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چکيده
صنيعالملک بهدليل نوآوريهايش در گذار گرافيک ايران از مرحلة توليد تکنسخهاي به مرحلة انبوه صنعتي نقشي
کليدي داشت ،لذا ميتوان وي را پدر گرافيک مطبوعاتي ايران دانست .با کمي تأمل بر اقدامات او ،تأثير تحوالتي خارج
از قلمرو هنر به عنوان زيرساخت نوآوريهاي وي آشکار ميشود .اما چه تحوالتي ،طليعة شکلگيري اين نوآوريها بود.
شيوۀ گردآوري اطالعات آن مبتني بر دادههاي کتابخانهاي و مطالعة اسناد تصويري است .چارچوب نظري مقاله ملهم از
جامعهشناسي هنر ،به نام بازتاب است .مباني نظري بازتاب بر اين ايده استوار است که جامعه و تحوالت آن بر هنر اثر
ميگذارد .به تعبير دقيقتر ،هنر به عنوان بخشي از اليههاي فرهنگي جامعه همواره متأثر و ملهم از تغييرات جاري در
متن آن است ،بنابراين نميتواند مستقل از جامعه باشد .هدف اصلي مقاله ،شرح آن است که اگر چه در زمان قاجار،
واژهاي به نام طراحي گرافيک وجود نداشت اما تحوالت سياسي ،فرهنگي و صنعتي ايران ،بستر سير تکويني آن ،از
جمله شکلگيري انواع نويني همچون گرافيک مطبوعاتي را بوجود آورد .دستاورد اين مقاله ،آن است که طراحي
گرافيک ايران نه تنها به يکباره و در خأل شکل نگرفت ،بلکه بازتاب و محصول وجود روابط انضمامي ميان هنر و
اصالحات ابعاد گوناگون جامعه بوده است و اين نتيجه بيآنکه خالقيت هنرمندان پيشکسوتي چون ابوالحسن غفاري را
ناديده بگيرد ،بيان ميکند که سير تکويني هنر صرفاً معطوف به کنشهاي فردي هنرمندان نبوده ،بلکه بر پاية
زنجيرهاي از عوامل گوناگون اجتماعي از جمله اصالحات جامعه شکل گرفته و ميگيرد.
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مقدمه
بررسي تأثیر عوامل اجتماعي در شكلگیری اقدامات پیشروانۀ صنیعالملک ،بیانگر آن است
كه كنشها و آثار وی در تبعیت محض از شرايط جامعه قرار داشته ،اما بر اين اساس كه او
همچون هر هنرمند خالق ديگری نميتوانسته موجودی منفعل در برابر تحوالت اجتماعي
دوران خويش باشد ،لذا بهعنوان هنرمند ،در تعاملي پیوسته و منسجم با تغییرات حاكم بر
ساختارهای جامعه توانست ابعا د نويني در ساختار طراحي گرافیک ايران به وجود آورد.
هدف اين مقاله ،شرح چگونگي تأثیر تحوالت جامعه در تحقق كوششهای اين هنرمند
پیشرو است ،زيرا اين تحوالت كه در حوزههای متعدد اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي ،صنعتي
و  ...رخ داد ،هريک مستقیم و غیرمستقیم ،تأثیری كلیدی در بالندگي طراحي گرافیكي ايران
داشت ،بنابراين سؤال اصلي اين مقاله آن است كه چگونه تحوالت اجتماعي ايران در
دوران قاجار ،بستر شكلگیری اقدامات نوخواهانۀ صنیعالملک را به وجود آورد و هريک
چه كنشي در اين رابطه بر عهده داشت؟ بهمنظور دستیابي به شناختي جامع از موضوع بايد
از منظری جامعهشناختي به اين موضوع نگاه كرد ،به ويژه آنكه آثار پژوهشي در اين رابطه،
عمدتاً مشتمل بر تبیین های فرمالیسیتي و يا معطوف به شرح تاريخي آثار بوده ،تا بدان حد
كه خأل اطالعاتي در اين خصوص محسوس است.

پيشينة تحقيق
آثار پژوهشي در اين خصوص  ،عموماً معطوف به مطالعات تاريخي همچون ذكر سرگذشت
و معرفي برخي آثار و كوششهای ابوالحسن غفاری است ،ازجمله كتاب «زندگي و آثار
استاد صنیعالملک» (ذكاء )1332،كه در اصل حاصل پژوهش مدون و مصور يحیي ذكاء
بوده و ازجمله آثاری است كه جامعترين و پرتصويرترين تکنگارههای صنیعالملک و
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همچنین تصويرسازیهای نسخۀ خطي هزارويكشب را ارائه كرده است .نويسندۀ كتاب «
دايرهالمعارف هنر» (پاكباز )1311 ،و كتاب « نقاشي ايران از ديرباز تا امروز» (همان،)1331،
صنیعالملک را بهدلیل پیشگامي در كار چاپ « پدر گرافیک ايران» ميداند؛ همچنان كه
مؤلف كتاب «هنرمند ايراني و مدرنیسم» (افشار مهاجر ،)1334 ،بر اين عقیده است و
صنیعالملک را بهدلیل پیشرو بودن در صنعت چاپ ،طراحي ،صفحهآرايي و تصويرسازی
روزنامهها ،مديريت هنری چندين روزنامه و از جمله تصويرگر نسخۀ خطي هزار و يكشب
«پدر گرافیک ايران» دانسته و به مطالعۀ زندگي و آثار وی پرداخته است .در پژوهشي ديگر
به نام «ابوالحسن غفاری ،صنیع الملک ،پدر گرافیک ايران» (دانش )1331 ،مؤلف صرفاً
اشارهای فهرستوار به تاريخ برخي اقدامات هنری ابوالحسن غفاری داشته است ،بيآنكه
به شرح چگونگي تأثیر تحوالتي بپردازد كه در اصل بستر فعالیتهای وی را ممكن
ساخت .در پژوهشي ديگر به نام «بررسي چگونگي تأثیرگذاری صنیعالملک بر شكلگیری
گرافیک ايران» ،حاجيپور ( )1311به شرح و توصیف مؤلفههايي پرداخته است كه در واقع
بیانگر كوششهای صنیعالملک ،پیشگام گرافیک معاصر ايران ،بهويژه كنشهای وی در
روزنامۀ دولت علیه ايران است .قطعاً هريک از پژوهشهای يادشده در جای خود ارزشمند
و شايان توجه هستند ،اما واقعیت آن است كه با مطالعۀ اين آثار و ساير پژوهشهای مشابه
ميتوان يک وجه مشترک برای آنها تعیین كرد و آن اينكه آثار يادشده عموماً كنشهای وی
را مبتني بر ابعاد تاريخي و يا بر مبنای ديدگاههای تصويری و سبکشناختي بررسي
كردهاند .اين گونه پژوهشهای تک بعدی باعث ميشود كه آثار وی جزئي مستقل و جدا
از جامعه محسوب شود و نتیجۀ حاصل از آنها جامع نباشد ،حال آنكه بررسي چگونگي
تأثیرگذاری عوامل اجتماعي در اين رابطه در تحصیل شناختي جامع از موضوع ارزشمند
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است ،زيرا عوامل اجتماعي از مهمترين بسترهای اقدامات ابوالحسن غفاری محسوب
ميشود.

