هایانسانشناسیایران


پژوهش
دوره،۱۰شمارهپیاپی 2۰
پاییزوزمستان،۱۳۹۹صص 55 -77

مطالعۀ تطبیقی نقاشی پیکرنگاری از ناصرالدینشاه در ابتدا و انتهای
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چکیده
نقاشی از شاه در دوران قاجار یکی از موضوعات اصلی پیکرنگاری درباری است .نقاشی از چهرۀ
دردورانحکومتشازابتداتاانتهامسیرمتفاوتیراطیمیکند.

 ۱۳۱۳ق) 

ناصرالدینشاه(-۱247

ابتداییچهرۀاومنطبقبامعیارهاوزیباییشناسینقاشیایرانیودردورۀانتهایسلطنت

دردورۀ
سمتواقعگراییونقاشی


تغییراتاجتماعیوسفربهاروپابه
چهرۀاوتحتتأثیرصنعتعکاسیو
نگاریازناصرالدینشاه دردورۀ


اروپاییتغییرمیکند.سؤالکلیاینمقالهآناستکهتصاویرپیکر
ابتدایی و انتهایی قاجار دارای چه تغییراتی است و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی ،معیارهای
زیبایی شناسی برای چهرۀ شاه در هر دوره کدام است .با توجه به اهمیت نقاشی از چهرۀ شاه در

دورانقاجار،اینتغییراتدرنقاشیازناصرالدینشاهقاجارازابتداتاانتهاموضوعاینپژوهشاست.

نگاریدردورانناصریبررسیمیشود.سپسبهسیرتحولوتفاوتو

بدینمنظور،ابتدانقاشیپیکر

شباهت نقاشیهای این دوران از ناصرالدینشاه پرداخته میشود .محتوای پژوهش حاضر کیفی و
شیوۀ گردآوری اطالعات ،بهصورت اسنادی (کتابخانهای) است و روش پژوهش ،تاریخی–تطبیقی
است .یافتهها بیانگر آن است که در دوران طوالنی حکومت ناصرالدینشاه ،نقاشی پیکرنگاری با
موضوع شاه ،یکی از مضامین اصلی در هنر نقاشی این دوران است .در دورۀ ابتدایی سلطنت او،
نقاشیشاهمتأثرازهنرنقاشیایرانیدردورانقبلودورانابتداییقاجاراستونگاهباستانیو
آرمانگرایانهدارد،ولیدرنقاشیدورۀانتهایی ،بهعلتتأثیرپذیری ازتحوالتاجتماعیایندوران

شودوچهرۀشاه،انسانیوواقعیتصویرمیشود.موضوع


گراییوعکاسیمتمایلمی
بهسمتواقع
نقاشیازناصرالدینشاهدرهردودورهثابتاس ت،ولینگاهنقاشانباتوجهبهشرایطاجتماعیو

سیاسی دوران ابتدایی و انتهایی در زیباییشناسی متحول و متفاوت تصویر میشود .این تحوالت
حاصلتغییرتفکرشاه،ارتباطبااروپا،تغییراتاجتماعیواستفادهازهنرعکاسیوتمایلبهتصویر
راییاست.اینعواملنشانمیدهدهنردورانناصریدرنقاشیاز

دورازهرگونهآرمانگ


واقعیبه
چهره در هر دو دوره متأثر از تغییرات اجتماعی آن دوران است و نگاه هنرمندان به موضوع
نگاریباعواملاجتماعیتغییرکردهودارایزیباییشناسیمتغیراست.نگاهبهموضوعانساندر


پیکر
شاهقابلبررسیاست .

هنرپیکرنگاریدرهردورهمتفاوتتصویرشدهواینرونددرچهرۀناصرالدین

نگاریدرباری،قاجار،ناصرالدینشاه،نقاشی .


انسان،پیکر
واژههای کلیدی:

.۱استادیارگروهنقاشی،دانشکدههنر،هیاتعلمیدانشگاهالزهراس،تهران،ایران؛
 e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
اینمقالهحاصلهستهپژوهشیباعنوانمطالعههنرنقاشیپیکرنگاریدورهقاجارتصویبشدهدردانشگاهالزهرا
سمیباشد .
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مقدمه و بیان مسئله
نقاشیازشاهدردورانقاجار،یکیازابزارهایایندوراندرتبلیغیمشروعبرایسلطنتاست.
نقاشی دردورانناصریتغییراتبسیاریداشتکهاینتنوعتغییراتدرنقاشیازشااه،طباق
سلیقۀشاهوبهتأییداوبودهاست.تمرکزاصلیاینپاژوهش،مطالعاۀسایرتحاولوتغییارات
پیکرنگاریدردورانسلطنتناصرالدینشاهقاجاراستکهدرنقاشیهایایندورانازابتاداتاا
انتهایسلطنتطوالنیاودیدهمیشود.مطالعۀتصاویرنقاشیازناصرالدینشاهمارابااآرایاش
زمینهدرنقاشیایندورانآشنامیکند.چگاونگیتغییارات


چهره،آرایشلباس،تزئیناتوپس
انساندرنقاشیهایپیکرنگاریشاهکهمتأثرازتغییاراتاجتمااعیایاندورانوتحاولنگااه
نقاشاناست،درتصاویرنقاشیدیدهمای شاود.ایانمطالعاهنقاشمهمایدرآشاناییبااهنار
پیکاارنگاااریدورانناصااریقاجااارداردوتغییااراتآننساابتبااهموضااوعانسااانوتغییاارات
زیباییشناسیرادرابتداوانتهایایندوراننشانمیدهد.هدفازاینپاژوهش،مطالعاۀایان
تغییراتنقاشیازانساندرنقاشیازناصرالدینشاهاستکهمسیرهنرنقاشایوتفااوتنگاارۀ
سیاسیایندوراننشانمیدهد.

نقاشانوچگونگیاینتغییراتراباتوجهبهشرایطاجتماعی-
ضرورتپژوهش،بررسینقاشیهایپیکرنگاریناصرالدینشاهباهطاورمساتقلوبررسایایان
تغییراتدرنقاشیازشاهدرابتداوانتهایدورانسلطنتومطالعۀمسیرنقاشایایاندورانو
بررسیتغییراتاجتماعیوسیاسیدرنقاشیاسات.ایانماواردبیاانگرآناساتکاهتصاویر
ناصرالدینشاهدرنقاشیهایدورانابتدایی،متأثرازنقاشیایرانیونقاشیدورانفتحعلایشااه
استوآرمانگرایی،تزئیناتفراوانوروحیهوهویتایرانیتصویردرنقاشیهادیدهمایشاود،
ولیدرتصاویردورۀانتهاییقاجار،نقاشیپیکرنگاریدرباریبهسمتسادهشدن،تأثیرپذیریاز
هنرعکاسی،واقعگراییوهنرطبیعتپردازانۀغربیمتمایلمیشود.نقاشیازاودرایانمسایر
ازانسانآرمانیبهسمتانسانیواقعیتغییرمیکناد.ایانتغییاراتبااتأثیرپاذیریازشارایط
اجتماعیایندورانوتابعتغییراتاجتماعیاستکهموردتأییدشاهبودهوبالطبعهنرمنادان
رانیزتحتتأثیرقراردادهودرهنربازتابدادهمیشود.مطالعۀتصویرپیکرنگاریدرباری،یک
سیرتحولتغییراتاجتماعیدرنگاهنقاشانرانیزنشانمیدهد .

نگاهصرفبهنقاشینیستو

پیشینۀ پژوهش
موضوعاصلیدراینپاژوهش،مطالعاهدرنقاشایهاایپیکارنگااریدربااریقاجااردردوران
شاهوناصرالدینشاهاستودراینراساتاازپاژوهشهاایتااریخیوهناریها زماان

فتحعلی
۱
استفادهشدهاست.درپژوهشهاییمانندمطالعۀرابی (-)۱۹۹۹کاتالوگیکهدرلنادنچاا 
1 Raby
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شدهاست-هنرنقاشیایرانازابتداتاانتهابررسیمیشود.دربخاشآخارکتاابچهارههاای
قاجاری،نقاشیدرباریایراناثردیباواختیار(،)۱۹۹8بهدورۀقاجاروروندنقاشیایندوران
پرداختهمیشود.آژند()۱۳۹2درکتابهاومقااالتخاودنقاشایقاجااررابررسایمایکناد.
آدامووا()۱۳۹5مجموعۀآرمیتاژدرروسیهرابررسیمیکنادکاهشااملتصااویرپیکارنگااری
درباریدورۀاولودومقاجاراست.پاکباز()۱۳7۹دربخشانتهاییکتاابشباهنقاشایقاجاار
میپردازد.افشارمهاجر()۱۳۹۱درکتابخودبهنقاشایقاجااراشااراتیدارد.جاللایجعفاری
()۱۳82درکتااابشکااهبخشاایازرسااالۀدکتااریاودرفرانسااهاساات،بااهنقاشاایقاجااارو
زیباییشناسیآنمیپردازد.خلیلی()۱۳۹5درکتابیکاهبخشایازمجموعاۀاوازهناردورۀ
قاجاردرلندناست،تصاویرپیکرنگاریایندورانرامعرفیمیکند.فلاور()۱۳8۱درکتاابش
نقاشیونقاشانقاجاروهنرعامیرابررسیمیکند.کشمیرشاکن()۱۳۹۳دربخاشابتادایی
کتابشبههنرایراندردورۀقاجارمیپردازدوهنرنقاشیمعاصارایارانرابااایاندورانآغااز

میکند.قاضیها()۱۳۹4درنوشتههایتاریخیخودبهنقاشیقاجارنیزاشااراتیدارد.دلزناده
)دربخشاولکتابشبهنقاشیازتختدردورانقاجارمیپردازد .

