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واقع نمایی از عکاسی تا نقاشی و چاپ سنگی دوران قاجار

چکیده:
دوران قاجــار ،زمــان رویارویــی ســنت بــا تجــدد اســت .ارتبــاط بــا دیگــر کشــورها
و ورود اختراعاتــی چــون عکاســی بــه ایــران ،زمینهســاز تحــوالت بســیاری در
فرهنــگ و هنــر کشــور شــد .در ایــن برهــه از زمــان ،نقاشــان و طراحــان بســیاری ،از
امکاناتــی کــه عکــس در اختیــار آنهــا قــرار مـیداد ،بهــره بردنــد .عکــس بهعنــوان
ابــزاری جهــت بــه تصویــر کشــیدن واقعیــات چهــره و انــدام ،کاربــرد پیــدا کــرد و
ســبک تــازهای از هنــر را بــه وجــود آورد .در ایــن پژوهــش ،مســتندات و تصاویــر
موجــود از زمــان قاجــار بررســی میشــود .در ایــن راســتا ،تحقیقاتــی مجــزا بــر
هریــک از شــاخههای نقاشــی ،عکاســی و چــاپ ســنگی انجامگرفتــه اســت.
درنتیجــه ،مســئله اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه عکاســی ،پــس از ورودش
بــه ایــران ،چــه تأثیراتــی بــر واقعنمایــی و پرترهنــگاری در نقاشــی و چــاپ ســنگی
داشــته اســت .روش پژوهــش ایــن مقالــه ،تحلیلــی -توصیفــی و تطبیقــی بــه همــراه
اســناد تاریخــی اســت .بــا مطالعــات انجامشــده ،ایــن نتیجــه حاصــل میگــردد
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کــه عکاســی ،بــر جامعــه هنــري دوران قاجــار بســیار تأثیرگــذار بــود ،بهنحویکــه موجــب شــد ،نقاشــی و چــاپ ســنگی برآمــده
از عکاســی ،حرکتــی واقعگــرا بهســوی جامعـهای مــدرن در پیــش گیــرد و حاصــل ایــن امــر ،پرداخــت دقیــق جزییــات در پرتــره
و پیکرنــگاری هنرمنــدان ایــن دوره اســت .دقــت در جزییــات و تــاش بــرای شبیهســازی شــخصیتها ،ارتبــاط تنگاتنــگ عکاســی
بــا نقاشــی و چــاپ ســنگی را بیــان میکنــد.
واژگان کلیدی :هنر قاجار ،عکاسی ،نقاشی ،چاپ سنگی ،واقعنمایی.

* این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان «بررسی متقابل عکاسی ،نقاشی و چاپ سنگی شمایل و اندام دوران قاجار» در دانشگاه هنر تهران (بهمنماه  )1389به
راهنمایی نگارنده دوم استخراج گردیده است.
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مقدمه:
هنرهــای تصویــری (نقاشــی و چــاپ) بــاروی کار آمــدن
فــن عکاســی در ایــران ،شــاهد تحــوالت بســیاری
بــود .عکاســی ،نقاشــی را از بازنمایــی دقیــق جهــان
نقاشــان ســوق
رهانیــد و آن را بــه ســمت کیفیــات
ِ
داد؛ پیشــرفتهای چــاپ نیــز ،ارزشهــای طراحــی و
نقاشــی را وارد روزنامههــا و ســفرنامه هــا نمــود .رونــد
ایــن تحقیــق مربــوط بــه زمانــی اســت کــه عکاســی بــه
ایــن دیــار وارد شــد و خواســته یــا ناخواســته ،تأثیــرات
بســیاری را از خــود بهجــای گذاشــت .نقــاش بــرای
جلــب رضایــت شــاه و درباریــان ،رقابتــی ســخت بــا
عکاســی در پیــش گرفــت و ارزشهــای زیباییشناســی
نقاشــی ایــران را فرامــوش کــرد .واقعنمایــی در
نقاشـیهای تمــامرخ و نمایــش افــراد از روبـهرو کــه در

ایــن دوران بــاب شــد ،متأثــر از عکسهــا و تصویرهــای
چاپــی واردشــده از غــرب بــود.
تعــداد قابلتوجهــی نقاشــی و چــاپ ســنگی متأثــر
از عکاســی ،از دوران قاجــار باقیمانــده اســت کــه
برخــی از ایــن نمونههــا ،بهمنظــور انجــام مقایســه
و بررســی ،در ایــن مقالــه استفادهشــده اســت .نقاشــی
و چــاپ ســنگی متأثــر از عکاســی ،دارای جنبههــا و
روشهــای متنوعــی هســتند و بــا بررســی و مطابقــت
آنهــا بــا عکــس مربوطــه ،روش اســتفاده از عکاســی
بیــان میشــود .نقاشــی در ایــران ،در بســیاری از مــوارد
بــه رقابــت بــا عکاســی نپرداختــه اســت ،بلکــه هنــر
نوظهــور عکاســی را هماننــد دیگــر تأثیــرات واردشــده از
جهــان هنــر ،در خــود حــل کــرده اســت .درنتیجــه ایــن
ســؤال مطــرح میگــردد کــه چــه ارتبــاط و تناســبی
مابیــن ،نقاشــی و چــاپ بــا عکاســی وجــود دارد .هــدف
ایــن پژوهــش ،بررســی تأثیــرات عکاســی بــر هنرهــای
تصویــری (نقاشــی و چــاپ ســنگی) اســت.
از اهــداف فرعــی تحقیــق حاضــر ،میتــوان بــه بررســی
بصــری آثــار هنــری چنــد تــن از هنرمنــدان فعــال دوره
قاجــار اشــاره کــرد .ازجملــه فرضیــات مطرحشــده در
ایــن پژوهــش:
الــف) تحــوالت سیاســی و اجتماعــی کــه در دوره
صفــوی آغازشــده و بــه قاجــار رســیده بــود ،موجــب
کشــش هنرمنــدان و درباریــان بــه ســمت اســتفاده از

