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 مقدمه
د اراي از جمله موضوعاتي كه در طول تاريخ امري مرسوم بوده است، تاثيرات متقابل كشورهاي

مي-هاي گوناگون به ويژه فرهنگيتعامل با يكديگر در عرصه باشد، چنانكه اين موضوع در مورد هنري
و پنجم هجري نفوذ نقّاشي. گرددتاريخ نقّاشي ايران نيز امري مشهود محسوب مي از قرن چهارم

و  و سپس در عصر ايلخانان و با استيالي مغوالن تيموريان تا اوايل قرن بيزانسي بر نقّاشي ايراني آغاز
و نهم هجري اين نفوذ جدي و دهم تالش. تر گرديدهشتم هايي از سوي هر چند در طول قرن نهم

و يا تطبيق الگوهاي غير ايراني با شيوه هاي نگارگري ايراني صورت هنرمندان ايراني براي كاهش
و سرانجام از اوايل قرن يازدهم هج ري تأثيرات غربي بر فضاي پذيرفت، اما چندان چشمگير نبود

شدنقّاشي به صورت ويژه - نقاشي در عصر قاجار تا حد زيادي در حال گسست نسبي از سبك. اي آشكار
و فضاي آرماني پيش از خود بود، به ميها توان نمود بارز آن دانست كه نحوي كه عصر ناصري را

و نوع نگرش هنرمندان گرديدشالوده هنر نقاشي ايران دچار تغييرات گسترده مبتني بر خواست . حاميان
و ذهنيت و صفوي بر اين اساس اصول نقّاشي غربي تا حد زيادي جايگزين نگارگري عصر تيموري

، تجسم)طبيعت گرا(، ناتوراليستي)واقع گرا(گراي هنرمند ايراني جاي خود را به فضاي رئاليستي آرمان
و سه بعدي غالب بر تفكر هنرمندان غربي .داديافته

و يعقوب آژند به اشاراتي در دهه هاي اخير برخي از محققين همچون يحيي ذكاء، رويين پاكباز
اند، اما به صورت مورديي ورود الگوهاي هنري غرب در دوره قاجار به ايران پرداخته كلي در زمينه

در نوشته حاضر تالش بر اين اساس. اند هنري به نقّاشي اين دوره اشاره داشته-كمتر با نگاهي تاريخي
بر آن است تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه؛ هنر نقّاشي در اين دوره تا چه ميزان تحت تاثير شيوه 
و هنرمندان در جذب آن تا چه حد بوده است؟ در پي  و در اين بين نقش شاهان هاي غربي قرار گرفته

 هنري تحت تاثير-زمينه هاي فرهنگيشروع روابط گسترده با غرب در دوره قاجار ايران در بيشترِ 
در اين بين به علت استقبال چشمگير. ها، نقّاشي بود غرب قرار گرفت كه بي شك يكي از اين حوزه

و  و از سويي دلزدگي نسبي نقّاشان اين دوره از سبك هاي كهن درباريان به ويژه شاهان قاجار
ق با سبك هاي غربي از سوي دربار، شيوه هاي همچنين مورد توجه قرار گرفتن اين گونه از آثارِ منطب

و متعاقبا آموزش آن در سطح نسبتا گسترده اي آغاز گرديد و سياق اروپايي مورد توجه . نقّاشي به سبك
و با تكيه بر روش توصيفي در اين مقاله تالش مي و هنري -گردد تا موضوع از زواياي مختلف تاريخي

و بدي ن منظور ابتدا سعي خواهد شد تا به پيشينه نفوذ غرب در هنر نقّاشي تحليلي مورد مداقه واقع شود
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و  و پس از آن اين موضوع در دوره سلطنتِ فتحعلي شاه، محمد شاه ايران تا ابتداي دوره قاجار
.ناصرالدين شاه مورد بررسي قرار گيرد

 پيشينه نفوذ غرب در نقّاشي ايران
شدتأثير نقّاشي غرب بر نگارگري ايراني از اين در حالي بود كه ارتباط ميان. دوره صفويه آغاز

و غرب از مدت و پايه هاي آن گذاشته شده بود ايران و. ها پيش آغاز گشته شاه اسماعيل اول صفوي
و نگارگران اروپايي، پرده  شاه طهماسب اول در همان سال هاي نخست حكومت اجازه دادند كه نقّاشان

مي» رويال گالري«ي نمايند كه اينك در موزهي آنان تهيه هايي از چهره در شهر فلورانس نگهداري
اما بايد دانست عواملي چند در اين دوره).1/40: 1354،)الف(؛ ذكاء Koosha, 2001: 2(شوند 