(۱۳۹5
درهمۀاینپژوهشهابهمعرفیوبررسیهنرنقاشیقاجاردرهنرهایمختلفدرهردوره
هابهنقاشیهاایپیکارنگااری


شده،بیشترپژوهش

هایانجام
پرداختهشدهاست،اماطیبررسی
اند،ولیمقولۀانسانیباموضوعناصرالدینشاهوروندتغییاراتچهارۀاورااز


ایندورانپرداخته
ابتداتاانتهابررسینکردهوتطبیقندادهاند؛بناابرایندرایانتحقیاق،نقاشایهاایانساانیاز
شاهازابتداتاانتهابررسیومقایسۀتطبیقیمیشود .


ناصرالدین

روش پژوهش
شاهونیزناصرالدینشاهدر


نگاریازفتحعلی

ایبارویکردتاریخیبهنقاشیپیکر
اینمتنمطالعه
دورانطوالنیسلطنتاواست؛بنابراینپژوهشباروشتاریخی-تطبیقیباهتحلیالوتطبیاق
نگاریازشاهدردورۀقاجارمیپردازدواینتغییراترابررسیمایکناد.


سیرتحولنقاشیپیکر
ای)وبهصورتکیفیبودهاست .


آوریاطالعاتبهروشاسنادی(کتابخانه

نحوۀجمع

یافتههای پژوهش
بامطالعۀنقاشیپیکرنگاریدرباریدورۀناصرالدینشاهمشخصمیشودنقاشایایاندوراندر
دورۀاول،متأثرازمعیارهایزیبااییشناساینقاشایایرانایودردورۀدوممتاأثرازمعیارهاای
اروپاییاست.عکاسیواستفادهازآندرتکمیلنقاشیبیشاترینتاأثیررابارهناردوراندوم
گذاشتهاست.شاهبهعنوانموضوعاصلیونمایشانساندرنقاشیهایدورانابتاداییتصاویر،
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حضورآرمانیدارد،ولیدردورانانتهاییسالطنتباهسامتواقاعگرایایطبیعاتپردازاناهباا
تأثیرپذیریازهنراروپاییمیرود.دردورۀدوم،تمرکزنقاشیبیشتربرانسانواقعایوزمینای
استوازنگاهآرمانیبهانسانگذشتهفاصلهمیگیارد.فضاایاطارافآنساادهتارازدورۀاول

تصویروازحج تزئیناتفراوانکاستهمیشودوتمرکزبارپیکارۀاصالیدرفضاایخاالیدر
تصویراست.درنقاشیدوراناولقاجار،نگاهآرمانی،زیباییشناسیافساانهایواساطورهایباه
هنرایراندرپیشازاسالماشارهداردکهفتحعلیشاهتمایلداشاتآننگااهرادردرباارخاود
زندهکندودرتصاویر،خودرامانندشاهانباستانیایرانباآنآرایشدرچهره،ریاشولبااس
تصویرکند.ایننگاهآرمانیدردورۀناصرالدینشاهبهمرورحذفشدوجایخودرابهنماایش
واقعیچهرۀانساانیمتعلاقباهدورانودنیاایخاودشدادوازنگااهآرماانیفاصالهگرفات.
ناصرالدین شاهتغییراتاجتماعیدنیاراپذیرفتوباآنهماهنگشدوخواهاانترسای چهارۀ
خودبهصورتزمینیوواقعیشد .


هنر نقاشی پیکرنگاری درباری در دوران ناصرالدینشاه
شاهصاحبذوقونگرشکنجکاوانهبهمظاهرزیبایطبیعتوعالقهمندبهانواعهنر،

ناصرالدین
بهخصوصهنرنقاشیبودوبهسببهمینتمایالت،بهحمایاتازهنارنقاشایپرداخات.اواز
دوران ولیعهدیبهخواستخاودشباهریاساتکتابخاناۀسالطنتیمنصاوبشادودرطاول
پادشاهیوتازمانمرگشهمچنانکتابخانهراتحتسلطۀخویشنگاهداشات.ویدرسراسار
دورانریاستبرکتابخانه،بهجمعآوریوخریدوکتبمرقعاتوتابلوهاینقاشیوساایرآثاار
هنریپرداختوباسعیوتالشیکهدرنگهداریایننفایسبهکاربرد،کتابخانهرابیشازپیش
غنیساخت(قاضیها.)28:۱۳۹4،ویبعدهاکلیدآنجااراباهامیناهاقادس(ساوگلیگروسای
خود)سپردهبودکهتاحیفومیلآنهاجلوگیریکناد،امااپاسازمارصناصارالدینشااه،در
دورانسلطنتمظفرالدینشاه(۱285-۱275هش)،لسانالدولهکهعهدهدارریاساتکتابخاناه
بود،همهرابهتاراجبردودرمقابالوجاوهینااچیز،باهبیگانگاانواگاذارکارد(هماان.)48:
ناصرالدینشاهپسازنخساتینسافراروپااییاشدرساال۱87۳/۱2۹۰موبازدیادازکااوو
موزههایکشورهایاروپایی،بهصرافتساختموزهایدرکاوسالطنتیافتاادتااها هادایاو
اشیاییراکهسوغاتاینسفربودندبهنمایشبگذاردوه صاحبموزهایشبیهبهماوزههاای
همتایانفرنگیخودشود.اوکهظاهراًپیشازسفرفرنگه باتفکرماوزهآشاناباودوحتای
تاالریدرعمارتخروجیکاوگلستانرابهعناواناتااقماوزهناامگاذاریکاردهباود،پاساز

بازگشتازفرنگ،دستورایجادتغییراتیدرساختمانکاوگلساتانداد(دلزناده.)48:۱۳۹5،
دردورۀدومقاجار،هنرایراندومرحلاۀاساسایراپشاتسارگذاشات.باااساتقرارحکومات
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ناصرالدینشااه۱۳۱۳-۱264ق،تحاوالتاجتمااعیواعازامدانشاجویانباهفرناگ،تأسایس
دارالفنون۱85۱/۱2۳۰م،اختراعدوربینعکاسیواستفادهازعکسبراینقاشی،هنارنقاشای
ایندورانمتحولشد.تأثیراتعکاسیبارنقاشایدورۀقاجااراماریروشاناسات.دربرخای
نقاشیهاناصرالدینشاهباهمانکتینشاندادهشدهاستکاهعکسایازآنموجاوداسات.در
ایننقاشی،نقوشزینتیلباسبههمانظرافتنقوشقاالیباهتصاویردرآمادهاناد.ایانگوناه
واقع نمایی،بانگاهمستقی خالیازفروتنیشااهکاهتااقبالازدورۀقاجاار،درنقاشایاماری
تصوربود،همسوشدهاست.اگرچهشاهچیزیبیشازصورتظاهرراآشکارنمیساازد،

غیرقابل
چهرۀشاهآرمانینیست،بلکهانسانیاسات.چهارۀآرماانیدردورۀاولبیشاترشااملتصااویر
فتحعلیشاهقاجارمیشود«تصاویرفتحعلیشاهبیشترنقاشیهایاهداشدهازشاهقاجاربهعنوان
هدیۀدیپلماتیکبهصورتنقاشیتکپیکراست.هرچندشایدتغییراتیدروضعقرارگرفتنشاه
درتصویروجودداشتهباشد،ولیدرکلیتدارایطرحییکسانازنمایشوشکوهشاهانهاست.
دربعضیتصاویرشاهدوزانونشساتهیااایساتادهاسات،ولایدرهماۀتصااویر،یاکاحسااس
نظرمیرساددرنقاشایهااییکاهطای


خورد.به
تغییرناپذیرواحدازشکوهوجاللبهچش می
بیستسالازفتحعلیشاهکشیدهشدهاست،چهرهها،لباسهایشاهانهوفاخراوتغییرنکارده
وگذشتزمانتغییریدرشاهنشانندادهاست.درایننقاشیهاا،شااهباهصاورتباسامهایو

بدوناحساسوشبیهبهه تصویرشدهاست.ایانسابکدرهماۀنقاشایهاایپیکارنگااری
تصویرناصرالدینشااه

درباریازفتحعلیشاهدریکدههبهچش میخورد»(رابی.)۱۱:۱۹۹۹،

درطولدورانسلطنتشنشاندهندۀجهشیآشکارازرسومقهرمانیفتحعلیشاهباهحضاوری
نمایشیوصمیمیترباود(اساکرس.)۱85:۱۳۹۹،نقاشااندربااریدرایاندورانروشهاای
یطاقنماهایسااختمانهاا

سمتنقاشیهایقطعبزرصوتابلوها


مختلفیراآزمودند.نقاشیبه
وسرانجامدیوارنگاریهایبزرصگرایشیافت.درتصاویرنقاشیدرمقیاسوتابلوهاایبازرص،
یکیادوپیکرمعموالًدخترانوپسرانقاجاریباصورتهایگارد،چشاماندرشاتواباروان
پیوستهترسی شدهاند.لباسهاوزیباییشناسیصورتدردورۀقاجاربهشکلخاصیمتمایزاز
سازیمرداندیدهمیشود .


