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شاه در ابتدا و انتهای  نگاری از ناصرالدین پیکر مطالعۀ تطبیقی نقاشی
 قاجار دورۀ

۱باشیالههپنجه
۱5/2/4۰۰تاریخدریافت:
2۳/8/4۰۰تاریخپذیرش:

 چکیده
پیکر اصلی موضوعات از یکی قاجار دوران در شاه از چهرۀنقاشی از نقاشی است. درباری نگاری

کند.دردورانحکومتشازابتداتاانتهامسیرمتفاوتیراطیمیق(۱۳۱۳-۱247شاه)ناصرالدین
شناسینقاشیایرانیودردورۀانتهایسلطنتابتداییچهرۀاومنطبقبامعیارهاوزیباییدردورۀ

گراییونقاشیسمتواقعتغییراتاجتماعیوسفربهاروپابه چهرۀاوتحتتأثیرصنعتعکاسیو
دردورۀشاهنگاریازناصرالدیناروپاییتغییرمیکند.سؤالکلیاینمقالهآناستکهتصاویرپیکر

معیارهای شرایطاجتماعی، تغییر به توجه با تغییراتیاستو دارایچه انتهاییقاجار ابتداییو
درزیبایی شاه چهرۀ اهمیتنقاشیاز به توجه با کداماست. دوره هر در شاه شناسیبرایچهرۀ

هاموضوعاینپژوهشاست.شاهقاجارازابتداتاانتدورانقاجار،اینتغییراتدرنقاشیازناصرالدین
شود.سپسبهسیرتحولوتفاوتونگاریدردورانناصریبررسیمیمنظور،ابتدانقاشیپیکربدین

ناصرالدینشباهتنقاشی از ایندوران میهای پرداخته کیفیوشاه محتوایپژوهشحاضر شود.
به اطالعات، گردآوری )کتابخانهشیوۀ اسنادی رصورت و است تاریخیای( تطبیقی–وشپژوهش،

یافته ناصرالدیناست. حکومت طوالنی دوران در که است آن بیانگر پیکرها نقاشی باشاه، نگاری
ابتداییسلطنتاو، دورۀ در است. ایندوران نقاشی هنر مضامیناصلیدر یکیاز شاه، موضوع

ازهنرنقاشیایرانیدردورانقبلودورانابت باستانیونقاشیشاهمتأثر نگاه داییقاجاراستو
بهآرمان انتهایی، نقاشیدورۀ ولیدر تحوالتاجتماعیایندورانگرایانهدارد، علتتأثیرپذیریاز

انسانیوواقعیتصویرمیگراییوعکاسیمتمایلمیسمتواقعبه موضوعشودوچهرۀشاه، شود.
ثابتاسنقاشیازناصرالدین توجهبهشرایطاجتماعیوشاهدرهردودوره ولینگاهنقاشانبا ت،

زیبایی انتهاییدر ابتداییو میسیاسیدوران متفاوتتصویر و اینتحوالتشناسیمتحول شود.
حاصلتغییرتفکرشاه،ارتباطبااروپا،تغییراتاجتماعیواستفادهازهنرعکاسیوتمایلبهتصویر

اینعواملنشانمیگدورازهرگونهآرمانواقعیبه نقاشیازراییاست. دهدهنردورانناصریدر
موضوع به هنرمندان نگاه و است دوران آن اجتماعی تغییرات از متأثر دوره دو هر در چهره

شناسیمتغیراست.نگاهبهموضوعانساندرنگاریباعواملاجتماعیتغییرکردهودارایزیباییپیکر
بررسیاست.شاهقابلدورهمتفاوتتصویرشدهواینرونددرچهرۀناصرالدیننگاریدرهرهنرپیکر

شاه،نقاشی.نگاریدرباری،قاجار،ناصرالدینانسان،پیکرهای کلیدی: واژه

                                                           
 ؛دیارگروهنقاشی،دانشکدههنر،هیاتعلمیدانشگاهالزهراس،تهران،ایران.استا۱

e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
اینمقالهحاصلهستهپژوهشیباعنوانمطالعههنرنقاشیپیکرنگاریدورهقاجارتصویبشدهدردانشگاهالزهرا

سمیباشد.
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 مقدمه و بیان مسئله
نقاشیازشاهدردورانقاجار،یکیازابزارهایایندوراندرتبلیغیمشروعبرایسلطنتاست.

دردورانناصریتغییراتبسیاریداشتکهاینتنوعتغییراتدرنقاشیازشااه،طباقنقاشی

سلیقۀشاهوبهتأییداوبودهاست.تمرکزاصلیاینپاژوهش،مطالعاۀسایرتحاولوتغییارات

هایایندورانازابتاداتااکهدرنقاشیستقاجاراشاهنگاریدردورانسلطنتناصرالدینپیکر

شاهمارابااآرایاششود.مطالعۀتصاویرنقاشیازناصرالدیننتطوالنیاودیدهمیانتهایسلط

کند.چگاونگیتغییاراتزمینهدرنقاشیایندورانآشنامیچهره،آرایشلباس،تزئیناتوپس

نگاریشاهکهمتأثرازتغییاراتاجتمااعیایاندورانوتحاولنگااههایپیکرانساندرنقاشی

شاود.ایانمطالعاهنقاشمهمایدرآشاناییبااهنار،درتصاویرنقاشیدیدهماینقاشاناست

نگاااریدورانناصااریقاجااارداردوتغییااراتآننساابتبااهموضااوعانسااانوتغییااراتپیکاار

دهد.هدفازاینپاژوهش،مطالعاۀایانشناسیرادرابتداوانتهایایندوراننشانمیزیبایی

شاهاستکهمسیرهنرنقاشایوتفااوتنگاارۀنقاشیازناصرالدینتغییراتنقاشیازانساندر

دهد.سیاسیایندوراننشانمی-نقاشانوچگونگیاینتغییراتراباتوجهبهشرایطاجتماعی

طاورمساتقلوبررسایایانشاهباهنگاریناصرالدینهایپیکرضرورتپژوهش،بررسینقاشی

وانتهایدورانسلطنتومطالعۀمسیرنقاشایایاندورانوتغییراتدرنقاشیازشاهدرابتدا

بررسیتغییراتاجتماعیوسیاسیدرنقاشیاسات.ایانماواردبیاانگرآناساتکاهتصاویر

شااههایدورانابتدایی،متأثرازنقاشیایرانیونقاشیدورانفتحعلایشاهدرنقاشیناصرالدین

شاود،هادیدهمایوحیهوهویتایرانیتصویردرنقاشیگرایی،تزئیناتفراوانوراستوآرمان

شدن،تأثیرپذیریازسمتسادهنگاریدرباریبهولیدرتصاویردورۀانتهاییقاجار،نقاشیپیکر

شود.نقاشیازاودرایانمسایرپردازانۀغربیمتمایلمیگراییوهنرطبیعتهنرعکاسی،واقع

کناد.ایانتغییاراتبااتأثیرپاذیریازشارایطواقعیتغییرمیسمتانسانیازانسانآرمانیبه

اجتماعیایندورانوتابعتغییراتاجتماعیاستکهموردتأییدشاهبودهوبالطبعهنرمنادان

نگاریدرباری،یکشود.مطالعۀتصویرپیکررانیزتحتتأثیرقراردادهودرهنربازتابدادهمی

دهد.سیرتحولتغییراتاجتماعیدرنگاهنقاشانرانیزنشانمینگاهصرفبهنقاشینیستو

 پیشینۀ پژوهش
نگااریدربااریقاجااردردورانهاایپیکارموضوعاصلیدراینپاژوهش،مطالعاهدرنقاشای

زماانهاایتااریخیوهناریها شاهاستودراینراساتاازپاژوهششاهوناصرالدینفتحعلی

کاتالوگیکهدرلنادنچاا -(۱۹۹۹)۱هاییمانندمطالعۀرابیژوهششدهاست.درپاستفاده
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هاایچهارهدربخاشآخارکتاابشود.هنرنقاشیایرانازابتداتاانتهابررسیمی-شدهاست
،بهدورۀقاجاروروندنقاشیایندوران(۱۹۹8اثردیباواختیار)قاجاری،نقاشیدرباریایران

کناد.هاومقااالتخاودنقاشایقاجااررابررسایمای(درکتاب۱۳۹2شود.آژند)پرداختهمی

نگااریکنادکاهشااملتصااویرپیکار(مجموعۀآرمیتاژدرروسیهرابررسیمی۱۳۹5آدامووا)

(دربخشانتهاییکتاابشباهنقاشایقاجاار۱۳7۹درباریدورۀاولودومقاجاراست.پاکباز)

تابخودبهنقاشایقاجااراشااراتیدارد.جاللایجعفاری(درک۱۳۹۱پردازد.افشارمهاجر)می

(درکتااابشکااهبخشاایازرسااالۀدکتااریاودرفرانسااهاساات،بااهنقاشاایقاجااارو۱۳82)