عکاســی در نقاشــی و چــاپ شــدند.
ب) واقعنمایــی حاصــل از طراحــی و نقاشــی از روی
عکــس ،ارتبــاط بصــری عمیــق بیــن ایــن دو هنــر را
مشــخص میکنــد .طراحــی و نقاشــی همچــون عکــس
واقعنمــا هســتند ،تخیــل کمتــر در آنهــا وجــود دارد
و معمــوالً بهمنظــور معرفــی شــخصیتها تصویــر
شــدند
ج) ســه هنــر عکاســی ،نقاشــی و چــاپ ســنگی معمــوالً
دارای مضامیــن و عناویــن مشــترکی هســتند و کارکــرد
آنهــا معرفــی درباریــان و اشــخاص خــاص اســت.
بهغیــراز ایجــاد شــباهت تصویــری ،میتــوان خلــق
روشهــای نوینتــری از نقاشــی را نتیجــه اســتفاده
از عکــس دانســت کــه در راســتای تأثیــر عکاســی بــر
نقاشــی ایــران ،در حــدی ورای شبیهســازی محــض
خواهــد بــود.
پیشینه پژوهش:
نقاشــی ،عکاســی و چــاپ ســنگی بارهــا بهصــورت
جداگانــه موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت .همچنیــن
تحقیقــات بســیاری در خصــوص نقاشــی قاجــار و تأثیــر
عکاســی بــر آن انجامشــده اســت؛ امــا در بیشتــر آثــار
پژوهشــی موجــود ،بــه تأثیــرات عکاســی بــر شــمایل و
انــدام بهصــورت اختصاصــی و تحلیلــی کمتــر توجــه
شــده اســت .در زمینــه چــاپ ســنگی نیــز باوجــود
اهمیــت تصویــری ،بهجــز معرفــی ســفرنامهها و
تصاویــر چاپشــده آن ،آثــار بســیار کمــی در دســت
است.محســن مراثــی در کتــاب «نقاشــان بــزرگ و
عکاســی» ( ،)1380بــه تأثیــرات هنرهــا بیشتــر بــا
نگاهــی توصیفــی و کلــی پرداختــه اســت .در مقالــه
عفــت الســادات افضــل طوســی و الهــام محمدخانــی،
بــا عنــوان «ویژگیهــای بصــری روزنامههــای دوران
قاجــار در گــذار از چــاپ ســنگی بــه چــاپ ســربی»
( ،)1379تنهــا بــه بیــان توضیحاتــی از نحــوه کار چــاپ
ســنگی و ســربی و جزییــات بخشهــای روزنامــهای
بســنده شــده اســت و مقالــه مهنــاز شایســته فــر و
مریــم متفکــر آزاد ،بــا عنــوان «بررســی موضوعــی کتــب
منتخــب چــاپ ســنگی مصــور موجــود در کتابخانــه
مرکــزی تبریــز» ( ،)1390فاقــد بررســی تطبیقــی
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تصاویــر عکاســی و چاپشــده ،اســت؛ بنابرایــن بررســی
تأثیــر عکاســی بــر نقاشــی و چــاپ ســنگی شــمایل
و انــدام در ایــن دوره تاریخــی ،پژوهشــی کاملتــر و
تازهتــر در ایــن زمینــه اســت.
نقاشی در دوران قاجار
یکــی از اساســیترین عناصــر شــکلدهنده نگارگــری
ایــران ،هــم بــه لحــاظ ســاختاری و هــم بــه لحــاظ
محتوایــی ،شــکل انســان اســت .ایــن شــکل در تاریــخ
نگارگــری ایــران ،پــس از اســتقالل ایــن هنــر از نســخه
آرایــی و تبدیــل آن بــه هنــری مســتقل بــا قواعــد
زیباییشناســی جدیــد ،همچــون عنصــری محــوری
بــر دیگــر عناصــر نگارگــری ســایه افکنــد ،حتــی
در تکنگارههــا ،حضــوری مســتقل و یگانــه یافــت

(ابراهیمــی ناغانــی .)85 :1386 ،شــکل انســان در
نقاشــی قاجــار ،متأثــر ا ز نگــرش انســان مدارانــه غربــی
اســت .در نقاشــی ایــن عهــد ،شــکل انســان همــه
عناصــر دیگــر نگارههــا را تحتالشــعاع قــرار میدهــد
و ســیطره بیچونوچــرای خــود را ،چــه بــه لحــاظ
انــدازه و چــه بــه لحــاظتأکیــد ،بــر ترکیــبتصویــر
تحمیــل میکنــد .ظریفکاریهــا و ریــزه پردازیهــا
و تنــوع رنگــی و پرداخــت ماهرانــه کــه پیشازایــن در
فضاهــای معمــاری و طبیعــت و زمینــة نگارههــا بــه
کار میرفــت ،یکســره در شــکل آنــان خالصــه شــدند و
بــه اجــزای دیگــر تصویــر و فضــای پیرامــون پیکرههــا
توجــه چندانــی نشــد.
تکچهرهنــگاری نیــز کــه از اواســط دوره صفــوی
رواج یافتــه بــود ،در نقاشــی قاجــار رونقــی دوبــاره
یافــت .بخشــی از ایــن رونــق ،زاییــده عالقــه شــاهان
و شــاهزادگان قاجــار در بــه نمایــش درآوردن قــدرت
و شــوکت خــود در قالــب نقاشــی بــود .رواج عکاســی
نیــز در برانگیختــن نقاشــان بــه رقابــت بــا ایــن فــن و
رونــق بیشتــر تکچهرهنــگاری واقعگرایانــه ،مؤثــر
بــود .همــه ایــن عوامــل در کنــار هــم بــه حاکمیــت
شــکل انســان در نقاشــی ایــن عهــد انجامیــد و تمــام
عناصــر تصویــر را تحتالشــعاع ایــن شــکل قــرارداد؛
امــری کــه تــا آن زمــان در نقاشــی ایــران بیســابقه
بــود (همــان.)86 :
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نقاشــی در دوره قاجــار یکســره در اختیــار شــاه و
درباریــان و اشــراف بــود .آنــان میکوشــیدند بدیــن
شــکل جــال و شــوکت خــود را نمایــان کننــد ،بنابراین
پیکرنــگاری ،موضــوع اصلــی نقاشــی ایــن دوره شــد .از
همیــن روســت کــه نقاشــی دوره قاجــار را بــه لحــاظ
کارکــرد دربــاریاش ،پیکرنــگاری دربــاری نامیدهانــد
و ایــن هنــر ،در اواخــر ســدة دوازدهــم تــا اوایــل
دهــه ســیزدهم ه .ق در دربــار فتحعلــی شــاه قاجــار
بــه بالندگــی رســید .درباریــان ،بهمنظــور نمایانــدن
منزلــت خــود،تصاویــر تکچهــره یــا جمعــی خانــواده
ســلطنتی یــا دیــدار بــا ســفیران خارجــی را بــه نمایــش
میگذاشــتند .نقاشــی قاجــاری ،بهخصــوص در دوره
پادشــاهی فتحعلــی شــاه ،بــا تأکیــد بــر نمایــش وجــوه
شــاهانه ،بهصــورت هنــری کامــ ً
ا دربــاری درآمــد و
مضمــون بیشتــر نقاشــیهای ایــن دوره بــر دربــار و
درباریــان متمرکــز شــد.
همچنیــن ،رواج نقاشــی در ســیاحتنامههای اروپایــی
بــا موضوعــات عهــد قاجــاری و ســپس رونــق گرفتــن
صنعــت عکاســی کــه شــاهان نیمــه دوم دوره قاجــار
بســیار بــدان توجــه داشــتند ،در ادامــه ایــن مســیر
بیاثــر نبــود (ابراهیمــی ناغانــی.)83:1386 ،
بعــد از فتحعلــي شــاه ،کمکــم ســبك و ســياق
اروپایــی در آثــار نقاشــان فزونــي گرفــت و جنبههــاي
واقعنمایــی در نقاشــي همــراه بــا اســلوب سایهروشــن
و پرســپكتيو ،شــاخص شــد .در زمــان قاجــار بــه دنبــال
رواج رنــگ و روغــن بهجــای آبرنــگ و مطرحشــدن
پرســپکتیو ،سایهروشــن و حجــم پــردازی کــه محصــول
تأثــر فرهنگــی از غــرب بــود ،عالــم ســنتی و انتزاعــی