هایپیشینوزیباییزنانهدرشبیه

دوره
بینپسرانودختران،بهغیرازلباس،تفاوتچشمگیریدیدهنمیشود.رناگهاایبسایار

شادوزیبادرآنهابهکاررفتهاست(خودداریناایینی.)58-57:۱۳8۹،تصاویر۱نموناهایاز
شاهقاجاردردورۀسلطنتاواستکهشاهبالباسجواهرنشانوبسیاراغراقگونه

چهرۀفتحعلی
تصویرشدهاست .
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تصویر  .1فتحعلیشاه ،مهرعلی 1299 ،ق ،رنگروغن ،تهران

منبع :آدامووا244 :1386 ،

دردورۀناصریشاهدنوعدیگریازپیکرنگاریهساتی کاهباانقاشایهاایفتحعلایشااه
بهصورتآرمانیمتفاوتاست.توجهباهجزئیااتانادامدرپیکارنگااری،تاالشدرنشااندادن
ویژگیهایفردیناصرالدینشاهبودهاست.ناصرالدینشاهجواندرایندورانابوالحسنخاانرا
بهمقامنقاشباشیدربارمنصوبکرد.ابوالحسنغفاریحتیپیشازسفربه ایتالیا مهارتخود

رادرشبیهسازیبااستفادهازاسلوبپردازنشاندادهبود.اوبعدهاتحتتأثیراستاداناروپاایی،
تغییراتیدرشیوۀنقاشیخویشداد؛اگرچهاواصولوقواعدعلمیطبیعتنگااریراباهخاوبی
درککردوهموارهبرآنبودکاهرو نقاشایایرانایرادرتصاویرزنادهنگااهدارد.اودرایان
دوران،درمقامنقاشباشیدربار،اجرایدوسفارشبزرصرابرعهدهگرفات.۱:نقاشایمراسا 
پردههایساالمبایادشابیهنقاشای
.مصورسازیکتابهزارویکشب .

نوروزیناصرالدینشاه؛2
دیوارنگارۀعبداهلل۱266-۱225قباشد،براینصبدرتاالرپذیرایینظامیهنقاشیشدکاهباه
نقاشینظامیهیالقانطهشهرتیافت.ایننقاشیهایدیواری،ناصرالدینشاهرانشستهبرتخات
بافرزندانجوانش،وزیرانودولتمردانطرازاول،شمارزیاادیازدرباریاانوفرساتادگاندول
خارجیدراطرافشنشانمیدهد.هیکلهاهمهمانندنقاشینگارستان(دیوارنگارۀعبداهللخان)
اند،ولیچهرههاتفاوتفردیوآشکاربایکادیگردارنادوبارخالف

بهاندازۀطبیعینقاشیشده
اندامهایخشکوصورتهاییکساندرکارعبداهللخان،هرپیکرچهرۀمنحصاربهفاردیدارد.
درهمانزمان،ابوالحسنخان۱28۳-۱22۹قمصورسازینسخۀخطایهزارویاکشابرادر
ششجلدومشتملبر۱۱۳4صفحهتصویرباهمکاریشاگردانشبهانجاامرسااند.اودرایان
نفرنقاشبود،امابیشترطراحیهایاصلیوتعدادی

پروژۀعظی ،دررأسگروهیمرکباز۳4
ازنقاشیهایپایانیافتۀآنراخاودتصویرساازیوکامالکاردهاسات.اوعالقاهمنادباههنار

مطالعۀتطبیقینقاشیپیکرنگاریازناصرالدینشاهدرابتداوانتهایدورهقاجار 6۱

پیکرنگاریبودوازاینهنربرایروزنامۀهفتگیرسمیدولتعلیهایراندردهۀ۱85۰/۱267
مو۱86۰/۱267مبهرهگرفت.ایننقاشیهامجموعهایازتصاویرازشاهزادگان،سیاستمداران
ودرباریانبود.ایننسخۀمصورنمایانگرآخرینکوششهایاوبرایحفظنقاشیایرانایاسات
(رابینسون .)۹۱:۱۳76،
همچنیناوبهدستورناصرالدینشاهمسئولیتچا روزنامۀدولتعلیاهایارانراباهعهاده
گرفتوبرایهرشمارۀاینروزنامهتصاویریازدرباریانووقایعجااریراتهیاهوچاا کارد.
انتشارایننشریهسرآغازحرکتیدرهنرپیکرنگاریدربااریایاراندرقارنسایزده هجاری
قمریبودکهطیآن،هنریکهتاآنزمانبهحوزۀدرباراختصاصداشت،بهشکلفزاینادهای
خان،بهکارگیرینوعیرئالیسا 


تریندستاوردهایابوالحسن
بهمیانمردمراهیافت.یکیازمه 
روانشناختیدرهنرپیکرنگاریدرباریبود؛خصوصایتیکاهاحتمااالًبااتأثیرپاذیریازهنار
عکاسیبهوجودآمدهبود(خلیلی.)4۱-4۰:۱۳82،نوآوریابوالحسنخانغفااریدرایانهنار
رونمود.اودرشبیهسازیونمایشخصوصیاتظاهری،نمایشحاالتوشخصیتافراد،نهایت
دقتومهارترابهکارمیبردوشاگردانشازجملهبهرامکرمانشاهیوبسیاریازنقاشانبعدی
نیزبهادامۀراهاوپرداختند،ولیدرمقابلاوموفقیتینداشتند.اوازنخستینهنرمندانیاسات
کهبهموضوعهایاجتماعیتوجهنشانداد،اگرچهبیشتریکهنرمندپیکارنگااردربااریباود.
پسازصنیع الملک،تعدادیازجوانانایرانیبرایهنرآماوزیباهاروپاارفتناد.علایاکبرخاان
مزینالدوله(۱۳۱2-۱22۳ق)وعبدالمطلبمستشار(تولاد ۱278-ق)ازایانجملاهبودناد.
مزین الدولهدرمدرسۀهنرهایزیبادرپاریسآموزشدید.پسازبازگشاتباهایاراندرساال
شاهدرسنقاشیوفرانسهمیداد.درهمانزمانتأسایسنقاشای


ق،مدتیبهناصرالدین
۱285
دردارالفنونراآغازکرد.اوهمچنینمعل موسیقیعلمیوازنخستینبنیانگاذارانتئااتردر
ایرانبود.مزینالدولهکهدراسلوبرنگوروغنمهارتیافتهبود،عمادتاًباهنقاشایمنظارهو
گلمیپرداخت،ولیدرچهارهنگااریباااسالوبپاردازنیازدساتداشات.عبادالمطلبابتادا
قلمداننگاریمیکرد.سپسبهنقاشیآبرنگورناگروغانرویآوردوموضاوعغالابآثاارش
منظرهبود.اوپسازهنرآموزیدراروپا،بهعنوانکارشناسادارۀپستمشغولبهکاارشاد.باا
تأسیسدارالفنون(۱268ق )امکانبیشتریبرایآشناییایرانیانبااصولعلمیهناراروپاایی
فراه شد.ابوترابغفاری(۱28۰یا۱۳۰7-۱28۹ق)،اسماعیلجالیر(اواخرسدۀ۱۳اوایالو
سدۀ۱4ق)،علیاکبرمصور(مجسمهسازدربارناصرالدینشااه،سادۀ۱۳ق)و(محمادغفااری
۱224یا ۱۳۱۹-۱226ش)ازجملهکسانیبودندکهدردارالفنونآموزشدیدناد.اباوترابدر
هایعکسگوناهای

شبیهسازیاستادبودوبامهارتیکهدرچا سنگیبهدستآورد،تکچهره
ازدرباریاندورۀناصریرادرروزنامۀشرفچا میکارد(فریاه.)2۳۰:۱۳74،اباوتراببارای
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طراحیازچهرۀشخصیتهایخارجیازعکسآنهااستفادهمیکرد.اودرشبیهساازیبسایار
ظریفبانقطهپردازیوهاشورهایبافتدارکاارمایکارد.آثاارطراحایمیارزااباوترابسابک
محمدغفاریملقببه(کمالالملک)بایشازهارنقااش

واقعگرایانهدارد(پورثانی.)4۰:۱۳۹8،
اوبرزمینۀهنریکهمزینالدولهودیگارانسااخته

گرایانهعالقهمندبود.