(درکتابیکاهبخشایازمجموعاۀاوازهناردورۀ۱۳۹5پردازد.خلیلی)شناسیآنمیزیبایی

(درکتاابش۱۳8۱کند.فلاور)عرفیمینگاریایندورانرامقاجاردرلندناست،تصاویرپیکر

(دربخاشابتادایی۱۳۹۳کند.کشمیرشاکن)نقاشیونقاشانقاجاروهنرعامیرابررسیمی

پردازدوهنرنقاشیمعاصارایارانرابااایاندورانآغاازکتابشبههنرایراندردورۀقاجارمی

زنادهقاجارنیزاشااراتیدارد.دلهایتاریخیخودبهنقاشی(درنوشته۱۳۹4کند.قاضیها)می

پردازد.(دربخشاولکتابشبهنقاشیازتختدردورانقاجارمی۱۳۹5)

هابهمعرفیوبررسیهنرنقاشیقاجاردرهنرهایمختلفدرهردورهدرهمۀاینپژوهش

نگااریرهاایپیکاهابهنقاشیشده،بیشترپژوهشهایانجامپرداختهشدهاست،اماطیبررسی

شاهوروندتغییاراتچهارۀاوراازاند،ولیمقولۀانسانیباموضوعناصرالدینایندورانپرداخته

هاایانساانیازاند؛بناابرایندرایانتحقیاق،نقاشایابتداتاانتهابررسینکردهوتطبیقنداده

شود.شاهازابتداتاانتهابررسیومقایسۀتطبیقیمیناصرالدین

 ژوهشروش پ
شاهدرشاهونیزناصرالدیننگاریازفتحعلیایبارویکردتاریخیبهنقاشیپیکراینمتنمطالعه

تطبیقیباهتحلیالوتطبیاق-دورانطوالنیسلطنتاواست؛بنابراینپژوهشباروشتاریخی

کناد.مایپردازدواینتغییراترابررسینگاریازشاهدردورۀقاجارمیسیرتحولنقاشیپیکر

صورتکیفیبودهاست.ای(وبهآوریاطالعاتبهروشاسنادی)کتابخانهنحوۀجمع

 های پژوهش یافته
شودنقاشایایاندوراندرشاهمشخصمینگاریدرباریدورۀناصرالدینبامطالعۀنقاشیپیکر

رازمعیارهاایشناساینقاشایایرانایودردورۀدوممتاأثدورۀاول،متأثرازمعیارهایزیباایی

اروپاییاست.عکاسیواستفادهازآندرتکمیلنقاشیبیشاترینتاأثیررابارهناردوراندوم

هایدورانابتاداییتصاویر،عنوانموضوعاصلیونمایشانساندرنقاشیگذاشتهاست.شاهبه
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اناهبااپردازگرایایطبیعاتسامتواقاعحضورآرمانیدارد،ولیدردورانانتهاییسالطنتباه

رود.دردورۀدوم،تمرکزنقاشیبیشتربرانسانواقعایوزمینایتأثیرپذیریازهنراروپاییمی

تارازدورۀاولگیارد.فضاایاطارافآنساادهاستوازنگاهآرمانیبهانسانگذشتهفاصلهمی

یدرشودوتمرکزبارپیکارۀاصالیدرفضاایخاالتصویروازحج تزئیناتفراوانکاستهمی

ایباهایواساطورهشناسیافساانهتصویراست.درنقاشیدوراناولقاجار،نگاهآرمانی،زیبایی

شاهتمایلداشاتآننگااهرادردرباارخاودهنرایراندرپیشازاسالماشارهداردکهفتحعلی

یاشولبااسزندهکندودرتصاویر،خودرامانندشاهانباستانیایرانباآنآرایشدرچهره،ر

شاهبهمرورحذفشدوجایخودرابهنماایشتصویرکند.ایننگاهآرمانیدردورۀناصرالدین

واقعیچهرۀانساانیمتعلاقباهدورانودنیاایخاودشدادوازنگااهآرماانیفاصالهگرفات.

ۀشاهتغییراتاجتماعیدنیاراپذیرفتوباآنهماهنگشدوخواهاانترسای چهارناصرالدین

صورتزمینیوواقعیشد.خودبه

 شاه نگاری درباری در دوران ناصرالدین هنر نقاشی پیکر
مندبهانواعهنر،شاهصاحبذوقونگرشکنجکاوانهبهمظاهرزیبایطبیعتوعالقهناصرالدین

سببهمینتمایالت،بهحمایاتازهنارنقاشایپرداخات.اوازخصوصهنرنقاشیبودوبهبه

ولیعهدیبهخواستخاودشباهریاساتکتابخاناۀسالطنتیمنصاوبشادودرطاولدوران

پادشاهیوتازمانمرگشهمچنانکتابخانهراتحتسلطۀخویشنگاهداشات.ویدرسراسار

آوریوخریدوکتبمرقعاتوتابلوهاینقاشیوساایرآثااردورانریاستبرکتابخانه،بهجمع

ازپیشکاربرد،کتابخانهرابیششیکهدرنگهداریایننفایسبههنریپرداختوباسعیوتال

(.ویبعدهاکلیدآنجااراباهامیناهاقادس)ساوگلیگروسای۱۳۹4:28غنیساخت)قاضیها،

شااه،درهاجلوگیریکناد،امااپاسازمارصناصارالدینومیلآنخود(سپردهبودکهتاحیف

دارریاساتکتابخاناهالدولهکهعهدهلسانش(،ه۱285-۱275شاه)دورانسلطنتمظفرالدین

(.48بود،همهرابهتاراجبردودرمقابالوجاوهینااچیز،باهبیگانگاانواگاذارکارد)هماان:

موبازدیادازکااوو۱2۹۰/۱87۳اشدرساالشاهپسازنخساتینسافراروپااییناصرالدین

ایدرکاوسالطنتیافتاادتااها هادایاوهایکشورهایاروپایی،بهصرافتساختموزهموزه

هاایایشبیهبهماوزهاشیاییراکهسوغاتاینسفربودندبهنمایشبگذاردوه صاحبموزه

همتایانفرنگیخودشود.اوکهظاهراًپیشازسفرفرنگه باتفکرماوزهآشاناباودوحتای

گاذاریکاردهباود،پاسازوزهناامعناواناتااقماتاالریدرعمارتخروجیکاوگلستانرابه

(.۱۳۹5:48زناده،بازگشتازفرنگ،دستورایجادتغییراتیدرساختمانکاوگلساتانداد)دل

دردورۀدومقاجار،هنرایراندومرحلاۀاساسایراپشاتسارگذاشات.باااساتقرارحکومات
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رناگ،تأسایس،تحاوالتاجتمااعیواعازامدانشاجویانباهفق۱۳۱۳-۱264شااهناصرالدین

م،اختراعدوربینعکاسیواستفادهازعکسبراینقاشی،هنارنقاشای۱2۳۰/۱85۱دارالفنون

ایندورانمتحولشد.تأثیراتعکاسیبارنقاشایدورۀقاجااراماریروشاناسات.دربرخای

شاهباهمانکتینشاندادهشدهاستکاهعکسایازآنموجاوداسات.درهاناصرالدیننقاشی

گوناهاناد.ایانقاشی،نقوشزینتیلباسبههمانظرافتنقوشقاالیباهتصاویردرآمادهاینن

نمایی،بانگاهمستقی خالیازفروتنیشااهکاهتااقبالازدورۀقاجاار،درنقاشایاماریواقع

ساازد،تصوربود،همسوشدهاست.اگرچهشاهچیزیبیشازصورتظاهرراآشکارنمیغیرقابل

انینیست،بلکهانسانیاسات.چهارۀآرماانیدردورۀاولبیشاترشااملتصااویرچهرۀشاهآرم

عنوانهایاهداشدهازشاهقاجاربهبیشترنقاشیشاهتصاویرفتحعلی»شودشاهقاجارمیفتحعلی

پیکراست.هرچندشایدتغییراتیدروضعقرارگرفتنشاهصورتنقاشیتکهدیۀدیپلماتیکبه

اشتهباشد،ولیدرکلیتدارایطرحییکسانازنمایشوشکوهشاهانهاست.درتصویروجودد

دربعضیتصاویرشاهدوزانونشساتهیااایساتادهاسات،ولایدرهماۀتصااویر،یاکاحسااس

هااییکاهطایرساددرنقاشاینظرمیخورد.بهتغییرناپذیرواحدازشکوهوجاللبهچش می

هایشاهانهوفاخراوتغییرنکاردهها،لباسدهاست،چهرهشاهکشیدهشبیستسالازفتحعلی

ایوصاورتباسامههاا،شااهباهوگذشتزمانتغییریدرشاهنشانندادهاست.درایننقاشی

نگااریهاایپیکاربدوناحساسوشبیهبهه تصویرشدهاست.ایانسابکدرهماۀنقاشای

شااهتصویرناصرالدین(.۱۹۹۹:۱۱)رابی،«دخورشاهدریکدههبهچش میدرباریازفتحعلی

شاهباهحضاوریدهندۀجهشیآشکارازرسومقهرمانیفتحعلیدرطولدورانسلطنتشنشان

هااینقاشااندربااریدرایاندورانروش(.۱۳۹۹:۱85ترباود)اساکرس،نمایشیوصمیمی

هاانماهایسااختمانیطاقهایقطعبزرصوتابلوهاسمتنقاشیمختلفیراآزمودند.نقاشیبه

هایبزرصگرایشیافت.درتصاویرنقاشیدرمقیاسوتابلوهاایبازرص،وسرانجامدیوارنگاری

هایگارد،چشاماندرشاتواباروانیکیادوپیکرمعموالًدخترانوپسرانقاجاریباصورت

شکلخاصیمتمایزازشناسیصورتدردورۀقاجاربههاوزیباییاند.لباسپیوستهترسی شده

شود.سازیمرداندیدهمیهایپیشینوزیباییزنانهدرشبیهدوره

هاایبسایارشود.رناگغیرازلباس،تفاوتچشمگیریدیدهنمیبینپسرانودختران،به

ایازنموناه۱(.تصاویر58-۱۳8۹:57کاررفتهاست)خودداریناایینی،هابهشادوزیبادرآن

گونهشاهقاجاردردورۀسلطنتاواستکهشاهبالباسجواهرنشانوبسیاراغراقلیچهرۀفتحع

تصویرشدهاست.
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 روغن، تهران  ق، رنگ 1299شاه، مهرعلی،  . فتحعلی1تصویر 