روش چارچوب نظری تحقيق
به نظر ميرسد به منظور دستیابي به تحلیلي صحیح از موضوع ،بهكارگیری رويكردی
جامعهشناختي ضروری است؛ رويكردی كه بتواند سازوكار تعامل هنرمند و جامعه را شرح
دهد .در میانِ طیف وسیع رهیافتهای جامعهشناسي هنر ،رويكرد بازتاب بهعنوان ابزاری
روششناختي با موضوع اين مقاله مناسبت دارد ،زيرا مباني نظری آن بر اين ايده استوار
است كه جامعه و تحوالت جاری در آن بر ساختار هنر و كنشهای هنرمندان تأثیر
ميگذارد .ويكتوريا الكساندر معتقد است كه «رويكرد بازتاب در جامعهشناسي هنر مشتمل
بر حوزۀ گستردهای از تحقیقات است كه مبتني بر اين عقیدۀ مشترک هستند كه هنر ،آيینۀ
جامعه است و يا به واسطۀ جامعه مشروط ميشود و تعین مييابد» (الكساندر.)21 :2113،1
البته هنر نميتواند صرفاً رونويس و يا عكسي از جامعه باشد و در واقع كاربرد استعارۀ
آيینه در توصیف رويكرد بازتاب همواره اين مسئله را ايجاد كرده كه هنر نميتواند آيینهای
كامل از جامعه باشد ،زيرا قادر نیست تمام واقعیات حاكم بر جامعه را بهعللي همچون
عبور از صافي ذهن هنرمند يا خواست و تمايل سفارشدهندگان و نظامهای حامیان هنر،
بيكم و كاست ارائه دهد .به نظر ميرسد كه اين مسئله بیشتر معطوف به استفاده از استعارۀ
آيینه در ارتباط با اين رويكرد باشد ،لذا آنچه مباني روش تحقیق اين مقاله را شكل ميدهد
بر بخش دوم تعريف الكساندر يعني اينكه هنر « بهواسطۀ جامعه مشروط ميشود و تعین
مييابد» تأكید دارد (الكساندر 21 :2113،و  .)22چارچوب كلي اين رويكرد ،اثبات و بیان
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اين ويژگي است كه هنر ،برخاسته از جامعه است و همچون ساير رويكردهای
جامعهشناسي هنر ،مخالف رويكردهايي است كه هريک به طريقي هنرمند را برتر از
تعیینكنندههای تاريخي و اجتماعي مي داند و حتي آن را محصول تكامل دروني سبک و
بينیاز از عوامل اجتماعي و تاريخي برميشمرد ،چراكه هنرمند متأثر و ملهم از جامعۀ
خويش است ،لذا در اين رويكرد «محقق بايد اشراف كاملي بر موضوع پژوهش داشته باشد
و به شناخت زمینههايي بپردازد كه در رابطه با موضوع تحقیق مؤثر است» (برگلد 1و
توماس .)14 :2112 ،2در نگاهي دقیقتر در اين روشِ مطالعاتي ،تمركزِ پژوهشگر معطوف
به تعیین و بررسي «عوامل بیروني/محیطي» يا شرايط اجتماعي است كه در شكلگیری آثار
هنری و روند جريانات آن مؤثر هستند (جانسن ،)13 :1136،3هرچندكه محقق ،دخالتي در
موقعیت و شرايط عوامل محیطي همچون بسترهای اجتماعي ندارد و صرفاً آنچه را وجود
دارد مطالعه و برررسي ميكند .افزون بر موارد مذكور ،رويكرد بازتاب بستری ايجاد ميكند
كه به كمک آن بتوان به مجموعهای از نتايج انضمامي دست يافت كه به نحو
قابلمالحظهای به غنای شناخت موضوع منجر ميشود .ازاينرو هدف از اين مقاله ،صرفاً
بررسي ابعاد زيباييشناختي گرافیک و آثار مربوط به آن نیست ،لذا منوط به «چرخش
نظری در رهیافت زيباييشناسي هنر به سمت رويكردهای غیرزيباييشناسانه است؛ يعني
ايده تبیین هنر بیرون از حوزۀ هنر و زيباييشناسي» (آزاد ارمكي و مباركي )11 :1311 ،به
عبارت دقیقتر نظريۀ بازتاب ،عالوهبر پیوند ذاتي خود با جامعهشناسي هنر ،فصل مشتركي
نیز با فلسفه دارد و به همین علت «يكي از جذابترين شیوههای پژوهشي معاصر در حوزۀ
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شناختشناسيـجامعهشناسي است» (الوسن ،)23 :2111،1چراكه اين نظريه پر از معاني و
مفاهیمي است كه با رويكردهای جديد فلسفيـجامعهشناختي سازگاری دارد و بر اين مبنا
يكي از شیوههای كاربردی و مهم در انواع پژوهشهای هنری است .روش اين مقاله از
لحاظ ماهیت از نوع تحلیلي است و شیوۀ گردآوری اطالعات آن مبتني بر دادههای
كتابخانهای و مطالعۀ اسناد تصويری است.

تحوالت اجتماعي مؤثر در شکلگيری اقدامات نوخواهانة صنيعالملک
واقعیت آن است كه كنشهای اين هنرمند پیشرو را « نميتوان صرفاً بهعنوان يک خالقیت
فردی مالحظه كرد» (توسكانو ،)213 :2112 ،2زيرا وی همچون ساير هنرمندان ،از محیط
اجتماعي و ساختارهای جامعۀ خويش بهرمند گرديد .البته تعیین حد و مرز اثرگذاری
عوامل محیطي گوناگون و تشخیص محدودۀ تعامل میان آنها كاری آسان ،گذرا و سطحي
نیست ،زيرا در عمل هر يک از اين عوامل ،پیوندی متقابل با هنرمند دارد .بهمنظور دستیابي
به شناختي جامع از چگونگي شكلگیری اقدامات وی بايد تحوالت و فرايندهای اجتماعي
كه در مقطع تاريخي قاجار نقشي مؤثر در اين رابطه داشتند ،شناسايي و تحلیل شوند.
عمدهترين اين تغییرات عبارت بودند از:
عوامل سياسي

اهمیت اين واقعیت كه مالحظات سیاسي عموماً از نوع كامالً بنیادی است و همواره با
تولید هنر از ديرباز در تعاملي پیوسته و ناپیوسته قرار داشته امری مشخص است .به تعبیری
تولید هنر «بر مبنای وابستگي و تبعیت از نظامهای سیاسي شكل ميگیرد و بر اين اساس