دیگریبهنقاشیواقع
بودند،توانستنوعیهنرآکادمیکرادردربارناصرالدینشاهتثبیتکند.اینهنریبودکاهدر
آکادمیهایاروپابهعنوانمیراثاستادانرنسانسوباروکمعرفیمیشد.درسدۀنوزده فقاط
نقاشیموردقبولوتأییدمحافلرسمیاروپاواقعمیشدکهبتواندتصویریدقیقوعکسگونه
ازواقعیتعینیارائهدهد.دراینسبکطبیعتگرایایجااییبارایتفسایرازواقعیاتوجاود
نداشت.محمدغفاریازهمانابتداشیفتۀچنینهنریشدوبههمینسببنیزبیشازساایر
معاصرانشدراینجهتکوشیدوهموارهخودراپیرواستادانیمانندرافائال(۱52۰-۱48۳م)
ورامبراناات(۱66۹-۱6۰6م)ماایدانساات.محماادغفاااریهنرآمااوزیرادراواننوجااوانیدر
دارالفنونوزیرنظرعلیاکبرخانمزینالدولهآغازکارد.ناصارالدینشااههنگاامبازدیادازایان
مدرسااه،کااااراوراپساااندید(پاکبااااز.)۱7۳-۱5۰:۱۳7۹،اودردارالفناااونازرویعکاااس
اعتضادالسلطنهنقاشیکردکهآنتصویرموردتوجهشاهقرارگرفتوبهزودیبهاوکارگاهیدر

شمسالعمارهدادودرسال۱28۹ه.قبهاولقبنقاشباشیدرباروپیشخدمتحضورهمایونی
دادند.اوبهعنواننقاشباشیومه ترینهنرمناددرباارناصارالدینشااه،دردورۀدومسالطنت
انتخابشدودرخاطراتخوددراینبارهچنیننوشتهاست...«:کاهشااهاجاازۀنقاشایتماام
تصاویرشرابهمنداد »...وایناعترافیبودبهاینکهسفارشنقاشیهنرمنداندیگرپاسازاو
تمامشد.بنابهگفتۀکمالالملکبسیاریازنقاشیهایاوبراسااسعکاسکاارشادهاسات.او
تحتفرمانویژهورسمیشاهدرزمینۀنقاشیازاوفعالیتمیکردهاست.درتصاویر()6-5باه

نظرمیرسدکمال الملکبراینقاشیازعکساستفادهکاردهباشاد؛زیارادربسایاریازماوارد
برایدقتدرنقاشیهایخودبهعکساتکااداشات(.رابای)7۱:۱۹۹8،تصااویر2و۳نموناۀ
نقاشیهایدورۀابتداییازناصرالدینشاهجواناستکهمتأثرازنقاشیایرانیودورۀاولقاجار
وبهقل صنیعالملکغفاریاست.تصاویر5و6نقاشیپیکارنگااریازناصارالدینشااهدردورۀ
انتهاییقاجاراست.هردواثرهمچنانکهمشخصاست،متأثرازهنرعکاسیبودهاسات،ولای
درنقاشیدورۀابتدایی،ویژگیهایتصویریهنرایاران،نقاوشایرانایوپیکارۀآرماانیدیاده
میشودکهدردورۀدوموانتهاییقاجارایننوعنقاشیجایخودراباهنقاشایعکاسگوناهو
گرایانهصرفدادهاستونقوشوجزئیاتحذفمیشود .


طبیعت
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تصویر  .2ناصرالدینشاه قاجار ،آبرنگ روی کاغذ 1270 ،ق ،ابوالحسن غفاری ،موزۀ لوور بخش اسالمی ؛ منبع:
ذکا85 :1382 ،





تصویر  .3عکس از ناصرالدینشاه ،عکاس ناشناس در

تصویر  .4نقاشی از ناصرالدینشاه ،هنرمند احتماالً

برخی منابع احتماالً فرانس کارلیان ( 1296ق) ذکر شده

صناعالملک 29/8×19/2،موزۀ لوور

است؛ منبع :استاین57 :1368 ،

منبع :رابی و همکاران263 :1998 ،







تصویر  .5ناصرالدینشاه ،نقاشی از عکس ،کمالالملک،

تصویر  .6ناصرالدینشاه ،نقاشی از عکس ،کمالالملک،

رنگروغن روی بوم  ،105×165نوشتۀ خانزاده محمد

رنگروغن روی بوم ،82×120 ،موزۀ هنرهای معاصر

غفاری نقاشباشی پیشخدمت حضور همایونی ،مجموعۀ

تهران ،نوشتۀ خانزاده محمد غفاری نقاشباشی

خصوصی 1307 ،ش

پیشخدمت حضور همایونی 1309 ،ش؛ منبع :رابی،

منبع :رابی127 :1998 ،

126 :1998

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۰شمارهپیاپی،2۰پاییزوزمستان۱۳۹۹


پژوهش
64

شاهجوانبهوسیلۀیکعکاسناشناس(احتمااالًکارلیاان)


عکسیازناصرالدین
درتصویر.۳
دیدهمیشودکهبهعنواننمونهایبراینقاشیآبرنگازآناستفادهشدهاست.ترکیابعناصار
غربیوایرانیدرلباسهاواطرافپیکردیدهمیشود.عکسونقاشیناصارالدینشااهجاوانرا
نشانمی دهدکهلباسزیباوبلندیازجنسترمهوکتیخزبهسبکاروپاییوشلوارپشامی
پوشیدهاست.اوشمشیردردستداردوکالهپوستیبرسرگذاشتهاساتکاهبااالیآنکا و
مانندنیمۀدورۀقاجارباپروشاخهایجواهر(جقه)تزیینشدهوبهیکصندلیاروپاییباریک
تکیهکردهاستومستقی بهدوربینمینگرد (رابیواختیار .)262:۱۹۹8،
درهردونقاشیازناصرالدینشاه،اوباصندلیتصویرشدهاست.درتصااویراولشااهکناار

صندلیایستادهودرتصاویردومکهرویصندلینشستهاسات،تغییاراتشاگرفیدرچهارهو
نقاشیاودیدهمیشود.درتصویراول،شاهکنارصندلیایستادهاستوشاایدتعبیاریازآغااز
سلطنتویباشد،ولیدردوتصویردوماثرکمالالملک،شاهبرصندلینشستهولباسیسااده
بدوننقشباکالهقاجاریسادهبدونحواصیلوقباۀجاواهرداردکاهفقاطباانقاششایرو
خورشیدیطالییتزیینشدهاست.ناصرالدینشاهلباسسادهتیرهوبدونتزیینبرتانکارده
استکهتنهاتزیینآن،کمربندجواهرنشاانمحمدشااهاساتکاهاکناوندرماوزۀجاواهرات
شدهبرایشاهمدالیونقلبمانندشامایلحضارتعلای


شودوفقطجواهراستفاده
نگهداریمی
(ع)است.تنهاتزیینلباسوشلوارشاه،خطقرمزیاستکهدرلباساودیدهمیشود.دراین
نقاشی،شاهرویصندلینشستهاستوباآرامشبهمخاطبماینگارد.ساالهااازسالطنتاو
گذشتهواوازآرامشوثباتدرسلطنتبرخورداراست.علتاینکهچراکمالالملکباهفاصالۀ

دوسال( ۱۳۰۹-۱۳۰7ش)ازایننقاشیدوبارکارکردهاست،برایمامشخصنیست،امایک
نکتهدرامضایاواهمیتداردوآناینکهاودوباربهلقبخودپیشخدمتحضوراشاارهکارده
استکهبرحضوردائ اودرنزدشاهاشارهداردولقبیباالترازنقاشباشیدرباریاستکهباه
آنمفتخرشدهاست.فضایاطرافنقاشی،سادهکارشدهاستکاهتمرکازبارساوژۀاصالیو
مرکزیتصویریعنیپیکرۀشاهاست.درمقایسۀتطبیقایدونقاشای،دیادگاهصانیعالملاکو
کمالالملکدرابتداوانتهایهنردورانناصریبهصورتآشکاردیدهمیشود.اساتفادهازهنار
ایرانیواصالتنقوشدراثرصنیعالملکوواقعگرایی،تمایلعکسگونهوپرداختنبهواقعیات
درچهرهشاه،جداشدنازهنرایرانیوحذفنقوش،تأثیرپذیریازعکاسیدرجزئیااتوهنار
اروپاااییدراثاارکمااالالملااک،تأثیرپااذیریازعکاساایدرآثااارمیاارزاابوالحساانخااانغفاااری
هوشمندانهتراست.درنقاشیصنیعالملکباوجوداینکهکاهنقاشایازرویعکاسکاارشاده
است،فضاینقاشی،متأثرازهنرنقاشیایرانیاست،ولیدراثرکمالالملکفضاینقاشیمتأثر
ازعکاسیوهنرطبیعتگراییغربیاستواینتفاوتدیدگاهدوهنرمندازخاندانغفااریدر
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فضاینقاشیایراندردورۀناصریقاجاردرابتداوانتهاایسالطنتناصارالدینشااهقاجاارباه
چش میخورد.دراثرصنیعالملک،چهارۀشااهآرماانیودرچهارۀکماالالملاکچهارۀشااه
واقع گرایانهاست.درهردونقاشی،شاهبهدوربینخیرهشدهومانندعکسیکهدریاکلحظاه
ثبتشده،نقاشیشدهاست،ولیفضاینقاشیمتفاوتاست .