نقاشــی ایــران بــا همــه ویژگیهــای خیالپردازان ـهاش
کنــار نهــاده شــد و نقاشــان ایــران بــا گرایــش بــه
تکنــگاره گــری و چهرهپــردازی ،فضــای ســنتی را
رهــا کردنــد (همــان.)84 :
ازجملــه هنرمندانــی کــه در مجموعــه آثارشــان،
نقاشــیهایی از شــمایل و انــدام وجــود دارد ،میتــوان
بــه نجفعلــی (آقــا نجــف) ، 1رجبعلــی ، 2ابوالحســن
خــان غفــاری ،میــرزا موســی ، 3میــرزا مهــدی خــان
مصورالملــک  4و محمــد غفــاری ،اشــاره کــرد.
میــرزا ابوالحســن خــان غفــاری (صنیــع الملــک)،
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متولــد  1229ه.ق نقاشــی را نــزد مهرعلــی (اصفهانــی)،5
نقــاش طــراز اول دربــار فتحعلــی شــاه آموخــت ،وی
ازجملــه نقاشــانی اســت کــه در صنعــت چــاپ نیــز
تأثیــر گذاشــته اســت .او در اواخــر ســلطنت محمدشــاه
قاجــار (حــدود  1262-1261ه.ق) بــرای تکمیــل
هنــر خــود بــه ایتالیــا ســفر کــرد و در دومیــن ســال
ســلطنت ناصرالدینشــاه (حــدود  1266ه.ق) بــه ایــران
بازگشــت (حســینی .)65 :1371 ،او پــس از فراگیــری
چــاپ ســنگی ،در ســال  1277ه.ق ریاســت دارالطباعــه
و اداره امــور چــاپ و انتشــار روزنامــه وقایــع اتفاقیــه 6را
عهــدهدار شــد و پــس از تغییــر عنــوان آن بــه روزنامــه
دولــت علیــه ایــران و تغییراتــی چــون قطــع بــزرگ تــر،
کاغــذ مرغــوب و نقــش شــیر و خورشــید؛ نــه مــاه بعــد
بــه لحــاظ مهــارت و کوشــش ،لقــب صنیــع الملــک را از
ناصرالدینشــاه دریافــت کــرد (همــان .)66:او چهرههــا
را در موقعیــت روانشــناختی و اجتماعــی تصویــر
میکــرد (پاکبــاز.)162 :1385 ،
درصورتیکــه میــرزا موســی کــه صــورت رجــال عهــد
(ناصــری) را در روزنامــه شــرف ترســیم میکــرد ،بــه
موضوعاتــی انســانی و پــر عطوفــت نیــز میپرداخــت
(آغداشــلو.)31:1387 ،
صنعت عکاسی و چاپ قاجار
ژوزف نيــس فــور نيپــس 7اوليــن كســي بــود كــه تصوير
جهــان را ثبــت کــرد .او در ســال  1822میــادی ،طــي
تجربيــات متعــدد موفــق بــه اختــراع فتوگــراور 8يــا
هلیوگــراف شــد .نيپــس كســي اســت كــه بــراي اوليــن
بــار بــا نــور و بــدون دخالــت دســت انســان تصويــر
جهــان را ضبــط و ثابــت كــرد.
هنــر عكــس پــس از روي كار آمــدن صنعــت چــاپ
ســنگي و ســربي و منســوخ شــدن نوشــتن کتابهــا
بــا قلــم نــي ،کمکــم فرامــوش شــد و از ميــان رفــت.
ســال هــا اســم و اصطــاح عكــس بــي معنــی باقــي
مانــد؛ تــا بــا ورود «فتوگرافــي »9بــه ايــران در آن معنــي
بــه كار گرفتــه شــد .اگرچــه پیشازایــن تاریــخ نیــز
حســن ابــن الهيثــم ( 1038-965میــادی) دانشــمند
عــرب نيــز ،شــرحي در مــورد اتــاق تاريــك داده اســت
كــه بــا آن کســوفهای خورشــيد را میتــوان ديــد.

ژروم كاردان ( ۱۵76-۱۵01میــادی) نیــز امــكان نصب
يــك عدســي محــدب را در مقابــل روزنــه اتــاق تاريــك
متذكــر شــده اســت.
زمانــی کــه فــن عکاســی بــه ایــران وارد شــد ،ایرانیــان
کلمــه عکــس را کــه اصطــاح مرســوم و ســنتی
هنرمنــدان گذشــته بــرای منعکــس شــدن صــورت
اشــیاء در آیینــه ،آب و بعضــی از فلــزات بــود ،بــه
کاربردنــد (ســتاری.)205:1389،
عكاســي در ايــران ،ماننــد ســاير پدیدههــای مدرنيتــه،
در دوره قاجــار آغــاز گرديــد (اســتاین.)13 :1368 ،
اولیــن عکسهــای چهــره در همیــن ســال در ایــران
برداشــته شــد.
اعتضــاد الســلطنه 10در کتــاب اکســیر التواریخ11به ســال
 1260ه.ق ( 1844میــادی) ضمــن معرفــی صنایــع
عهــد محمدشــاه ،یکــی از صنایــع جدیــد آن روزگار را
عمــل کشــف نوعــی از نقاشــی برشــمرده کــه بــه گمــان
ایــرج افشــار 12همــان عکاســی اســت (افشــار:1371،
 .)20واژه عکــس کــه اولبــار بــه قــول ایــرج افشــار
در طومــار صورتبــرداری از گنجینــه شــیخ صفــی در
قــرن دوازدهــم بــه چشــم میخــورد ،بهجــای تصویــر
نقاشــی شــده بهکاررفتــه اســت (همــان.)27 :
اولیــن شــکل عکسبــرداری در ســال  1254ه.ق
( 1839میــادی) بهصــورت داگروتیپــی 13در پاریــس
بــه نمایــش گذاشــته شــد و نخســتین گــزارش کار
عکاســی در ایــران را میرزا محمدحســن اعتمادالســلطنه
(صنیعالدولــه) ،مترجــم و رئیــس دارالترجمــه
ناصرالدینشــاه در مــرآت البــدان (ج  ،3صــص -20
 )22میدهــد و از آقــا رضا14پیشــخدمت یــاد مــی کنــد
کــه در ســال  1280ه.ق ( 1864میــادی) از ســوی
ناصرالدینشــاه لقــب عکاسباشــی گرفتــه اســت.
نخســتين خارجــي كــه در ايــران ،عكــس را بــا روش
15
چــاپ نقــرهای چــاپ كــرد ،ژول ريشــار فرانســوی
بــود کــه در ســال  1259ه .ق بــه ايــران آمــد و در دوره
محمدشــاه و ناصرالدینشــاه قاجــار در خدمــت دولــت
ايــران بــود .دربــار قاجــار ،بیشــک مهمتریــن عامــل
ورود زودهنــگام پديــده عكاســي بــه ايــران بــوده اســت.
از دیگــر عکاســان شــهیر ایــن دوره ،آنتــوان خــان
ســوریوگین 16موفقتریــن عــکاس عصــر خــود بــود .از
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میــان آثــار او تنهــا دو هــزار نگاتیــو شیشــه باقیمانــده
اســت؛ او نشــان شــیر و خورشــید الماسنشــان دولــت
ایــران را دارد.
نمونــهای از عکسهــای او را میتــوان در کتــاب «از
خراســان تــا بختیــاری» هانــری رنــه دالمانی17دیــد .او
ســهم مهمــی در تهیــه عکسهــای پــرارج «بررســی
هنــر ایــران» پوپ18داشــت (سمســار.)23 :1381 ،
آقــا رضــا عکاسباشــی ،اوليــن عــكاس حرفـهای و مطرح
دوره قاجــار بــود؛ تــا قبــل از او كســي به گســتردگي وي
در زمينــة پرترهنــگاری (گروهــي و تكــي) و عكاســي از
مناظــره و ابنيــه کارنکــرده بــود .بعدهــا افــرادي چــون
ميــرزا محمــد ،ميــرزا حســينعلي و عبــداهلل ميــرزا
قاجــار بــراي آموختــن عكاســي بــه خــارج اعــزام شــدند
(همــان .)75 :در عکسهــای آقــا رضــا هيــچ زنــي
ديــده نمیشــود .همــه عکسهــا چيــده شــده و آدمهــا
بــراي دوربيــن نشســته يــا ایســتادهاند گويــي بــراي
دوربيــن ژســت گرفتهانــد .عالقــه ناصرالدینشــاه بــه
هنرهایــی چــون شــعر ،نقاشــی و خوشنویســی بســیار
زیــاد بــود و میــل زیــادی بــه نقاشــی داشــت .شــاید
یکــی از علــل گرایــش شــدید او بــه عکاســی ،نداشــتن
توانایــی کافــی یــا عــدم صــرف وقــت و حوصلــه الزم
بــرای تمریــن در طراحــی و نقاشــی باشــد .ســالهای
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اشــتغال ناصرالدینشــاه را بــه عکاســی میتــوان بــا در
نظــر گرفتــن تاریــخ و موضــوع عکسهــا بــه دو دوره
مشــخص تقســیم کــرد:
دوره نخســت ،از ســال  1275تا ســال  1295ه.ق اســت؛
یعنــی ســال ورود کارلیــان و آمــوزش عکاســی نــزد وی
و اوج اشــتیاق ناصرالدینشــاه بــه عکسبــرداری کــه
در ایــن دوران ،شــاه تنهــا بــا توجــه بــه لــذت عکــس،
عکسبــرداری مــی کــرده اســت و عکسهــا فاقــد
درک زیباییشناســی بصــری و ترکیببنــدی مناســب
هســتند؛ ماننــد (تصویــر  .)1دوره دوم ،پــس از یــک
توقــف چندســاله ،از ســال  1302ه.ق آغازشــده و تــا
آخریــن ســالهای زندگــی او یعنــی تــا ســال 1313
ه.ق ادامــه داشــته اســت .در ایــن ســالها شــناخت
بصــری وی فزونــی یافتــه و درک تصویــر و چگونگــی
ترکیببنــدی نشــانة آگاهــی شــاه از زیباییشناســی
بصــری اســت .هماننــد (تصویــر  )2کــه نمونــه بــارز ایــن
خصوصیــت اســت (طهماســب پــور.)51:1381 ،
عکاســی ،خدمــت بزرگــی بــه مصــور کــردن
روزنامههــای عصــر ناصــری کــرد؛ زیــرا ابتــدا از
شــخص یــا منظــره موردنظــر ،عکــس گرفتــه میشــد،
ســپس نقــاش از روی عکــس منعکسشــده در آیینــه،
بــه تصویرگــری میپرداخــت.