2. Alvesson
1. Toscano

006

واکاوی بسترهای اجتماعي مؤثر بر اقدامات نوگرایانة صنيعالملك

ساختار اين تولید ،مشتمل بر قواعد ،سرمايه ،شكل ويژۀ منازعات و منش خاص خود
است» (ازودو .)1 :1131،1در واقع تولید هنر تحت سیطرۀ عوامل سیاسي حاكم ،مشتمل بر
« جهان اجتماعي مستقلي است كه دارای قوانین كاربردی ،نیروهای ويژۀ قدرت ،گروههای
مسلط و زير سلطۀ خاص خويش است» (بورديو ) 11 :1311 ،همچنان كه در زمان
قاجاريان ،واقعیتهای سیاسي حاكم بر جامعه همچون روزگار پیشین ،ازجمله عوامل
تعیین كنندۀ انواع هنر و موضوعات حاكم بر آن بود ،بدان گونه كه تعیین ميكرد كه چه
چیزی تولید شود ،چگونه اجرا شود ،به چه شكل به دست مخاطب برسد و در يک كالم
ساختار تولید ،اجرا و انتشار آن چگونه باشد .نمونۀ مستند در اين خصوص نخستین
روزنامههای مصور دولتي ايران است كه به دستور مستقیم ناصرالدين شاه تولید ،چاپ و
توزيع ميشد .اين تولیدات فرهنگي ،سرآغاز شكلگیری گرافیک مطبوعاتي و يا شاخهای
نوين از طراحي گرافیک مطبوعاتي ايران را به وجود آورد ،زيرا از منظر بصری مطبوعات
نیازمند كاربرد گرافیک مطبوعاتي هستند .روزنامههای دولتي بهويژه نوع مصور آنها چه به
لحاظ اطالعات نوشتاری و چه به لحاظ اطالعات تصويری به وضوح بیانگر اهمیت اهداف
سیاسي حاكم بر كشور بود تا بدان حد كه حتي در يک شماره از اين روزنامهها چهرۀ يكي
از افراد عادی جامعه ديده نميشود و تمامي تصاوير مندرج همچون متن روزنامهها
فرمايشي و مملو از تبلیغات درباری بود و به منظور ارائۀ اقتدار ،صالبت ،صحت ،قدرت و
مشروعیتبخشي نظام سیاسي حاكم ازجمله به دلیل وجاهت ازدسترفتۀ قاجار پس از
شكستهای پيدرپي نظامي ايران از روسیه تولید و منتشر شدند .در واكاوی دقیقتر،
اگرچه تأثیر عوامل سیاسي به ارتقای طراحي گرافیک ايران و ايجاد شاخۀ مطبوعاتي آن
منجر شد ،اما از منظر جامعهشناسي ترديدی نیست كه جريانات و تحوالت سیاسي قادر به
2.Azevedo
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تأثیرگذاری بر ماهیت و حتي موجوديت نهتنها طراحي گرافیک ،بلكه انواع هنرهای تحت
سلطۀ طبقۀ حاكم بوده است ،هرچند شايان ذكر است كه نفوذ عوامل سیاسي بر چگونگي
كنشهای نوگرايانۀ صنیعالملک هرگز نبايد به ايجاد تفكر تقلیلگرا دربارۀ تأثیر ساير عوامل
منجر شود ،زيرا اگر زيرساخت اقدامات وی تنها معطوف به اثرگذاری عوامل سیاسي
شناخته شود به قضاوت و شناختي تکبعدی و بالطبع نادرست منجر خواهد شد ،حال آنكه
بيترديد بستر اين كنشها در تعامل با ساير ابعاد اجتماعي همچون تحوالت فرهنگي و
صنعتي جامعه و متأثر از آنها بوده است و عوامل سیاسي تنها يكي از ابعاد مؤثر در اين
رابطه است كه در ادامه به آنها پرداخته ميشود.

تحول فرهنگي؛ توليد مطبوعات (تغيير قلمرو فرهنگ اطالع رساني از شفاهي
به نوشتاری و یا انتقال اخبار از شيوۀ سنتي جارچي به شيوۀ نوین مطبوعات)
يكي ديگر از بسترهای اجتماعي كه نقشي كلیدی در ايجاد كنشهای نوگرايانۀ صنیعالملک
داشت ،اصالحات و نوسازیهای مادی و معنوی كشور در بُعد فرهنگي بود .اين تحوالت
فرهنگي همچون ساير اصالحات دوران قاجار ،ثمرۀ نوجوييهايي بود كه ضمن بازتاب
گسترش تعامالت با اروپا ،هريک دارای ارتباطات صريح و ضمني با يكديگر بودند؛
نوجوييهای معنوی همچون ورود آرا و عقايد غربي كه موجب دگرگوني بنیادهای فكری،
معرفتي و بازانديشي در سنتهای جامعه شد و نوجوييهای مادی كه به ايجاد نوسازیهای
ابزاری چون تولید مطبوعات و تأسیس مدارس نوين منجر گرديد و البته هر دو در بطن
خود ازجمله عوامل دگرسانيهای فكری محسوب ميشدند؛ زيرا مطبوعات ،آگاهي عمومي
و سطح دانش مردم را افزايش داد و درعینحال مدارس نوين باعث رشد جمعیت باسواد
كشور شد و در نتیجه مخاطبان مطبوعات افزايش يافتند .بههرحال اين تحوالت كه بازتاب
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تعامالت ايران با اروپا و برگرفته از تمدن اروپايي بود ،در عین داشتن روابطي ضمني و
آشكار ،مستقیم و غیر مستقیم در بالندگي طراحي گرافیک ايران و گذار آن از خوان سنتي به
چاپي به دست صنیع الملک و ساير هنرمندان مؤثر در اين رابطه تأثیرگذار بود؛ زيرا تولید و
رشد محصوالت مطبوعاتي چون روزنامهها ،مجالت ،اعالنها ،كتاب و  ...ضمن تغییر
قلمرو فرهنگ اطالع رساني از شفاهي به نوشتاری و يا انتقال اخبار دولتي و عمومي از
شیوۀ سنتي پیک و جارچي به شیوۀ نوين يعني مطبوعات ،هريک نیازمند كاربرد اصول
صفحه آرايي ،همچون طراحي گريد ،طراحي لوگو ،انتخاب نوع و اندازۀ قلم ،تعداد ستون،
فاصلۀ سطر و دركل گرافیک مطبوعاتي بود ،لذا تحوالت يادشده را ميتوان از جمله
زيرساختهای شكلگیری گرافیک مطبوعاتي ايران برشمرد.