مطالعۀ ویژگیهای هنر پیکرنگاری درباری دورۀ ناصرالدینشاه
دردومیندورۀ هنریقاجار،ثباتهنریبیشترازتکاملآنموردنظربود.درنقاشیایندوره،
سبکوموضوعباتأثیرپذیریازهنراروپاییتغییرکرد.ویژگیاصالیپیکارنگااریایاندوران،
اییبیشترازدورۀقبلبود.درابتدایایندوران،درهنرنقاشیزمانناصرالدینشاهتقلید

بعدگر
آگاهانهودردورۀدومناصری،غربگراییبیهویتدرنقاشیدیدهمیشود.عالقۀشااهودرباار
بههنرتقلیدگرایانۀاروپایی،تأثیراتخودرابرهنرپیکرنگاریدرباریبرجایگذاشتوگرایش
هابیشتردربدنمشخصشدوازآرمانگراییانتزاعای

آنبهشبیهسازیبیشترشد.حج پیکر
دورۀابتداییقاجارفاصلهگرفت.پرسپکتیودردورۀابتداییکمترودردورۀدومبیشاترمادنظر
هنرمندانقرارگرفت.استفادهازدورنماسازینقاشیدرپسزمینه،بهرهگیریافراطیازعناصار
تزئینیواستفادهازاشیاازویژگیهایایننوعنقاشیهادردورۀاولبودکاهدردورانناصاری
سمتافولرفت(پنجهباشی .)5۱7:۱۳۹6،


به
درهنرایندوران،بهانسانبهعنوانموضوعاصلیبحثوبهشبیهسازیبااتأثیرپاذیریاز
هنرنقاشیاروپاییتوجهشاد.بازرصنمااییونماایششاکوهوقادرت،ازویژگایهاایاصالی
پیکر نگاریایندورانبود.پرسپکتیوموردتوجهقرارگرفت.دررنگبندیازرنگمایههایگارم
اساتفادهشادوامضااایآثاارنقاشایعمومیااتیافات(آژناد.)82۳:۱۳۹2،دردورانناصااری،
معیارهایزیباییشناسیکهمتأثرازنقاشیدورانهایقبلایرانبود،درشیوۀسنتیواروپاایی
تلفیقشدونوعینقاشیشکلگرفتکاهکاامالًایرانایباود(کانباای.)۱26:۱۳82،درایان
دوران،تکپیکرهایزیادیازناصرالدینشاهکشیدهشدهاستکهنشانمیدهدسلیقهومعیاار
هنررنگوبویاروپاییگرفتهاست.دردوراناولودومدورانناصاری،پیکاردرنقاشایهاااز
لحاظنوعایستادن،آرایشلباس،مووریشمتفاوتتصویرشدهاست.عمادۀمشخصااتهنار
ایندوراندردورۀاولباتأثیرپذیریازصنیعالملکغفاریعبارتاستاز.۱:ترکیببندیهای
قویودرخشان؛.2استفادهازعناصرعمودیوافقیدرتصویر؛.۳اساتفادهازپاسزمیناههاای
معماری؛.4سایهپردازیهایمختصردرچهرهولباسافاراد؛.5اساتفادۀفاراوانازنقاشهاای
ایرانیوبتهجقهواسلیمیدرلباسهابرایایرانینشاندادنرنگگزینیهایمدرنودرخشاان
باتلطیفرنگهایطیفگرم .
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درایندوران،سبکنقاشیقاجارمنسج استوبادقتبخاشهااییازهناراروپااراکاه
موردنیازتصویراست،انتخابوبهگونهایچش نوازبایکدیگرترکیبمیکناد.درایانمرحلاه،
نقاشیپیکر نگاریدرباری،هنوزاصالت،استفادهازنقوشایرانیدرتصویروریشاههاایخاطو
نقشدورانقبالازقاجااررادرخاودحفاظکاردهاسات.درپیکارهاایایاندوران،ارزیاابی
روانشناختیدرپیکرنگارینیزکهباآثارصنیعالملکآغازمیشود،موردتوجهاست.مجموعاۀ
درخشانسیاهقل هایاوازشاهودرباریانازنمونههایبارزاسات.هناردورانابتاداییناصاری
یعنیدورانمیرزاابوالحسنخانغفاری(صنیعالملک)(۱28۳-۱22۹ق)ازنظرکیفیتهناری
باالترازپیکر نگاریدورۀپیشبودودارایویژگیوهویتمستقلبودکهدردوراندومقاجاار،
ش)متأسفانهبهمارورزمااناز

یعنیدورانمحمدغفاری(کمالالملک)(۱224یا۱۳۱۹-۱226

الملکارزشهایتصاویری


یعنیصنیع
نگاریدورۀناصرالدینشاهدردوراناول


دسترفت.پیکر
شاهراباتغییراتیروبهبهبودادامهدادوناصرالدینشاهوحمایاتاواز

پیکرنگاریدورۀفتحعلی
هنردردورانطوالنیسلطنتشدرتقویتاینشیوۀهنریسه بسزاییداشت .
آغازبهکارسهمدرسۀهنریدارالصانایع،دارالفناونوصانایعمساتظرفهنقاشمهمایدر
نگاریدرباریداشت.دردورۀاول،بیانهنریتصویرنقاشیدرکنارنشاندادن

تثبیتهنرپیکر
تجمالتوتزئیناتدرباری،واقعگراییاندکیدرتصاویررانشاانمایداد.درایاندورانمانناد

دورۀاولقاجاریعنیفتحعلیشاه(۱2۱۳-۱۱76هجریقمری)تکپیکرنگااریهاایزیاادیاز
ناصرالدین شاهنقاشایشادکاهساهویژگایتصاویرییعنایساهبعادنماایی،ساایهروشانو
حج  پردازیدرآنرعایتشدواهمیتبیشترییافت.همچنینبهشباهتسازیوواقعگرایای
درعینایرانی بودن،درنقاشیتوجهبیشتریصورتگرفت.ایاناماردردورانمحمادغفااری
بهسمتغربگراییصرفرفت،ریشههایهنرایرانیراحذفکردوارزشبیشتریبارایهنار
اروپاییایجادکرد.بهمرورنقشونگارایرانایدرلبااسوفضاایمعمااریحاذفومعیارهاای
زیباییشناسیاروپاییبرنقاشیحاک شد .


عکاسی و تأثیر آن بر نقاشی پیکرنگاری درباری دورۀ قاجار
ورودوروا جعکاسیدردورۀقاجارآنقدربااهمیتباودکاهرویلوحاۀحجااریپایاۀمجسامۀ
ناصرالدین شاهدرباغشاه،ضمنشر اجماالیکارهاایعصارناصاری،ظهاوروصانعتعکاس
یادآوریشدهاست.افضلالملکمتنایننوشاتهراچناینشار دادهاسات«:درساالصادم
سلطنتقاجاریهوچهل سلطنتناصرالدینشاهقاجار،کارهنروصنایعباالگرفتوآثاربازرص
بهظهوررسید؛ازجملهمسافرتبهعراقعربوفرنگستانوطالکردنگنبدمطهرعسگریینو
حضرتعبدالعظی (ع)ودایرشدنخطوطتلگرافباهتماامایارانوظهاوروصانعتعکاسو
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تکمیلآنوادارۀپستومریضخانهوضارابخانهوافتتاا نموناۀراهآهانوتأسایسمدرساۀ
نظامیهوچراغ گازوبرقیهوتکمیالصانعتتاو وتفناگوآالتحربیاهواحاداثباغااتو
خیابانهاوبناهایعالیهوساختنراههایصعبالعبورووسعتشهردارالخالفهتهارانو...ایان
دینشااهدرسافرهایمتعادد
مجسمهبهیادگاربرقرارشد.هفت محارمالحارام».۱۳۰6ناصارال 
داخلیوخارجیبهعکسبرداریتوجهخاصایداشاتواگارعکاسااندرباارهماراهشبودناد،
کارهایآنانرامیدید.درسفرنامههاونوشتههااشاراتیبهاینموضوعشدهاست؛ازجملاهدر
عکاسباشیچندصفحهعکسخوبدرحضور

سفرنامۀعتبات،درسال۱287قنوشتهاست«:
ماانداخت.عکاسباشیازکالسکههایدیوانیکیراگرفته؛اتاقتاریکمتحرکساخته؛اسباب
عکسرادرهمینکالسکهجادادهاست.پیرمردشیمیه باعکاسباشیبود»(منظومۀمیارزا
باشیآمدشیشههایعکسرا


رجبهمدان،عکاس
کاظ شیمیمعل دارالفنون)«.سهشنبه۱5
همینجاانداختهبودآورددیدم».یکشنبه2۰،رجب«:عکاسباشیقصابۀساعدآبادراانداختاه
بود،آورددیدم»(افشار.)۳5-۳4:۱۹۹2،ناصرالدینشاههنردوستبودوبههرپدیادۀاروپاایی
بهویژههنرهایتجسمیوعکاسیتوجهویژهداشت.اودرتهرانمدرساۀدارالفناونراتأسایس
کردو معلمانیبرایآموزشجوانانکشورازجملهعکاسیازاروپادعوتکارد.خاودشااهنیاز
عکاستواناییبودوعکسهایبسایاریازخاودباهجاایگذاشات.تاأثیرعکاسایبارنقاشای
پیکرنگاریدورانقاجارامریقابلتوجهاست؛برایمثالمیتواندرنقاشیخانزاداساماعیلاز
ناصرالدینشاه،اینتأثیررامشاهدهکرد.تصویر7شاهراباهمانکتینشااندادهاساتکاهدر
عکسیازهماندورهدیدهمیشود.درایننگاره،نقوشزینتیلباسباههماانظرافاتنقاوش