تصویر( راست) -1ناصرالدین شاه توی تاالر آیینه ،عکس توی آب انداخته شده است ،آلبوم خانه کاخ گلستان ،حدود سال  1307ه ق.مأخذ( :طهماسب پور)38: 1381 ،
تصویر ( چپ) -2ناصرالدین شاه ،ناصرالدین شاه نشسته روی صندلی ،آلبوم خانه کاخ کلستان 1283 ،ه .ق( .طهماسب پور)31: 1381 ،
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اکثــر تصویرهــای روزنامــه شــرف از ایــن طریــق
تهیهشــده اســت (پرویــن .)119 :1377 ،در (تصاویــر
 3و  ،)4پرداخــت دقیــق و طراحــی ماهرانــه بــر پایــه
عکــس را جهــت چــاپ در روزنامــه شــرافت میتــوان
دیــد .نخســتین چاپخانــه نویــن (چــاپ ســربی) تبریــز
در زمــان عبــاس میرزا19تأســیس شــد .اولیــن كتــاب
«رســاله جهادیــه» نوشــته عیســی ابــن حســین قائــم
مقــام فراهانــی در ســال  1233ه.ق ( 1817میــادی)
چــاپ شــد و در ســال  1234ه .ق ( 1818میــادی)
چــاپ آن تجدیــد شــد .چــاپ ســربی تــا ســال 1269
ه .ق ( 1852میــادی) در ایــران رواج داشــت و ســپس
نزدیــك بــه یــك قــرن جــای خــود را بــه چــاپ ســنگی
داد .چــاپ ســنگی تقریبـاً ده ســال بعــد از چــاپ ســربی
بــه همــت عبــاس میــرزا نایبالســلطنه وارد ایــران
شــد؛ ســپس بهفرمــان محمدشــاه قاجــار ،چاپخانــه
میــرزا اســداهلل شــیرازی بــا وســایل و تجهیــزات آن بــه
تهــران انتقــال یافــت .دیــوان عبدالوهــاب نشــاط اولیــن
کتابــی بــود کــه در تهــران بــا چــاپ ســنگی منتشــر
شــد (مســعودی .)61: 1379 ،میــرزا صالــح شــیرازی،20
چــاپ و انتشــار روزنامــه را در ایــران رواج داد .در محــرم

ســال  ۱۲۵۳ه.ق «اخبــار و وقایــع» نخســتین روزنامــه
ایــران ،بــا چــاپ ســنگی منتشــر شــد.
روزنامههــای مصــور دیگــری ،ماننــد شــرف و
شــرافت21طراحیهای اســتادانه داشــتند کــه در
(تصاویــر  3و  )4نشــان داده شــد .تصاویــر در چــاپ
ســنگی بهصــورت گــراور اســت و واژه «رقــم» و
«راقــم» در زیــر ایــن تصاویــر بــه مفهــوم «نقاشــی»
و «نقــاش» اســت .رواج چــاپ ســنگی ،مصورســازی
کتابهــای چاپــی را هــم در پــی داشــت .میــرزا مهــدی
الملــک ،نقاشــی را مســتقیماً بــر روی ســنگ
ُمصــور ُ
رســم کــرد و بــرای اینکــه در موقــع چــاپ معکــوس
بــه نظــر نیایــد ،مــدل را در مقابــل آیینــه قــرارداد و
تصویــر را از روی آیینــه بــر روی ســنگ منتقــل کــرد
(ذکاء .)153: 1376 ،بــه همیــن دلیــل در اغلــب
تصاویــر او ،چهرههــا بــا دقــت و ظرافــت کشــیده
شــدند و بســیار شــبیه هســتند.
آنچــه در آثــار او دیــده میشــود ،ماننــد عکســی اســت
کــه بــا دقــت رنگآمیــزی شــده اســت.
همچنیــن ،چهــره شــاخص در ایــن نــوع نقاشــی ،محمد
غفــاری اســت .او رویدادهــا ،اشــخاص ،ســاختمانها،

تصویر (راست) -3مصورالملک ،چاپ سنگی روزنامه شرافت 1315 ،ه .ق ،عکاسی از کلکسیون آقای کازرونی( ،عکس از نگارندگان).
تصویر (چپ)  -4مصورالملک ،چاپ سنگی روزنامه شرف 1316 ،ه .ق ،عکاسی از کلکسیون آقای کازرونی( ،عکس از نگارندگان).

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،2پائیز و زمستان 1395

باغهــا و غیــره را ماننــد عکســی دقیــق ثبــت مــیکــرد
تــا بــه عــادی تریــن مظاهــر زندگــی و محیــط ،ســندیت
تاریخــی بخشــد (پاکبــاز.)172 :1385 ،
مبانی بیان تصویری در آثار هنری قاجار
در چهــره نــگاری ،بــرای کاســتن زمــان نشســتن افــراد
مــدل در برابــر نقــاش ،از عکــس آن هــا اســتفاده میشــد.
پیکــرههــای نقاشــی شــده عکــس وار نیمــه دوم ســده
نوزدهــم میــادی ،از ایــن نظــر جالبتوجــه اســت کــه
نقاشــیهای چهرهنــگاری بــا تکچهرههــای عکاســی،
مقایســه مــی شــود (فلــور و همــکاران.)26 :1381 ،
بــا ورود عکاســی بــه ایــران و رواج نقاشــی از روی
عکــس ،هنرمنــدان از عکاســی در تهیــه آثــار خــود
اســتفاده کردنــد.

