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مطالعة تأثیر عکاسی بر نقاشیهای بنای صارمالدولةکرمانشاه در دورة
ناصرالدینشاه قاجار
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چکیده
بنای صارمالدوله از مهمترین بناهای قاجاری واقع در شهر تاریخی کرمانشاه است ،این بنا متعلق به
شاهزاده صارمالدوله ،فرزند ارشد عمادالدوله حاکم کرمانشاه ،است .خانة صارمالدوله عالوه بر معماری
اصیل ایرانی نقاشیهای دیواری زیبایی در اتاق پنجدری واقع در ضلع غربی دارد .این نقوش دیواری
دارای موضوعات حماسی ،عاشقانه و تزیینی هستند که در قابهایی با تزیینات فراوان و با تلفیقی از هنر
ایرانی و اروپایی تصویر شدهاند .عوامل بسیاری ازجمله عوامل اجتماعی در شکلگیری این آثار نقش
داشته است که یکی از مهمترین آنها ورود دوربین عکاسی به ایران در دورة قاجار است که بر همة
جنبههای فرهنگ و اجتماعی و هنری دورة ناصری تأثیرگذار بوده است .هدف پژوهش حاضر مطالعة
تأثیر عکاسی بر نقاشی دورة قاجار بهعنوان پدیدهای اجتماعی و مطالعة تأثیر آن بر نقاشیهای بنای
صارمالدوله است .در این دوران ،عوامل اجتماعی متعددی ازجمله ارتباط ایران با اروپا ،سه سفر
ناصرالدینشاه به اروپا ،رواج روزنامههای مصور و مهمتر از همه ورود دوربین عکاسی به ایران از عمده
تحوالت فرهنگی دورة قاجار است که بر نقاشی دوران قاجار تأثیرگذار بوده است .نقاشیهای بنای
صارمالدوله متاثر از عکاسی کار شده است .این بنا دارای عکاسخانه است و دختر عماد الدوله نیز
عکاس بوده است .همة نقاشیهای دیواری اتاق در بنای صارمالدوله به سبک تلفیقی ایرانیـ اروپایی کار
شدهاند که نشان از تأثیرگرفتن از این تحوالت است برای رسیدن به هدف پژوهش،ابتدا مقوالت کلیدی
عکاسی و نقاشی پیکرهنگاری درباری قاجار مطرح شده است و سپس تأثیر عکاسی بر نقاشیهای این
دوره مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی است از روششناسی توصیفی ـ
تحلیلی و شیوة گردآوری کتابخانهای بهره گرفته است .نتایج یافتهها حاکی از آن است که عکاسی یکی از
اصلیترین مواردی است که بر هنر نقاشی پیکرهنگاری این دوران تأثیرگذار بوده است .نقاشیهای خانة
صارمالدوله نیز در قاببندی ،حالت قرار گرفتن پیکره در قاب نقاشی و استفاده از پسزمینههای عکاسی
متأثر از هنر عکاسی است.
واژههایکلیدی :قاجار ،صارمالدوله ،عکاسی ،نقاشی ،نقاشی دیواری
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مقدمه و بیان مسئله
بنای صارمالدوله یکی از مهمترین بناهای ایران در دورة قاجار است که دارای تصاویر نقاشی
استنقاشیها بهصورت نقاشی بر روی گچ است که مرمت شدهاند .در این بررسی به مطالعة
تأثیرات عکاسی بهعنوان یک پدیدة فرهنگی تأثیرگذار در دورة قاجار و تأثیر آن بر نقاشی
میپردازیم .عکاسی بهعنوان یک پدیدة نوظهور بر نقاشی این دوران اثرگذار بود و در شیوة اجرا
و سایهروشن و ترکیببندی نقاشیها تغییراتی ایجاد کرد .بنای صارمالدوله بهعنوان یک بنای
مهم قاجاری در شهر کرمانشاه است که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .این بنا دارای
نقاشیهای دیواری و سقفی است .تأثیرات عکاسی بر نقاشیهای بنای صارمالدوله در این
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .در حیاط بنای صارمالدوله عکاسخانه وجود داشته است و
همچنین دختر صارمالدوله عکاس بوده و در کتاب ذکا از او بهعنوان اولین عکاس زن ایران نام
برده شده است .با این توضیحات مقالة پیشرو مبتنی بر این فرض است که نقاشیهای
خانةصارمالدوله بهعلت ارتباط زیاد با عکاسی و شواهد تصویری ،متأثر از عکاسی بوده که در
قاببندی ،نحوة قرار گرفتن پیکرهها در قاب تصویر و پسزمینه نقاشیها این امر دیده میشود.
ضرورت پژوهش حاضر مطالعة نقاشیهای این بنا و تأثیرپذیری آن از عکاسی بهعنوان یک
پدیدة اجتماعی در دورةقاجار است .

پیشینة پژوهش
پیشینة پژوهش تحقیق حاضر ،حول پژوهش های تاریخ قاجار و هنر قاجار مـیچرخـد.در ایـن

میان ،پژوهشهای طهماسبپور( )1189در کتاب ناصرالدینشاه عکاس ،ذکا ( )1191در تـاریخ
عکاسی پیشگام ایران به هنر چهـرهنگـاری و عکاسـی دورة ناصـری و تحـوالت آنهـا اشـاراتی
کردهاند .فلور ( )1171در کتاب خود نقاشیهای دیواری قاجار را مطالعه و بررسی کـرده اسـت.
فلور ( )1181در کتاب نقاشی و نقاشان قاجار به نقاشی پیکرهنگاری درباری این دوران پرداختـه

است .انصاری و حیدری( )1179در مقالة "تأملی برتأثیر تطور فرهنگ و جامعـة ایـران درمیانـة
عصرقاجار بردیوارنگاری به گواه عمارت صارمالدوله"به مطالعة معماری و نقاشیهـا در ایـن بنـا
پرداختهاند .در مورد بنای صارمالدوله اطالعاتی دربارة مشخصات ظاهری بنـا و بـدون ذکـر نـام
نویسنده در اسناد ومیراث فرهنگی کرمانشاه به ثبت رسیده اسـت ،ولـی نقاشـیهـای ایـن بنـا و
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تأثیرات عکاسی بر نقاشی ها تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است .در مقالة پیشرو نقاشیهای
اتاق پنجدری ،مهمترین اتاق بنای صارمالدوله ،و تأثیرپذیری این نقاشیها از عامل عکاسی مـورد
بررسی و واکاوی قرار میگیرد.