 244: 1386منبع: آدامووا، 

شااههاایفتحعلاینگاریهساتی کاهباانقاشایدردورۀناصریشاهدنوعدیگریازپیکر

دادننگااری،تاالشدرنشاانتآرمانیمتفاوتاست.توجهباهجزئیااتانادامدرپیکارصوربه

خاانراشاهجواندرایندورانابوالحسنشاهبودهاست.ناصرالدینهایفردیناصرالدینویژگی

مهارتخود ایتالیا باشیدربارمنصوبکرد.ابوالحسنغفاریحتیپیشازسفربهبهمقامنقاش

پردازنشاندادهبود.اوبعدهاتحتتأثیراستاداناروپاایی،سازیبااستفادهازاسلوبیهرادرشب

خاوبینگااریراباهتغییراتیدرشیوۀنقاشیخویشداد؛اگرچهاواصولوقواعدعلمیطبیعت

اودرایان.درککردوهموارهبرآنبودکاهرو نقاشایایرانایرادرتصاویرزنادهنگااهدارد

.نقاشایمراسا ۱باشیدربار،اجرایدوسفارشبزرصرابرعهدهگرفات:ان،درمقامنقاشدور

هایساالمبایادشابیهنقاشایپردهشب..مصورسازیکتابهزارویک2شاه؛نوروزیناصرالدین

براینصبدرتاالرپذیرایینظامیهنقاشیشدکاهباهقباشد،۱266-۱225دیوارنگارۀعبداهلل

شاهرانشستهبرتخاتهایدیواری،ناصرالدینمیهیالقانطهشهرتیافت.ایننقاشینقاشینظا

بافرزندانجوانش،وزیرانودولتمردانطرازاول،شمارزیاادیازدرباریاانوفرساتادگاندول

خان(هاهمهمانندنقاشینگارستان)دیوارنگارۀعبداهللدهد.هیکلخارجیدراطرافشنشانمی

هاتفاوتفردیوآشکاربایکادیگردارنادوبارخالفاند،ولیچهرهازۀطبیعینقاشیشدهبهاند

فاردیدارد.خان،هرپیکرچهرۀمنحصاربههاییکساندرکارعبداهللهایخشکوصورتاندام

شابرادرقمصورسازینسخۀخطایهزارویاک۱28۳-۱22۹خاندرهمانزمان،ابوالحسن

صفحهتصویرباهمکاریشاگردانشبهانجاامرسااند.اودرایان۱۱۳4ششجلدومشتملبر

هایاصلیوتعدادینفرنقاشبود،امابیشترطراحی۳4پروژۀعظی ،دررأسگروهیمرکباز

منادباههناریافتۀآنراخاودتصویرساازیوکامالکاردهاسات.اوعالقاههایپایانازنقاشی
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۱267/۱85۰برایروزنامۀهفتگیرسمیدولتعلیهایراندردهۀنگاریبودوازاینهنرپیکر

ایازتصاویرازشاهزادگان،سیاستمدارانهامجموعهمبهرهگرفت.ایننقاشی۱267/۱86۰مو

هایاوبرایحفظنقاشیایرانایاساتودرباریانبود.ایننسخۀمصورنمایانگرآخرینکوشش

(.۱۳76:۹۱)رابینسون،

عهادهشاهمسئولیتچا روزنامۀدولتعلیاهایارانراباهوبهدستورناصرالدینهمچنینا

گرفتوبرایهرشمارۀاینروزنامهتصاویریازدرباریانووقایعجااریراتهیاهوچاا کارد.

نگاریدربااریایاراندرقارنسایزده هجاریانتشارایننشریهسرآغازحرکتیدرهنرپیکر

ایهنریکهتاآنزمانبهحوزۀدرباراختصاصداشت،بهشکلفزاینادهقمریبودکهطیآن،

کارگیرینوعیرئالیسا خان،بهتریندستاوردهایابوالحسنبهمیانمردمراهیافت.یکیازمه 

نگاریدرباریبود؛خصوصایتیکاهاحتمااالًبااتأثیرپاذیریازهنارشناختیدرهنرپیکرروان

خانغفااریدرایانهنار(.نوآوریابوالحسن4۱-۱۳82:4۰د)خلیلی،وجودآمدهبوعکاسیبه

سازیونمایشخصوصیاتظاهری،نمایشحاالتوشخصیتافراد،نهایترونمود.اودرشبیه

بردوشاگردانشازجملهبهرامکرمانشاهیوبسیاریازنقاشانبعدیکارمیدقتومهارترابه

ند،ولیدرمقابلاوموفقیتینداشتند.اوازنخستینهنرمندانیاساتنیزبهادامۀراهاوپرداخت

نگااردربااریباود.هایاجتماعیتوجهنشانداد،اگرچهبیشتریکهنرمندپیکارکهبهموضوع

اکبرخاانالملک،تعدادیازجوانانایرانیبرایهنرآماوزیباهاروپاارفتناد.علایپسازصنیع

ق(ازایانجملاهبودناد.۱278-وعبدالمطلبمستشار)تولاد ق(۱۳۱2-۱22۳الدوله)مزین

الدولهدرمدرسۀهنرهایزیبادرپاریسآموزشدید.پسازبازگشاتباهایاراندرساالمزین

داد.درهمانزمانتأسایسنقاشایشاهدرسنقاشیوفرانسهمیق،مدتیبهناصرالدین۱285

گاذارانتئااتردرل موسیقیعلمیوازنخستینبنیاندردارالفنونراآغازکرد.اوهمچنینمع

الدولهکهدراسلوبرنگوروغنمهارتیافتهبود،عمادتاًباهنقاشایمنظارهوایرانبود.مزین

پاردازنیازدساتداشات.عبادالمطلبابتادانگااریباااسالوبپرداخت،ولیدرچهارهگلمی

روغانرویآوردوموضاوعغالابآثاارشناگکرد.سپسبهنقاشیآبرنگورنگاریمیقلمدان

عنوانکارشناسادارۀپستمشغولبهکاارشاد.باامنظرهبود.اوپسازهنرآموزیدراروپا،به

(امکانبیشتریبرایآشناییایرانیانبااصولعلمیهناراروپااییق۱268تأسیسدارالفنون)

اوایالو۱۳ماعیلجالیر)اواخرسدۀ(،اسق۱۳۰7-۱28۹یا۱28۰)ابوترابغفاریفراه شد.

ق(و)محمادغفااری۱۳شااه،سادۀسازدربارناصرالدینق(،علیاکبرمصور)مجسمه۱4سدۀ

ش(ازجملهکسانیبودندکهدردارالفنونآموزشدیدناد.اباوترابدر۱۳۱۹-۱226یا۱224

ایگوناههایعکسچهرهکدستآورد،تسازیاستادبودوبامهارتیکهدرچا سنگیبهشبیه

اباوتراببارای(.۱۳74:2۳۰کارد)فریاه،ازدرباریاندورۀناصریرادرروزنامۀشرفچا می
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ساازیبسایارکرد.اودرشبیههااستفادهمیهایخارجیازعکسآنطراحیازچهرۀشخصیت

اباوترابسابککارد.آثاارطراحایمیارزادارکاارمایپردازیوهاشورهایبافتظریفبانقطه

الملک(بایشازهارنقااشمحمدغفاریملقببه)کمال(.۱۳۹8:4۰گرایانهدارد)پورثانی،واقع

الدولهودیگارانسااختهاوبرزمینۀهنریکهمزین مندبود.گرایانهعالقهدیگریبهنقاشیواقع

اینهنریبودکاهدرشاهتثبیتکند.بودند،توانستنوعیهنرآکادمیکرادردربارناصرالدین

شد.درسدۀنوزده فقاطعنوانمیراثاستادانرنسانسوباروکمعرفیمیهایاروپابهآکادمی

گونهشدکهبتواندتصویریدقیقوعکسنقاشیموردقبولوتأییدمحافلرسمیاروپاواقعمی

واقعیاتوجاودگرایایجااییبارایتفسایرازازواقعیتعینیارائهدهد.دراینسبکطبیعت

نداشت.محمدغفاریازهمانابتداشیفتۀچنینهنریشدوبههمینسببنیزبیشازساایر

م(۱52۰-۱48۳معاصرانشدراینجهتکوشیدوهموارهخودراپیرواستادانیمانندرافائال)