نقاشــی دوره قاجــار ،بــه نظــر غربیهــای ســده
بیســتم ،عجیــب و تــا حــدودی طنزآمیــز بــه نظــر
میآیــد .ایرانیــان مــواردی از شــیوه خارجــی را کــه
بــه مذاقشــان خــوش میآمــد انتخــاب و آن را در
ســنت خــود ادغــام میکردنــد .در دســتان هنرمنــدان
صاحــبذوق معاصــر ،تلفیــق شــیوههای کهنــه و
نــو ،منجــر بــه شــیوهی نقاشــی متمایــزی شــد کــه
ک ً
ال ایرانــی بــود (کــن بــای .)125 :1388،میتــوان
اینگونــه انگاشــت مبــدأ عکاســی و عکــس کــه بــه
غــرب بازمیگــردد ،تأثیراتــی بیشتــر از ســفر بــه
غــرب ایرانیــان ،بــر زیباییشناســی هنرهــای تصویــری
دوره قاجــار داشــته اســت.
در ایــن مــورد بیشتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر نقاشــی
قاجــار بــه شــرح زیــر اســت:
 )1ورود نقاشیهای خارجی به ایران؛
 )2فرستادن هنرمندان به خارج و بازگشت آنها؛
 )3خریدن آثار خارجی.
موضــوع در آثــار نقاشــی بــه چنــد گــروه مجــزا
تفکیــک پذیــر اســت .از آن جملــه مــی تــوان بــه
منظــره ســازی ،چهــره نــگاری ،نوازنــدگان ســازهای
محلــی و ســنتی ،طبیعــت بــی جــان ،صحنــه هــای رزم،
صحنــه هــای پنــد و غیــره اشــاره کــرد .در رابطــه بــا
پیکــره نــگاری کــه موضــوع تحقیــق اســت بایــد گفــت
کــه انــواع مختلــف دارد :پیکــره درشــکل ایســتاده،
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پیکــره باانــدام نشســته ،مــادر و فرزنــد ،حــرکات
مــوزون و حــرکات بندبــازی؛ هــر یــک از ایــن عناویــن
میتوانــد موضوعــی بــرای نقــد و بررســی باشــد .اکثــر
ایــن موضوعــات در عکاســی نیــز وجــود دارد.
چهــره نــگاری ،مهــم تریــن موضــوع نقاشــی قاجــار
اســت کــه بــرای نصــب در اماکــن رســمی و دولتــی در
نظــر گرفتــه میشــد.
در چهــره نــگاری ،شــباهت ســازی بــا جزئیــات و
توصیــف شــخصیت در درجــه اول اهمیــت قــرار داشــت
و همچنیــن واقعنمایــی از ویژگیهــای اینگونــه
آثــار بــود .در رابطــه بــا عکاســی دوران قاجــار بایــد
متذکــر شــد کــه عــکاس نســبت بــه نقــاش ،آزادانهتــر
عمــل میکــرد .او در بســیاری مواقــع بــدون توجــه
بــه شــرایط محدودکننــده ،بــه عکاســی میپرداخــت.
از دیگــر مســائل بااهمیــت در نقاشــی قاجــار ،پیونــد
موضــوع؛ کادر پــرده و مــکان از قبــل تعیینشــده بــرای
نصــب اثــر اســت کــه تناســبی متعــادل بــا موضــوع
نقاشــی برقــرار میکنــد.
ادراک هندســی کادر در نقاشــی و عکاســی قاجــار
برگرفتــه از فضاهــای ســنتی هنــر معمــاری ایــران
اســت .در عکاســی جهــت عکسبــرداری ،در خیلــی
از مواقــع ،تنهــا بــا نصــب پــردهای در پشــت اندامهــا،
پیــش زمینــة خــود را مهیــا میکردنــد .در برخــی
مــوارد روی پردههــا ،تصاویــر نقاشــی شــدهای بــه
چشــم میخــورد.
تحلیل تطبیقی عکاسی ،نقاشی و چاپ
فتحعلــی شــاه در زمــان پادشــاهی ،توجــه خــود را
بــه نقاشــی پرتــره معطــوف داشــت و از آن بهعنــوان
وســیلهای بــرای تحکیــم اقتــدار سلســله خــود بهــره
بــرد .وی ،بــه تشــویق و حمایــت هنرمنــدان دربــاری
پرداخــت و آنهــا را بــه نقاشــی پرتــره تشــویق
کــرد؛ درحالیکــه ناصرالدینشــاه ،ایــن ســنت
هنــری را بــا عکاســی جایگزیــن نمــود .وی باعالقــه و
حمایــت خــود و تهیــه ابــزار و شــرایط ،بــه توســعه
ایــن هنــر جدیــد پرداخــت (.)Behdad,2001:142
ناصرالدینشــاه از هنــر عکاســی اســتفاده کــرد
تــا خــود را یگانــه قــدرت پادشــاهی نشــان دهــد.
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البتــه ماننــد نقاشــیهای اولیــه قاجــار ،عکسهــای
موردنظــر ناصرالدینشــاه نیــز یــک تصویــر
مصنوعــی از شــکوه و جــال ارائــه میدهــد
و واقعیــت تاریخــی را منعکــس نمــی کنــد
( .)Diba, 1998: 45بدیــن ترتیــب عکاســی رســانه و
زبــان غالــب هنــری شــد .در چنیــن شــرایطی ،نقاشــی
راه جدیــدی را آغــاز کــرد و در مســیر خــود از عکاســی
تأثیــر پذیرفــت .شبیهســازی ،تمایــل بــه عکاســی را
بیشتــر کــرد .اهمیــت عکاســی بســیار شــد و ابعــاد
متنوعــی را پذیرفــت کــه ایــن ابعــاد عبارتانــد از:
الف :عکاسی در کمک به نقاشی
عکاســی در ابتــدای حضــورش در ایــران بهعنــوان
وســیلهای کمکــی در ترســیم ،طراحــی و نقاشــی بــه کار

گرفتــه شــد .هنرمنــدان در اجــرای چهرههــا و پرداخــت
جزئیــات صــورت ،از عکــس بهــره بردنــد .تغییــرات را
جــدا از واقعیــت ،آزادانــه تصویــر میکردنــد؛ لباسهــا و
دیگــر اجــزاء توســط شــاگردان و طراحــی اصلــی چهــره
بــه دســت اســتادان هنــر اجــرا میشــد نقاشــی و
طراحــی از روی عکــس ،بســیار مــورد اســتقبال نقاشــان
قــرار گرفــت؛ زیــرا لحظــه موردنیــاز جهــت نقاشــی ثبت

میشــد و کار ترســیم را آســانتر میکــرد.
پــس عکاســی میتوانســت بهتریــن جایگزیــن بــرای
اســتفاده از مــدل ،در طراحــی و نقاشــی دوران قاجــار
باشــد.
ب :کاربرد عکاسی در چاپ روزنامه
عکــس قبــل از آنکــه بتوانــد بهطــور مســتقیم در
چــاپ روزنامــه اســتفاده شــود ،توســط طراحــان
ترســیم میشــد .بهتریــن نــوع شبیهســازی در ایــن
شــرایط انجــام میشــد؛ زیــرا چهرههــا کامــ ً
ا مطابــق
عکــس بودنــد .جزئیــات بســیاری ماننــد ظرایــف لبــاس،
پرداخــت چهــره و طراحــی دقیــق شــخصیتها ،در
اینگونــه طراحیهــا بــه تصویــر کشــیده میشــدند.
ج :تزیین در عکاسی
عکاســان در دوره قاجــار ،بهنوعــی عکاســی هنرمندانــه
دســت یافتنــد کــه آن ،تزییــن عکــس اســت .ایــن روش
میتوانــد بهعنــوان ســبکی از نقاشــی تعبیــر شــود
کــه بــه کمــک عکــس تهیــه میشــود .اســتفاده از
کلیش ـههای نقاشــی شــده در عکــس ،شــیوهای نــو در
عکاســی آن دوره بــه شــمار م ـیرود کــه در ادامــه ،بــه