قالیبهتصویردرآمده اند.چهرۀشاهدراینتصاویرچهارۀآرماانینیسات،بلکاهانساانیاسات
(کنبای.)۱25:۱۳82،دانشآموزاندارالفنونبرایبهبودمهارتهایعکاسیخودبااحمایات
توانستندبهاروپاسفرکنندوپسازاتمامآموزشهاا،باااحتارامخاودرا«مهنادس»

دولتمی
مینامیدند.موفقترینآنهاعکاسدربارییاعکاسباشینامیدهوبهاینلقبمفتخرمایشاد؛
بنابرایندراندکمدتی،عکاسیشروعبهرقابتباهنارنقاشایکارد.عکاسایدرابتاداابازاری
کمکیبرایاستفادهدرنقاشیپیکرنگاریومنظرهسازیبود«.ازهنرعکاسیبرایثبتپیکارۀ
دربایانقاجاراستفادهمیشدوکیفیتخوبآنبرایتکمیلهنرپیکرنگااریکاههناوزتماام
نشدهبود،استفادهشدهاست»(دیباواختیار .)262:۱۹۹8،
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تصویر  .7ناصرالدینشاه در  22سالگی 1270 ،ق ،نقاش :خانزاد اسماعیل
منبع :قاضیها225 :1394 ،

شودعکاسیبرنقاشیپیکرنگاریدرباریتأثیرگذاربوده


باتوجهبهاینموارد،مشخصمی
است.عکسوعکاسیازسال ۱844/۱26۰مبهایراندورۀقاجارواردشدهبود،امادرابتدا
متولیان آن اروپاییان بودند .نخستین عکاسان ایرانی در دهۀ  ۱87۰/۱287م به فعالیت
ممینویسد«:از
پرداختند؛برایمثالاعتمادالسلطنه( ۱25۹-۱222ق)درسال  ۱886/۱۳۰۳
وقتی که صنعت عکس ظهور یافته به صنعت تصویر خدمتی خطیر کرده .دورنماسازی و
روشنوبهکاربردنقانونتناسبوسایرنکاتاینفن،همهازعکس


کشیووانمودسایه

شبیه
تأهلیافتوتکمیلپذیرفت».همچنیناعتضادالسلطنهدراکسیرالتواریخبهسال۱844/۱26۰
ممینویسد«:فنجدیدالتأسیسعکاسینوعیازنقاشیاست».دراینزمانواژۀعکسفارسی

رۀصفویبهنوعیازفنوننقاشیرویکاغذبود،برایفتوگرافیفرنگیبهکاررفت.با

کهازدو
اینکه سایر نقاشان فقط رتوش عکسها را انجام میدادند یا آنها را رنگی میکردند ،میرزا
ق)خودعکاسیحرفهایبود.نقاشی

مهدیخانمصورالملک(اواخرقرن -۱۳اوایلقرن ۱4

بهشدتبهعکا سیوابستهشدواصوالًمدتنشستنافرادمدلدربرابرنقاشکاهشپیداکرد.

پیکرهای نقاشیشده مانند عکس نیمۀ دوم سدۀ نوزده از این نظر جالبتوجه است که

نقاشیها میتوانند با همان عکسها مقایسه شوند (بلور .)26 :۱۳8۱ ،عکاسی این امکان را

وجودبیاورند.بدینترتیبدراولینمراکز

گرایانه 
ایبه


وانندآثارواقع
فراه میکردکهنقاشانبت
آموزش نقاشی از این هنر استفاده شد .هدف اصلی ،تربیت شاگردانی بود که اصول و قواعد
نقاشیواقع گرایانهرایادبگیرند؛بنابراینشاگردانازتصاویراستادانرنسانساروپاوهمچنین
فیوآثارعکاسیکپیمیکردند(اختیار.)۱6۱-۱6۰:2۰۰۱،عالوهبرتأثیرات

ازآثارلیتوگرا
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روشناجسام،نقاشانازعکاسیبراینقاشیهایخود


عکاسیدرنقاشی،دورنماسازیوسایه
استفادهمیکردند(افشارمهاجر.)۱45:۱۳۹۱،استفادهازعکاسیتحولیچشمگیردرنقاشی

واسطهبهتصویرمیکشید،بعدهاجایهنر

قعیترابیک وکاستوبی

بهوجودآورد.عکسکهوا

نقاشیپیکرنگاریراگرفتوبرایدرباریانبهضرورتتبدیلشد(آژند.)82۳:۱۳۹2،

هایپیکرنگاریایندوران،نقاشیرویعکساستکه

ازدیگرمواردتأثیرگذاربرنقاشی
بهعنوان تکنیکی جدید در دورۀ قاجار استفاده میشد .ردپای نخستین کاربردهای تکنیک و

زیباییشناسی اروپایی در عکاسی ایران را میتوان در آلبومخانۀ کاو گلستان مشاهده کرد.

سازیوارائۀعکس،نحوۀحالتدادنیا«پزه»۱


هایزیبایی

ها،تکنیک

آمیزیدستیعکس

رنگ
بندیهای حاصل از تجربههای یک عکاس حرفهای
به اشخاص موردعکسبرداری و ترکیب 
توانبهعنوانتأثیراتکارلوئیجیمونتابونهعکاسایتالیایی


اروپاییازجملهمواردیاستکهمی
(   ۱877-م)برعکاسانایرانیاستکهچهارسالدرایرانبهعکاسیوآموزشآنپرداخت.
هاپیشازعکسهای


تهیۀآن
هاییکهبهروشدستیرنگآمیزیشدهوتاریخ


تاکنونعکس
ق)،درآلبومخانۀکاوگلستاندیدهنشده

شدهبهوسیلۀمونتابونهباشد( ۱862م ۱27۹/


تهیه
است .کهنترین عکسی که تاکنون در میان عکسهای آلبومخانۀ کاو گلستان بهصورت
رنگآمیزی دستی یافت شده است ،عکسی مربوط به سال  ۱86۳/۱28۰م است که آقارضا

موجوداست.اینعکسناشیانهرنگآمیزیشدهوبدین

عکاسباشیانداختهودرآلبوم 28

اینموضوعمیتواند

باشی،اواخرجمادیالثانی».8۰


صورتمحققپسروالیفراش
شر است«:
پیشینۀ عکاسی رنگی و روند دگرگونی آن در ایران باشد .در زمینۀ عکاسی پیکر نیز در
شودکهدرتاریخعکاسیایرانبیسابقهبوده


ایمشاهدهمی
تابونهروشهایتازه

عکسهایمون

زمینههایسادۀتیره
ویژهشخصشاهبانماینزدیکوپس 


هاییکهبه
است.نحوۀارائۀتک 
پیکر

هامحونماییبهروشدستیرنگآمیزیشدهاست،آغازی


یاروشن،عکسبرداریوبرخیازآن
هایبعدشدهاست(طهماسبپور،


هادرسال

گونهعکس

ریعکاسانایرانیازاین
برایالگوبردا
 .)5۰-4۹:۱۳85
اینمواردنشانمیدهدتأثیراتعکاسیدرنقاشیپیکرنگاری،دردوراندومقاجارکهایان
بحثاست.درنقاشیپیکرنگاریایندوراننیزه ک کا ایان

تأثیرپذیریبیشترمیشود،قابل
ژستهاوعالیق،خود رابهنقاشااندرباارتحمیالکاردودرآثاارنقاشایمشااهدهشاد.ایان
تغییرات،ک ک سبکنقاشیدورانناصریراتغییاردادودرسارازیریغاربگرایایاناداخت.
نقاشیهاییازشاهوجودداردکهنسخۀعکاسیشدۀآنها موجاوداسات.ایانماواردنشاان
1. Pose
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میدهدشاهدرمواردیدوستداشتهاستازعکسچهرۀخود،نقاشینیازداشاتهباشادوباه
ایندوهنربهیکاندازهاهمیتدادهاست.بهاینترتیب،نوعارتباطایاندوهنارنیازبارماا
آشکارمیشود.همچنینزمینهوژستهاواشیاییمانندصندلیکهبرایعکاسیدرایندوران
تحتتأثیرغربیانبهایرانواردشدهبود،الگویکارنقاشانقرارگرفات.عاالوهبارشامارزیااد
عکسهاییکهدرآنهاناصرالدینشاهرویصندلیدیدهمیشود،نقاشیهایبسایاریها اورا
دراینوضعیتتصویرکردهاند.نقاشانیمانندمحمداصفهانی،بهارامکرمانشااهی،محمدحسان

افشارارومی،صنیعالملکوکمالالملکهنرمندانیهستندکهازسلطانصاحبقراننشستهبر
صندلینقاشیکشیدهاند .