دانساات.محماادغفاااریهنرآمااوزیرادراواننوجااوانیدرم(ماای۱66۹-۱6۰6ورامبراناات)

شااههنگاامبازدیادازایانالدولهآغازکارد.ناصارالدیناکبرخانمزینرالفنونوزیرنظرعلیدا

اودردارالفناااونازرویعکاااس(.۱7۳-۱۳7۹:۱5۰مدرسااه،کااااراوراپساااندید)پاکبااااز،

زودیبهاوکارگاهیدراعتضادالسلطنهنقاشیکردکهآنتصویرموردتوجهشاهقرارگرفتوبه

باشیدرباروپیشخدمتحضورهمایونیه.قبهاولقبنقاش۱28۹مارهدادودرسالالعشمس

شااه،دردورۀدومسالطنتترینهنرمناددرباارناصارالدینباشیومه عنواننقاشدادند.اوبه

کاهشااهاجاازۀنقاشایتماام»...بارهچنیننوشتهاست:انتخابشدودرخاطراتخوددراین

وایناعترافیبودبهاینکهسفارشنقاشیهنرمنداندیگرپاسازاو«همنداد...تصاویرشراب

هایاوبراسااسعکاسکاارشادهاسات.اوالملکبسیاریازنقاشیتمامشد.بنابهگفتۀکمال

(باه6-5کردهاست.درتصاویر)تحتفرمانویژهورسمیشاهدرزمینۀنقاشیازاوفعالیتمی

الملکبراینقاشیازعکساستفادهکاردهباشاد؛زیارادربسایاریازماواردالرسدکمنظرمی

نموناۀ۳و2تصااویر(۱۹۹8:7۱هایخودبهعکساتکااداشات.)رابای،برایدقتدرنقاشی

شاهجواناستکهمتأثرازنقاشیایرانیودورۀاولقاجارهایدورۀابتداییازناصرالدیننقاشی

شااهدردورۀنگااریازناصارالدیننقاشیپیکار6و5لملکغفاریاست.تصاویراوبهقل صنیع

انتهاییقاجاراست.هردواثرهمچنانکهمشخصاست،متأثرازهنرعکاسیبودهاسات،ولای

هایتصویریهنرایاران،نقاوشایرانایوپیکارۀآرماانیدیادهدرنقاشیدورۀابتدایی،ویژگی

گوناهوموانتهاییقاجارایننوعنقاشیجایخودراباهنقاشایعکاسشودکهدردورۀدومی

شود.گرایانهصرفدادهاستونقوشوجزئیاتحذفمیطبیعت
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منبع: ؛  ق، ابوالحسن غفاری، موزۀ لوور بخش اسالمی 1270روی کاغذ،  شاه قاجار، آبرنگ . ناصرالدین2تصویر 

 85: 1382ذکا، 


شاه، عکاس ناشناس در  صرالدین. عکس از نا3تصویر 

ق( ذکر شده  1296برخی منابع احتماالً فرانس کارلیان )

 57: 1368منبع: استاین، ؛ است

شاه، هنرمند احتماالً  . نقاشی از ناصرالدین4تصویر 

 موزۀ لوور 8/29×2/19الملک، صناع

 263: 1998منبع: رابی و همکاران، 




الملک،  از عکس، کمالشاه، نقاشی  . ناصرالدین5تصویر 

، نوشتۀ خانزاده محمد 105×165روغن روی بوم  رنگ

باشی پیشخدمت حضور همایونی، مجموعۀ  غفاری نقاش

 ش 1307خصوصی، 

 127: 1998منبع: رابی، 

الملک،  شاه، نقاشی از عکس، کمال . ناصرالدین6تصویر 

، موزۀ هنرهای معاصر 82×120روغن روی بوم،  رنگ

باشی  زاده محمد غفاری نقاشتهران، نوشتۀ خان

ش؛ منبع: رابی،  1309پیشخدمت حضور همایونی، 

1998 :126 
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وسیلۀیکعکاسناشناس)احتمااالًکارلیاان(شاهجوانبهعکسیازناصرالدین .۳درتصویر

ایبراینقاشیآبرنگازآناستفادهشدهاست.ترکیابعناصارعنواننمونهشودکهبهدیدهمی

شااهجاوانراشود.عکسونقاشیناصارالدینهاواطرافپیکردیدهمیانیدرلباسغربیوایر

دهدکهلباسزیباوبلندیازجنسترمهوکتیخزبهسبکاروپاییوشلوارپشامینشانمی

پوشیدهاست.اوشمشیردردستداردوکالهپوستیبرسرگذاشتهاساتکاهبااالیآنکا و

ایجواهر)جقه(تزیینشدهوبهیکصندلیاروپاییباریکرباپروشاخهمانندنیمۀدورۀقاجا

(.۱۹۹8:262)رابیواختیار، نگردتکیهکردهاستومستقی بهدوربینمی

شاه،اوباصندلیتصویرشدهاست.درتصااویراولشااهکناارازناصرالدیندرهردونقاشی 

یصندلینشستهاسات،تغییاراتشاگرفیدرچهارهوصندلیایستادهودرتصاویردومکهرو

شاهکنارصندلیایستادهاستوشاایدتعبیاریازآغاازدرتصویراول،شود.نقاشیاودیدهمی

الملک،شاهبرصندلینشستهولباسیساادهسلطنتویباشد،ولیدردوتصویردوماثرکمال

ۀجاواهرداردکاهفقاطباانقاششایروبدوننقشباکالهقاجاریسادهبدونحواصیلوقبا

شاهلباسسادهتیرهوبدونتزیینبرتانکاردهخورشیدیطالییتزیینشدهاست.ناصرالدین

استکهتنهاتزیینآن،کمربندجواهرنشاانمحمدشااهاساتکاهاکناوندرماوزۀجاواهرات

شامایلحضارتعلایمانندشدهبرایشاهمدالیونقلبشودوفقطجواهراستفادهنگهداریمی

شود.دراین)ع(است.تنهاتزیینلباسوشلوارشاه،خطقرمزیاستکهدرلباساودیدهمی

هااازسالطنتاونگارد.ساالنقاشی،شاهرویصندلینشستهاستوباآرامشبهمخاطبمای

هفاصالۀالملکباگذشتهواوازآرامشوثباتدرسلطنتبرخورداراست.علتاینکهچراکمال

ش(ازایننقاشیدوبارکارکردهاست،برایمامشخصنیست،امایک۱۳۰۹-۱۳۰7دوسال)

نکتهدرامضایاواهمیتداردوآناینکهاودوباربهلقبخودپیشخدمتحضوراشاارهکارده

هباهباشیدرباریاستکاستکهبرحضوردائ اودرنزدشاهاشارهداردولقبیباالترازنقاش

آنمفتخرشدهاست.فضایاطرافنقاشی،سادهکارشدهاستکاهتمرکازبارساوژۀاصالیو

مرکزیتصویریعنیپیکرۀشاهاست.درمقایسۀتطبیقایدونقاشای،دیادگاهصانیعالملاکو

 شود.اساتفادهازهنارصورتآشکاردیدهمیالملکدرابتداوانتهایهنردورانناصریبهکمال
گونهوپرداختنبهواقعیاتگرایی،تمایلعکسالملکوواقعاصالتنقوشدراثرصنیعایرانیو

درچهرهشاه،جداشدنازهنرایرانیوحذفنقوش،تأثیرپذیریازعکاسیدرجزئیااتوهنار

خااانغفاااریالملااک،تأثیرپااذیریازعکاساایدرآثااارمیاارزاابوالحسااناروپاااییدراثاارکمااال

الملکباوجوداینکهکاهنقاشایازرویعکاسکاارشادهت.درنقاشیصنیعتراسهوشمندانه

الملکفضاینقاشیمتأثراست،فضاینقاشی،متأثرازهنرنقاشیایرانیاست،ولیدراثرکمال

گراییغربیاستواینتفاوتدیدگاهدوهنرمندازخاندانغفااریدرازعکاسیوهنرطبیعت
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شااهقاجاارباهدورۀناصریقاجاردرابتداوانتهاایسالطنتناصارالدینفضاینقاشیایراندر

الملاکچهارۀشااهالملک،چهارۀشااهآرماانیودرچهارۀکماالخورد.دراثرصنیعچش می

گرایانهاست.درهردونقاشی،شاهبهدوربینخیرهشدهومانندعکسیکهدریاکلحظاهواقع

اینقاشیمتفاوتاست.ثبتشده،نقاشیشدهاست،ولیفض

 شاه نگاری درباری دورۀ ناصرالدین های هنر پیکر مطالعۀ ویژگی
هنریقاجار،ثباتهنریبیشترازتکاملآنموردنظربود.درنقاشیایندوره،دورۀدردومین