آن موجب نفوذ سبك هاي غربي در هنر ايراني بود كه به احتمال فراوان يكي از مهم ها در كنار ترين
و بازرگانان، عواملي چون  عالقه ذاتي پادشاهان صفوي به اين هنر، ورود دسته هاي مبلغين مذهبي

و ايجاد شهر جلفا در اصفهان؛ حضور و هند هداياي پادشاهان كشورهاي غربي، ارتباط با عثماني
و متقابالً تأثيرات آنان بر سبك هنرمندان اين دوره بود   ,Titely(نقّاشان اروپايي در دربار صفوي

؛ عالي 176: 2535؛ گري، 153-154: 1364؛ محمد حسن، 263: 1363؛ فيگوئرا، 135 :1983
).1/168: 1376؛ كريم زاده تبريزي،30: 1356؛ ميناسيان، 108: 1369افندي،

و بيش در دربار حضور داشتند، نقّاشان غربي از همان ابتداي تأسيس سلسله حكمراني صفويهكم
مي.ي شاه عباس اول دانست آنان را در دورهبايست اوج حضور اما مي   توان در ميان نقّاش دربار وي

پس از شاه عباس اول، در ميان جانشينان وي،).40-41: 1356فلور،(اشاره كرد» يان فان هالست«به
به به نحوي كه به دليل عالقه. شاه عباس دوم بيشترين توجه را به نقّاشان غربي داشت ي فراوان وي

به» لوكار«و» آنژل«اشي، كمپاني شركت هلند در اصفهان دو نفر نقّاش هلندي به نام هاي نقّ را
و سياق غربي آموزش دهند  ؛ 104: 1316فلسفي،(خدمت وي گماشت تا به شاه ايران نقّاشي به سبك

دي).41: 2535محبوبي اردكاني، گر از عالوه بر اين، در اسناد كمپاني هند شرقي هلند نام چند تنِ
آن نقّاشاني كه در ايران حضور داشته  مي اند ذكر شده است به نحوي كه فلور : دارد ها را چنين بيان

 :Floor, 1989(» يوريان امبديس«و» وان زيخم«،»آدريان گودآ«،»يان دوهارت«،»رميان«
150- 155 .( 
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التي رخ نمود، چنانكه در پي ارتباط با غرب در اين دوره به تدريج در سليقه دربار صفوي تحو
و شبه اروپايي بيش از نگاره نقّاشي در هاي اروپايي و و طرفدار يافتند هاي سنتي گذشته مورد توجه

. اين بين حتي ممكن بود كه خود شاه نيز نقّاشان دربار را به تقليد از نمونه هاي اروپايي ترغيب نمايد
ب و ويژگي هاي اروپايي آثاري بدين شكل شماري از نقّاشان ايراني كوشيدند تا ا استفاده از عناصر

كه).77: 1386كريميان،(متفاوت از مكاتب گذشته پديد آورند با اين حال اينگونه به نظر مي رسد
و سياق نگارگري كهن ايراني در اين  رضا عباسي از جمله نخستين افراد در خلق آثاري متفاوت از سبك

و او را شخصيت»آليس تايلور«دوره بود، چنانكه   رضا عباسي را استاد تصاوير بر روي تك برگ دانسته
و) Tailor, 1995: 10(نمايد اصلي در توسعه نوع جديد نقّاشي در دربار شاه عباس اول معرفي مي

مي درباره» ارنست كونل«نيز كهي سبك وي بيان دارد گرچه از حركت قلم رضا عباسي مشخص است
و نحوهاو ايراني است، ولي در آن انتخاب موضوعات ها، با خطوط سريع، كارهايش شباهتي پرداخت

و به اين ترتيب، اصوالً تماس با هنر اروپايي كه  بسيار به آثار استادان هلندي قرن هفدهم ميالدي دارد
).90: 1335كونل،(ي خاصي داشت، بر روي تكامل نقّاشي بي تأثير نماند شاه عباس به آن عالقه

آناز مي جمله هنرمندان ديگري كه در اين دوره سبك غربي تا حدودي در آثار توان ها نمود يافت
,Atil(اشاره نمود» محمد شفيع عباسي«و» معين مصور«به   :Canby, 1999؛ 141 :1978
 هنر گراييِغرب بر را تأثير بيشترين كه هنرمنداني از يكيشكبي). Skelton, 2000: 256؛ 52

 اجتناب را غرب با ارتباط لزوماً كه دوم عباس شاه.بود زمان محمد نهاد،آنازپسو صفويصرع نقّاشي