هاییازمحمدشاه،پدرناصرالدینشاه،بههمینگونهرویصندلیتصویر


یشازاین،پرتره
پ
هایپیکرنگاریدورۀاولناصری

شدهبود(دلزنده.)25:۱۳۹5،تصاویر 7تا ۹نمونۀنقاشی

هاچهرهولباسونقوش،ایرانیترازدوراندوماست .

است.درایننقاشی





تصویر  .8پرترۀ ناصرالدینشاه ،کاغذ ،آبرنگ،

تصویر  .9ناصرالدینشاه روی صندلی اروپایی،

 1855م ،نقاش محمد اصفهانی ،موزۀ آرمیتاژ،

بهرام کرمانشاهی 1274 ،ق ،رنگروغن روی

شمارۀ 665

کاغذ ،بخش اسالمی موزۀ لوور

منبع :آدامووا282 :1386 ،

منبع :دیبا و اختیار245 :1998 ،

مطالعۀ تحلیلی دوران اول چهرۀ ناصرالدینشاه در دوران اول
رسدنقاشیازناصرالدینشاهدردوراناولسالطنتاوبسایارتحاتتاأثیرمعیارهاای


نظرمی
به
هاینقشدار


ایقاجاربودهوشاهبالباس
زیباییشناسینقاشیایرانیدردورههایگذشتهوابتد
یاتزئیناتخزدارایرانیوبیشترالغروباچهارهایآرماانیتصاویرشادهاسات.اگاردوراناول
سلطنت(۱26۰-۱227ق)راآغازتأثیرپذیریازعکاسیبدانی ،تصاویرناصرالدینشاهدردوران
ولیعهدیبسیاررمانتیکوشاعرانهنقاشیشدهاند.درتصاویرایندوران،آناعتمادبهنفسیکاه
درناصرالدینشاهدردورۀدوموپسازاولینسفربهفرنگ(۱2۹۰ه.ق)اتفاقمیافتاد،وجاود

مطالعۀتطبیقینقاشیپیکرنگاریازناصرالدینشاهدرابتداوانتهایدورهقاجار 7۱

پیکربانگاهخاصوخیرهبهروبهرو(احتماالًدوربین)تصویرشده

ندارد.شاهبیشتربهصورتتک
است.تصاویر۱۰و۱۱ناصرالدینشاهرادردورۀاولسلطنتشنشانمیدهد.اوایستادهیاروی
صندلینشستهوفضایاطرافاوبرایتأکیدبیشتربرپیکرۀشاهبافضایخالیوبدوننقاشو
نگارتصویرشدهاست.شاهالغروجوانودارایریشوسبیلاست.دردوراندومریشحاذف
میشاودوفقاطسابیلهاایمعاروفناصاریبااقیمایمانادوویژگایتعریافشادهایبارای
ناصرالدینشاهمیشود.موهایشاهبلنداستواززیرکالهآسترخانمخملاوبیرونآمدهاست.
دردورانانتهاییموهاک ک کوتاهوبهشیوۀاروپاییمنظ تصویرمیشود.لبااسشااهها در
کتهایبلندیبهتنداردکهتازاناو
ایندوران،لباسایرانیباکتپوستخزومخملاستو 
بامخملوترمۀپرنقشونگاردیادهمایشاود.رویکاالههاایاودرنقاشایهااازپارحواصایل
جواهرنشان(نشانیازیمنوخوشبختی)دیدهمیشود.مه ترینویژگیچهارۀناصارالدینشااه

دردوراناولسلطنتاوایرانیبودنوآرمانگراییاستکهتأثیرنقاشیایرانیدردورانصفوی
تاقاجاراست.چهرۀاودرایننقاشیهاباابروانخیلیپیوسته،بینیعقابی،چش هاایخماارو

باتهریشکوتاهوسبیلپردیدهمیشود.لباسهایایرانیوفضایاطرافپیکربانقوشایرانای
کارشدهاستکهنمایانگرتأثیراتفضاینقاشایدورانفتحعلایشااهومحمدشااهاسات.ایان
تأثیراتبهمرورک میشودوجایخودراباهفضاایخاالیمایدهاد.شااهدردورانابتادایی
سلطنت،درفضاهایغیرواقعیورؤیاییمانندقرارگرفتنصندلیرویابرهاا(ماننادتصاویر)2
ترمیدهاد.شخصایت

دیدهمیشود،امابهمروراینفضاجایخودرابهفضاهایواقعیوز 
مینی
شودوازاغراقهاایبایشازحادکاساتهمایشاود.در

شاهبهفضایانسانیزمینینزدیکترمی
نظرمیرسدنمادی


شاهدستکشبهدستداردکهبه

بیشترتصاویردورۀاولحکومت،ناصرالدین
جمعبندیشدهاست .
ازتجددبودهاست.اینموارددرجدول ۱

تصویر  .10ناصرالدین شاه جوان ایستاده در کنار توپ نظامی ،اثر میرزا باباحسینی ،ایران ،تهران
 1850م؛ منبع :رابی65 :1999 ،
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تصویر  .11ناصرالدینشاه و توپ نظامی و دوربین تکچشمی جواهرنشان ،منسوب به هاکوپ
اوتانیان تفلیس یا تبریز  1870-1860م ،رنگروغن روی مقوا ،موزۀ تاریخ هنر وین ،اتریش
منبع :دیبا و اختیار246-235 :1998 ،
جدول  .1مطالعۀ ویژگیهای نقاشی دورۀ اول از ناصرالدینشاه قاجار
دورۀ اول


ناصرالدینشاه


تأثیرات هنر

تأثیرات هنر

فضای

تأثیرات

ایران

غرب

تأثیرپذیریاز
نقاشیایرانی
دردورههای

قبلقاجار 
تأثیرپذیریاز
دوران
فتحعلیشاهو

محمدشاه

تأثیراتدر
دورانابتدایی
اندکوهنر
ایرانیبانقش
ونگارغالب
است

تصویر
تأکیدبر
پیکر 
استفادهاز
نقوش
ایرانیدر
لباسو
فضای
اطراف
پیکرۀشاه

عکاسی

نمونۀ تصویری

تأثیراتعکاسی
دردوران
ابتداییکمتر
استونقاشی
متأثراز
دورههایقبل

است

منبع:نگارنده 

مطالعۀ تحلیلی دوران اول چهرۀ ناصرالدینشاه در دوران دوم
رسددرنگاهشاهاعتمادبهنفسبیشتریدیدهمایشاود.ازخاامی

دردوراندومقاجاربهنظرمی
تروبااعتمادبهنفسبیشتراست.درایان


جوانیاواندکیکاستهشدهوقیافۀشاه،رسمی،جدی
تصاویر،چهرۀشاهبیشتربالباسنظامینقاشیشدهاستکهاشارهایبهقدرتنظامیشااهدر
شاهبهعکاسیوثبتواقعیتعالقهای


ایندورانوارتشایرانوقدرتمندیآناست.ناصرالدین
وافرداشتوبهنظرمیرسداینعالقهمندیرابهنقاشیه تعمی دادهوتصویریعکاسگوناه
رابهنقاشانخودسفارشدادهاست .
درایندوران،اوعکسیرابهنقاشمیدادونقاشیهمانعکاسراطلابمایکارد.دردوران

خانغفاریکهتربیتشدۀمهرعلیهنرمناددورۀ


هایمیرزاابوالحسن

ابتداییدوراندوم،درنقاشی

مطالعۀتطبیقینقاشیپیکرنگاریازناصرالدینشاهدرابتداوانتهایدورهقاجار 7۳

سزمینۀتصویردیدهمایشاود.
اولقاجاربود،خصوصیاتآرمانیوایرانیبودنونقوشایرانیدرپ 
پرسپکتیواروپایی،درنقاشیایرانیدیدهنمیشودوروحیاتایرانیدرنقاشایوفضاساازیحفاظ
الملک،استادبیبدیلایندوران،آگاهانهباوجودآموزشغربیدرایتالیاوآماوختن

میشود.صنیع
سعیکردریشههاایهنارایرانایدرهنار

پرسپکتیووسایهروشن،آنراباهنرایرانیدرآمیختو
اروپاییاوپررنگترباشد،اماپسازاو،باتغییرروندمدرسۀدارالفنونکهدربخاش

التقاطیایرانی-
قبلیبهآناشارهشد،باآموزشهنرغربدردارالفنونومنسووشدنهنرهایدساتیایرانایدر
بهعنوانمکملیبراینقاشیوتمایالوسافارششااه
اینمدرسه،نقاشیباتأثیرپذیریازعکاسی 
بهنقاشیعکسگونه،هنرایرانیبهآرامیبهفراموشیسپردهشدوکمتارماوردتوجاههنرمنادان
واقعشد.درایندوران،چهرۀناصرالدینشاهجدی،باسبیلناصریبدونریاشوتاهریاش،نگااه
خیرهومطمئنوبانشستنرسمیتررویصندلییاتخت،تحتتاأثیرژساتهاایعکاسایوباا
لباسنظامیتصویرشدهاست.حالتدستبهکمروژستهاییکهتحتتأثیرنقاشیهاایپادرش
محمدشاهدیدهمیشود،ک شدهاستوحالتبدنجنبۀرسمیومتأثرازنقاشیوعکاسایهاای
رسددردورۀدوم،نقاشیتمامقاداز