نگااریایاندوران،سبکوموضوعباتأثیرپذیریازهنراروپاییتغییرکرد.ویژگیاصالیپیکار

شاهتقلیداییبیشترازدورۀقبلبود.درابتدایایندوران،درهنرنقاشیزمانناصرالدینبعدگر

شود.عالقۀشااهودرباارهویتدرنقاشیدیدهمیگراییبیآگاهانهودردورۀدومناصری،غرب

گرایشنگاریدرباریبرجایگذاشتوبههنرتقلیدگرایانۀاروپایی،تأثیراتخودرابرهنرپیکر

گراییانتزاعایهابیشتردربدنمشخصشدوازآرمانسازیبیشترشد.حج پیکرآنبهشبیه

دورۀابتداییقاجارفاصلهگرفت.پرسپکتیودردورۀابتداییکمترودردورۀدومبیشاترمادنظر

زعناصارگیریافراطیازمینه،بهرههنرمندانقرارگرفت.استفادهازدورنماسازینقاشیدرپس

هادردورۀاولبودکاهدردورانناصاریهایایننوعنقاشیتزئینیواستفادهازاشیاازویژگی

(.۱۳۹6:5۱7باشی،سمتافولرفت)پنجهبه

سازیبااتأثیرپاذیریازعنوانموضوعاصلیبحثوبهشبیهدرهنرایندوران،بهانسانبه

هاایاصالییونماایششاکوهوقادرت،ازویژگاینماایهنرنقاشیاروپاییتوجهشاد.بازرص

هایگارممایهبندیازرنگنگاریایندورانبود.پرسپکتیوموردتوجهقرارگرفت.دررنگپیکر

(.دردورانناصااری،۱۳۹2:82۳اساتفادهشادوامضااایآثاارنقاشایعمومیااتیافات)آژناد،

قبلایرانبود،درشیوۀسنتیواروپااییهایشناسیکهمتأثرازنقاشیدورانمعیارهایزیبایی

(.درایان۱۳82:۱26باای،تلفیقشدونوعینقاشیشکلگرفتکاهکاامالًایرانایباود)کان

دهدسلیقهومعیاارشاهکشیدهشدهاستکهنشانمیهایزیادیازناصرالدینپیکردوران،تک

هااازورانناصاری،پیکاردرنقاشایهنررنگوبویاروپاییگرفتهاست.دردوراناولودومد

لحاظنوعایستادن،آرایشلباس،مووریشمتفاوتتصویرشدهاست.عمادۀمشخصااتهنار

هایبندی.ترکیب۱الملکغفاریعبارتاستاز:ایندوراندردورۀاولباتأثیرپذیریازصنیع

هاایزمیناهاساتفادهازپاس.۳.استفادهازعناصرعمودیوافقیدرتصویر؛2قویودرخشان؛

هاای.اساتفادۀفاراوانازنقاش5هایمختصردرچهرهولباسافاراد؛پردازی.سایه4معماری؛

هایمدرنودرخشاانگزینیدادنرنگهابرایایرانینشانجقهواسلیمیدرلباسایرانیوبته

هایطیفگرم.باتلطیفرنگ
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هااییازهناراروپااراکاه استوبادقتبخاشدرایندوران،سبکنقاشیقاجارمنسج

کناد.درایانمرحلاه،نوازبایکدیگرترکیبمیایچش گونهموردنیازتصویراست،انتخابوبه

هاایخاطونگاریدرباری،هنوزاصالت،استفادهازنقوشایرانیدرتصویروریشاهنقاشیپیکر

هاایایاندوران،ارزیاابیاسات.درپیکارنقشدورانقبالازقاجااررادرخاودحفاظکارده

شود،موردتوجهاست.مجموعاۀالملکآغازمینگارینیزکهباآثارصنیعشناختیدرپیکرروان

هایبارزاسات.هناردورانابتاداییناصاریهایاوازشاهودرباریانازنمونهقل درخشانسیاه

ق(ازنظرکیفیتهناری۱28۳-۱22۹لک()المیعنیدورانمیرزاابوالحسنخانغفاری)صنیع

نگاریدورۀپیشبودودارایویژگیوهویتمستقلبودکهدردوراندومقاجاار،باالترازپیکر

مارورزماانازش(متأسفانهبه۱۳۱۹-۱226یا۱224الملک()یعنیدورانمحمدغفاری)کمال

هایتصاویریالملکارزشیعنیصنیعشاهدردوراناولنگاریدورۀناصرالدیندسترفت.پیکر

شاهوحمایاتاوازشاهراباتغییراتیروبهبهبودادامهدادوناصرالدیننگاریدورۀفتحعلیپیکر

هنردردورانطوالنیسلطنتشدرتقویتاینشیوۀهنریسه بسزاییداشت.

فهنقاشمهمایدرآغازبهکارسهمدرسۀهنریدارالصانایع،دارالفناونوصانایعمساتظر

دادننگاریدرباریداشت.دردورۀاول،بیانهنریتصویرنقاشیدرکنارنشانتثبیتهنرپیکر

داد.درایاندورانماننادگراییاندکیدرتصاویررانشاانمایتجمالتوتزئیناتدرباری،واقع

ایزیاادیازهانگااریپیکرهجریقمری(تک۱2۱۳-۱۱76شاه)دورۀاولقاجاریعنیفتحعلی

روشانوشاهنقاشایشادکاهساهویژگایتصاویرییعنایساهبعادنماایی،ساایهناصرالدین

گرایایسازیوواقعپردازیدرآنرعایتشدواهمیتبیشترییافت.همچنینبهشباهتحج 

بودن،درنقاشیتوجهبیشتریصورتگرفت.ایاناماردردورانمحمادغفااریدرعینایرانی

هایهنرایرانیراحذفکردوارزشبیشتریبارایهنارگراییصرفرفت،ریشهسمتغرببه

مرورنقشونگارایرانایدرلبااسوفضاایمعمااریحاذفومعیارهاایاروپاییایجادکرد.به

شناسیاروپاییبرنقاشیحاک شد.زیبایی

 نگاری درباری دورۀ قاجار عکاسی و تأثیر آن بر نقاشی پیکر
جعکاسیدردورۀقاجارآنقدربااهمیتباودکاهرویلوحاۀحجااریپایاۀمجسامۀورودوروا

شاهدرباغشاه،ضمنشر اجماالیکارهاایعصارناصاری،ظهاوروصانعتعکاسناصرالدین

درساالصادم»الملکمتنایننوشاتهراچناینشار دادهاسات:یادآوریشدهاست.افضل

شاهقاجار،کارهنروصنایعباالگرفتوآثاربازرصسلطنتقاجاریهوچهل سلطنتناصرالدین

بهظهوررسید؛ازجملهمسافرتبهعراقعربوفرنگستانوطالکردنگنبدمطهرعسگریینو

حضرتعبدالعظی )ع(ودایرشدنخطوطتلگرافباهتماامایارانوظهاوروصانعتعکاسو
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آهانوتأسایسمدرساۀا نموناۀراهخانهوضارابخانهوافتتاتکمیلآنوادارۀپستومریض

گازوبرقیهوتکمیالصانعتتاو وتفناگوآالتحربیاهواحاداثباغااتونظامیهوچراغ

العبورووسعتشهردارالخالفهتهارانو...ایانهایصعبهاوبناهایعالیهوساختنراهخیابان

شااهدرسافرهایمتعادددینناصارال.«۱۳۰6الحاراممجسمهبهیادگاربرقرارشد.هفت محارم

داخلیوخارجیبهعکسبرداریتوجهخاصایداشاتواگارعکاسااندرباارهماراهشبودناد،

هااشاراتیبهاینموضوعشدهاست؛ازجملاهدرهاونوشتهدید.درسفرنامهکارهایآنانرامی

درحضورباشیچندصفحهعکسخوبعکاس»قنوشتهاست:۱287سفرنامۀعتبات،درسال

هایدیوانیکیراگرفته؛اتاقتاریکمتحرکساخته؛اسبابباشیازکالسکهماانداخت.عکاس

)منظومۀمیارزا«باشیبودعکسرادرهمینکالسکهجادادهاست.پیرمردشیمیه باعکاس

هایعکسراباشیآمدشیشهرجبهمدان،عکاس۱5شنبهسه»کاظ شیمیمعل دارالفنون(.