تحول صنعتي؛ ورود و رواج فن چاپ (مهمترین پيششرط فني الزم در
شکلگيری گرافيک مطبوعاتي ایران):
اين بُعد از تحوالت اجتماعي ،رابطهای دوسويه با اصالحات ابعاد سیاسي و فرهنگي
داشت ،زيرا از يک سو اين اصالحات ،بستر و مقدمۀ ورود و رواج صنعت چاپ به كشور
را مهیا ساخت و از سويي ديگر اين صنعت ،مباني توسعۀ نوسازیهای بُعد سیاسي و
به ويژه بُعد فرهنگي در سطح جامعه شد ،چراكه حیات فرهنگي هر كشور از سرنوشت
مطبوعات آن جداييناپذير است و به واسطۀ انتشار دانش و آگاهي در سطح جامعه به آن
نیرويي گسترده ميبخشد .در واقع عملكرد صنعت چاپ ،پاسخ به نیازهايي بود كه در
جامعه بهعلت نوسازیهای سیاسي و نوسازیهای فرهنگي چون تولید مطبوعات و تأسیس
مدارس نوين صورت گرفت ،آنگونه كه ميتوان آن را مكمل اصالحات مذكور دانست .در
نگاهي عمیقتر ،رخدادهای سیاسي كشور كه ابتدا با شكستهای نظامي پيدرپي ايران از
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روسیه آغاز شد ضرورتي برای ورود مدرنیسم به ايران را به وجود آورد ،اين عامل در كنار
ديگر ابعاد و شاخصههای مدرنسازی همچون ضرورت تحوالت آموزشي و تربیتي و نیز
اجتماعي و ارتباطي مانند مسافرتهای ايرانیان به اروپا ،اعزام محصل و دانشجو به خارج
از كشور ،ورود ديپلمات ها و بازرگانان اروپايي به ايران ،اقدامات نوانديشان و روشنفكران
تبعیدی ،خارجیان مقیم ايران ،ترجمۀ كتابها و مطبوعات اروپايي به زبان فارسي و ...
هريک كنشي در راستای نوسازی و اصالحات جامعه بر عهده داشت ،در عین اينكه بهشكل
ضمني مسبب ارتقای طراحي گرافیک ايران بهدلیل تأمین تقاضاهای بصری خود بود.
بهعبارت ديگر ،كوشش و تالش در جهت رفع ضعفهای نظامي ايران ،آغازگر شكلگیری
سلسلهای از مدرنسازیها شد كه بازتاب آن نهفقط در راستای اصالحات نظامي ،بلكه در
ابعاد بسیار گستردهتر از جمله ورود و رواج صنعت چاپ نمود يافت .در واكاوی دقیقتر،
ورود و رواج فن چاپ در كشور ،افزونبر آنكه به شكلگیری تغییرات همبستۀ اجتماعي
بهويژه فرهنگي منجر گرديد ،مؤثرترين عامل فني در شكلگیری فصلي نوين از تاريخ
گرافیک ايران بود .كنش اين عامل فني ،بسیار فراتر از ورود يک فناوری در جهت اجرای
آثار بود؛ زيرا چاپ ،دگرگونيهای ژرفي در اشاعۀ طراحي گرافیک و بهطور كلي «سامان
مناسبات اجتماعي و بالندگي حیات فكری و فرهنگي جامعه ازجمله پیشرفت دانش
اجتماعي» كشور به وجود آورد (آيزنشتاين )22 :1111،1تا بدان حد كه ميتوان آن را در
مقام يكي از بنیادی ترين عامالن تغییر و پیشرفت جامعه شناخت .يكي از مهمترين ثمرات
آن ،افزون بر ايجاد تكنیک و دستاوردهای جديد در حوزۀ طراحي گرافیک ،تولید فراگیر
محصوالت فرهنگي چون كتاب ،روزنامه و مجالت بود .اين مطبوعات عالوهبر آنكه دمي
تازه در حیات فكری جامعه دمید ،بنیان شكلگیری مرحلۀ نويني از حیات بلندمدت
2 - Eisenstein
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طراحي گرافیک د ر ايران را به نام گرافیک مطبوعاتي به دست هنرمندان پیشرويي چون
صنیعالملک بنا نهاد .افزون بر موارد مذكور ،چاپ به عنوان مهمترين پیششرط فني الزم
در شكلگیری كنشهای نوگرايانۀ صنیعالملک يا در واكاوی دقیقتر ،ايجاد گرافیک
مطبوعاتي ،پیامدهای عظیم اجتماعي را در اتحاد با ساير عوامل اجتماعي به دنبال داشت.
ازجمله نقش كلیدی اين صنعت در بازتولید اجتماعي مطبوعات بهويژه مطبوعات مصور
بهمثابه مشاركتي معین در فرهنگي فني بود ،همچنین از ديگر ثمرات چاپ ميتوان به
شكلگیری مفاهیمي نوين از زيبايي بهدلیل پرداخت رئالیستي يا عیني تصاوير روزنامههای
مصور دولتي و به دنبال تحقق انقالب مشروطه ،ظهور انواع جديدی از نقاشي به نام
هنرهای عامیانه در مطبوعات مردمي اشاره كرد كه در نهايت بستر ممتاز شدن جايگاه
اجتماعي هنرمندان مردمي را فراهم ساخت و از ديگر ثمرات آن عموميسازی تولیدات
فرهنگي و خروجشان از انحصار طبقۀ فرادست جامعه بود كه بالطبع به ايجاد مخاطباني
جديد با مضامین نوين اجتماعي منجر شد.

