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  ينقّاش نفتاگور و 
  ∗محمد اسالم

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
 يگري بعد از ديکيگر ي دنقّاش شصت باًيل و تقريم دانيليو ،ليتامس دان ،اسمارت

 يو روش زندگاي  لهي قبيزندگ ،يعيمناظر طب ،يستان باآثار  بهاننقّاشن يا. هند آمدند به
  آنهاينقّاش. کردند  ميثبت نها راير ايود تصاوعالقه داشتند و در سفرنامه خ… آنها و
 اسلوب و روش يان هندنقّاشميالدي  ١٩ و ١٨در قرن . ه و نور بودي از سايامتزاج

 ينقّاش از يدي سبک جدي هند شرقي کمپانةسلط  با همزمانيول. خاص خود را داشتند
 در ن سبک مخصوصاًيا.  نهادندي سبک کمپانينقّاشادان نام آن را نقّ  کار آمد ويرو به

 در ين سبک سعيدر ا.  رشد کرديدر لکهنو و دهل بنارس و بعداً ،پتنه ،کلکته ،مرشدآباد
 ينقّاش يها  کرده بودند و ارزشي هندينقّاش و سبک ي غربينقّاشادغام نمودن سبک 

 که يحقوق و انعامات.  دستيتاز سبک سنّ زيان ننقّاش. زوال گذاشت  روبهي هنديتسنّ
 ي هند شرقيل شده بود و کمپانيتعط کردند  ميافتيابان در از پادشاهان و نواننقّاش

تاراج   بهها درپشت پرده يسيقت انگليدر حق.  بوديسيان انگلنقّاشخواستار استفاده از 
  . پرداختنديفرهنگ  وياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد
ر يتصو  بهيجا ه باننقّاشن يا. بند بودندي خود پايها تسنّ  بهان بنگال هنوزنقّاش

 انير خداين زمان تصاويدر ا. ان خود نمودندي کردن خداينقّاش  بهعت شروعيدن طبيکش
کردند و   مي خود را ارضاعي مذهبق حسين طريا  بهآنها. خورد  ميچشم  بهکثرت به
  .دادند  ميبت آن  بايز پول خوبين تابلوهانيداران ايخر
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گر ياو مثل د.  بلند نمودشورشم لَعن تاگور بود که ي اآن وضعيِت حساسدر 
 خود ي ارضاع حس هنري کسب معاش قرار نداد بلکه فقط براةلين فن را وسيان انقّاش
 ٦٠ر و در ي ديلي را خينقّاش يمند بود ول  عالقهينقّاش  بهياو از دوران دانشجوئ. بود
 در يدياو سبک جد.  حاصل نموديالملل نيرت به زود شيليو خ خود آغاز کرد يسالگ
د کورکورانه از ي او مخالف تقلي بود وليگرائ ت سنّي حامينقّاشاو در  جاد کردي اينقّاش
ن در سبک ي نوياو خواستار حرکت.  بودي سبک بنگالها و مخصوصاً ها و سبک تسنّ
طرف   بهدا کنند ويت پأان جوان جرنقّاشن امر سبب شد که يهم.  بودي بنگالينقّاش

رنگ شد و سبک   آهسته آهسته کميب سبک بنگالين ترتيا  بهو د گام بردارنديسبک جد
  . آن را گرفتيد جايجد

 ،اتي تاگور شامل ادبةاقان خلّيها تيالفعميالدي  آخر قرن نوزدهم يها در دهه
ن يهم به و دا کرده بوديل پيز تماي نينقّاش  بهآن او  باراهم هي بود وليشاعر  ويقيموس

 ةک مدرسيتن ي نکي چون شانتيشهر کلکته در کجان خلوت يدور از غوغا  بهيسبب و
 م ١٩١٩در سال . دادند  ميجوانان آموزش  را بهينقّاش آن فن  درو هنر احداث نمود

. ل شديز تشکي ني هنرة و کتابخاني هنرةک موزي شد و ح بنام بخش هنر افتتايبخش
و يش ديسل ،نيشور سيبر ،نندالل بوس: مثال ،ت نمودين هنرستان صدها هنرمند تربيا