باشیقصابۀساعدآبادراانداختاهعکاس»رجب:2۰یکشنبه،«جاانداختهبودآورددیدم.مینه

شاههنردوستبودوبههرپدیادۀاروپاایی(.ناصرالدین۳5-۱۹۹2:۳4)افشار،«بود،آورددیدم

ویژههنرهایتجسمیوعکاسیتوجهویژهداشت.اودرتهرانمدرساۀدارالفناونراتأسایسبه

معلمانیبرایآموزشجوانانکشورازجملهعکاسیازاروپادعوتکارد.خاودشااهنیازکردو

جاایگذاشات.تاأثیرعکاسایبارنقاشایهایبسایاریازخاودباهعکاستواناییبودوعکس

تواندرنقاشیخانزاداساماعیلازتوجهاست؛برایمثالمینگاریدورانقاجارامریقابلپیکر

شاهراباهمانکتینشااندادهاساتکاهدر7ینتأثیررامشاهدهکرد.تصویرشاه،اناصرالدین

شود.درایننگاره،نقوشزینتیلباسباههماانظرافاتنقاوشعکسیازهماندورهدیدهمی

اند.چهرۀشاهدراینتصاویرچهارۀآرماانینیسات،بلکاهانساانیاساتقالیبهتصویردرآمده

هایعکاسیخودبااحمایاتآموزاندارالفنونبرایبهبودمهارتنش(.دا۱۳82:۱25بای،)کن

«مهنادس»هاا،باااحتارامخاودراتوانستندبهاروپاسفرکنندوپسازاتمامآموزشدولتمی

شاد؛باشینامیدهوبهاینلقبمفتخرمایهاعکاسدربارییاعکاسترینآننامیدند.موفقمی

سیشروعبهرقابتباهنارنقاشایکارد.عکاسایدرابتاداابازاریمدتی،عکابنابرایندراندک

ازهنرعکاسیبرایثبتپیکارۀ»سازیبود.نگاریومنظرهکمکیبرایاستفادهدرنقاشیپیکر

نگااریکاههناوزتماامشدوکیفیتخوبآنبرایتکمیلهنرپیکردربایانقاجاراستفادهمی

.(۱۹۹8:262اواختیار،)دیب«شدهاستنشدهبود،استفاده



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش68

 

  
 ق، نقاش: خانزاد اسماعیل  1270سالگی،  22شاه در  . ناصرالدین7تصویر 

 225: 1394منبع: قاضیها، 

نگاریدرباریتأثیرگذاربودهشودعکاسیبرنقاشیپیکرباتوجهبهاینموارد،مشخصمی

امادرابتدامبهایراندورۀقاجارو۱26۰/۱844است.عکسوعکاسیازسال اردشدهبود،

 دهۀ در ایرانی عکاسان نخستین بودند. اروپاییان آن فعالیت۱287/۱87۰متولیان به م

از»نویسد:ممی۱۳۰۳/۱886ق(درسال۱25۹-۱222پرداختند؛برایمثالاعتمادالسلطنه)

و دورنماسازی کرده. خطیر خدمتی تصویر صنعت به یافته عکسظهور صنعت که وقتی

کاربردنقانونتناسبوسایرنکاتاینفن،همهازعکسروشنوبهکشیووانمودسایهشبیه

۱26۰/۱844بهسالاکسیرالتواریخهمچنیناعتضادالسلطنهدر«تأهلیافتوتکمیلپذیرفت.

دراینزمانواژۀعکسفارسی«فنجدیدالتأسیسعکاسینوعیازنقاشیاست.»نویسد:ممی

کاررفت.بارۀصفویبهنوعیازفنوننقاشیرویکاغذبود،برایفتوگرافیفرنگیبهکهازدو

فقطرتوشعکس نقاشان سایر میاینکه انجام را آنها یا میدادند رنگی را میرزاها کردند،

خودعکاسیحرفه۱4اوایلقرن-۱۳خانمصورالملک)اواخرقرنمهدی نقاشیق( ایبود.

سیوابستهشدواصوالًمدتنشستنافرادمدلدربرابرنقاشکاهشپیداکرد.شدتبهعکابه

نقاشیپیکر جالبهای نظر این از نوزده  سدۀ دوم نیمۀ عکس مانند کهشده است توجه

مینقاشی عکسها همان با توانند )بلور، شوند مقایسه ۱۳8۱ها را26: امکان این عکاسی .)

ترتیبدراولینمراکزوجودبیاورند.بدینایبهگرایانهوانندآثارواقعکردکهنقاشانبتفراه می

قواعد اصولو که تربیتشاگردانیبود هدفاصلی، شد. استفاده اینهنر آموزشنقاشیاز

گرایانهرایادبگیرند؛بنابراینشاگردانازتصاویراستادانرنسانساروپاوهمچنیننقاشیواقع

فیوآثارعکاسیکپیمیازآثارلیتوگرا عالوهبرتأثیرات۱6۱-2۰۰۱:۱6۰کردند)اختیار، .)
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دورنماسازیوسایه نقاشانازعکاسیبراینقاشیعکاسیدرنقاشی، هایخودروشناجسام،

استفادهمی ۱۳۹۱کردند)افشارمهاجر، ازعکاسیتحولیچشمگیردرنقاشی۱45: استفاده .)

کشید،بعدهاجایهنرواسطهبهتصویرمیوکاستوبیک قعیترابیوجودآورد.عکسکهوابه

 (.۱۳۹2:82۳نگاریراگرفتوبرایدرباریانبهضرورتتبدیلشد)آژند،نقاشیپیکر

نقاشیرویعکساستکههایپیکرازدیگرمواردتأثیرگذاربرنقاشی نگاریایندوران،

قاجاربه دورۀ میعنوانتکنیکیجدیددر استفاده ردپاینخستینکاربردهایتکنیکوشد.

میزیبایی را ایران عکاسی در اروپایی آلبومشناسی در کرد.توان مشاهده گلستان کاو خانۀ

۱«پزه»دادنیاسازیوارائۀعکس،نحوۀحالتهایزیباییها،تکنیکآمیزیدستیعکسرنگ

ترکیب و موردعکسبرداری اشخاص حابندیبه تجربههای از حرفهصل عکاس یک ایهای

عنوانتأثیراتکارلوئیجیمونتابونهعکاسایتالیاییتوانبهاروپاییازجملهمواردیاستکهمی

م(برعکاسانایرانیاستکهچهارسالدرایرانبهعکاسیوآموزشآنپرداخت.۱877-) 

هایهاپیشازعکستهیۀآنآمیزیشدهوتاریخهاییکهبهروشدستیرنگتاکنونعکس

آلبوم۱27۹م/۱862وسیلۀمونتابونهباشد)شدهبهتهیه در خانۀکاوگلستاندیدهنشدهق(،

کهن عکساست. میان در تاکنون که عکسی آلبومترین بههای گلستان کاو صورتخانۀ

آمیزیدستیرنگ سال عکسیمربوطبه است، آقا۱28۰/۱86۳یافتشده استکه رضام

آلبومعکاس در اینعکسناشیانهرنگ28باشیانداختهو بدینموجوداست. و آمیزیشده

توانداینموضوعمی.«8۰الثانیباشی،اواخرجمادیصورتمحققپسروالیفراش»شر است:

در نیز پیکر عکاسی زمینۀ در باشد. ایران در آن دگرگونی روند و رنگی عکاسی پیشینۀ

سابقهبودهشودکهدرتاریخعکاسیایرانبیایمشاهدهمیهایتازهتابونهروشهایمونعکس

هایسادۀتیرهزمینهویژهشخصشاهبانماینزدیکوپسهاییکهبهپیکراست.نحوۀارائۀتک

آمیزیشدهاست،آغازیهامحونماییبهروشدستیرنگیاروشن،عکسبرداریوبرخیازآن

پور،هایبعدشدهاست)طهماسبهادرسالگونهعکسریعکاسانایرانیازاینبرایالگوبردا

۱۳85:4۹-5۰.)

نگاری،دردوراندومقاجارکهایاندهدتأثیراتعکاسیدرنقاشیپیکراینمواردنشانمی

کا ایاننگاریایندوراننیزه ک بحثاست.درنقاشیپیکرشود،قابلتأثیرپذیریبیشترمی

رابهنقاشااندرباارتحمیالکاردودرآثاارنقاشایمشااهدهشاد.ایان،خودهاوعالیقستژ

گرایایاناداخت.ک سبکنقاشیدورانناصریراتغییاردادودرسارازیریغاربتغییرات،ک 

هاییازشاهوجودداردکهنسخۀعکاسیشدۀآنها موجاوداسات.ایانماواردنشااننقاشی

                                                           
1. Pose 



 ۱۳۹۹،پاییزوزمستان2۰پیاپی،شماره۱۰شناسیایران،دورههایانسانپژوهش7۰

 

دیدوستداشتهاستازعکسچهرۀخود،نقاشینیازداشاتهباشادوباهدهدشاهدرموارمی

ایندوهنربهیکاندازهاهمیتدادهاست.بهاینترتیب،نوعارتباطایاندوهنارنیازبارماا

هاواشیاییمانندصندلیکهبرایعکاسیدرایندورانشود.همچنینزمینهوژستآشکارمی

واردشدهبود،الگویکارنقاشانقرارگرفات.عاالوهبارشامارزیاادتحتتأثیرغربیانبهایران

هایبسایاریها اوراشود،نقاشیشاهرویصندلیدیدهمیهاناصرالدینهاییکهدرآنعکس

اند.نقاشانیمانندمحمداصفهانی،بهارامکرمانشااهی،محمدحساندراینوضعیتتصویرکرده

قراننشستهبرالملکهنرمندانیهستندکهازسلطانصاحبلافشارارومی،صنیعالملکوکما

اند.صندلینقاشیکشیده

گونهرویصندلیتصویرشاه،بههمینهاییازمحمدشاه،پدرناصرالدینیشازاین،پرترهپ

شدهبود)دل تصاویر۱۳۹5:25زنده، نگاریدورۀاولناصریهایپیکرنمونۀنقاشی۹تا7(.