 رايج هاي شيوه با آشنايي براي را مستعد جوانان از تعدادي كه يافت اين در را چاره راه دانست، مي ناپذير

 شيوه فراگيري براي كه بود، زمان محمد جوانان، اين ميان از فرد ترين موفقو دارد گسيل اروپا به هنري

 اقامت شهر آن در سال سه يا دو مدتوي).Falk, 1972: 19( گرديدرم رهسپار اروپايي نقّاشي هاي

 شبيه،)آناتومي( اندام طبيعي تناسب نمايي، بعد سه جمله از غربي هنر سازي عيني هاي شيوهو نمود

 فراگرفت را غربي نقّاشي هاي ويژگي سايرو)بوم بعدي دو سطح روي پردازي حجم( روشن سايهو سازي

را»پائولو« نامو درآمد مسيحيت دينبهرم در اقامت از پس زماني اندك در وي اما).1371:53 حسيني،(
 1086 سالتاو برد پناه هند به دين تغيير پيامدهاي بيم از ايران به بازگشتدرو نمود انتخاب خود براي

 :Stchoukine, 1964( برد سر به زيب اورنگ حمايت چتر زيردرو بازنگشت ايرانبه.م 1675/ق
ر161: 1364؛ محمد حسن، 60 و نيز ).20: 1389؛ رجبي، 335: 1356گل محمدي،:ك.؛

 جبه بيگ عليقلي« نام به نيز ديگري هنرمند زمان محمد با همزمان كه رسد مي نظر به همچنين

 كارهاي با حيث هر از آثارش هنرمندين.است بوده معروف خود آثار در غربي هاي سبك اقتباسبه»دار
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 هنري مينياتورهاي آلبوم كتاب در را كارهايش از مفصلي نسبتاًي مجموعهو است قياس قابل زمان محمد

 فرانسوي شاهزاده يك چهره او آثار از يكي كه نمود مشاهده توان مي هجدهم تا شانزدهم قرون ايرانيو

 مسكوب،( است شده برداري كپي فرانسوي نقّاش»دوشامپاني فيليپ« كارهاي از كه دهد مي نشان را

).1378:164 آغداشلو،؛1378:406
 شايدو بود ايران تاريخي_سياسي هاي دوره ترين آشفته از يكي شك بي هجدهم/دوازدهم قرن

 طوفان در بومي سبك شدن خرد اهدش كه دانستها زمان ترين خالقانه غيرو ترين عقيم را آن بتوان

 دليل به نادرشاه حكمرانيي دورهدر).Robinson,1958: 172( بود اروپايي اصولو ها انديشه

 هنر فراواني، حد تا ايران سياسي مرزهاي تثبيت راستاي در وي هاي كوششو نظامي دستاوردهاي

 آثار كيفيت اما يافت، ادامه كندي به ربيغ هاي سبك از پيروي جريان چه اگر.بازماند تحول از نقّاشي

 هنرمندان گويا حال اينبا).1390:145 پاكباز،( شد تر نازل هجري يازدهم هاي سده به نسبت نگارگري

 آلماني نقّاشي نادرشاه كه دارد مي بيان لكهارت.داشتد حضور دربار در اندك، بسيار صورت به هرچند غربي

 را وي نبرد هاي صحنه تا گماشته كار به دربار در روسي روبل هزار يك ليانهسا حقوقبارا»كاسل« نام به

 كه دليل اين به نادر اما نمود، مصور وي براي كارزايي پهنه از نقّاشي هشت نيز، نامبردهو كشد تصوير به

;( نداد نشان رغبتي آثار اين به چندان نمود، مشاهده آن در نواقصيو نداشتند او به شباهتي چندان تابلوها
Lockhart, 1983: 278 ك.ر نيزو:Cook, 1970: 51 ؛Diba, 1989: 154.(حال اينبا 

 عرصه در ويژه به هنري هاي فعاليت از خالي نظامي،-سياسي هاي نابسامانيي همه با افشاريهي دوره

.دانست صفويي دورهي دنباله را دوره اين آثار توانميو نبود نقّاشي
آني توسعه به شيراز دادن قرار پايتخت با وي زند، خان كريم آمدن كار رويو فشاريها افول با
 قالب در نگارگري زنديه،ي دورهدر).1363:153 نامي،( پرداخت هنرمندان آوري جمعبهو گرديد مشغول

 از وبرداريالگ با تا بود اين پي در كه خان كريم.برگزيد را نو تركيبيو يافت حيات تجديد اي تازه

 در شيراز« رو ايناز.نكرد دريغ راه اين در تالشي هيچ از نمايد، آن همپاي را شيراز صفوي، عصر اصفهانِ