 تاگور از هدِف … وي چکرورت.ان.آر ،مارت کُيام ،يوگيپربهات ن ،هرن يهر ،ورما
رونق امروزه هنر در بخشي از . معيارهاي جديد بود  باسيس هنرستان تربيت هنرمندانأت

  .بنگال مرهون سعي و کوشش تاگور است
و )م ١٩٠٥(ترچه دف ،)م ١٩٨٩( ينقّاشتاگور فقط کتاب  ينقّاشل در دور او 

ي يهاي وي امتزاج زيبا ينقّاشدوران  در اين. تصوير کشيد  بههاي غربي را دات نظممسو
  .اوست) هاي طرح(هاي  ها و اسکيچ از نوشته
 يان بنگالنقّاشدر آن دوران . خورند  ميچشم ي به معنويها  ارزشها نقّاشين يدر ا

ادغام   باو آنها ه آغاز گشته بودي ثانةک نشاي روگردان شده بودند و يمي قديها تز سنّا
  . بودندنقّاشي در يديجاد سبک جدي در حال ايي و اروپاي بنگالنقّاشيسبک 

و  روپا سفر کردا  بهيلجتانْيگ انتشار کتاب خود ي برام ١٩١٢تاگور در سال 
ر او د.  آن قرارگرفتتأثير و تحِت ک مشاهده نمودي را از نزديان اروپائنقّاش يتابلوها
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ها  هاي تاگور خط در نقّاشي
 .بيشتر از رنگها اهميت دارند

کشي موضوع خاصّ منظر
 .هاي اوست نقّاشي

 مهارت داشتند و يرنگ روغن نقّاشي با در فن يان ژاپننقّاش. ژاپن رفت  بهم ١٩١٧سال 
فورد يتا ي لمثالً. ژاپن سفر کرده بودند  بهن فني ايريادگي ي براينيان چنقّاش از ياريبس

ل ساسونگ در  يو ل آنجا رفت  بهم ١٨٨٧در سال 
ا ن فن آشنيو رموز ا اسرار  باآنجا رفت و  بهم ١٩٠٥
  قرارگرفته بوديان ژاپننقّاش تأثيرز تحت يتاگور ن. شد

همان   به تابلوياديو بعد از مراجعت از ژاپن تعداد ز
تن ي نکي که در شانتياننقّاش  بهو سبک درست کرد

  . کنندنقّاشيهمان سبک   بهه نمود کهيراندند توصذگ  مي راي آموزشةدور
رس در يآ نسيشهر بو  بهن سال اويدر ا.  مهم بوديلي تاگور خي برام ١٩٢٤سال 

دن يد  بان خانميا. ا آشنا شديکتورينام و ي بهخانم  بان سفر کرد ويکشور آرژانت
يلي خي غربهاي  نظميخصشدات مسوفرد   به منحصريا ها تجربه ن نظميا. ب نمود تعج

 هاي هنگام کتابت اشعار واژه. خبر بود يز از آن بي بودند که تاگور خود ننقّاشيدر فن 
 يبائيز  بهند بلکهآمد  نمينظر  بهوبيزده شده بودند که نه تنها مع  خطي طوريرضروريغ

  .آن هم اضافه شده بود
اد مشهور  و نقّنقّاش قرار داد تأثير تحت يلي که تاگور را خيگريت ديشخص
  او بود که تاگوراِدشنهيپ  بهو او مالقات نمود  بام ١٩٢٨تاگور در سال . تامسن بود

 متمرکز نقّاشي يشتر رويگر تاگور بيحاال د.  نشان دادتوجه نقّاشي فن ي بهطور جد به
ا يکتوريکوشش و به . کاغذ منتقل نموده بودي را بر رونقّاشي ٢٠٠٠ باًيتقر. شده بود

ليگيتانْ و جوگاجوگده اشعار، دفترچه تاگور، مسوي هنريگالر  درم ١٩٣٥ در سال ج 
 بود يهنر.  نمودندها نقّاشين ي از ايمردم استقبال خوب. ش گذاشته شدندينما  بهفرانسه
ا يز در دني ننقّاشعنوان   بهحاال تاگور. دنديان مشهور فرانسه کار او را پسندنقّاشگر يو د

 در ي بنگالنقّاشيعث شناخت  با است کهي بنگالنقّاشن يلتاگور او. مشهور شده بود
  . بنگال و هند شدياخارج از مرزه