مبانی نظری پژوهش
هنر ،تجلی معرفت و معنویت در جامعه و در طول تاریخ است ،بنابراین حضور هرچهپررنگتر
و گستردهتر هنر در جامعه و در زندگی اجتماعی و فردی از ضروریات است و دسترسی
هرچهوسیع تر جامعه به هنر در غنای معنویت و معرفت در زندگی آنان نقش حیاتی دارد و
جامعهشناسی هنر بهخوبی میتواند در شناخت بهتر در ابعاد متعدد به بهبود شرایط تولید هنری
و خلق آثار هنری و ارتقای منزلت هنر و هنرمند ما را یاری کند(ولف .)91 :1187 ،یکی از
مواردی که واقعیات دوران خود را بازگو و تفسیر میکند یک تابلوی نقاشی یا یک عکس است
که میتوا ند اطالعات زیادی را دربارة جامعه و وقایع مرتبط به آن به مخاطب انتقال دهد .با
بررسی نقش هنر در یک جامعة معین میتوان خط سیر امور و طرز کار آن جامعه را فهمید
(انگلیس و هاگسون .)21 :1175،جامعهشناسی هنر یکی از شاخههای علوم اجتماعی
است.جامعهشناسی هنر از دو رکن هنر و جامعهشناسی تشکیل یافته است .جامعهشناسی یا
نظریةعلمی جامعه ،شناخت حرکات و بررسی قوانین حاکم در یک جامعه و ویژگیهای حیات
اجتماعی آن جامعه است که نگرش و دید علمی انسانها به هنر تغییر میدهد .جامعهشناسی هنر
در دوران معاصر به تاثیر هنر و آفرینش هنری در زندگی انسان میپردازد.
امروزه کارشناسان علوم اجتماعی کلمات تحلیلی و ترکیبی مثل دولت ،دین ،سیاست ،فلسفه،
دانش ،علم ،اقتصاد و تاریخ را در ادراکات مجهول ،اما بههمپیوسته و ادراکاتی که از الگوها و
نمونههای درهمرفته ،شکل گرفتهاند به کار میبرند (آراسته .)1 :1171 ،در بررسی اثر هنری
ازبعد جامعهشناختی چندین بعد قابل بحث است و یکی از زوایای مهم بررسی یک اثر نگاه
جامعهشناختی به آن است تحلیل اثر هنری با توجه به شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی هر
جامعه متفاوت است و با جمعبندی این شرایط است که میتوان اثر متفاوتی را مالحظه کرد.
آثار هنری بهسان بلندیهای غیرقابلدستیابی هستند که ما مستقیم به طرف آنها نمیرویم ،بلکه به
طواف آنها میپردازیم (شیروانلو .)11 :1119،جامعهشناسی بهعنوان یکی از علوم جدید میتواند
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نقش مهمی در رمزگشایی اثرهنری داشته باشد .کاری که جامعهشناسی میتواند بکند تبیین منشأ
واقعی نگرشی خاص به زندگی است که در یک اثر هنری تجلی میکند ،درحالیکه برای
شناخت کیفیت همان اثر هنری همه چیز به پرداخت خالقانة عناصری که آن نگرش را منتقل
میسازد و نیز مناسبات متقابل آنها نیز بستگی دارد (همان .)21:با بررسی روابط هنر و جامعه
میتوان هنر را بهطرزی عمیقتر و بهتر از آنچه معموالً از طرق دیگر امکانپذیر است درک
کرد.هنر همواره موضع مشخصی دارد ،ایدة اصلی اکثر جامعهشناسان هنر این است که هنر
هیچگاه خنثی و بیطرف نیست و از دیدگاه جامعهشناسی ،هنر پیوندی دائمی و محکم با
سیاست دارد؛.اثر هنری که در طول زمان ماندگاری و پایداریاش بر ارزش آن میافزاید
(راودراد .)12 :1181،هنر همواره بیانگر این واقعیت اجتماعی است که جامعه را بازتاب میدهد
یا با آن مشروط و معین میشود (رامین.)22 :1189،این موارد نشان میدهد که هنر متأثر از
مسائل جامعه و شرایط اجتماعی هر دوران است .عکاسی در دوران قاجار بهعنوان یک پدیدة
نوظهور و تحولی اجتماعی بهشمار میرفت و در جامعة آن زمان بسیار حائز اهمیت بود و هنر
نقاشی دوران قاجار نیز ازآن بسیار تأثیر گرفت که در بخش بعدی پژوهش به آن پرداخته
میشود .در بنای صارمالدوله بهعنوان یک بنای مهم و درباری شاهد نقاشیهایی از
ناصرالدینشاه و موضوعات اروپایی و زنان هستیم .یکی از دالیلی که این بنا دارای نقاشی است
شایداین موضوع باشد که ناصرالدینشاه در مسیر سفر خود به اروپا و عراق مدتی در کرمانشاه
بود که ممکن است این بنا برای محل اقامت ناصرالدینشاه تهیه و تدارک دیده شده
باشد.نقاشیهای این بنا که اکثراً مرمتشده است (متأسفانه مرمت خوب و درستی صورت
نگرفته است و اغراقهای امروزی زیادی در مرمت دیده میشود) متثر از نقاشی پیکرهنگاری
درباری در دوران ناصری است و تأثیرات عکاسی را نشان میدهد که در این پژوهش به آن
پرداخته میشود.یکی از این تأثیرات اجتماعی بر نقاشی تغییر نقاشیها بهسمت عکسگونه بودن،
ثابت شدن نگاه و استفاده از عکاسی برای مدلهای ترکیببندی و فرصت داشتن نقاش برای
کامل کردن سایه و روشن در نقاشی است .
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روش تحقیق
این متن مطالعهای است برای نقاشیهای بنای صارمالدوله در دورة قاجار که متأثر از هنر
عکاسی در این دوران نقاشی شده است .عکاسی یکی از دالیل اصلی تحوالت اجتماعی دورة
قاجار و تأثیر آن بر فرهنگ ،هنر و نقاشی پیکرهنگاری درباری دوران قاجار است .بنابراین تجزیه
و تحلیل دادههای جمعآوریشده در مورد نقاشیهای خانة صارمالدوله جامعة آماری این
پژوهش بوده است .این تحقیق بهصورت کیفی انجام شده است و روششناسی پژوهش
توصیفیـتحلیلی است و روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای و عکاسی از بنا برای قسمتهای
نقاشیشده توسط نگارندگان در سال  1179است.

یافتههای پژوهش
در انتهای این پژوهش مشخص میشود که عکاسی در نقاشیهای این بنا در نحوة قرار گرفتن
سوژه درقاب نقاشیشده ،ترکیببندی و پسزمینه تأثیرگذار بوده است و مهمترین عامل این
شباهت قاببندی نقاشی و عکاسی است که در هر دو مورد مشترک است .مشخص میشود این
بنای قاجاری در الگوهای تصویری خود متأثر از هنر نقاشی پیکرهنگاری درباری دورة ناصری
بوده است و یکی از مهمترین ابزارهای نقاشی در این دوران استفاده از عکاسی برای تکمیل
نقاشی و دقت در اجرای نقاشی و سایهپردازی است.
اهمیت عکاسی در دوران قاجار
دورة ناصرالدینشاه یکی از مهمترین دورههایی است که همة جوانب زندگی کموبیش
دستخوش تغییراتی میشود .هر تحول اجتماعی که در جامعه رخ میدهد میتواند مبدأ و دلیلی
سیاسی ،مذهبی ،تاریخی یا اجتماعی داشته باشد که بهنوعی با هم مرتبط هستند .تالش برای
مدرن شدن در دورة ناصری متاثر از شرایط سیاسی اجتماعی دوران قاجار بود که جامعة قاجاری
را بهشدت تحت تأثیر قرار داد .مدرنیزاسیون ،به شکل نو درآوردن یک جامعه است؛ فرایندی که
موجب شکلهای جدید از روابط تولیدی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و در نتیجه رفتارها و
خواستهای تازه میشود که حاصل آن نیل به موضوعی است که آنرا تجدد مینامیم (سهیلی و
قنبرلوزاده)9 :1171،
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ورود مظاهر دنیای غرب به کشور و ظهور ابزار جدید ازجمله تلفن ،تلگراف و ارتباط با
سایر ملل نفوذ عمیقی به جا گذاشت؛ همچنین دیدار ایرانیان از اروپا و تحصیل و اعزام دانشجو
و تأسیس دارالفنون از دیگر عوامل تأثیرگذار بر عصر قاجاری بود .یکی دیگر از مهمترین عوامل
اجتماعی این زمان که بر همة جنبههای زندگی درباریان و بعدها مردم تأثیر زیادی داشت،
دوربین عکاسی بود .از مهمترین زمینههای تغییرات اجتماعی نوظهور در دورة دوم ناصری،
ورود دوربین عکاسی بود که تأثیرات زیادی بر فرهنگ و هنر این دوران به جا گذاشت.
ناصرالدینشاه که عالقة زیادی به انواع هنر ،شعر و نقاشی و خوشنویسی داشت و لیکن توانایی
خاصی در انجام آنها نداشت ،با ورود دوربین عکاسی و روی آوردن به صنعت عکس ،عکاسی
را جایگزین کرد و این امر در جهت پیشبرد توسعة این هنر در ایران توجه چشمگیری به دنبال
داشت .اولین دوربین عکاسی تنها با فاصله چند سال از اختراع آن به ایران وارد شد .این موضوع
مرهون سفرهای شاه به فرنگ بود که شاه را با اتفاقات روز دنیا آشنا کرد .نخستین عکس در
سال 1811م توسط مسیو ژول ریشارد به شیوة داگرئوتیپ برداشته شده است که تصویر
ناصرالدینمیرزا در دورة ولیعهدی است (ذکا .)1 :1191،در سالهای نخست دورة دوم ناصری،
عکاسی در شکلی رسمی برای مصور کردن سفرها ،شکار و دیگر موضوعات دیگر که شاه
دستور میداد به کار گرفته میشد .از این دوره به بعد تنها سفرنامهها نیستند که شرح وقایع
سفرهای همایونی را با ادبیات ویژة خود بیان میکنند ،بلکه عکسهای گوناگون و برتری زبان
تصویر است که بر کالم چیره شد و دورهای از سفرنامههای تصویری آغاز میشود که این نوع
از عکاسی را که جنبة آگاهیرسانی داشته است ،گزارشهای تصویری مینامیم
(طهماسبپور .)92 :1189،عکاسی در شناساندن اتفاقات تاریخی و اجتماعی نقش بسزایی داشته
است و عکسهای بهجاماندة زیادی از مکانهای تاریخی ،اشخاص و رویدادهای مختلف
گواهی بر این امر است .ورود و رواج دوربین عکاسی تا حدی مهم بود که بر روی لوحة
حجار ی که بر پایة مجسمة شاه در باغ شاه نصب شده بود ضمن شرح اجمالی از برخی کارها
در دورة ناصری به ظهور صنعت عکس نیز اشاره شده است(سالک .)111 :1171،عکاسی در
دوران قاجار ابتدا بهصورت سرگرمی و تفنن به کار میرفت و کمکم بهعلت عالقة شاه به ثبت
وقایع از اهمیت جدیتری برخوردار شدو برای روایت یک اتفاق به جای نوشتن از عکاسی
استفاده میشد و عکاسی روایتگونه در دوران قاجار شکل گرفت.
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تصویر-1ناصرالدینشاهنشستهرویدوصندلی(ذکا .)91:1931،