تصویر (راست)  -5نقاش ناشناس ،چهره ناصرالدین شاه ،آبرنگ ،لوور پاریس ،حدود  1250ه ق(.طهماسب پور)22: 1381 ،
تصویر (چپ)  -6عکاس لوئیجی پشه ،چهره ناصرالدین شاه عکس ،موزه مترو پولیتن ،نیویورک حدود  1270ه ق( .مرآثی)402 :1380 ،
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ایــن مبحــث مفصلتــر پرداختــه خواهــد شــد.
بــرای درک بهتــر از اینکــه عکاســی چگونــه و چــه
تأثیــری بــر هنــر تصویــری داشــته اســت ،بــه مقایســه
تطبیقــی آثــار زیــر اشــاره میکنیــم:
(تصاویــر  5و  )6نمونــه مشــخصی از بهرهگیــری عکــس
در نقاشــی اســت .خصوصیــات مشــابه دو تصویــر ،گویای
ایــن اســت کــه هنرمنــد بــرای رســیدن بــه شبیهســازی
موردنیــاز در نقاشــی خــود ،از عکــس اســتفاده کــرده
اســت؛ نحــوه قرارگیــری دو انــدام ازنظــر ایســتادن ،نــوع
نــگاه بــه بیننــده و تــا حــدی لباسهــا نیــز یکســان
اســت .نقــاش ،پــس از ترســیم انــدام ،بــا اســتفاده از
تخیــل خــود ،بــه پرداخــت جزییــات تصویــری همچــون
پیشزمینــه و رنــگ گذاریهــا اقــدام کــرده اســت.
نقــاش آنچــه را کــه در عکــس موجــود نیســت ،بهخوبــی
ترســیم کــرده اســت .ایــن امــر واکنــش نقــاش را در
برابــر عکاســی نشــان میدهــد .او از عکــس ،ماننــد یــک
ابــزار در کمــک بــه شبیهســازی تصویــر بهــره بــرده
اســت .نقــاش آزادانــه رنگهــا و نقــوش پیشزمینــه
را برگزیــده اســت کــه در پسزمینــه عکــس موجــود
نیســت .در رابطــه بارنــگ لبــاس ،نمیتــوان بهصراحــت
اینچنیــن بیــان کــرد؛ چراکــه رنــگ واقعــی در عکــس
مشــخص نیســت و تنهــا میتــوان درصــد تیرگــی و
روشــنی آن را دریافــت کــه بــا توجــه بــه تیرگــی لبــاس
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در عکــس گرفتهشــده و مقایســه آن بالبــاس نقاشــی
شــده ،میتــوان نزدیــک بــودن رنگهــا را بــه واقعیــت
دریافــت ،گویــی نقــاش تنهــا در تــاش رنگــی کــردن
عکــس و افــزودن موتیــف هــای ایرانــی اســت .نقــاش
تــا حــدی هــم ســعی در ترســیم کــردن پرســپکتیو
داشــته کــه البتــه تــا حــدی در ایــن امــر موفــق بــوده
اســت( .تصاویــر  7و  ،)8نمونههــای دیگــری از اســتفاده
عکــس در طراحــی چــاپ ســنگی هســتند .هنرمنــد بــا
اســتفاده از اجــرای دقیــق شــباهتهای موجــود در
عکــس ،بــه معرفــی شــخصیت موردنظــر پرداختــه
اســت .بدیهــی اســت بــرای نشــان دادن شــخص مزبــور،
تمامــی جزییــات و شبیهســازی الزم بایــد رعایــت شــود
تــا طراحــی ،شــخص مربوطــه را بهوضــوح معرفــی
کنــد .در اینگونــه آثــار نیــز ،اضافــه کــردن جزییــات
و پرداخــت دقیقتــر لبــاس ،در برخــی مــوارد توســط
شــاگردان انجــام میشــود .تمامــی نقاشــان دوره قاجــار
و بهخصــوص تصویرســازان روزنامــه ،در طراحــی لبــاس
ا آزاد داشــتند .مثـ ً
و حالــت اشــخاص ،شــیوهای کامـ ً
ا،
در نحــوه پرداخــت و اضافــه کــردن جزییــات لبــاس،
ســاح ،شمشــیر و غیــره بــه شــیوهای خــاص ،از تخیــل
خویــش بهــره میبردنــد .بدینســان نقــاش بهراحتــی
چهــره را در حالتهــای مختلــف و لباسهــای متنــوع
شبیهســازی میکــرد.

تصویر (راست)  -7عکاس ناشناس ،چهره معزالدوله ،عکس ،بدون تاریخ(.مراثی)411 :1380 ،
تصویر (چپ)  -8صنیع الملک ،چهره معزالدوله ،چاپ سنگی 1279 ،ه.ق( .همان)411،
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شــیوه اســتفاده از عکــس در نقاشــی و طراحــی بــرای
چــاپ روزنامههــا و ســفرنامههای زمــان قاجــار ،کام ـ ً
ا
منطبــق بــر واقعیــات موجــود در تصویــر عکاســی
شــده نیســت .نقــاش بــا اســتفاده از تخیــل خــود
برخــی کمبودهــای تصویــری ماننــد جزییــات ناقــص
لبــاس ،پسزمینــه ،اضافــه کــردن عناصــری چــون
مــدال دارای تصویــر شــاه و البتــه رنــگ را جبــران
میکنــد ،شــباهتها را از تصویــر موردنظــر جــدا
کــرده و بــا توجــه بــه هــدف (نقاشــی بــا ابعــاد بــزرگ
یــا تصویرســازی روزنامــه) طــرح نهایــی خــود را اجــرا
میکنــد .در برخــی مــوارد هــم تزییــن بیشتــری
را بــرای بیــان مفهــوم یــا ظرافــت ،بــه تصویــر اضافــه
میکند(.تصویــر )6یکــی دیگــر از هنرمندانــی کــه از
عکاســی بــرای نقاشــی بهــره میبــرد ،کمالالملــک
اســت .وی در ســال  1264ه.ق در کاشــان متولــد
شــد و تحــت نظــر مزیــن الدولــه نقــاش باشــی (تولــد
 1263ه.ق) ،در مدرســه دارالفنــون بــه تحصیــل نقاشــی
پرداخــت .کمالالملــک شــیفته هنــر آکادمیــک اروپــا
بــود و در چهــره نــگاری و منظــره پــردازی ،دســتی
توانــا داشــت (آژنــد .)81 :1386 ،شــیوه طبیعــت گــرا و
آکادمیــک کمالالملــک ،بیــش از آنکــه مطالعــه ای
بــر روی مــدل زنــده باشــد ،بــر اســتفاده از عکــس
اســتوار بــود (جولیــن و خلیــل .)55 :1384 ،ازجملــه

آثــار وی میتــوان بــه تکچهــره ناصرالدینشــاه
اشــاره کــرد .ایــن نقاشــی متعلــق بــه ســال 1298
ه .ق اســت و شــاه را در جوانــی نشــان میدهــد.
مقایســه ایــن نقاشــی بــا عکــس ،نشــان میدهــد کــه
کمالالملــک در شبیهســازی چهــره ،حالــت ســر و
حتــی یقــه و کــراوات از عکــس اســتفاده کــرده اســت
(تصاویــر  9و  .)10حالــت ســبیل و موهایــی کــه از
کنــاره کاله بیــرون زده ،تشــابه بیــن نقاشــی و عکــس را
بهخوبــی آشــکار میکند.کمالالملــک نیــز بــه شــیوه
اغلــب نقاشــان و مصــوران دوران ناصــری درکشــیدن
لبــاس و تزیینــات آن ،شــیوه آزاد داشــته و لبــاس را
مطابــق میــل خــود تغییــر مــیداده اســت .در اینجــا
کمالالملــک ،ناصرالدینشــاه را در لباســی فاخــر و پــر
تزییــن نشــان داده اســت .ترکیــب کلــی حالــت چهــره،