 درباري نگاري چهره اساساً سبك صفوي، هاي قالب تركيبو تلفيق به گرايش رشد شاهد دوره اين

 عهد هنرمندان چون بود، خشنو انهخامدست تلفيق، ايني نتيجه.بود عاميانهي سليقهو ذوقو اروپايي

 را اثر بندي تركيب تا برآمدند صدد در بعديت، سه بر نظرشان موردو مضاعف تأكيد اصالح خاطر به زنديه

 پيكرها، رداي روي بر رنگارنگ انگيز دل هاي گل از اي دسته نظير تزييني عارضي عناصر كردن وارد با

:1376 اسكارچيا،(»سازند دلچسبو روشن حدودي تا ها،اقاتكفو ها چارچوب ها، پردهو ها پارچه
41.(
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 نقاشي هايويژگي از گسترده بكارگيري با دوره اين هنرمندان كه داشت بيان توانمي حال اين با

 همچون بصري هايي ويژگي در اروپايي هايفرمو تكنيك با آن ادغام نيزو ايراني باورهاي در موجود

 موجودات بندي تركيبو ابنيهو ها منظره در پرسپكتيوو سازي حجمو روشنويهسا بندي،رنگ تقارن،

 از پيش تا كه يافتند دست ايراني نقاشي در مخصوص اي شيوه به بديع، تزييناتي نيزو انسان ويژه به زنده

 رهايباو در تدريج به1سازي فرنگي سبك نگرشي، تغيير چنين وجود با متعاقبا.نداشت وجود چندان آن

 ايران نقّاشي در را خود تكاملي سير آن، دومي نيمه ويژهبهو قاجار دورهازو غلبه ايراني نقّاشان بصري

.پيمود

 محمدشاه تا آغامحمدخان از
و بردند مي بهره خود اقتدار دادن نشان براي اي وسيله عنوان به نقّاشي از قاجار سلسله اوليه شاهان

 بين اين در گويا اما).Robinson, 1983: 291-297( گشت مي تلقينآنا براي عادي امري اين

 خويش حكومت دوراندرو نداشت هنرمندانو هنر به اعتنايي چندانو بود استثنا آغامحمدخان تنها

 15 ارزش به اي خزانه« رو اينازو پرداخته جواهراتو اموال گردآوريو خونريزيو جنگ به پيوسته

 هنرپرورياز).1376:8 پناهي، احمد(»بماند ميراث به سلطنت آغاز در شاه فتحعلييبرا تومان كرور

 در گريختهو جسته مداركي فقطو نيست دست در گزارشي هنرمندان به او از اندكي توجه يا آغامحمدخان

 كاخي داد دستور آغامحمدخان« چنانكه است، دست در او هاي كاخ از يكي در ديواري نقّاشي از تعدادي

 آنجااز.م1821/ق 1237 سال در كه انگليسي سياح»فريزر«ي نوشته طبق كه بسازند او براي ساري در

 شده ساييده مدتي از پس ها ديوارنگاره اما بود؛ شده نقّاشيو كاري آينه ايراني سليقه با است، كرده ديدن

).1381:57فلور،(»رفت بينازو
 1834/ق 1250( شاه فتحعلي.گرفت پيش در را متفاوتي روشيانخ محمد آغا جانشين حال اين با

 بلكه نبود، برخوردار كشورگشاييو جنگاوريي روحيه از عمويش، مانند به تنهانه)م 1797/ق 1212-م

 هنرمندانه اي روحيه امااز.نداشت اي بهره الزم دلسوزيو استعداد از نيز سياستو كشورداريي زمينه در

 نگارگري به همچنينو داشت زيبا بسيار خطيو سرود مي شعر كه نحوي به بود مندبهره توجهيبلقاو

 ;Diba, 2013: 85(شد مي محسوب نقّاشان حاميان از يكيو داد مي نشان فراوانيي عالقه
Behad, 2011: 142; Diba, 2001:5.(بود نقّاشي رشد براي سرزميني شاه فتحعلي عصر ايران 

 از بيشتر وي حمايتو بود نهفته شاه شخصي عاليق در عامل اين زيادي حد تا كه نيست ترديديو
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در.م 1887/ق 1305 هاي سال حدود كه براون.زيباشاختي درك از تا گرديد مي ناشي خودپسندي
آندرااكثر كه دوره اين آثار كثرت باب در است نموده مشاهده را نگارستان قصرو داشته اقامت تهران
 پرده 118 شمردن به موفق قصر، تاالر بزرگتريندر«:دهد مي گزارش گرديده، ترسيم شاه فتحعلي چهره