تصویر-2نقاشیازسوژهشدنشاهباحضورعکاس،نقاشناشناخته(ذکا .)913:1931،

عکاسی در دوران قاجار و تأثیر آن بر نقاشی پیکر نگاری درباری
ورود و رواج صنعت عکاسی آن قدر در انظار مهم بود که بر روی لوحـة حجـاری کـه بـر پایـة
مجسمة "ناصرالدینشاه"در باغ شاه نصب شده بود ضمن شـرح اجمـالی کارهـای عصرناصـری
"ظهور و صنعت عکس" یاد شده است".افضلالملک"متن لوحه را در کتاب خـویش آورده کـه
چنین است« :درسال صدم سلطنت قاجاریه و چهلم سلطنتناصرالدینشاه قاجار کار هنر و صـنایع
باال گرفت و آثار بزرگ به ظهوررسید ،ازجمله مسافرت بـه"عـراق" عـرب و فرنگسـتان و طـال
نمودن گنبد مطهر "عسگریین" و "حضرت عبدالعظیم" (ع) و دایر شدن خطوط تلگراف به تمام
ایران و ظهور صنعت عکس و تکمیل آن و ادارة پست و مـری

خانـه و ضـرابخانـه و افتتـاح
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نمونة راهآهن و تأسیس مدرسة "نظامیه" و چراغ گاز و برقیه و تکمیل صنعت تـو

و تفنـگ و

آالت حربیه و احداث باغات و خیابانها و بناهایعالیه و ساختن راههای صعبالعبـور و وسـعت
شهر"دارالخالفة تهران" و ....این مجسمه به یادگـار برقـرار شـد ...هفـتم محـرمالحـرام .»1111
ناصرالدینشاه در سفر و حضر به عکس بـرداری توجـه خاصـی داشـت و اگـر عکاسـان دربـار
همراهش بودند کارهای آنان را میدید.در سفرنامهها و نوشتهها اشاراتی به آن شده است ازجمله
در سفرنامة عتبات سال  1289ه.ق نوشته است« :عکـاسباشـی چنـد صـفحه عکـس خـوب در
حضور ما انداخت...عکاسباشی از کالسکه های دیوان یکی را گرفته اطاق تاریک متحرک ساخته
اسباب عکس را درهمین کالسکه جا داده است .پیرمرد شیمی هم با عکاسباشی بود( »...منظومه
میرزاکاظم شیمی معلمدارالفنون است)« .سهشنبه  15رجب ،همدان ،عکاسباشی آمد .شیشههـای
عکس را همینجا انداخته بود آورد دیدم«.».یکشنبه –  21رجب ،عکاسباشی قصبه "سـعدآباد"را
انداخته بود آورد دیدم» (افشار .)15-11 :1772،ظـاهراً قـدیمتـرین رسـالهای کـه در بیـان هنـر
عکاســی و دســتورهای ظهــور عکــس و نســخههــای آن مــیشناســیم رســالهای اســت تــألیف
"محمدکاظمبن احمد محالتی" و به دستور"ناصرالدین شاه" در یک مقدمه و سه بـاب بـا یـک
خاتمــه کــه نســخهای از آن بــه خــط مولــف و مــورخ  1281ه.ق در کتابخانــة "مدرســة
سپهساالر"(ناصری) موجود است و نسخ دیگر رساله درمجموعـة "اعتمـاد الدولـه" (همـدان) و
"کتابخانة ملی"موجود است(همان.)11 :از مسائل تأثیرگذار دیگر بر نقاشی پیکرهنگاری دربـاری
ایرانیان چا