آرامــش و وقــار بیــشتــری را نشــان میدهــد .نمونــه
دیگــری از تأثیــرات عکاســی بــر نقاشــی وجــود دارد کــه
بــه برخــی نقاشــیهای امــروزی نزدیــک اســت و آن،
شــیوهای تزیینــی در عکسهاســت .بدینصــورت کــه
عکــس را در وســط کادر قــرار داده ،ســپس بــا اضافــه
کــردن عناصــر تصویــری مختلــف چــون نقاشــی یــا
بخشهایــی از عکسهــای مختلــف ،اثــر جدیــدی را
خلــق میکردنــد .عکسهایــی کــه بــا کلیشــههای از
پیــش آمادهشــده ،تهیهشــدهاند ،در عکاسخانههــای

تصویر(راست) -9کمال الملک ،چهره ناصر الدین شاه  ،رنگ و روغن ،مجموعه خصوصی 1298،ه.ق( .مرآثی)452 :1380 ،
تصویر(چپ)  -10عکاس ناشناس ،چهره ناصرالدین شاه ،عکس ،بدون تاریخ(.مرآثی)453 :1380 ،
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تصویر( راست) -11ناشناس ،محمد شاه قاجار ،بی تاریخ( .تهامی و ابریشمی)45 :1385 ،
تصویر ( چپ)  -12ناشناس ،شاهزاده تربت خانم ،عکس همراه با کلیشه  ،آلبومخانه مجموعه خصوصی ،دهه  1320ه .ق( .طهماسب پور)156: 1381 ،

تهــران و دیگــر شــهرهای ایــران ،بــا تنــوع و گوناگونــی
بســیار ،میــان عکسهــای باقیمانــده ،بــه چشــم
میخورنــد .ایــن تصاویــر ،خاصیــت عکــس و نقاشــی
را باهــم دارنــد و نوعــی فــرا واقــع نمایانــه هســتند کــه
کالژ (تکــه چســبانی) و فتوکالژهــای دنیــای معاصــر
را تداعــی میکننــد .عکــس موردنظــر ،خــود بــه
نقاشــی تبدیلشــده و از فضــای متعــارف عکــس گونــه
فاصلــه گرفتــه اســت (تصاویــر  11و  .)12هنرمنــد در
اینگونــه آثــار از تخیــل خویــش بیشتریــن اســتفاده
را میبــرد و چیدمــان کلــی عکــس را بــا تصاویــر از
پیــش تعیینشــده هماهنــگ میســازد.
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در ایــن تصاویــر،
مــرز میــان عکاســی و نقاشــی برداشتهشــده و ایــن
دو هنــر بــه حقیقــت ،یــک هنــر بــه نظــر میرســند.
عکــس در ابتــدا منبــع الهامــات و تقلیــد قــرار گرفــت؛
امــا در ســاخت تزییــن عکــس ،خــود بــه نقاشــی مبــدل
شــد .نمونــه دیگــری از آثــار هنــری خــاص ایــن دوران
کــه در مجموعــه نقاشــی بــا عکــس جــای میگیــرد،
تصویرهایــی ساختهشــده از کنــار هــم نهــادن تکههــای
تمبــر اســت کــه ملکالشــعرا در ایــن زمینــه آثــاری
آفریــده اســت ،همچــون تابلــو ابوالهــول و اهــرام ثالثــه
کــه در مــوزه ســلطنتی کاخ گلســتان نگهــداری
میشــود (ذکاء( .)28 :1341 ،تصویــر )13
بــا توجــه به اســتفاده مســتقیم از عکــس در پدیــدآوران
نقشــی نویــن از تصویرگــری ،ایــن نتیجــه حاصــل
میشــود کــه در ایــن زمــان ،ســبک و شــیوه تازهتــری
از بهــرهوری عکاســی موردتوجــه و اســتفاده بوده اســت.

ظرافــت فــوق العــادة عکــس ،در ارائــه حیــرت انگیــز
واقعیــت ظاهــری اشــیاء بهمراتــب تحســینبرانگیزتر از
نقاشــی بــود؛ همیــن توانمندیهــای عکــس ،موجــب
ناامیــدی عمیــق نقاشــانی شــد کــه خــود را ناتــوان از
رقابــت بــا ماشــین تصویرســازی میدیدنــد .نقاشــان
بــزرگ ایرانــی ،در آغــاز ورود عکاســی بــه ایــران،
بیشازپیــش تحــت تأثیــر هنــر غــرب ،بهســوی
واقعگرایــی متمایــل شــدند .تصویرســازی بــرای
کتــاب و روزنامــه بــه کمــک چــاپ ســنگی از طرفــی
و ورود عکاســی بــه دربــار ایــران از طــرف دیگــر،
توجــه نقاشــان و مصــوران دوران ناصــری را بــه دســت
آوردهــای عکاســی دوچنــدان کــرد .نقاشــان دربــار
ناصرالدینشــاه بــا اســتفاده از عکسهــای موجــود
بــه تصویرســازی ســفرنامهها و روزنامههــای آن زمــان
پرداختنــد و از ایــن طریــق اســتفاده نقاشــان از عکــس

تصویر -13محمود خان ملک الشعرا ،ابولهول و اهرام ثالثه ساخته شده با تکه های
تمبر ،موزه سلطنتی کاخ گلستان ،بی تاریخ (ذکاء.)29 :1341 ،
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متــداول شــد .اینگونــه بــود کــه نقاشــان ایرانــی
بهســوی تقلیــد و بازســازی طبیعــت عکــس گونــه،
متمایــل شــدند (مراثــی.)469 :1380 ،
نتیجه:
بررســی تطبیقــی میــان عکاســی ،نقاشــی و چــاپ
ســنگی ایــن نکتــه را مشــخص میکنــد کــه عکاســی بــا
ورودش بــه ایــران در زمینــه شبیهســازی و واقعنمایــی
بســیار مؤثــر افتــاد و هنرمنــدان و درباریــان ،از ایــن
هنــر نوظهــور اســتقبال کردنــد و آن را بــا معیارهــای
زیباییشناســی خــود هماهنــگ یافتنــد.
جامعــه هنــر ایــران از ســنت بهســوی تجــدد درحرکــت
بــود و عکاســی یکــی از راهکارهــای تجددگرایــی
قلمــداد شــد .ســلطنت فتحعلــی شــاه و حمایــت بســیار
او از هنــر و هنرمنــدان موجــب شــد ،نــگاه ابــزاری و
هدفمنــد وی بــه هنــر بــه دورههــای بعــدی نیــز انتقــال
یابــد؛ همچنیــن ناصرالدینشــاه قاجــار ،اســتحکام
قــدرت خــود را در حمایــت از هنــر ارزیابــی نمــود .در
پاســخ بــه پرســشهای فرضیــه پژوهــش بایــد گفــت
شــباهتهای عکاســی بــا هنــر نقاشــی و چــاپ ســنگی
در ارائــه شبیهســازی و مفاهیــم ،بســیار حائــز اهمیــت
بــوده اســت .هنرمنــدان بــرای رســیدن بــه شــباهت
ظاهــری عکــس و نقاشــی بــر پایــه واقعگرایــی تــاش
کردنــد و تفاوتهــا را بــه حداقــل رســاندند .برخــی
تفاوتهــا چــون اضافــه کــردن عنصــر تخیــل و تزییــن
بــه تصویــر ،بــه ســنت نقاشــی ایرانــی بازمــی گــردد.
هنــر در اختیــار درباریــان اســت ،چهرهپردازیهــای
رجــال و ســیمای شــاه ،گواهــی بــر ایــن ادعاســت پــس
بدیهــی اســت کــه نقــاش و طــراح در مســیر رضایــت
خاطــر آنــان گام بــردارد.
تأثیــری کــه عکــس بــر جامعــه هنــری دوره قاجــار
داشــت موجــب شــد تــا نقاشــی و چــاپ ســنگی،
حرکتــی مــدرن و واقعگــرا بــه جلــو داشــته باشــد
و هنرمنــدان در پرداخــت جزییــات شــمایل و انــدام
بســیار دقیــق شــوند کــه ایــن امــر ،ارتبــاط تنگاتنــگ
عکاســی بــا نقاشــی و چــاپ را نمایــان میســازد .در
جامعــه متجــدد کــه اختــراع عکاســی و چــاپ ،راه
را بــرای شــیوههای نویــن ارائــه هنــر و توانمنــدی