شود.بهنظر 
می


همسایگانوتابلوهاینقاشیواردشدهدیدهمی
ناصرالدینشاهکمترشدهاستوبیشترنقاشیهایسردیسگونهونی تنهازاودیدهمیشود.یکای
ازایندالیلمیتواندوجودعکسهاایبای شامارباشادکاهجاایهنارنقاشایراگرفتاهاسات.
درصورتیکهدردوراناولبیشترنقاشیهاتمامقدودراندازههایمتفاوتاست.تصاویر5تا۱2از
نمونههاینقاشیهایایندوراناست.تصویر۱2نقاشیکمالالملکدرموزۀملاکازروینموناه
عکسیاستکهدرتصویر۱۳دیدهمایشاود.ایانتأثیرپاذیرینقاشایازعکاسایدوراندومدر
جمعبندیشدهاست .
جدول 2

تصویر  .12ناصرالدینشاه اثر کمالالملک،

تصویر  .13عکس از ناصرالدینشاه ،هنرمند

 1298ق ،موزۀ ملک ،اهداکننده :عزتالملوک

ناشناس؛ نمونۀ نقاشیشدۀ تصویر  12در موزۀ

ملک (سودآور) ،شمارۀ اموال1393.000062 :

ملک از روی این عکس است

منبع :وبگاه کتابخانه و موزۀ ملی ملک

منبع :وبگاه ویکیپدیا
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جدول  .2مطالعۀ ویژگیهای نقاشی دورۀ دوم ناصرالدینشاه قاجار
دورۀ دوم

تأثیرات هنر

تأثیرات هنر

فضای

تأثیرات

قاجار

ایران

غرب

تصویر

عکاسی


الدینشاه
ناصر 


تأثیراتهنر
نقاشیایرانی
کمترشدهو
تأثیرات
اروپاییشدت
یافتهاست.

بسیارزیاداست
وکامالًفضای
نقاشیایرانی
بهسمت
طبیعتگرایی

میرود.


نمونۀ تصویری

کامالًاروپایی ،نقاشیبرای
تکمیلمتأثر
خالیازهر
ازعکاسی
نقشوساده
استوبیشتر
است.
نقاشیها

دارایعکس
مشابههستند .

منبع :نگارنده

مطالعۀ تطبیقی تغییرات چهرهنگاری از ناصرالدینشاه
مطالعااۀساایرتحااولچهاارهنگاااریازناصاارالدینشاااهنشااانماایدهااددردوراناولحکوماات
ناصرالدینشاهچهرۀشاهالغر،ایرانیومتأثرازفضاینقاشایایاراندردورههاایقبالودوران
ابتداییقاجاراست.نقاشیهابیشترتمامقدباچهرۀایرانیوفضایخاالیباانقاوشفاراواندر
کهدردوراندومسلطنت،چهرۀناصرالدینشااهازآنحالات


ت؛درحالی
لباسوسورئالیستیاس
آرمانیورمانتیکوالغرفاصلهگرفتهاستوباهسامتواقاعگرایایپایشمایرود.درنقاشای
ناصرالدینشاه،برخالففتحعلیشاهدردورانابتداییقاجار،گذرعمراحساسمیشودکهنشان
میدهداوازتفکرآرمانیوباستانیسلطنتفاصلهگرفتهوبهخصوصپسازسهسفربهاروپاا،
دیدنجهانیخارجازایران،استفادهازعواملتجاددماننادچاا ،عکاسای،روزناماهو...دارای
هاینقاشیشدهمانعکسمایشاود.


ترشدهاستواینامردرتصاویروچهره
بینشیواقعگرایانه
درمطالعۀسیرتحولچهرۀناصرالدینشاه،جداشادناوازچهارۀ

مه تریندستاوردهنرنقاشی
آرمانیورسیدنبهچهرۀانسانیوزمینیاست.دراینمسیر،حالتآرمانگرایانهوترکیابآن
باواقعگراییواستفادهازخصوصیتتزئینیهنرایرانی،درترکیاببنادیهاایایرانای-اروپاایی
گراییوواقعگرایایپایشرفتاهاسات.در


سمتطبیعت

شدهوبه
شودکهبهتدری ک 

دیدهمی
دوراندوم،ناصرالدینشاهباقیافهایرسمی،عکسگونهوواقعگرایانهبالباساروپایییااایرانای
بدونتزئیناتوباتصویریواقعیدیدهمیشود.تمرکزمانندعکاسایدرنقاشایهاایدورۀدوم

رویپیکرقراردارد.بهنظرمیرسدناصرالدینشاهدرتصاویرانتهاییدورۀعمردرپینشاندادن

قدرتآرمانی،زیباییاستعاریوایرانیبودننیستوسعیداردخودراشاهیقوی،مقتدروباا
تصویریواقعیازخودنشاندهد.پیکرنگاریازشاهفقطیکنقاشینیست،بلکهنشااندهنادۀ

مطالعۀتطبیقینقاشیپیکرنگاریازناصرالدینشاهدرابتداوانتهایدورهقاجار 75

تفکروتغییربینشناصرالدین شاهباهجهاانپیراماونیدردورانقاجااراسات.یکایازعوامال
تأثیرگذاربرنقاشیپیکرنگاریدوراندوم،استفادهازعکاسیاستکهبرایتکمیلهنرنقاشای
پیکرنگاریدرباریبهکارمی رفتهاست.ثبتتصویرپیکرۀشاهباهاوایانتغییاراترایاادآوری
میکردهاست.اواینتغییراتدرچهرۀخودراپذیرفتهومانندفتحعلیشاهاصاراریبارجاوان
نشاندادنخودباچهرهایآرمانیوجواننداشتهاسات.اونقاشایهااییازدورانمیانساالیباا
مویسفیدرانیزدرکارنامۀنقاشیپیکرنگاریدرباریرسمیخوددارد.اینموارددرجادول۳
بندیمیشود .
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میدهدهنرپیکر نگاریدرهردوزمانمتأثرازتغییراتاجتماعیونگاههنرمندانباهموضاوع
سانبازبینیمیشود .

پیکرنگاریباعواملاجتماعیدچارتغییراتونگاهبهموضوعان


نتیجهگیری
چهرۀناصرالدینشااه(۱۳۱۳-۱247ق)دردورانقاجااردرنقاشایایاندورانازابتاداتااانتهاا
بهگونهایمتفاوتتصویرشدوموضوعکاراینپژوهشقرارگرفت.درابتادایسالطنتاو،چهارۀ
شاهمنطبقبامعیارهایزیباییشناسینقاشیایرانیدردورۀصافویهتااقاجاارودردورۀانتهاایی
سلطنتچهرۀاوتحتتأثیرهنرغرب،استفادهازعکاسایبارایتکامالهنارنقاشایوتغییارات
اجتماعیورودتجددووسایلمدرنبهایران،سفرهایمتعددشاهبهاروپاقرارگرفاتوباهسامت
واقعگراییوطبیعتپردازیتغییرجهتمیدهد.موضاوعنقاشایازناصارالدینشااهموضاوعکاار
هنرمندانقاجاربوده،ولینگاهنقاشانباتوجاهباهتغییاراتشارایطاجتمااعیوسیاسایدوران
ابتداییوانتهاییدرزیباییشناسیمتحولشدهاستوتصاویرمتفاوتیازشاهرانمایشمیدهاد.
اینعواملبیانگرآناستکههنرنقاشیپیکرنگاریدورانناصاریدرنقاشایازانساانازابتاداو

انتهایسلطنت،متاأثرازتغییاراتاجتمااعیهاردورهباودهاسات.نگااههنرمنادانباهموضاوع
پیکرنگاریازشاه،دارایروندزیباییشناسیمتغیراستومسیرمتفاوتیراطیکاردهکاهماورد
تأییدشاهبودهاست.نقاشیدردورۀاولمتأثرازمعیارهایزیباییشناسینقاشیایرانایودردورۀ
دومباتغییاراتاجتمااعیوسافرهایمتعاددشااهباهاروپاا،متاأثرازمعیارهاایاروپااییبارای
زیباییشناسیقرارگرفتهوبهسمتواقعگراییتغییرجهتدادهاست.استفادهازهنارعکاسایدر
تکمیلنقاشی،بیشترینتأثیررابرنقاشیپیکرنگاریایندورانگذاشاتهاسات.شااهوانسااندر
نقاشیهایدورانابتداییداراینمایشیآرمانیاست،ولایدردورانانتهااییسالطنتباهسامت
نمایشواقعگرایانهپیشمیرود.دردورۀدوم،تمرکزنقاشیبیشتربرانسانواقعیوزمینیاسات.
نگاهآرمانیازانسانگذشتهفاصلهمیگیردوانسانسادهترازدورۀاولتصویرمیشود.تمرکزهنر
دورازجزئیاتتصویرمیشود.انسااندرنقاشای
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