عکس بود .ایرانیان از تـأثیر عکـس و چـا

ال آگـاه
بـر سـبک نقاشـی شـان کـام ً

بودند.عکس و عکاسی از سال 1811/1211به ایـران دورة قاجـار وارد شـده بـود ولـی در ابتـدا
متولیان آن اروپاییان بودند .نخستین عکاسان ایرانی دردهة 1289ش 1891/م به فعالیت پرداختند.
برای مثال،اعتمادالسلطنه درسال  1111ش 1881/م مینویسد...« :از وقتی که عکس ظهـور یافتـه
به صنعت تصویر خدمتی خطیـر کـرده ،دورنماسـازی و شـبیهکشـی و وانمـود سـایه روشـن و
بکاربردن قانون تناسب وسایر نکات این فن ،همه از عکـس تاهـل یافـت و تکمیـل پـذیرفت».
همچنین اعتضادالسلطنه درکتاب خوداکسیرالتواریخبه سال 1211ش 1811/م مینویسد« :کـه فـن
جدیدالتأسیس عکاسی"نوعی از نقاشی" است و حتی از این زمان به بعد واژة عکس فارسی کـه
یک زمانی از دورةصفویانبه بعد نوعی از فنون نقاشی بر روی کاغذ بوده ،برای فتوگرافی فرنگـی
به کار رفت» .با اینکه سایر نقاشان در واقع فقط رتوش عکسها را انجـاممیدادنـد و یـا آنهـا را
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رنگی میکردند ،ولی"میرزامهدیخان مصورالملک"خود یک نفر عکـاس حرفـهای بـود .نقاشـی
چهرهنگاری شدیداً وابسته به عکاسی شد و اصوالً مدت زمان نشستن افراد مدل در برابـر نقـاش
کاهش پیدا کرد .پیکرههای نقاشی شده عکسوار نیمة دوم سدة نوزدهم از این نظر جالـب توجـه
است که نقاشیهای چهرهنگاری با پیکرههای نقاشیشده مانند عکـس تـکچهـرههـای عکاسـی
مورد مقایسه قرار گیرد (فلور .)21 :1181،عالوهبرتأثیر عکاسی در نقاشی پرتره ،دورنماسـازی و
سایه روشن اجسام ،نقاشان از عکاسی برای نقاشیهای خود اسـتفاده مـیکردنـد و بـه سـقوط و
انحطاط نقاشی ایران سرعت بخشیدند (افشارمهاجر .)115 :1171،حضور دستگاه عکاسی تحولی
چشمگیر در نقاشی بهویژه چهرهنگاری بر جای گذاشت .بعضی نقاشان با استفاده از عکاسـی بـه
نقاشی چهرهپردازی پرداختند .عکس کـه واقعیـت را بـیکـموکاسـت و بـیواسـطه بـه تصـویر
میکشید ،بعدها جای چهرهنگاری را گرفت و چهرهنگاری برای درباریـان یـک ضـرورت تلقـی
میشد (آژند .)821 :1172،از دیگر مواردی که تأثیربسیار زیادی بر عکاسی دورة قاجار گذاشـت
نقاشیهای انجامشده بر روی عکس است کـه بـهعنـوان یـک تکنیـک در دورة قاجـار اسـتفاده
میشد.شاید بتوان ردپای نخستین کاربردهای تکنیکی و زیباییشنای اروپایی بر عکاسی در ایران
را درآلبومکاخ گلستانمشاهده کرد.رنگآمیزی دستی عکسها ،تکنیـکهـای زیبـاسـازی و ارائـه
عکس ،نحوة حالت دادن یا"پزه"1به اشخاص سوژة عکسبرداری و ترکیببندیهـای حاصـل از
تجربههای یک عکاس حرفهای اروپایی ازجمله مواردی است کـه مـیتـوان بـهعنـوان تـأثیرات
کار"مونتابونه"بر عکاسان ایرانی که در دربار سلطنتی به کـار عکاسـی مشـغول بودنـد پـذیرفت.
بیتردید عکسهای او عالوهبر اهمیتی که از نظر سندیت تاریخی دارنـد مـیتواننـد دسـتمایهای
برای پژوهش در برخی موضـوع هـای ابـداعی در تـاریخ عکاسـی ایـران نیـز قرارگیرنـد.تاکنون
عکسهایی که به روش دستی رنگآمیزی شدهاند و تاریخ تهیة آنها پیش از عکسهای تهیهشـده
توسط"مونتابونه"باشد (1812م1297/ق) درآلبوم خانةکاخ گلستان دیده نشده اسـت .کهـن تـرین
عکسی که تاکنون در میان عکسهای آلبومخانةکاخ گلستان بهصورت رنگشده دیده شده اسـت
عکسی مربوط به سال 1281ق1811/م است که"آقارضـا"عکـاسباشـی عکـسبـرداری کـرده و
درآلبوم شمارة  281موجود است .این عکس ناشیانه رنگآمیزی شده و دارای این شـرح اسـت:
«صورت محقق پسروالی فراشباشی ،اواخر جمادیالثانی 81تکنوزیل» .این موضوع مـیتوانـد بـه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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عنوان پیشینة عکاسی رنگی و روند دگرگونی آن در ایران برای یک پژوهش تاریخی مورد توجه
باشد .در زمینة عکاسی چهره نیز در عکسهای مونتابونه روشهای تازهای مشاهده میشـود کـه
در تاریخ عکاسی ایران بیسابقه بوده است .نحوة ارائه تکچهرههایی که بهویژه شـخص شـاه بـا
نمای نزدیک و پسزمینههای ساده تیره یا روشن ،عکسبرداریشده و برخی از آنهـا روی عکـس
نقاشی شده است.
آغازی برای الگو قرار دادن این گونه عکسها توسط عکاسان ایرانی در سالهای بعـد شـده
است که عالوهبر اینها در عکسهای مونتابونه میتوان چهرة ایـام نوجـوانی و جـوانی بعضـی از
کارگزاران و خدمتگزاران دربار و همچنین حاکمان والیـات و حتـی شـخص شـاه و ولیعهـد را
مشاهده کرد .از میان همة این چهـرههـا دیـدنی تـر آنهـایی هسـتند کـه طـی سـلطنت طـوالنی
ناصرالدینشاه بهطور مستمر در خدمت دربار بودهاند و عکسهای دیگری از آنان را تا سالهـای
آخر عمرشان مشاهده میکنیم (طهماسـبپـور .)51-17 :1185،قابلیـتهـا و امکانـات تکنیکـی
همچون رتوش نگاتیو ،وینیت کردن عکس ،رنگآمیزی دستی عکسها و ترکیب چنـد نگـاتیو و
تصویر در یک عکس نیز از روشهایی بوده اسـت کـه بـهخصـوص در دورةقاجـار بسـیاری از
عکاسان از آن استفاده کردهاند .با رواج و توسعة عکاسخانههـای عمـومی بـهتـدریج وسـایل و
امکانات بیشتری برای ارائه و نمایش مطلوبتر عکسهای عکاسخانهای ظهور پیدا کرده اسـت.
تمایل به شبیهسازی عکسها مانند آثار نقاشان اروپایی در سالهای بعد در ایران با توجه به تهیـة
وسایل مورد نیاز عکاسخانهها از اروپا و با ورود عناصر ساختاری شبیهسازی نقاشی اروپایی رو
به فزونی گذارده است .پردههای نقاشیشده ،نردههای چوبی ،میز کوچک و صندلی و مبـلهـای
اشرافی ازجمله وسایلی هستند که بهتدریج در عکاسخانهها در شـکلهـای مختلـف وارد شـده
است و در بسیاری از موارد با شناسایی فضای عکاسخانهای یـک عکـاس مـیتـوان دورههـای
کاری و سیر تحول آثار او را از بررسی همین صحنهآراییهـا مطالعـه کـرد .درادامـة ایـن گونـه
شبیهسازیهای نقاشیگونه ،بهتدریج عناصر ایرانی همچون گلدان های گـل ،کتـاب و قلمـدان و
حالت (پز)های کامالً ایرانی نیز در عکسها پدیدار شده است (طهماسبپور.)117-152 :1181،
این امر نشان می دهد که این تأثیرات در نقاشی پیکرنگاری نیز وارد مـیشـود .هنـر عکاسـی در
دوران قاجار از هنرهایی است که بهزودی و به فاصلة کمی یعنی سه سـال پـس از ایـن اختـراع
مورد توجه قرار گرفت .ناصرالدینشاه خود بهعنوان یک عکاس و هنرمنـد در ایـن دوران نقـش
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مهمی بر عهده داشت .عالقةاو به عکاسی ،حمل دوربینهای بزرگ در همـة سـفرها ،عکاسـی و
تهیة آلبومهای بسیار زیبا که کلماتی بهعنوان مستندنگاری کنار هر عکس ذکر شده از نکات مهـم
در بررسی عکاسی این دوران است .در عکاسی این دوران ناصرالدینشاه عکسمیگرفت ،رسـاله
های عکاسی را ترجمه میکرد و این هنر را بهعنوان یک فعالیـت جـدی تلقـی مـیکـرد .او بـه
ترکیببندی عکس ها از زنان حرم اهمیت میداد .عکس های زیادی از این دوران از او موجـود
است .در این عکس ها همان لباس ها ،صندلی ها و ژسـت هـای مشـترک بـا نقاشـی هـا دیـده
میشود .شاه به عکاسی عالقة زیادی داشت حتی زمانی که پس از وقفةچندساله عکاسی میکنـد
در خاطرات خودش و مورخان این دوره بازگشت به عکاسی بهعنوان یک اتفاق خجسته نوشـته
شده است .این حجم از عالقه به عکاسـی بیشـترین تـأثیر را در نقاشـی برجـای گذاشـت .شـاه
خواستار نقاشیهای غربی عکسگونه با کیفیت باال بود .او همانطور که شیوه وسبک ایستادن در
برابر دوربین را تقلیدمیکرد ،در عکاسی هم کمکم این ژست ها را به نقاشان دربار تحمیل کـرد.
این تغییرات کم کم سبک نقاشی دوران ناصری را تغییر داد و در سرازیری غربگرایی انـداخت.
نقاشی هایی از شاه وجود دارد که نسخة عکاسیشده آن هم موجود است .همچنین زمینه و اشـیا
وژست هایی که برای عکاسی در این دوران تحت تأثیر غربیان به ایران وارد شـده بـود ،الگـوی
نقاشان قرار گرفت.