اقدامات صنيعالملک بستر شکلگيری گرافيک مطبوعاتي ایران
بهدنبال اجرای دستور ناصرالدينشاه مبني بر انتشار روزنامۀ مصور در ايران توسط
ابوالحسن غفاری ،وی كار خود را بهترتیب در روزنامۀ وقايع اتفاقیه ،روزنامۀ وقايع و
روزنامۀ دولت علیۀ ايران كه در اصل نامهای گوناگون يک روزنامه بودند ،بهعنوان مدير
هنری و اجرايي آغاز كرد .بنا بر اقدامات نوآورانه ،آگاهانه و درعینحال متناسب و
هماهنگي كه ابوالحسن غفاری چه به لحاظ صفحهآرايي و چه به لحاظ سبک تصويرسازی
مطبوعاتي در مطبوعات ايران بنیان نهاد ،بههیچوجه نميتوان مقام وی را بهعنوان يكي از
بزرگترين و مهمترين بانیان گرافیک مطبوعاتي ايران و در نتیجه توسعۀ فرهنگي كشور
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ناديده گرفت؛ آنگونه كه ميتوان او را يكي از مهمترين پايه گذاران گرافیک مطبوعاتي ايران
دانست .وی با ايجاد روابطِ هندسيِ موزون میان عناصر نوشتاری و تصويری در اولین
روزنامۀ مصور كشور به نام روزنامۀ دولت علیۀ ايران ،طراحي پايۀ كار را در ساختار
صفحهآرايي اين روزنامه بهگونهای بنا نهاد كه شیوۀ او از آن پس در طراحي ساير روزنامهها
عمومیت يافت .هر چند در دوران قاجار ،واژۀ گريد و ساير اصطالحات صفحهآرايي به
مفهوم امروزی آن همچون واژۀ طراحي گرافیک مطرح نبود ،اما صنیعالملک با عملكردش
در نحوۀ تركیب بندی تمامي عناصر بصری روزنامه از نوشته و متن تا طرح و تصوير ،موفق
به ايجاد روابطي بر اساس سنن كتابآرايي و درعینحال همسو با تحوالت فرهنگي و
هنری كشور ملهم از اصول هنر غربي شد .ازجمله اصولي كه وی در صفحهآرايي اولین
روزنامۀ مصور ايران به كار برد ،ميتوان به طراحي سرلوح روزنامه در صدر صفحۀ نخست،
استفاده از يک نوع قلم در اندازهای ثابت و معین برای نگارش عنوانهای اصلي و فرعي به
منظور تأمین انسجام بصری صفحات روزنامه ،كادربندی ،جدولكشي و كاربرد خطوط
تقسیمكننده بر مبنای ساختار تركیببندی متقارن اشاره كرد؛ اصولي كه در حقیقت بر مبنای
سنن كتابآرايي نسخ خطي ايراني استوار بود و داللت بر شناخت ،آشنايي و كاربرد بجای
آنها توسط صنیع الملک داشت .در مجموع ،وی با تسلط بر هنر نگارگری ايراني و
درعینحال نقاشي غربي« ،فن گراورسازی و مهمتر از همه پشتكار و نبوغ ذاتي خود» موفق
به اجرای نوآوریهای يادشده گرديد كه در ادامه به شرح آنها پرداخته ميشود (حاجيپور،
.)111 :1311
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طراحي پایة کار به همراه راهکارهایي در ایجاد ارتباطات دو صفحة روبهرو
در نگاهي كلگرايانه بر مجموع صفحات روزنامۀ دولت علیۀ ايران ،گريد روزنامه تداوم
همان پايهای است كه از شمارۀ  423به بعد شكل گرفت ،اما ابوالحسن غفاری نوآوریهايي
را بر اين گريد افزود كه تا پیش از وی در صفحهآرايي روزنامه سابقه نداشت .ازجمله اين
ابتكارات ،ارتباط دو صفحۀ روبهرو بود و نكتۀ شايان توجه اينكه شیوههای وی در ايجاد
ارتباطات بصری بین دو صفحۀ روبهرو در دوران معاصر نیز همچنان كاربرد دارد ،ازجملۀ
اين شیوهها عبارت بودند از:
بزرگ كردن تیتر و امتداد آن از يک صفحه به صفحه روبهرو ،امتداد خطوط نوشتاری در
ترازی برابر هم در دو صفحه و نیز امتداد خطوط بصری كه حد فاصل ستونهای افقي بود
و اين خطوط مسیر نگاه خواننده را در جهت امتداد خود به صفحۀ ديگر هدايت ميكرد.
در روزنامههای قبلي تمام صفحات تک صفحه بودند و اطالعات تنها محدود به يک صفحه
بود ،اما ابوالحسن مبتكرانه هر جا كه اقتضای مطالب بهويژه اطالعات تصويری روزنامه
ميطلبید با ايجاد خطتا ،قطع روزنامه را در بعضي صفحات دو برابر ميكرد و تصوير را
آنقدر بزرگ ميكشید كه بزرگتر از قطع يک صفحه بود و تمام صفحۀ ديگر و يا بخشي از
آن را پر مي نمود و به اين ترتیب با ترسیم تصاوير در قطع بزرگ ،افزون بر بیان ابهت و
روايت مجد و شكوه صحنههای درباری و سلطنتي ،موفق به ايجاد ارتباط بین دو صفحه
روبهرو ميگرديد .ازجمله نمونههای اين ارتباطها ميتوان به شمارههای  413 ،413 ،412و
 213اين روزنامه اشاره كرد.
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تصوير شمارۀ يک كه متعلق به صفحات  4و  2شمارۀ  213روزنامۀ دولت علیۀ ايران
است از زيباترين نمونههای ارتباط دو صفحۀ روبهرو است كه دارای تركیببندی سنتي
متعادلِ متقارن است.

تصویر شمارة  )0نمونهای از ارتباط دو صفحة روبهرو  ،شمارة  815روزنامة دولت عليه ایران ،سال
0215ه .ق( ،.سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوری اسالمي ایران).
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تصویر شماره 2دو) ،نمونه ای از ترکيب نام یا شرح تصویر در داخل کادر  ،شمارةه  ،815روزنامةه
دولت عليةه ایران  ،سال 0211ه .ق( ،.سازمان اسناد و کتابخانةه ملي جمهوری اسالمي ایران).

شرح تصاویر
بداعت نوآوری ديگر در عرصۀ گرافیک مطبوعاتي مربوط به شرح تصاوير است .در اين
روزنامه تراز تصاوير و شرح آنها همچون متن نوشتاری همه وسطچین بود و در باالی هر
تصوير به بزرگي تیترها يا برابر با اندازۀ قلم عنوانها درج ميشد ،اما از شمارۀ  413و
كمابیش در شمارههای بعدی اين روزنامه ،شرح تصاوير ،همچون برخي از تیترهای
روزنامه به سیاق گذشته در داخل كادر يا كتیبه ای افقي نوشته شد و تركیب اين كتیبۀ افقي
در كنار كتیبۀ عمودی ،تركیبي موزون و درعینحال پويا ،خبری ،متنوع و خوشايندی را در
009

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،01شماره دوم ،پایيز و زمستان 0931

كنار هم ايجاد ميكرد ،آنگونه كه گويي اين دو نوع كتیبه از منظر بصری مكمل يكديگر
بودند .تصوير شمارۀ  2نمونهای از مورد مذكور است.

طراحي سرلوح روزنامه
نوآوری ديگر ابوالحسن متعلق به طراحي سرلوح اين روزنامه بود و اين نوآوری از زمان
مديريت وی يعني آخرين شمارۀ روزنامه با نام وقايع اتفاقیه به سال  1211ه .ق .آغاز شد و
تا آخرين شمارۀ دولت علیۀ ايران بهعنوان يک عنصر بصری ثابت در جايگاهي مشخص و
معین باقي ماند .طرحي قوی از نشان دولتي ،تصوير شمارۀ  ،3جايگزين طراحي ضعیف و
كودكانه قبلي شد و همچنین نگارۀ سرلوح جديد دارای اندازهای چند برابر گذشته گرديد و
حدود نیمي از صدر صفحۀ نخست را به خود اختصاص داد .البته بايد توجه كرد كه سبک
طراحي اين لوگو بهجز تركیببندی متعادل متقارن كه ملهم از سنن كتابآرايي ايراني است
ردپايي از هويت ايراني ندارد ،زيرا ساختار طراحي ،سايهپردازی و عناصر تزيیني چون
هاللي از نقوش گیاهي همه به شیوۀ غربي بود و اين نكته بهوضوح بازتاب تعامالت
فرهنگي و هنری ايران با اروپا از جمله ورود روزنامههای مصور اروپايي و در نگاهي
جامعتر تحوالت اجتماعي آن دوران است.
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تصویر شمارة  )9روزنامة وقایع ،شمارة  ،810سال  0211ه .ق.
(سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوری اسالمي ایران).

