهدار و مجلد است.
ارزش و اهميت اين شاهنامه از سر هنرهايي است که در تحرير و آرايش آن بهکار رفته است .هنرهايي چون :کتابت،
صفحهآرايي ،جدولکشي ،تذهيب و تصوير .عالوهبر تمامي موارد تکنيکي و فني پراهميت در اين نسخه ،ميتوان
آن را همچون سندي تصويري از نوع نگاه هنرمند نگارگر آن روزگار به بنا و معماري دانست .بيان با تصوير يا زبان
بصري ،در مقايسه با کالم ،بهمراتب جهانشمولتر و قابلفهمتر است .از اينرو بررسي زواياي ذهني هنرمند نگارگر
قرن نهمهجري ،با توسل به آفريدهاش سهلتر ميشود ،اما در نهايت بخش بزرگي از اين ارتباط بصري ،به کشف
شهودي طراحان سپرده ميشود .يکي از آن 21نگاره ،نگارهاي است با عنوان «کشته شدن ارجاسپ در رويين دژ
بهدست اسفنديار» .ويژگي اين نگاره ،متفاوتترين ترکيببندي تصويرياش است .اين تفاوت نوع نگاه هنرمند

در ترکيببندي با معماري يا بهتر اس��ت بگوييم با
بنا و در اين نگاره بهخص��وص ،با «روييندژ» ايجاد
ميشود.
ترکيب پيچيده و چندس��احتي بنا از نگاه هنرمند،
معاني چندگانهاي را نيز به اين نگاره افزوده اس��ت،
حتي ميت��وان آن را يک��ي از نمونههاي داس��تان
دنبالهدار ايراني نيز بهشمار آورد اما آنچه در اينجا
به طرح آن ميپردازيم ،بناي دژ بهتصوير درآمده در
اين نگاره است .روييندژ ،نام دژ و شهر معروفي است
در شاهنامه که پناهگاه و تختگاه ارجاسپ توراني بود
و اسفنديار پس از گذر از هفتخوان ،آنجا را تسخير
کرد (داستان را در شاهنامه بخوانيد).
نخس��تين پل ارتباطي بيننده با تصوير ،پليچوبي
است که بر خندق دژ قرارگرفته و به در ورودي قلعه
متصل ميش��ود .ديوارهاي بلند قلعه با کنگرههاي
مزي��ن و کتيبه خ��ط ثلث س��فيدرنگ ب��ر زمينه
الجوردي در گرداگرد قلعه که همچون گردنبندي
آن را در ميان گرفته اس��ت ،ديده ميشود .در ميان
در نيمهباز قلعه ،اسبي در حال وارد شدن است .سوار
آن ،اسفنديار است که در کسوت بازرگانان درآمده
و به قلعه يا قصر وارد ميشود .در مرکز تابلو ،هماي
و بهآفريد ،دو دختر گشتاسب و خواهران اسفنديار
در تاريکترين و مخوفترين اتاق قلعه ارجاسپ ،به
اسارت نشستهاند .زندان در اين تصوير ،نه زيرزميني
تاريک و مخوف اس��ت و نه زنداني��ان چنان دربند؛
چراکه تزلزل ديوارها ،خبر از س��قوط و س��رنگوني
ارجاس��پ ميدهند .ترکيببندي س��طوح مورب
ديوارهاي قلعه ،نم��ودار جايگاه سس��ت و ناپايدار
ارجاسپ است.
اين ناپايداري ،در برابر عمود ستونها و درگاههايي
ق��رار ميگيرد ک��ه نم��ودي از قدرت و اس��تواري
اسفنديار اس��ت .اس��فنديار به اندروني ميرسد ،با
ارجاسپ درگير شده و او را از تخت به زير ميآورد و
خواهرانش را از اسارت ميرهاند .از اين رو ،حرکت
دوار يا مارپيچي در اين اثر بهطور کامل مش��خص
است .همه اين ماجراها در يک نگاره ديده ميشود.
عالوهبر اين ،همه اي��ن اتفاقات در ي��ک مکان رخ
ميدهند؛ درون و بيرون قلعه.