تصویر-9عکسازناصرالدینشاه،عکاساحتماال"فرانسکارلیان1231ه.ق(،ستاین )73:1911،
تصویر-9نقاشیازناصرالدینشاه،هنرمنداحتماال"صنیعالملک29/8×19/2،موزهلوورRoyal Persian (،

 ) Painting,1998:263
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بنای صارمالدوله دردورة قاجار در کرمانشاه
بنای صارمالدوله از مهمترین خانه های تاریخی واقع در شهر کرمانشاه است که در محلة قدیمی
فی

آباد و در مجاورت تکیة بیگلربیگی واقع شده است که به دستور شاهزاده صارمالدوله فرزند

عمادالدوله ،حاکم وقت کرمانشاه ،در دورة قاجار بنا شده است .صارمالدوله پسر ارشد حاکم
مقتدر کرمانشاه ،امامقلیمیرزا عمادالدوله ،نوة محمدعلیمیرزا و از نبیرگان فتحعلیشاه قاجار
است که نام اصلی او علیقلیمیرزا بود که در سال 1297قمری ملقب به صارمالدوله شد و در
همان سال بهعلت لیاقت و کاردانی در امور نظامی به ریاست قشون کرمانشاه منصوب شد.
علیقلی مانند پدر و جدش به امور عمرانی و احداث عمارات دولتی و ابنیة عامالمنفعه عالقهمند
بوده است که در دوران حکومت کوتاه خود عمارات حکومتی زیادی را در شهرهای کرمانشاه و
سنقر و لرستان به یادگار گذاشته است که البته بیشتر آنها تخریب شدهاند .صارمالدوله دوستدار
هنر بوده و معماران و نقاشان و دیگر هنرمندان را در خلق آثار هنری تشویق و حمایت میکرده
است (میراث فرهنگی .)1 :1197،تاریخ ساخت بنا را با توجه به تصویر ناصرالدینشاه و
میرزاآقاخان صدراعظم میتوان متعلق به دوران ناصری دانست .بنای اصلی دارای هفت حیاط
بوده که امروزه تنها یک بخش از آن بهعنوان حیاط عکاسخانه باقی است (انصاری و
حیدری .)21 :1171،یکی ازدالیل ارتباط نزدیک ناصرالدینشاه با عمادالدوله ،دختر عمادالدوله
به نام سرورالسلطنه است که همسر ناصرالدینشاهبوده است لذا همواره عمادالدوله و خاندانش
مورد حمایت شاه بودند و در فرامین شاهی احترامات و القاب بیشتری برای عمادالدوله
منظورمیشد (طبری .)111 :1151،خاندان عمادالدوله همچون دیگر شاهان و شاهزادگان
قاجاری تمایل به سفرهای اروپایی و ارتباط با آنها داشتند بهطوری که این تمایل بر فرهنگ آنها
و دیگر مسائل مربوط بیتأثیر نبوده است؛ در این دوران دیوارنگاری و نقاشی و دیوار منازل
مرسوم بود و جزئی از تزیینات و نمایش شوکت شاهانة دولتمردان بود .تاریخ دقیق احداث بنا
مشخص نیست ،اما با در نظر گرفتن دوران زندگی صارمالدوله محرز است که این خانه در
اوایل سلطنت ناصرالدینشاه بنا شده است .نقاشی پرترةشاه که از مهمترین نقاشیهای اتاق است
شاه را با کاله و ریش بلند نشان میدهد که مربوط به سالهای اولیه سلطنت او است .عالوهبرآن
شخص مقابل شاه ،آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدینشاه است که بعد از امیرکبیر از سال 1218
تا  1295صدارت کرده است؛ به این ترتیب تاریخ تقریبی بنا را میتوان بین سالهای  1218تا
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قبل از  1295دانست (میراث فرهنگی.)1 :1197،بنای صارمالدوله جز معدود بناهای کرمانشاه
است که تصویری از ناصرالدینشاه قاجار در آن نقاشی شده است ،تصویری که ارتباط مستقیم
نقاشی و عوامل اجتماعی معاصرش را نشان میدهد و تقویمی برای فرهنگ و هنر این مقطع از
سلطنت قاجار است.
اصل بنا شامل اندرونی بسیاربزرگ و چند حیاط دیگر بوده که متأسفانه در ادوار گذشته پس
از تفکیک ،بخشهایی از آن تخریب شده است و به جـای برخـی از آنهـا خانـه هـای جدیـدی
ساخته شده و باقی به حالت مخروبه رها شده است .به دلیل از بین رفتن قسمتهای داخلی این
مجموعة بزرگ ،امکان بررسی و دستیابی به فرم معماری اولیة آن میسر نیست .تنهـا قسـمتی کـه
تقریباً سالم مانده بـه حیـاط عکاسـخانه معـروف اسـت و زمینـی بـه مسـاحت 115مترمربـع را
دربرگرفته است .مصالح بنا عمدتاً آجر است و سقفها با تیرچوب پوشـش داده شـده و بـام آن
نیز به روش گذشته با کاهگل اندود شده است .بنا در دو طبقه احداث شده است؛ طبقـة همکـف
دربرگیرندة ضلع های شمال ،جنوب و غرب حیاط است و طبقةفوقانی تنهـا شـامل ضـلع غربـی
است (میراث فرهنگی .)1197:2،بنا دارای تزیینات آجری در نمـای بیرونـی و مقـرنسکـاری در
برخی طاقها است که نور را در نقشهای زیبا منعکس میکند .در اصلیترین اتاق بنا یعنی اتـاق
پنج دری دو در چوبی منقوش قرار دارد که با گلهای تزیینی و نقشونگارهـای قاجـاری تـزیین
شده و با لعابی ضخیم پوشش داده شده است که درطول زمان و نبود شرایط مطلـوب نگهـداری
و مرمت جالی آن دچار آسیبهایی شده است .از دیگر بخشهای زیبای بنا ،پنجرههـای رنگـی
در باالی درها است که عمدتاً از نوع ارسی است دردورة ناصری نیز عالوهبر اُرسی پنجرههـایی
با قوسهای هاللی که بهصورت جفتوبست ،باز و بسته میشدند رواج داشتند (عبدیفر:1172،
 .)11بزرگترین بخش بنا حیاط آن است که قسمتهای مختلف آن را به هم متصل میکند و در
طول زمان ثابت نبوده اسـت .حیـاط نشـانة حـریم مالکیـت و ارتبـاطدهنـدة چنـد فضـا اسـت
(معماریان .)111 :1195،در وسط حیاط عکاسخانه یک حوض زیبا وجود دارد کـه معمـوالً در
خانههای بزرگ قاجاری بهکرات دیده میشود .حوض عکاسخانه از تمام نقاط خانه قابل رویت
است و چشمانداز زیبایی را در همة جای خانه به وجود آورده است که این زیبایی از دید معمار
قاجاری و شاهزادة هنردوست به دور نمانده است (میراث فرهنگـی .)1 :1197 ،همچنـین نکتـة
مهم دیگری که می تواند دلیلی بر تأثیر عکاسی بر نقاشی قاجار باشد این نکته است که طبق گفتة
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ذکا نخستین زن ایرانی که با دوربین عکاسی سرکار داشـته اسـت عـزتملـک خـانم ملقـب بـه
اشرفالسلطنه دختر امامقلیمیرزا عمادالدوله پسر محمدعلیمیـرزا دولتشـاه فرزنـد فتحعلـیشـاه
است؛ دختر روشنفکر عمادالدوله که به زبان فرانسه نیز آشنایی داشته اسـت (ذکـا.)198 :1191 ،
این مورد نیز نکتة مهمی است که نشان می دهد این خاندان با عکاسی آشنا بوده است؛ دختر این
خانواده عکاسی میکرده که نکتة مهمـی بـرای زنـان در دورة قاجـار بـوده اسـت .درایـن خانـه
عکاسخانه وجود داشته و احتماالً نمونههای عکاسی اروپایی درایِـن خانـه موجـود بـوده اسـت.
قسمتی از این خانه عکاسخانه بوده و این نشان میدهد که عکاسی در این بنا اهمیـت فراوانـی
داشته است و احتماالً عکـس هـایی از شـاه و درباریـان ،نمونـههـایی از عکـسهـای تهـران و
عکسهای درباری در بنای صارم الدوله وجود داشته اسـت  .بـا توجـه بـه اهمیـت عکاسـی در
دوران قاجاروجود عکاسخانه در این خانه یکی از دالیلی است که نشان مـیدهـد نقاشـیهـای
خانه صارمالدوله متأثر از عکاسی است.
دستهبندی نقاشیهای بنای صارمالدوله
این بنا دارای نقاشی های دیواری متنوعی است که موضـوعات مختلفـی را دربرمـیگیـرد .تمـام
تصاویر نقاشیشده در این خانه در قاب هایی عکاسی شدهاند که متأثر از عکاسی است .اطـراف
تمامی تصاویر با نقوش گل های تزیینی و با رنگ طالیی بر روی گچ نقاشی شده است .تصـویر
زنان در این نقاشی ها بـا لبـاس اروپـایی و مـدل موهـای اروپـایی تـزیین شـده اسـت .چهـرة
ناصرالدین شاه و وزیرش آقاخان نوری نیز تصویر شده است که یکی از سندهایی کـه حکومـت
ناصرالدینشاه در زمان آقاخـان نـوری را تأییـد مـیکنـد همـین نقاشـی اسـت .یکـی دیگـر از
موضوعات مهم در این نقاشی ها تصویر نقاشی های جنگی است که همواره بـهعنـوان یکـی از
موضوعات قدرت است .این موضوع در نقاشی های دورة قاجار در دورة ابتدایی هم دیده شـده
است .تصویر اروپاییان با لباس نظامی است و ازآنجاکه دو نفر بهصـورت مشـخص بـهصـورت
تکپرتره تصویر شدهاند ،نشان میدهد این افراد ،افراد مهمی بودهاند .این نقاشـیهـا بـهصـورت
تکرنگ کار شده و تهرنگمانند است شاید افرادی اروپایی در این مکان حضور داشتهاند .سقف
بنا بهصورت اسلیمی نقاشی شده است.
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تصویر–7تصویرنقاشیناصرالدینشاهدرمرکزاتاق(.نگارندگان )1933:


تصویر–1نمایکلیاتاقنقاشیشده(.نگارندگان )1933:


تصویر-3نمایکلینقاشیاززنان(.نگارندگان )1933:


تصویر–1سقفودیوارهاینقاشیشده(.نگارندگان )1933:
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تصویر–3بخشیازنقاشیدیواریباتزیینانگلواسلیمی(.نگارندگان )1933:

نقاشی زنان
نقاشی با موضوع زن بیشترین موضوعی است که در این تصاویر دیده مـیشـود  .زنـان در ایـن
نقاشی ها هم بهصورت تکچهره و هم بهصورت دوپیکره وجود دارند .نکتة مهم در این تصاویر
حضور زنان بدون حجاب در کنار تصویر یک مرد است  .همچنین تصـویر زنـان بـا کودکـان و
فرشتگان نیز ترکیب شده است کـه مـیتوانـد متـأثر از هنـر نقاشـی اروپـایی و مسـیحی باشـد.
کادربندی تصاویر آنها را از یکدیگر مجزا می کند و دایره یا بیضـی درون یـک مربـع اسـت کـه
اطراف آن را نقوش اسلیمی که بارنگ طالیی رسم شدهاند میپوشـاند .نحـوة قرارگیـری دسـت
های زنان ،ترکیب آن با ستون های فرنگی که از ژستهایی اسـت کـه بـرای عکاسـی در دوران
قاجار به کار میرفت میتواند از این تأثیرات باشد.یکی از نقش های دیگر کـه احتمـاالً متـأثر از
نقش حضرت مریم و مسیح (ع) است ،نقش زن و کودکی برهنه است که در ایـن بنـا دو مـورد
دیده میشود .نقش مهم دیگری که در دورة قاجار بهصورت زن دیده میشود نقش فرشته اسـت
که در این تصاویر یک مورد در حاشیة نقاشی زن و کودک دیده میشود .به نظرمیرسد نقش زن
بهعنوان اصلی ترین نقش در این تصاویر به کار رفته و با عناصر تصـویری دیگـری تلفیـق شـده
است .این عناصر را میتوان بهصورت زن ،مرد ،کودک و فرشته و نقوش اسلیمی مشـاهده کـرد.
این موارد در جدول شمارة ( )1جمعبندی میشود.
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نقاشیاززنانباقابعکسگونهبیضیباپسزمینهستونهایغربی،بنایصارمالدوله(.

تصویر-11
نگارندگان )1933:

تصویر  -11نقاشی از زنان با قاب عکس گونه دایره با پسزمینه ابر و باد  ،بنای صارم الدوله  (.نگارندگان :
)1179

تصویر  -12نقاشی از زنان با یک فرد نظامی با قاب عکس گونه بیضی با پسزمینه ستونهای غربی ،بنای صارم
الدوله  (.نگارندگان )1179 :

111

جامعهشناسیهنروادبیات،دوره،11شمارهدوم،پاییزوزمستان1931


نقاشیاززنانباقابعکسگونهبیضیباپسزمینهستونهایغربی،بنایصارمالدوله(.

تصویر-19
نگارندگان )1933:

تصویر -19نقاشیاززنانباقابعکسگونهمستطیل،پسزمینهزنانمنظرهنگاریغربی،بنایصارمالدوله
(.نگارندگان )1933:

تصویر-17نقاشیاززنباکودکویکمردبالباسنظامیدرپشتتصویروستونهایغربیقابعکس
گونهبیضی،سقفبنایصارمالدوله(.نگارندگان )1933:

تصویر-11نقاشیاززنوکودکباقابعکسگونهفضایاطرافنقاشیگلوفرشتگان،بنایصارمالدوله
(.نگارندگان )1933:
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تصویر–13نقشفرشتهبالباسقاجاریوآرایشمواروپایی،بخشیازنقاشیدیواری(نگارندگان )1933:
جدولشماره–1ا نواعنقشزندرتصاویردیوارنگاریبنایصارمالدوله(.منبعنگارندگان) 
تصویر یک زن

تصویر دو زن

تصویر زنان و مردان

چهره ایرانی  ،پوشش

چهره ایرانی  ،پوشش اروپایی ،چادر

چهره ایرانی  ،لباس اروپایی  ،فرزند

اروپایی ،چادر یا روسری

یا روسری قاجاری ،لباس باز  ،ستون

برهنه متاثر از نقاشی مریم و مسیح ،

قاجاری ،لباس باز

های اروپایی

ستون اروپایی  ،مرد در پسزمینه

تصویرزنوکودک 


چهرهمادروکودکبرهنه،متاثرازنقاشیحضرت
مریمومسیح 
لباساروپایی 

تصویرفرشته 


فرشتهبابال،رنگطالییوآسمانی 
لباسوآرایشمواروپایی 
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تصویر-11زنانقاجاری،قاببندیعکاسی(افشار.)211:1931،

تصویر–13عکسمهدعلیامادرناصرالدینشاهدرقاببندیعکاسی (www.econapress.com).