خروج نامِ روزنامه از کادر یا کتيبة سرلوح
يكي ديگر از نوآوریهای صنیعالملک در صفحهآرايي اين روزنامه از آغاز اولین شماره به
نام روزنامۀ دولت علیۀ ايران ،خروج نامِ روزنامه از كادر يا كتیبۀ سرلوح آن بود .نام با تراز
وسطچین و به عنوان اولین سطر روزنامه در باالی آن نوشته شد و اين نوآوری استمرار
يافت تا آخرين شمارۀ اين روزنامه كه برابر با شمارۀ  221به سال  1231ه .ق .بود .اين
نوآوری شايد ملهم از اصول مكاتب نگارگری و كتابآرايي سنتي ايران باشد ،زيرا يكي از
ويژگيهای كتابآرايي دورۀ تیموری «استفاده از كادر باز است كه نشاندهندۀ برخورد ويژه
و متفاوت هنرمند با فضا بوده[  ] ...و رابطۀ سطح نوشته و نگاره را منسجمتر ساخته»
(دوازده امامي )112 :1311 ،البته وجه تمايز روزنامه با اين آثار در آن است كه در
نگارههای اين دوره بخشي از تصوير از كادر خارج شده ،اما در اين روزنامه نام آن از كادر
يا جدولكشي دور تا دور صفحات خارج شده است ،افزون بر اين شرح ،شايد بداعت
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مذكور ،ملهم از روزنامههای مصور اروپايي وارداتي به ايران باشد ،زيرا ميتوان
شباهتهايي بین تركیببندی عناصر نوشتاری و تصويری لوگوی مجلۀ لِ ايلوستراسیون 1و
وقايع اتفاقیه يافت ،اين مجلۀ فرانسوی بنا بر تاريخي كه در مُهر كتابخانۀ دولت علیۀ ايران
درج شده ،سال ورودش به كشور  1341م .و مقارن با دوران ناصری است .در سطر اول
صفحۀ نخست اين روزنامه ،نام آن در فضای باز ،بدون كادر و در فضای خالي لوگوی
تصويری درج شده و اين تركیببندی دقیقاً مشابه تركیببندی روزنامۀ وقايع اتفاقیه است.
تصاوير شمارۀ  4تا  6نمونههايي از مورد مذكور است .در نگاهي كلگرايانه به سیاق
صفحهآرايي مطبوعات ايراني دوران قاجار ،ردپای اثرات فرهنگ اروپايي بهخوبي ملموس
و عیني است ،هرچند سبک آذينگری اين مطبوعات در بنیان خود تداوم حیات كتابآرايي
نسخ خطي بود ،اما رفتهرفته و بهدنبال گسترش ارتباطات فرهنگي و اجتماعي ايران با اروپا
و ورود مطبوعات اروپايي ،زمینۀ تراوش شیوههای كتابآرايي ،تصويرسازی يا تأثیرات
بینافرهنگي در اين باب آغاز شد؛ تراوشي كه حاصل كلي آن ،بالندگي جانمايههای سبک
كتابآرايي كتب ايراني در تلفیق با گزينشي هوشمندانه از شیوههای كتابآرايي اروپايي
بود .به تعبیر ديگر ،بهدنبال برهمكنش يا تالقي سبک كتابت ايراني با اروپايي ،تحولي نظری
و عملي در موازين بصری اين شاخه از گرافیک جريان يافت ،تحولي كه افزون بر اثرات
تعامالت فرهنگي ،بازتاب توان پیوند و همزيستي كتابآرايي سنتي ايران با تحوالت جامعه
به همت هنرمندان خالقي چون ابوالحسن غفاری بود.

2. L’ILLUSTRASION
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تصوير شمارۀ  )4مجلة فرانسوي لِ ايلوستراسيون ،سال 0047م.
(کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي).

تصویر شمارة  )8نام روزنامة دولت علية ایران بيرون از کتيبه و حاشية اصلي ،شمارة ،0211 ،812
ه .ق( .سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوری اسالمي ایران).
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تصویر شمارة  )6نام روزنامة دولت علية ایران بيرون از کتيبه و حاشية اصلي ،شمارة ،0251 ،881
ه .ق( .سازمان اسناد و کتابخانة ملي جمهوری اسالمي ایران).