ش��يوه نش��ان دادن قلعه و ديوارهاي تودرتوي آن
از زاويه باالست ،اما ش��خصيتها از ديد روبهرويي
ترسيم شدهاند .اين چندگانگي زاويهديد در نقاشي
ايراني ،اتفاق تازهاي نيس��ت .نگاه چندس��احتي به
موضوع ،زمان ،م��کان و عناصر تصوي��ري ،يکي از
ش��گردها و خصوصيتهاي منحصر بهفرد نقاشي
ايراني اس��ت .بس��ياري بر اين باورند ک��ه هنرمند

نگارگ��ر ،از ق��درت درک و دريافت پرس��پکتيو در
آثارش مغفول مانده اس��ت اما هستند ديگراني نيز
که اين ادعا را رد ميکنند و انتخاب آگاهانه هنرمند
در ش��يوه نگاهش را موثر ميدانند .نبود پرسپکتيو
و ديوارهاي م��دور و تودرتوي قلعه ،حالتي مدرن و
کامال امروزي به اثر داده اس��ت .ديوارسازي مزين،
معرقکاري ،کاشيکاري ،س��ردرنگاري با گلبوته،
ستونهاي بلند منقوش ،در و پنجرهسازي مشبک
و گستردن فرشهاي خوشنقشه ارزشمند ،از ديگر
امتيازهاي اين نگاره است.
ديوارهاي بلندي که با کنگرههاي الجوردي مزين
شدهاند و با شکستن س��طوح ميانيشان ،تبديل به
ريتمي دلنشين شدهاند؛ جناقيها در باالي درها و
وروديها در اين نگاره ،عالوهبر هدايت نگاه بيننده
به محل نبرد ،وظيف��ه ديگري ني��ز دارند؛ هدايت
کردن نگاه کسي که از اين در وارد ميشود ،بهسمت
کتيبهاي که در باالي در نصب شده است؛ کتيبهاي
که بهط��ور معمول با آي��هاي يا ن��ام خداوند مزين
ميشود .با مرور نگارههايي از اين دست ميتوان به
شيوههاي معماري در دورانهاي مختلف پي برد و
از آنها در طراحي بناهايي امروزي ،آن هم با هويتي
ايراني بهره جست.
تقس��يم بنا به اندرون��ي و بيرون��ي و حفظ حريم،
حرمتها و جايگاهها ،يک��ي ديگر از موارد مغفول و
سوغات مدرنيته وارداتي است .شايد اين ايراد وارد
شود که مقياسهاي کوچک زمينها و فرصتهاي
محدود براي عرض��ه ،مجالي ب��راي درنظر گرفتن
س��احتهاي مختلف بنا را به معم��ار نميدهد اما
ميت��وان جايگزيني ياف��ت .دس��تکم ميتوان از
تزئينات گذشته ،مطابق با سليقه بهروز شده مردم
ام��روزي اس��تفاده و ميت��وان از درک و درياف��ت
گذش��تگان در معماري فهيمانه ،دف��اع کرد .يکي
ديگر از موارد فراموشش��ده در بناه��اي امروزي،
مسئله رنگ است.
ترکيبات رنگي در نگاره موردنظر ،ميتواند الگويي
رنگي به طراح ارائه دهد .اس��تفاده از رنگهاي گرم
براي کف و ديوارهاي خارجي ،همچنين براي درها
و پنجرهها و استفاده از رنگ س��رد براي ديوارهاي
داخلي اتاقها و س��قفها .عالوهبر اي��ن ،محل قرار
گرفتن تزئينات در بهترين مکان ،الگوهايي هستند
که ميت��وان از اين نگاره وام گرف��ت .بنا در اين اثر
نگارگري ،تنها مکاني ب��راي ابراز وجود قدرتهاي
تکنيکي هنرمند نيست ،بلکه سندي است از محيط
زيس��ت هنرمند با تمام جزئيات .راندوي کاملي از
يک بناي عيني به شيوهاي کامال خيالي.
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