مطالعة قاببندی تصویر زنان نقاشی شده و حالت قرار گرفتن آنها در کادر نشان میدهد کـه
این آثار کامالً متأثر از عکاسی بودهانـد در تصـاویر  18و  17دو نمونـه عکـس قاجـار مشـاهده
میشود که کامالً قابلیت تطبیق عکاسی ها با قاببندیهـای نقاشـی بنـای صـارمالدولـه را دارد.
نحوة نشستن ،آرایش ،پوشش و قاب بندی تصویر نقاشی تأثیرات عکاسی را بر نقاشیهای زنـان
در بنای صارمالدوله نشان میدهد.
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نقاشیهای رزمی و نظامی
تصاویر دیگری که در اتاق توجه مخاطب را جلب میکند نقاشی با مضمون رزمـی اسـت«.دورة
سلطنت ناصرالدینشاه از ادواری است که ایران میدان زورآزمـایی دو رقیـب نیرومنـد فرانسـه و
روس بود که هرکدام برای جلب توجه ایران دست به کارهای مختلف میزدند ،چهبسا با اعمـال
زور و تهدید اشخاص سرسپرده را به مملکت ایران تحمیل میکردند» (قانعی .)28 :1189،یکـی
از مهم ترین تصاویر این اتاق ،جنگ با لباس های اروپایی اسـت«".تصـویر جنـگ کـه در دوران
فتحعلیشاه با موضوع جنگ ایران و روس بر دیوارها تجلی مییافت و حکایتگر گرایشی ملـی
بود ،جای خود را به آرایـش نظـامی فرانسـه و روس داده و تنهـا نقـش تزیینـی دارد (انصـاری
حیدری  )21 :1171 ،در تصاویر  22و  21نمونهای از نقاشی جنگ ایران در دوران عبـاسمیـرزا
در دوران ابتدایی قاجار نشان داده میشود که اکنون در موزة ارمیتاژ 1نگهداری میشـود و نشـان
میدهد که نقاشی جنگی بنای صارمالدوله کامالً الگوهای تصویری آن رامورد اسـتفاده قـرار داده
است.تصاویر دیگری از افراد سوار بر اسب دیده مـیشـود کـه در شـب تصـویر شـده اسـت و
داستانی را روایت میکند که بهعلت از بین رفتن بخـش هـایی از آن وحـدت تصـویری نـدارد.
تصاویری از زنان فرنگی با مردان ایرانی و قاجاری نیز وجود دارد که روانة قصر شاهی میشوند.
تمامی این تصاویر گویای وقایعی مرتبطبههم هستند بهطوریکه برخی شخصیتها در آثار تکرار
میشوند و روند داستان را ادامه میدهند .چنانچه در قسمت باال ذکر شد روایتگونگی عکاسـی
در دورة قاجار وجود داشته است که میتواند بر نقاشیها تأثیرگذار بـوده باشـد .امـا مهـمتـرین
تصویر درباری واقع در اتاق ،پرترة ناصرالدینشاه قاجار در دیوار میانی در کـادری باشـکوه مـی
است که در کنار میرزاآقاخان نوری تصویر شده است.تصویر ناصرالدینشاه بهصورت بـزرگ در
مرکز اتاق بر اهمیت این تصویر تأکید دارد .متأسفانه صورت میرزاآقاخان بسیار بد مرمت شده و
بسیار مبهم تصویر شده است .از دیگر آثار مهم اتـاق تصـاویر پرتـره رجـال دربـاری بـا لبـاس
رسمیاست که همگی دارای چهره های اروپایی و غربی هستند و بـهصـورت تـکرنـگ ترسـیم
شدهاندکه شاید به اندازة پرترة رنگی شاه مهم جلوه نکنندو یا نیمهتمام رها شدهاند .این تصـاویر
در قابهای عکسگونه ترسیم شده اند و فضاسازی غربی فقط در تصویر شاه و وزیر بـه چشـم
میخورد و افراد اروپایی با پسزمینة ساده تصویر شدهاند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Hermitage Museum
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تصویر-21ناصرالدینشاهوآقاخاننوری،قابعکسگونهبیضی،فضایاطرافستونهایاروپایی.
(نگارندگان )1933:


تصویر -21تصویرجنگدوجبههاروپایی،تاثیرگرفتهازنقاشیهایدورهقاجار(.نگارندگان )1933:


تصویر-22بازدیدفتحعلیشاهازارتشایران،سدة13م،رنگروغنبررویکرباس 
(آدامووا .)219-212:1911،
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نبردپارسیانباروسها،تاریختقریبی1117نقاشیدورةقاجار،موزةارمیتاژ(آدامووا:1911،

تصویر-29
)273-271


تصویر-29نبردسوارانباکالهایرانیقاجار،فضایتصویرشدهشباست(نگارندگان .)1933:


تصویر-27سوارانباکالهایرانیقاجاربادوبانویاروپاییباکاله،فضایتصویرشدهشباست
(نگارندگان .)1933:
111

جامعهشناسیهنروادبیات،دوره،11شمارهدوم،پاییزوزمستان1931



رنگ،قابمستطیلشکل(نگارندگان )1933:


صورتتک

پرترةنظامیباکاله،به
تصویر-21


رنگ،قابمستطیلشکل(نگارندگان )1933:


صورتتک
پرترةنظامیبدونکاله،به

تصویر-23

جدولشماره-2نقششا ه،نبرد،نظامیاناروپاییدربنایصارمالدوله(.منبعنگارندگان) 
تصویرشاهووزیر 