هنرمنــدان گشــوده اســت ،ثبــت عناصــر تصویــری،
زمــان را بــرای ســاخت و پرداخــت صحنههــا و افــراد ،در
اختیــار نقاشــان و طراحــان قــرار مـیداد تــا بــه اجــرای
منطبــق برعکــس بپردازنــد .پــس درنتیجــه ،کاربــرد
عکــس ،نقاشــی و چــاپ ســنگی ،اهــداف مشــترکی را
طلــب میکــرد؛ از عکسهــا ،نقاشــیها و روزنامههــا
بــرای معرفــی شــخصیت و رجــال دربــار ،اقتــدار شــاهان
و ثبــت وقایــع ،بــه نمایــش گذاشــتن رویدادهــا و غیــره
استفادهشــده اســت.
همچنیــن ،تکــه چســبانی (کــوالژ) در عکــس،
مســیر تخیــل و شــیوههای مدرنتــر خلــق اثــر را
بــرای هنرمنــدان گشــود کــه خــود نیازمنــد بررســی
جداگانــهای اســت.
توجــه بــه تاریــخ سپریشــده ،همیشــه راهگشــای
دســتیابی بــه آینــدهای روشــن اســت ،چراکــه هنــر هــر
ســرزمینی ،رابطـهای ناگسســتنی بــا تاریــخ آن مرزوبــوم
دارد .پــس توجــه بــه ریش ـهها و بررســی عوامــل مؤثــر
بــر شــکلگیری ســبکها و روشهــای نویــن هنــری،
بــا توجــه بــه سنتشــکنی و آغــاز تجددگرایــی در دوره
قاجــار ،بســیار ضــروری مینمایــد .باشــد کــه ایــن
تحقیــق بتوانــد آغــازی بــر بررســیهای بیشتــر در
ایــن زمینــه باشــد.
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پی نوشت ها:
- 1آقــا نجــف اصفهانــی (متولــد )۱۱۶۷هنرمنــد اصفهانــی و معــروف تریــن قلمــدان نــگار دوره قاجــار اســت .وی کــه بــه «نجفعلــی
نقاشباشــی» معــروف بــوده بــر روی بیشتــر قلمدانهایــش طــرح صــورت میکشــیده اســت .مهــارت در طبیعــت نــگاری،
بخصــوص در ســایهپردازی مالیــم چهرههــا داشــت ( پاکبــاز.)158 :1385 ،
-2وی تحت تأثیر مکتب پیکرنگاری درباری ،تکچهره عرفا و شخصیتهای مذهبی را بارنگ روغن بر پرده میکشید.
-3موسی در نقاشی رنگروغنی و سیاهقلم مهارت داشت.
رالملــک ،یــا میــرزا مهــدی خــان نقــاش ،نقــاش ،چهرهپــرداز و گــراور ســاز ایرانــی در عهــد قاجاریــه
-4میــرزا مهــدی خــان ُمص َّو ُ
بــود کــه در اواخــر ســدۀ ســیزدهم و اوایــل ســدۀ چهاردهــم هجــری میزیســت.
-5مهرعلــی برجســتهترین نقــاش دربــار فتحعلــی شــاه قاجــار بــه شــمار میآیــد .فعالیــت هنــری او در ســالهای ۱۲۱۰ -۱۲۴۵
ه.ق بــود.
-6این هفتهنامه به دستور میرزا تقیخان امیرکبیر در تهران در دوران ناصرالدینشاه منتشر میشد.
)7- Nicéphore Niépce (1765 – 1833
-8روش چاپ فتوگراور (گراور سازي تصوير) در اواخر قرن  19توسعه يافت.
-9ترکیبی است از دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش.
-10علیقلــی میــرزا اعتضــاد الســلطنه( ۱۲۵۹-۱۱۹۸ه.ش) پســر پنجــاه و چهــارم فتحعلــی شــاه و عمــوی محمدشــاه بــود .او
از ابتــدای جوانــی وارد خدمــات دولتــی شــد .وی مجــذوب ایدههــای دورۀ روشــنگری اروپــا بــود و در اشــاعۀ آنهــا در ایــران
کوشــش فــراوان کــرد .در دوران درخشــان دارالفنــون اعتضادالســلطنه رئیــس مدرســه بــود و در مانــدگاری و دوام مدرســه نقــش
کلیــدی داشــت .همزمــان بــا ریاســت مدرســه در ســال  ۱۸۵۵وزارت علــوم را تأســیس نمــود و  ۲۲ســال بهعنــوان اولیــن وزیــر
علــوم ایــران فعالیــت کــرد.
ی میرزا اعتضادالسلطنه
ف علیقل 
-11اکسیر التواریخ (تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال  ۱۲۵۹ه.ق) /تألی 
-12ایــرج افشــار متولــد  16مهــر  ۱۳۰۴تهــران و فــوت  ۱۸اســفند  ،۱۳۸۹پژوهشــگر فرهنــگ و تاریــخ و ادبیــات فارســی،
ایرانشــناس ،کتابشــناس ،نســخ ه پــژوه ،نویســنده و اســتاد دانشــگاه اســت.
13-Dagreuer reotypie
-14دربــاره آقــا رضــا اقبــال الســلطنه ر.ک .بامــداد ،تاریــخ رجــال ایــران ،ج  ،1ص  .516-513وی نقــش مؤثــری در تحــول
عکاســی ایــران داشــته اســت.
-15ژول ریشار در سال  ۱۸۱۶میالدی ،برابر با  ۱۲۳۱هجری قمری ،در پاریس به دنیا آمد.
ایران عصر قاجار و پهلوی بود.
 ۱۳۱۲ -۱۲۰۹(-16ه.ش) یک عکاس روسی-گرجی-ارمنی حاضر در
ِ
 ۱۹۵۰–۱۸۶۳( -17ه.م) کتابدار ،تاریخنگار ،هنرشناس آذینی فرانسوی بود.
-18وی مــورخ شــهیر آمریکایــی آثــار هنــری ایــران اســت .پــوپ از بزرگتریــن محققینــی بــوده کــه فرهنــگ و معمــاری ایــران
را بــه جهانیــان معرفــی کــرد.
-19عبــاس میــرزا ( ۱۲۱۲ – ۱۱۶۸ه.ش) از شــاهزادگان قاجــار ،فرزنــد فتحعلــی شــاه و آســیه خانــم کــه در فاصلــه ســالهای
 ۱۷۹۷تــا  ۱۸۳۳ولیعهــد ایــران بــود.
-20میــرزا محمــد صالــح شــیرازی از نخســتین دانشآموختــگان ایرانــی در اروپــا و ناشــر روزنامــه کاغــذ اخبــار ،نخســتین
روزنامــه در ایــران اســت.
-21ایــن روزنامههــا بــه خــط ميــرزا محمدرضــاي كلهــر و ميــرزا زینالعابدیــن ملــك الخطاطيــن اســت ،روزنامــۀ شــرف از
شــماره  ۱تــا  ۸۷از ســال  ۱۳۰۰تــا  ۱۳۰۹هجــري قمــري و روزنامــۀ شــرافت از شــماره  ۱تــا  ۶۶از ســال  ۱۳۱۴تــا  ۱۳۲۱هجــري
قمــري بــا نقاش ـیهای ميــرزا ابوتــراب غفــاري ،ميــرزا مهــدي مصــور الملــك ،ميــرزا موســي و بــه چــاپ رســید.
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