ترازدوراندوماست.هاچهرهولباسونقوش،ایرانیننقاشیاست.درای


شاه، کاغذ، آبرنگ،  . پرترۀ ناصرالدین8تصویر 

م، نقاش محمد اصفهانی، موزۀ آرمیتاژ،  1855

 665شمارۀ 

 282: 1386منبع: آدامووا، 

شاه روی صندلی اروپایی،  . ناصرالدین9تصویر 

غن روی رو ق، رنگ 1274بهرام کرمانشاهی، 

 کاغذ، بخش اسالمی موزۀ لوور

 245: 1998منبع: دیبا و اختیار، 

 شاه در دوران اول مطالعۀ تحلیلی دوران اول چهرۀ ناصرالدین
شاهدردوراناولسالطنتاوبسایارتحاتتاأثیرمعیارهاایرسدنقاشیازناصرالدیننظرمیبه

دارهاینقشایقاجاربودهوشاهبالباسهایگذشتهوابتدشناسینقاشیایرانیدردورهزیبایی

ایآرماانیتصاویرشادهاسات.اگاردوراناولیاتزئیناتخزدارایرانیوبیشترالغروباچهاره

شاهدردورانق(راآغازتأثیرپذیریازعکاسیبدانی ،تصاویرناصرالدین۱26۰-۱227سلطنت)

نفسیکاهد.درتصاویرایندوران،آناعتمادبهانولیعهدیبسیاررمانتیکوشاعرانهنقاشیشده

افتاد،وجاوده.ق(اتفاقمی۱2۹۰شاهدردورۀدوموپسازاولینسفربهفرنگ)درناصرالدین
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رو)احتماالًدوربین(تصویرشدهپیکربانگاهخاصوخیرهبهروبهصورتتکندارد.شاهبیشتربه

دهد.اوایستادهیارویادردورۀاولسلطنتشنشانمیشاهرناصرالدین۱۱و۱۰است.تصاویر

صندلینشستهوفضایاطرافاوبرایتأکیدبیشتربرپیکرۀشاهبافضایخالیوبدوننقاشو

نگارتصویرشدهاست.شاهالغروجوانودارایریشوسبیلاست.دردوراندومریشحاذف

ایبارایشادهمانادوویژگایتعریافمایهاایمعاروفناصاریبااقیشاودوفقاطسابیلمی

شود.موهایشاهبلنداستواززیرکالهآسترخانمخملاوبیرونآمدهاست.شاهمیناصرالدین

ک کوتاهوبهشیوۀاروپاییمنظ تصویرمیشود.لبااسشااهها دردردورانانتهاییموهاک 

هایبلندیبهتنداردکهتازاناوکتایندوران،لباسایرانیباکتپوستخزومخملاستو

هااازپارحواصایلهاایاودرنقاشایشاود.رویکاالهونگاردیادهمایبامخملوترمۀپرنقش

شااهترینویژگیچهارۀناصارالدینشود.مه جواهرنشان)نشانیازیمنوخوشبختی(دیدهمی

یرنقاشیایرانیدردورانصفویگراییاستکهتأثبودنوآرماندردوراناولسلطنتاوایرانی

هاایخمااروهاباابروانخیلیپیوسته،بینیعقابی،چش تاقاجاراست.چهرۀاودرایننقاشی

هایایرانیوفضایاطرافپیکربانقوشایرانایشود.لباسریشکوتاهوسبیلپردیدهمیباته

شااهومحمدشااهاسات.ایانتحعلایکارشدهاستکهنمایانگرتأثیراتفضاینقاشایدورانف

دهاد.شااهدردورانابتاداییشودوجایخودراباهفضاایخاالیمایمرورک میتأثیراتبه

(2سلطنت،درفضاهایغیرواقعیورؤیاییمانندقرارگرفتنصندلیرویابرهاا)ماننادتصاویر

دهاد.شخصایتترمیمینیمروراینفضاجایخودرابهفضاهایواقعیوزشود،امابهدیدهمی

شاود.درازحادکاساتهمایهاایبایششودوازاغراقترمیشاهبهفضایانسانیزمینینزدیک

رسدنمادینظرمیشاهدستکشبهدستداردکهبهبیشترتصاویردورۀاولحکومت،ناصرالدین

بندیشدهاست.جمع۱ازتجددبودهاست.اینموارددرجدول

 
شاه جوان ایستاده در کنار توپ نظامی، اثر میرزا باباحسینی، ایران، تهران  ناصرالدین. 10تصویر 

 65: 1999منبع: رابی، ؛  م 1850
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چشمی جواهرنشان، منسوب به هاکوپ  و توپ نظامی و دوربین تکشاه  . ناصرالدین11تصویر 

 یخ هنر وین، اتریش، موزۀ تارروغن روی مقوا م، رنگ 1870-1860اوتانیان تفلیس یا تبریز 

 246-235: 1998منبع: دیبا و اختیار، 

 شاه قاجار  های نقاشی دورۀ اول از ناصرالدین . مطالعۀ ویژگی1جدول 

 دورۀ اول
 

تأثیرات هنر 

 ایران

تأثیرات هنر 

 غرب

فضای 

 تصویر

تأثیرات 

 عکاسی
 نمونۀ تصویری


 شاهناصرالدین

تأثیرپذیریاز
نقاشیایرانی

هایدردوره
لقاجارقب

تأثیرپذیریاز
دوران
شاهوفتحعلی

 محمدشاه

تأثیراتدر
دورانابتدایی
اندکوهنر
ایرانیبانقش
ونگارغالب

 است

تأکیدبر
پیکر

استفادهاز
نقوش
ایرانیدر
لباسو
فضای
اطراف
 پیکرۀشاه

تأثیراتعکاسی
دردوران

ابتداییکمتر
استونقاشی
متأثراز

هایقبلدوره
 است

 

منبع:نگارنده

 شاه در دوران دوم مطالعۀ تحلیلی دوران اول چهرۀ ناصرالدین
شاود.ازخاامینفسبیشتریدیدهمایرسددرنگاهشاهاعتمادبهنظرمیدردوراندومقاجاربه

نفسبیشتراست.درایانتروبااعتمادبهجوانیاواندکیکاستهشدهوقیافۀشاه،رسمی،جدی

ایبهقدرتنظامیشااهدرهرۀشاهبیشتربالباسنظامینقاشیشدهاستکهاشارهتصاویر،چ

ایشاهبهعکاسیوثبتواقعیتعالقهایندورانوارتشایرانوقدرتمندیآناست.ناصرالدین

گوناهمندیرابهنقاشیه تعمی دادهوتصویریعکاسرسداینعالقهنظرمیوافرداشتوبه

شانخودسفارشدادهاست.رابهنقا

کارد.دردوراندادونقاشیهمانعکاسراطلابمایدرایندوران،اوعکسیرابهنقاشمی

شدۀمهرعلیهنرمناددورۀخانغفاریکهتربیتهایمیرزاابوالحسنابتداییدوراندوم،درنقاشی
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شاود.زمینۀتصویردیدهمایسبودنونقوشایرانیدرپاولقاجاربود،خصوصیاتآرمانیوایرانی

شودوروحیاتایرانیدرنقاشایوفضاساازیحفاظپرسپکتیواروپایی،درنقاشیایرانیدیدهنمی

بدیلایندوران،آگاهانهباوجودآموزشغربیدرایتالیاوآماوختنالملک،استادبیشود.صنیعمی

هاایهنارایرانایدرهنارسعیکردریشهروشن،آنراباهنرایرانیدرآمیختوپرسپکتیووسایه

ترباشد،اماپسازاو،باتغییرروندمدرسۀدارالفنونکهدربخاشاروپاییاوپررنگ-التقاطیایرانی

شدنهنرهایدساتیایرانایدرقبلیبهآناشارهشد،باآموزشهنرغربدردارالفنونومنسوو

عنوانمکملیبراینقاشیوتمایالوسافارششااهبهاینمدرسه،نقاشیباتأثیرپذیریازعکاسی

آرامیبهفراموشیسپردهشدوکمتارماوردتوجاههنرمنادانگونه،هنرایرانیبهبهنقاشیعکس

ریاش،نگااهشاهجدی،باسبیلناصریبدونریاشوتاهواقعشد.درایندوران،چهرۀناصرالدین

هاایعکاسایوبااییاتخت،تحتتاأثیرژساتتررویصندلخیرهومطمئنوبانشستنرسمی

هاایپادرشهاییکهتحتتأثیرنقاشیکمروژستبهلباسنظامیتصویرشدهاست.حالتدست

هاایشود،ک شدهاستوحالتبدنجنبۀرسمیومتأثرازنقاشیوعکاسایمحمدشاهدیدهمی

قادازرسددردورۀدوم،نقاشیتماممینظرشود.بههمسایگانوتابلوهاینقاشیواردشدهدیدهمی

شود.یکایتنهازاودیدهمیگونهونی هایسردیسشاهکمترشدهاستوبیشترنقاشیناصرالدین

شامارباشادکاهجاایهنارنقاشایراگرفتاهاسات.هاایبایتواندوجودعکسازایندالیلمی

از۱2تا5هایمتفاوتاست.تصاویراندازهقدودرهاتمامکهدردوراناولبیشترنقاشیدرصورتی

الملکدرموزۀملاکازروینموناهنقاشیکمال۱2هایایندوراناست.تصویرهاینقاشینمونه

شاود.ایانتأثیرپاذیرینقاشایازعکاسایدوراندومدردیدهمای۱۳عکسیاستکهدرتصویر

بندیشدهاست.جمع2جدول

    
الملک،  شاه اثر کمال دین. ناصرال12تصویر 

الملوک  ق، موزۀ ملک، اهداکننده: عزت 1298

 1393.000062ملک )سودآور(، شمارۀ اموال: 

 کتابخانه و موزۀ ملی ملکمنبع: وبگاه 

شاه، هنرمند  . عکس از ناصرالدین13تصویر 

در موزۀ  12شدۀ تصویر  نمونۀ نقاشی؛ ناشناس

 ملک از روی این عکس است

 پدیا کیمنبع: وبگاه وی
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 شاه قاجار  های نقاشی دورۀ دوم ناصرالدین . مطالعۀ ویژگی2جدول 

دورۀ دوم 

 قاجار

تأثیرات هنر 

 ایران

تأثیرات هنر 

 غرب

فضای 

 تصویر

تأثیرات 

 عکاسی

 تصویرینمونۀ 



 شاهالدینناصر

تأثیراتهنر

نقاشیایرانی

کمترشدهو

تأثیرات

اروپاییشدت

 یافتهاست.