نبردشبانه 

تکچهره 

یک مورد

دو مورد

دو مورد با لباس نظامی

مهمترین تصویر بنا

یک مورد نبرد دو نفر با لباس های

فرد اروپایی با کاله

ناصر الدین شاه و میرزا آقا خان نوری

قاجاری

فرد اروپایی بدون کاله کاله

یک مورد دو قاجاری و دو زن
اروپایی
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مطالعة تحلیلی تأثیرپذیری نقاشی بنای صارمالدوله از عکاسی:
دیوارنگارههای نقاشیشده بنای صارمالدوله بهعنوان یک سند مهم تاریخی است که بخـشهـایی
از آن از بین رفته و بخشهایی از آن با مرمت نهچندان خوب حفظ شده اسـت .ایـن نقاشـیهـا
تأثیرات هنر اروپایی و عکاسی را بر نقاشی پیکرهنگـاری دربـاری ایـران در دوران قاجـار نشـان
میدهد .تصویر زنان با لباس های اروپایی ،شیوةحالت گرفتن سهرخ در قـاب هـای تصـویری و
نحوة قرار گرفتن دست ها بر روی هم متأثر از عکاسی است.تصـویر مـردان نظـامی اروپـایی و
نقاشی های نظامی احتماالً از روی عکس های اروپایی کار شده اسـت کـه بـا توجـه بـه وجـود
عکاسخانه در حیاط بنای صارمالدوله و وجود عکس هایی از این دست ،احتمـال دور از ذهـن
نیست .در این نقاشی هاتأثیرات غرب بر هنـر نقاشـی ایرانـی ،تـأثیرات ژسـتهـای مخصـوص
عکاسی ،استفاده از پشتصحنههایی که برای عکاسی تدارک دیده میشد ،مانند ستون های غربی
در پسزمینه نقاشیها ،دیده میشود .در این نقاشیها الگوهای اروپایی با هنر ایرانی ترکیب شده
و فضای اطراف تصاویر با نقوش ایرانی گل و مرغ پر شده است.تأثیرپذیری ایـن نقاشـی هـا از
عکاسی را میتوان در هر موضوع در جداول ( )1 -2-1مالحظه کرد .در این نقاشـیهـا ،حالـت
عکس گرفتن های دوران قاجار بر روی نقاشیها قابل مشاهده است و به نظر میرسد بـا وجـود
ارتباط مشخص بین نقاشی و عکاسی در این تصاویر ،این تصاویر بهوسیلة هنرمندان دربـاری یـا
با تأثیرپذیری از هنرمندان درباری در پایتخت کار شده باشد .احتمال دیگری نیز وجود دارد کـه
هنرمندان نقاش باتأثیر پذیرفتن از عکسها به کپیبرداری از نقاشـیهـا پرداختـه باشـند .حالـت
قرارگیری پیکره های زنان در تصویر ،نحوة ایستادن بهصورت سهرخ عکـسگونـه نقاشـی شـده
است .دستها حالت ثابت دارند .از عناصر اروپایی که برای عکاسی به کارمیرفت ماننـد سـتون
و پلــه و فضــای ابــری و گیاهــان در فضــای پــسزمینــة نقاشــی اســتفاده شــده اســت .در دورة
ناصرالدینشاه قاجار برای نقاشی پیکرهنگاری از عکاسی استفاده میشد ،زیرا نقاش فرصت کافی
برای تمـام کـردن نقاشـی داشـت .او مـیتوانسـت نقاشـی را بـا دقـت و مالحظـة بیشـتری در
سایهروشنها و چهرهنگاری به پایان برساند .با توجه به این موارد به نظر میرسد در نقاشیهـای
بنای صارمالدوله در دورة قاجار در شهر کرمانشاه بهعنوان یک بنای اعیـانی و مهـم ،از ایـن امـر
برای تزیینات استفاده شده است .حالت چهرهها ،تزیینات کنار پیکرهها ،عناصر تزیینی در تصاویر
مشابه است و می تواند این فرضیه را اثبات نماید .مهمترین نکته در تأثیرپذیری نقاشیهای بنـای
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صارمالدوله از عکاسی قاببندی های تصویری نقاشیها است کـه کـامالً تحـت تـأثیر عکاسـی
نقاشی شده است .حالت قرار گرفتن پیکره ها در کنار یکدیگر و ترکیببندی نقاشی ها متـأثر از
عکاسی است و برای نقاشی های مردان اروپایی ممکن است از عکسهای اروپاییان الهام گرفتـه
شده باشد .تأثیرپذیری نقاشیهای بنای صارمالدوله از نقاشی قاجار در دوره های قبل و عکاسـی
قاجاری در جداول ( )5-1-1خالصه و بررسی میشود.
جدولشماره -9تاثیرنقوشجنگیونظامیدربنایخانهصارمالدولهازنقاشیدورهابتداییقاجار.
(منبع:نگارندگان) 
نقاشیدیوارنگاریخانه

تاثیرازنقاشینبردعباسمیرزاو

ازنقاشی 

صارمالدولهکرمانشاه 


روسیه 

نقاشیروسیه 

دیوارنگاری 

نقاشیرویکرباس 

نقاشیرویکرباس 

دورهانتهاییقاجار 

دورابتداییقاجار 

دورهابتداییقاجار 

ازنظرموضوعی،شیوهترسیم،

ازنظرموضوعی،شیوهطراحی،

ازنظرموضوعی،شیوهطراحی،

ترکیببندی،نوعآرایش،

عمقوحجمنماییمشترکهستند 

عمقوحجمنماییمشترک
هستند 

پوششوطبیعتپردازیمشترک
میباشند 
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جدولشماره-9تاثیرعکاسیبرنقاشیبنایصارمالدولهدرکرمانشاه(.منبع:نگارندگان) 
تصویرنقاشیدربنایصارمالدوله 

تاثیر 

عکسدورهقاجار 

موضوع مشترک
کادر بندی


(ذکا )291 :1191:



نحوه قرار گیری
لباس اروپایی
ستون و معماری اروپایی

)(www.daneshha.akaaup.com

آرایش مو
لباس اروپایی
تور سر
)(www.tarikh.com

نحوه قرار گیری دست

تصویر سه نفره دو زن و یک
مرد
ترکیب بندی
)(http:seemorgh.com

تصویر دوزن درحالت غیر
رسمی
فضای پسزمینه فضای گیاه و
طبیعت
)(http:seemorgh.com
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جدولشماره–7تاثیرعکاسیبرنقاشیهایرزمیورجالدرخانهصارمالدوله(.منبع:نگارندگان) 
تصویرنقاشیدربنایصارمالدوله 

عکسدورهقاجار 

تاثیر 

قاب بندی نقاشی متاثر از
عکاسی
دو رجال در یک تصویر
سیداحمدخان و عبداهلل خان

تنها در نقاشی فضای

دبیرسیاقی(چپ) ،عکس از میرزا

اطراف با اسلیمی پرشده

مهدی خان پلکوهی؛ 1117ه.ق؛

است .

مجموعه خصوصی ( .ذکا:1191 ،
)291

قاب بندی متاثر از عکاسی
چهره نقاشی متاثر از چهره
های اروپایی
عکس از رجال قاجاری با پوشش
اروپایی(ذکا؛.)77 :1191

قاب بندی متاثر از عکاسی
چهره نقاشی متاثر از چهره
تکچهرهی ژوزف بابازیان عکاس.
عکس از بابازیان دهه 1271ه.ق.
آلبومخانه گلستان(.ذکا)15: 1191 ،
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نتیجهگیری
بنابر پژوهش حاضر روشن شد که خانة صارمالدوله در کرمانشاه از مهمترین بناهای قاجـاربرای
حاکم شهراست  .این بنا دارای تصاویر نقاشیشده ای بر روی گچ اسـت کـه دارای مضـامینی از
زنان ،مردان اروپایی ،جنگ و گل و مرغ است  .همچنین یک تصویر از ناصرالدینشاه و وزیرش
آقامحمدخان نوری دیده میشود که زمـان تقریبـی نقاشـی را نشـان مـیدهـد  .فضـای اطـراف
نقاشیها در سقف و دیوار با گل و مرغ و نقوش تزیینی پر شده اسـت .عکاسـی بـهعنـوان یـک
پدیدة نوظهور و مهم اجتماعی در دورة قاجار است که بر هنر نقاشی بسـیار تأثیرگذاشـته اسـت.
ارتباط نقاشی های خانة صارمالدوله و عکاسی در دورة قاجار بسیار زیاد اسـت.در دوران قاجـار
در خانة صارمالدوله عکاسخانه وجود داشته و از دختر صارمالدولـه بـهعنـوان اولـین عکاسـان
دوران قاجار نام برده شده است .این موارد نشانمیدهد کـه عکاسـی در ایـن امـارت از اهمیـت
ویژه ای برخوردار بوده و ارتباط مستقیمی با افراد این خانواده داشته اسـت .قـاببنـدی تصـاویر
نقاشی در خانة صارمالدوله کامالًمتأثر از عکاسی بوده است و چنانچه مشاهده شد از مهـمتـرین
دالیل تأثیرات عکاسی بر نقاشیهااست .طریقة ایستادن  ،ترکیببندی های عکسگونه ،قاببنـدی
فضای نقاشی که کامالً متأثر از عکاسی است و فضای اطراف و پسزمینه نیز از مواردی است که
تأثیرات عکاسـی بـهخـوبی در آن دیـدهمیشـود .قـاب بنـدی دور نقاشـی هـاو حالـت پیکـره
هاتأثیرپذیری نقاشی های بنای صارمالدوله ازعکاسی قاجار را بهخوبی نشانمیدهد وفرضیه ایـن
پژوهش را تأییدمی کند .پیامد اثرگذاری عکاسی بر نقاشی دوران قاجار سر آغاز تحـولی در ایـن
دوران شد که نشان میدهد بنای صارمالدوله در کرمانشاه نیز از آن مستثنی نبوده است و به نظـر
میرسد نقاش این امر را بهعنوان یک عامل مهم در نقاشی های آن زمان مد نظر قرار داده است.
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