آموزش هنر چهرهنگاری ،فن چاپ سنگي یا روش سنگنگاری
بهدنبال تالشهای ابوالحسن غفاری و اثبات تواناييهای هنری و فنياش در عرصۀ چاپ
سنگي ،پس از گذشت ده ماه از دوران مسؤلیت وی ،شاه او را ملقب به لقب صنیعالملكي
به همراه اعطای مزايای ديگری كرد كه ازجملۀ آنها تأسیس اولین هنرستان رسمي ايران
به منظور آموزش نقاشي و فنون چاپ به شاگردان بود .البته اين اقدامات اگرچه ثمرۀ
كوششها و تالشهای صنیعالملک در جهت بالندگي هنری و بالطبع فرهنگي كشور بود،
اما به نظر ميرسد از منظر جامعهشناختي صدور مجوز يادشده توسط شخص
ناصرالدينشاه همچنان در جهت دستیابي و تحقق خواستههای سیاسي و تبلیغاتي وی بود.
مشروح نكات مذكور در شمارۀ  411روزنامۀ دولت علیه ايران چنین درج شده است« :و
چون میرزاابوالحسن خان نقاشباشي از ابتدای عهد شباب الي اآلن دقیقهای از دقايق ارادت و
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خدمتگذاری را مهمل و متروک نگذاشته است ازجمله بعد از احداث صنعت چاپ تصوير
كه از جانب سنيالجوانب اعلیحضرت اقدس شاهنشاهي خلداهلل ملكه و سلطانه به رجوع
خدمت طبع روزنامه جات دولتي سرافراز آمد در صورت دادن اين خدمت نیز نهايت اهتمام
و مراقبت به عمل آورده چاپ تصوير را در اين دولت متداول ساخت و در نظر انور اقدس
همايون شاهنشاهي مستحسن افتاد ،رأی جهانآرای اقدس همايون اقتضا فرمود كه او را به
شمول عنايتي خاص قرين غرا اختصاص فرمايند كه موجب تشويق او و امیدواری عموم
ارباب صنايع بوده باشد .لهذا مشارالیه را به اعطای لقب صنيعالملکی سرافراز و چهارصد
تومان بر مواجب سابق او اضافه فرموده يكثوب جبه ترمه خلعت مرحمت فرمودند فرمان
همايون به شرف نفاذ مقرون و امر قدر مقدر شد كه نقاشخانه و چاپخانۀ دولتي معین دارند
كه مشارالیه پردهها و اسباب مرغوبۀ نقاشي را كه از سفر ايتالیا به همراه خود آورده يا در
اين مدت جمع آوری نموده با اتباع روزنامه و كارخانه در آنجا برده شاگردان عديده نیز در
اين صنعت تربیت نمايد» (روزنامۀ دولت علیۀ ايران .)3 :1211،بر اين منوال ،صنیعالملک
در ارگ سلطاني در جنب ديوانخانۀ مباركه در نقاشخانه و چاپخانۀ دولتي و يا كارخانۀ
باسمۀ تصوير به جد مشغول به كار تصويرسازی ،انتشار روزنامه و آموزش هنرجويان شد.
اين هنرمند پیشكسوت در طول حیات هنری خويش شاگرداني تربیت كرد كه عالوهبر
آموزش هنر چهرهنگاری ،فن چاپ سنگی يا روش سنگنگاری را فرا گرفتند ،ازجمله
«میرزاعباس باسمهچي كه بعد از فوت استادش مدير چاپخانه شد» (محیط طباطبايي،
 ،)3 :1366همچنین میرزا ابوتراب غفاری برادرزادهاش كه تصويرساز روزنامۀ شرف بود و
نیز میرزامهدی مصورالملک كه مصورساز روزنامۀ شرافت در عهد مظفری بود؛ ايشان
ازجمله پیروان سبک تصويرسازی مطبوعاتي صنیعالملک بودند.
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پدر گرافيک مطبوعاتي ایران
صنیع الملک در دوران مديريت در روزنامۀ مذكور در هر شماره بهواسطۀ چاپ سنگي
متناسب با متن نوشتاری روزنامه ،نقاشيهای واقعگرايانهای از شاه ،رجال دربار و آثار و
ابنیۀ دولتي طراحي ميكرد .البته اين سبک طراحي وی فقط محدود به روزنامۀ دولت علیۀ
ايران نبود ،زيرا صفحات آغازين و سرلوحههای روزنامۀ علمیه و ملتي نیز از آن بهرمند
بودند« .در سال  1233میل ناصری بر اين قرار گرفت كه همانند اروپايیان روزنامههای
متعددی داشته باشد ،بنابراين دستور انتشار چهار روزنامه را صادر كرد .در اين سال كه
وزارت علوم با اعتضادالسلطنه بود ،امور چاپخانهها و روزنامههای دولتي بر عهدۀ
میرزاابوالحسنخان صنیع الملک گذاشته شد .اين روزنامهها به قرار ذيل بودند:
 همان روزنامۀ دولت علیۀ ايران با عنوان روزنامۀ دولتي مصور
 روزنامۀ دولتي كه بدون تصوير بود
 روزنامۀ ملتي يا ملت سنیۀ ايران
 روزنامۀ علمي يا روزنامۀ علمیۀ دولت علیه ايران» (كیانفر :1311 ،مقدمه )
بهدنبال واگذاری اين مسئولیت به ابوالحسنخان غفاری در حقیقت وی مدير هنری
چهار روزنامۀ ياد شده گرديد ،زيرا مسئولیت طراحي ،اجرا و چاپ آنها بر عهدۀ او بود .در
تأملي دقیقتر ،بهدلیل تبحرش در صنعت چاپ سنگي بيترديد ،وی نقشی کليدی در گذار
طراحی گرافيک ايران از مرحلة سنتی يا توليد تکنسخهای به مرحلة انبوه صنعتی يا
چاپی بر عهده داشت ،آنچنانكه شايسته است نهتنها او را « بهدلیل پیشگامي در كار
چاپگری پدر طراحي گرافیک ايران خواند» ،بلكه براساس ابداعات و اقدامات نوگرايانهاش
در شكلگیری گرافیک مطبوعاتي كشور ،بهدرستي او را پدر گرافيک مطبوعاتی ايران
دانست (پاكباز)161 :1331 ،
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کاربرد عکس در مطبوعات (نخستين عکاسان چهرهنگار دوران قاجار،
همکاران مشترک تصویرگران اولين روزنامههای مصور دولتي ایران):
نوآوری ديگر وی كاربرد عكس در مطبوعات بود .در طلیعۀ نشر مطبوعات در ايران ،بنابر
داليل متعددی همچون عدم توانايي چاپخانهها و هزينۀ باالی گراورسازی ،امكان كاربرد
مستقیم عكسهای خبری بهمثابه زبان پیامرسان تصويری در روزنامهها وجود نداشت و به
همین علت ساختار طراحي و تولید اين بخش از روزنامههای مصور بر عهدۀ هنرمنداني
قرار گرفت كه عموماً از روی عكس نقاشي و به روش چاپ سنگي اين نقاشيها را چاپ
ميكردند .بر اين اساس ،عكاسي خدمت بزرگي به مصور كردن روزنامههای دوران قاجار
كرد ،زيرا ابتدا عكاس از موضوع تعیینشده عكس ميگرفت و «سپس نقاش از روی عكس
به تصويرگری ميپرداخت» (پروين .)111 :1311 ،به نظر ميرسد كه صنیعالملک ،هنرمند
مبتكر و پیشگام در اين زمینه است ،زيرا وی در مقام مدير سومین روزنامۀ كشور ،برای
اولین بار هوشمندانه از فن عكاسي بهعنوان پايه يا مدل بهمنظور اجرای نقاشيهای نخستین
روزنامههای مصور ايراني استفاده كرد و به دلیل اين نوآوری زيركانه ،در حقیقت نخستین
عكاسان چهرهنگار دوران قاجار بهنوعي همكاران مشترک تصويرگران و طراحان اولین
روزنامههای مصور دولتي شدند .تواناييهای مذكور صنیعالملک ،حاصل كوشش وی در
طي اقامتش در ايتالیا بود .او در اين دوران به فراگیری سبک عیني غرب و نیز چاپ سنگي
پرداخته بود ،لذا بر مبنای توانايي و كسب مهارتش به شايستگي قادر به نقاشي و چاپ
چهرههای رجال درباری در روزنامۀ دولت علیۀ ايران شد .درواقع ابوالحسن ضمن حفظ
ساختار آرمانگرايانۀ نگارگری ايراني و شناخت و آگاهي از رويكرد عیني هنر غرب و
درعینحال تعامل با نوخواهيهای جامعه  ،موفق به ابداع فضاهای نويني در تاريخ هنر ايران
و بهويژه طراحي گرافیک گرديد تا بدان حد كه ميتوان سبک ابداعي وی را همچون هر
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عمل نوآورانهای ،تركیبي پیچیده و درعینحال مشخص از عوامل تعیینكنندۀ اجتماعي به
همراه شرايط متعدد حاكم بر فرهنگ بصری ايران در دوران قاجار دانست ،البته آگاهي و
توجه هنرمند به اوضاع اجتماعي جامعهای كه در آن ساكن است ويژگي مشترک تمامي
هنرمندان پیشرو چون صنیعالملک است .وی در مقام باني گرافیک مطبوعاتي ايران در
مصور كردن نخستین روزنامههای مصور ايراني بر حسب نوع ضرورت و تأمین تقاضاهای
بصری آنها بر آن شد تا برای به بیان درآوردن آنچه به دست آورده بود از سبک رايج در
هنر آن دوران دور شود و منطبق با تحوالت جاری بر زمانهاش به تولید مطبوعات يادشده
بر پايۀ فنون نوين يعني چاپ و عكاسي دست زند ،لذا آثار وی ،بازتاب شیوههايي تازه
بود ،شیوههايي كه افزون بر نبوغ فردیاش ،در تعامل با پديدههای جامعه و در تركیب با
پشتوانه های فرهنگي ،شرايط اجتماعي و خلقیات روحي اين هنرمند قرار داشت.
اگرچه آثار بر جای مانده از نخستین روزنامههای مصور دورۀ قاجار خود عینيترين گواه
بر نكات مذكور است ،اما ذكر شرحي كه «محمدعلي فروغي در نامهای به دكتر قاسم غني
نوشته خود مستند ديگری در اين باب است» (قاسمي ، )112 :1331 ،همچنین يحیي ذكاء
در كتاب «تاريخ عكاسي و عكاسان پیشگام در ايران» در شرح حال میرزاحسینعلي
عكاسباشي ،به كاربرد عكسهايي كه او در سفر دوم ناصرالدينشاه به خراسان گرفته بود
و بهعنوان مدل اولیۀ نقاشي استفاده ميكرد پرداخته و چنین نوشته است« :در سفر دوم
ناصرالدينشاه به خراسان از شعبان تا ذيقعدۀ 1311ه.ق .كه میرزاحسینعلي در ركاب شاه
بود در راه مشهد  16قطعۀ عكس [ ]...و در بازگشت به تهران  31قطعۀ عكس گرفت و نام
عكاس به شكل خانهزاد میرزاحسینعلي عكاس مخصوص حضور همايون در كنار برخي
از آنها ديده ميشود .برادر كمالالملک ،میرزاابوتراب نقاش ،از روی برخي از اين عكسها
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نقاشي كرده و در سفرنامۀ دوم شاه به خراسان كه به خط نستعلیق میرزاغالمرضای كلهر
چاپ سنگي شده ،باسمه گرديده است» (ذكاء.)33 :1334 ،
نكات مذكور همچنان بیانگر آن است كه روش چاپ غالب روزنامههای اين دوران
بهويژه نخستینِ آنها به شیوۀ چاپ سنگي بوده و حتي پس از بهكارگیری و رواج دوبارۀ
چاپ سربي در امر تولید روزنامهها ،بخش تصويری آنها تا مدتها همچنان مبتني بر چاپ
سنگي بوده است .البته بهتدريج و با گذشت زمان « در ايران از دهۀ دوم سدۀ چهاردهم
قمری و پیش از صدور فرمان مشروطیت عكس در مطبوعات به چاپ رسید .مكتب ،ايران،
مجلس ،ندای وطن و حبلالمتین در زمرۀ نخستین نشرياتي هستند كه برای اولین بار در
مطبوعات ايران عكس را مستقیم به چاپ رساندند» (قاسمي )112 :1332،و بدين ترتیب
به دنبال امكان بهرهگیری از اين فن تصويری ،زبان مستند و عیني عكس يا كاربرد
عكسهای خبری جايگزين نقاشيهای واقعگرايانۀ نخستین روزنامههای مصور شد.