 مداِد شتر ازي او بقبالً.  نمودنقّاشي  به شروع رسماً،تاگور در مرحله دوم کار خود
 کار  بهمو را شتر قلمي حاال او بيکرد ول  مي، آبرنگ، خودکار و مداد استفادهي موميرنگ
در  است ما نقّاشيد يم و جدي از سبک قديبائيار زي تاگور ادغام بسنقّاشيفن . برد مي
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کجا ي را ييپاو سبک ارنقّاشيالت ي سبک مغول و تخنقّاشي ي تاگور سادگهاي نقّاشي
دور  ه آنان بي از فرهنگ برهنگي بوده وليان غربنقّاش تأثيرتاگور تحت . ميکن  ميمشاهده

 چند يول. دا نکندي او راه پي در تابلوهاي نموده که برهنگيبوده است و همواره سع
 عنوان  بهم ١٩٣٤ که در سال ياز جمله تابلوئ. ن زمره قرار دادين در اتوا  مي او رايتابلو

Study of a Young Lady Nude Bustده شده است که در حال حاضر ير کشيتصو  به
  .باشد ي مي بهارتاندرينت بخش موزه دانشگاه رابيز

  موضوع خاصّشيمنظرک. ت دارنديشتر از رنگها اهمي بها  تاگور خطهاي نقّاشيدر 
ي ان اروپائنقّاش تأثيرشد که تحت  باي بنگالنقّاشن يلد تاگور اويشا . اوستهاي نقّاشي
ر ساعات روز ييتغ  باعتيمنظره طب ها، فصل.  نمودي خاصتوجه عِتي از طبيمنظرکش به
.  تاگور استنقّاشيط روح يمح  باانتجاب رنگ متناسب. ان استي در آثار او نما…و

ک ي تارةک عنصر غالب است و آن عنصر جنبي ي از نظر عاطف تاگوريدر تمام تابلوها
 ير عکس زندگين تصاويا ايآ. ، سکوت استي، خستگي، افسردگيوسيأ ميعني يزندگ

هرحال قضاوت در مورد  به .ان در بند آن زمان هستنديا آنها عکس هنديتاگور هستند 
 ني چنظاهراً. نگرد  ميرين تصاويا  به نظر خودةآن مشکل است چرا که هر فرد از نقط

ر ي شده است و مردم فقي بنگال سپريشتر وقت تاگور در مناطق روستائيد که بينما مي
  .١ او هستندي تابلوهايو نادار روستاها موضوع اصل

  

                                                   
  ن استيچنها تاگور  ياش موضوعات نقّياز نظر آمار  .1

 ة چهرطراحي.  مورد٥٨عت ي طبة صحنطراحي.  مورد١٨٦ زن ة چهر طراحي. مورد٤٠٨ مرد ة چهرطراحي
 طراحي.  مورد٨٩ پرندگان طراحي.  مورد٨٩وانات ي حطراحي.  مورد٩ پرتره طراحي.  مورد٩ ]تاگور [خود

  . مورد٥١٧گر يموضوعات د.  مورد٤٧ر در حال رقص ي تصاوطراحي.  مورد١١٦درختان 
 يبهارت  او در رابندرايها ياش از نقّيتعداد .وجود دارد) ساختمان هنر( نهوال ب او در کَي عدد از تابلوها٧٣

 از يتعداد .با محفوظ هستندي زي هنرهاة او در دانشکديها ياشنقّ  عدد از٣٢ .شود ي ميدار شهر کلکته نگه
ن در ي نوي هنرهاي ملّي در دست گالريال در شهر کلکته، تعدادري بي فرهنگيت آکادميها در ملک ياشن نقّيا

 سال تولد )١٥٠(صد و پنجاهمين  مناسبت به . شهر لندن و بنگالدش استيها  در موزهيتعداد ،يشهر دهل
ز ي تاگور امروزه نيها ياشنقّ .اند  دولت هند چاپ شدهي ماليهمکار  جلد با٤ او در يها ياشتاگور نقّ

دويست ميليون ش از يمت بيق  او در لندن بهيها ياش م نق٢٠١٠ّن سال ماه ژوئو در   داردياريفتگان بسيش
  )مترجم (.فروش رفت بهروپيه  )کرور دو(