بسیارزیاداست

وکامالًفضای

نقاشیایرانی

سمتبه

گراییطبیعت

 رود.می

کامالًاروپایی،

خالیازهر

نقشوساده

 است.

نقاشیبرای

تکمیلمتأثر

ازعکاسی

استوبیشتر

هانقاشی

دارایعکس

مشابههستند.
 

 

 منبع: نگارنده

 شاه نگاری از ناصرالدین مطالعۀ تطبیقی تغییرات چهره
دهااددردوراناولحکومااتشاااهنشااانمااینگاااریازناصاارالدینلچهاارهمطالعااۀساایرتحااو

هاایقبالودورانشاهچهرۀشاهالغر،ایرانیومتأثرازفضاینقاشایایاراندردورهناصرالدین

قدباچهرۀایرانیوفضایخاالیباانقاوشفاراواندرهابیشترتمامابتداییقاجاراست.نقاشی

شااهازآنحالاتکهدردوراندومسلطنت،چهرۀناصرالدینت؛درحالیلباسوسورئالیستیاس

رود.درنقاشایگرایایپایشمایسامتواقاعآرمانیورمانتیکوالغرفاصلهگرفتهاستوباه

شودکهنشانشاهدردورانابتداییقاجار،گذرعمراحساسمیشاه،برخالففتحعلیناصرالدین

خصوصپسازسهسفربهاروپاا،باستانیسلطنتفاصلهگرفتهوبهدهداوازتفکرآرمانیومی

دیدنجهانیخارجازایران،استفادهازعواملتجاددماننادچاا ،عکاسای،روزناماهو...دارای

شاود.شدهمانعکسمایهاینقاشیترشدهاستواینامردرتصاویروچهرهگرایانهبینشیواقع

شاه،جداشادناوازچهارۀدرمطالعۀسیرتحولچهرۀناصرالدینتریندستاوردهنرنقاشیمه 

گرایانهوترکیابآنآرمانیورسیدنبهچهرۀانسانیوزمینیاست.دراینمسیر،حالتآرمان

اروپاایی-هاایایرانایبنادیگراییواستفادهازخصوصیتتزئینیهنرایرانی،درترکیابباواقع

گرایایپایشرفتاهاسات.درگراییوواقعسمتطبیعتشدهوبهتدری ک شودکهبهدیدهمی

گرایانهبالباساروپایییااایرانایگونهوواقعایرسمی،عکسشاهباقیافهدوراندوم،ناصرالدین

هاایدورۀدومشود.تمرکزمانندعکاسایدرنقاشایبدونتزئیناتوباتصویریواقعیدیدهمی

دادنشاهدرتصاویرانتهاییدورۀعمردرپینشانرسدناصرالدیننظرمیرویپیکرقراردارد.به

بودننیستوسعیداردخودراشاهیقوی،مقتدروبااقدرتآرمانی،زیباییاستعاریوایرانی

دهنادۀنگاریازشاهفقطیکنقاشینیست،بلکهنشاانتصویریواقعیازخودنشاندهد.پیکر
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شاهباهجهاانپیراماونیدردورانقاجااراسات.یکایازعوامالاصرالدینتفکروتغییربینشن

نگاریدوراندوم،استفادهازعکاسیاستکهبرایتکمیلهنرنقاشایتأثیرگذاربرنقاشیپیکر

رفتهاست.ثبتتصویرپیکرۀشاهباهاوایانتغییاراترایاادآوریکارمینگاریدرباریبهپیکر

شاهاصاراریبارجاوانتغییراتدرچهرۀخودراپذیرفتهومانندفتحعلیکردهاست.اواینمی

هااییازدورانمیانساالیبااایآرمانیوجواننداشتهاسات.اونقاشایدادنخودباچهرهنشان

۳نگاریدرباریرسمیخوددارد.اینموارددرجادولمویسفیدرانیزدرکارنامۀنقاشیپیکر

شود.بندیمیجمع

 شاه در دورۀ ابتدایی و انتهایی سلطنت  . مطالعۀ تغییرات چهرۀ ناصرالدین3ل جدو
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نگاریدربااریدورۀاولودوممقایسۀتطبیقیهنرایندودوره،تحولوتغییراتهنرپیکر

یشاترمتاأثرازهنارشادهازشااهدردوراناول،بدهد.تصاویرنقاشیشاهرانشانمیناصرالدین

نقاشیسنتیایرانیوآرمانیباتزئیناتایرانیبودهاست،ولیدردورۀدوم،باسهسفربهاروپاا

سامتانساانیواقعایوزمینایگراییبودهوباهبیشترمتأثرازهنراروپایی،هنرعکاسیوواقع

هگرفتهاست.هنرعکاسیدرشاهیوجوانیابدیفاصلگرایانۀفتحعلیرودوازنقاشیآرمانمی

نگاریدوراندومنقشمه وبسزاییداشتهاست.بررسیاینعواملنشاناینامردرهنرپیکر
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نگاریدرهردوزمانمتأثرازتغییراتاجتماعیونگاههنرمندانباهموضاوعدهدهنرپیکرمی

شود.سانبازبینیمینگاریباعواملاجتماعیدچارتغییراتونگاهبهموضوعانپیکر

 گیری  نتیجه
دردورانقاجااردرنقاشایایاندورانازابتاداتااانتهااق(۱۳۱۳-۱247شااه)چهرۀناصرالدین

ایمتفاوتتصویرشدوموضوعکاراینپژوهشقرارگرفت.درابتادایسالطنتاو،چهارۀگونهبه

رۀصافویهتااقاجاارودردورۀانتهااییشناسینقاشیایرانیدردوشاهمنطبقبامعیارهایزیبایی

سلطنتچهرۀاوتحتتأثیرهنرغرب،استفادهازعکاسایبارایتکامالهنارنقاشایوتغییارات

سامتاجتماعیورودتجددووسایلمدرنبهایران،سفرهایمتعددشاهبهاروپاقرارگرفاتوباه

شااهموضاوعکاارشایازناصارالدیندهد.موضاوعنقاپردازیتغییرجهتمیگراییوطبیعتواقع

هنرمندانقاجاربوده،ولینگاهنقاشانباتوجاهباهتغییاراتشارایطاجتمااعیوسیاسایدوران

دهاد.شناسیمتحولشدهاستوتصاویرمتفاوتیازشاهرانمایشمیابتداییوانتهاییدرزیبایی

ناصاریدرنقاشایازانساانازابتاداونگاریدوراناینعواملبیانگرآناستکههنرنقاشیپیکر

انتهایسلطنت،متاأثرازتغییاراتاجتمااعیهاردورهباودهاسات.نگااههنرمنادانباهموضاوع

شناسیمتغیراستومسیرمتفاوتیراطیکاردهکاهماوردنگاریازشاه،دارایروندزیباییپیکر

شناسینقاشیایرانایودردورۀایزیباییتأییدشاهبودهاست.نقاشیدردورۀاولمتأثرازمعیاره

دومباتغییاراتاجتمااعیوسافرهایمتعاددشااهباهاروپاا،متاأثرازمعیارهاایاروپااییبارای

گراییتغییرجهتدادهاست.استفادهازهنارعکاسایدرسمتواقعشناسیقرارگرفتهوبهزیبایی

اریایندورانگذاشاتهاسات.شااهوانسااندرنگتکمیلنقاشی،بیشترینتأثیررابرنقاشیپیکر

سامتهایدورانابتداییداراینمایشیآرمانیاست،ولایدردورانانتهااییسالطنتباهنقاشی

رود.دردورۀدوم،تمرکزنقاشیبیشتربرانسانواقعیوزمینیاسات.گرایانهپیشمینمایشواقع

شود.تمرکزهنرترازدورۀاولتصویرمیانسانسادهگیردونگاهآرمانیازانسانگذشتهفاصلهمی

شود.انسااندرنقاشایدورازجزئیاتتصویرمینقاشیبرپیکرۀانساناستودرمرکزتصویروبه

شااه،ایانروناد،نگاریدورانناصرالدینهایپیکرگرددودرنقاشیدوراندومبهزمانۀخودبازمی

دهد.رانقاجاررابازتابمیتغییراتتفکرانسانیدردو
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