نقاشخانة دولتي ،نخستين هنرستان ایران
بهدنبال صدور مجوز تأسیس نقاشخانه و چاپخانۀ دولتي از سوی ناصرالدينشاه برای
ابوالحسن غفاری ،در حقیقت نخستین هنرستان يا مدرسۀ نقاشي كشور به همت و كوشش
اين هنرمند پیشرو تأسیس شد .خبر آن در صفحۀ  6شمارۀ  213روزنامۀ دولت علیۀ ايران
برابر با تاريخ سوم ماه شوال  1213هجری اعالم شد .تأسیس اين مدرسه و نظام آموزشي
آن كه مبتني بر نظام مدرسهای و تحت نظارت وزارت علوم بود ،سنتي را پديد آورد كه
تاكنون نیز باقي است .ابوالحسن برنامه های آموزشي هنرستان را منطبق بر موازين نقاشي
اروپايي تعیین كرد آنچنانكه هنرآموزان با اسلوب سايهروشن ،پرسپكتیو و در كل موازين
سبک كالسیک نقاشي غربي آشنا شوند .ايشان به تقلید از روی مدلها و الگوهای اروپايي
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همچون آثار میكل آنژ ،رافائل و تیسین ميپرداختند .آثاری كه توشه و رهاورد صنیعالملک
از سفرش به اروپا بود .در واقع «در اولین مراكز آموزشي هدف اصلي تربیت شاگرداني بود
كه اصول و قواعد نقاشي واقعگرا و شبیه عكاسي را ياد بگیرند .بنابراين شاگردان از
تصاوير استادان رنسانس اروپا و همچنین از آثار لیتوگرافي و عكاسي كپي ميكردند»
(اختیار .)161-161 :2111،1اما نكتۀ شايان تأمل ديگر بهويژه از منظر جامعهشناختي آنكه
«در مدرسۀ او خبری از تعلیم هندسه ،تشريح و تئوری هنر نبود ،در حقیقت برنامۀ آن
طوری تنظی م شده بود كه تناقضي با آموزش سنتي هنر در ايران نداشته باشد ».اين مهم در
بطن خود بیانگر شناخت اين هنرمند بزرگ از عرف و آيینهای سنتي ايراني و توجه و
اهمیتدهي او به آنها است (آژند.)113 :1331 ،

نتيجهگيری
براساس مطالب مذكور و در پاسخ به سؤال مقاله ميتوان دريافت كه تحوالت سیاسي،
فرهنگي و صنعتي گرچه خارج از قلمرو هنر بوده و ظاهراً در تولید آن نمودی مستقیم
نداشته ،اما پیششرط الزم و ضروری در فرايند بالندگي آن محسوب شده و ميشوند .اين
نكته داللتگر آن است كه هیچ نوآوریای در حوزۀ هنر به يكباره و در خأل شكل نميگیرد،
بلكه همواره ملهم و متأثر از زمینهها و بسترهای متعدد اجتماعي بوده تا بدان حد كه
مي توان نقش اين عوامل را تحت عنوان عوامل اجتماعي مكمل نقش طراح گرافیک در
تولید آثارش دانست ،همچنانكه تحوالت سیاسي و فرهنگي دوران قاجار ،يعني تولید
مطبوعات و ورود و رواج فن چاپ ،نقشي كلیدی در شكلگیری شاخهای نوين از گرافیک
به نام گرافیک مطبوعاتي به همت صنیعالملک بر عهده داشت و لذا در نگاهي كلگرايانه

2. Ekhtiar
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نوآوریها و يا سیر تكويني انواع هنر صرفاً مبتني بر كنشهای فردی هنرمندان نبوده است،
بلكه بر پايۀ مجموعهای از علل اجتماعي شكل گرفته و ميگیرد و اين نكته بههیچوجه در
تعارض با فرديت و يا كنشهای فردی هنرمنداني پیشرو چون ابوالحسن غفاری نبوده
است ،زيرا بررسي شرايط اجتماعي نشانگر آن نیست كه كوشش هنرمندان نوآور ،صرفاً
تابعي از شرايط اجتماعي ايشان باشد يا اينكه اصالً هويت اجتماعي هنر در تبعیت محض
از شرايط جامعه قرار داشته باشد  ،بلكه بر اين اساس كه هنر و هنرمند موجودی منفعل در
برابر عوامل اجتماعي نیست و هنرمند به عنوان تولیدكنندۀ هنر ،خود يكي از عوامل
اجتماعي در كنار ساير سامانههای جامعه محسوب ميشود ،بنابراين ملهم و متأثر از
تحوالت حاكم بر آن است و درعینحال ميتواند در كنشي هماهنگ و منسجم با تحوالت
حاكم بر ساختارهای جامعه به فعالیت در عرصۀ هنر و شكوفايي آن بپردازد و اين مهم
بازتاب رابطهای پويا بین هنر و جامعه است .در پايان نكتۀ شايان ذكر آن است كه بهعلت
گستردگي مباحث جامعهشناختي طراحي گرافیک مطبوعاتي ايران ضروری است تا هريک
از عوامل اجتماعي مؤثر در اين رابطه بهشكلي مجزا بررسي و تحلیل شوند تا در نهايت
بتوان به شناختي دقیقتر از آن دست يافت.
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