 انگليس، فرستادگان هيئت اعضاي شمارش، بي پسرانو شاه فتحعلي بر عالوه كه شدم قد تمام نقاشي

 پايتخت در موقع آن در كه داد مي نشان را گاردان ژنرالو ملكم سرجان ترتيب به سرپرستشانو فرانسه

 زير امضاهاي بر بنا اند، شده نقاشي پرده هر زير در درآمده، تصوير به كه شخص هر نام.اند داشته اقامت

 نيزو؛1381:126 براون،(»اند رسيده انجامق.ه 1228 سال در عبداهللا نام به شخصي دست به ها، آن

).1390:152 دوسرسي،:ك.ر
 چنانكه داشت، شاياني عالقه غربي نقّاشان وسيله به خود تصوير ثبت به شاه عليفتح اين بر عالوه

 بسياري اشتياق شاه نمايد، ترسيم شاه از تصويري تا نمود درخواست»كرپورتر رابرتسر« كه هنگامي

 روسيه، سفير همراهان بين در نقّاشي كه يافت آگاهي.م 1817/ق 1233 در شاه كه زمانيو داد نشان

 نمايد ترسيم وي از پرده دو تا نمود احضار را او بالفاصله است، كرده سفر ايرانبه»يرمولف ژنرال«

 فعاليت راستاي در گويا تصاوير اين از شخصي، عاليق بر عالوه شاه فتحعلي).1354:1/12 رابينسون،(

 سود كشورها ساير پادشاهان به خويش جاللو شوكت دادن نشان براي نيزو فرهنگي_سياسي هاي

 جمله از خود وطن به بازگشت قصد كه اعزامي هاي هيئت توسط را خود تصاوير كه نحوي به جست، مي

 نمود مي تقديم كشورها آن پادشاهان به هدايا، ساير انضمام به را، داشتند روسيهو فرانسه انگليس،

)Amanat, 2001: 29.(
 قاجار شاه راستا ايندر.بود مناسب درباري هنر حيات تجديد براي شرايط فتحعليشاه زمان در

 اندازه بزرگ هاي پرده نقّاشي كاربهراهاآنو گردآورد پايتخت در را هنرمندان ترين برجسته از شماري

:از بودند عبارت افراد اين ترين زبردستو ماهرترين.گماشت خود نوساخته هاي كاخ در نصب براي
يكهركه»ابوالقاسم«و»خان عبداهللا«،»افشار حسن محمد«،»نجف آقا«،»مهرعلي«،»ميرزابابا«

 اديب؛57: 1382جاللي جعفري،( بودند غربي هاي مكتب از متأثر حدودي تا غيرمستقيمو مستقيم

بهو هنرمندان ايني وسيله به شده خلق آثار عمده).175-1381:178زاده، شريف؛1376:231 برومند،
و عمودي افقي، عناصر با همراه ايستاو متقارن بندي تركيب:جمله از هايي ويژگي داراي بابا ميرزا ويژه

 گزيني رنگو تصويريو تزييني هاي مايه نقش تلفيق ها، لباسو چهره در مختصر پردازي سايه منحني،

 بكيس صفويه، سلسله انقراض از پس ترتيب، بدين.بود قرمز خصوص به گرم هاي رنگ غلبه با محدود

 با كه آمد پديد ايران نقّاشي در غرب هنري عناصر به توجه با ايران نقّاشي در متشكل مكتبيو منسجم
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 زيبنده جهت همهاز»درباري پيكرنگاري« عنوان ها، نقّاشي كاربرديو موضوعي هاي ويژگي به توجه

 آن بود، اروپاييو ايراني هاي سنت آميزي هم اوج نمايانگر ديگر عبارتي به درباري پيكرنگاري.بود آن

).1390:151 پاكباز،( شكوهمندو يافته پااليش قالب يك در هم
 ارتباط نظراز)م 1847/ق 1264( محمدشاه پادشاهي آغازو شاه فتحعلي سلطنت پاياني هاي سال

 دمنديسو اقدامات خويش پادشاهي سال چهارده مدت در جديد شاه ميان ايندرو بود توجه قابل غرب با

 دربار بر حاكم شرايط به توجهبا).1350:1/4 پور، آرين( ننمود ارتباط اين از مندي بهره راستاي در

 اينبا).1390:158 پاكباز،( نهاد زوالو نابساماني به رو زيادي حد تا درباري پيكرنگاري مكتب محمدشاه،

 مي فالندن كه نحوي به داشت غربي شاننقّا ويژه به نقّاشي به اي ويژهي عالقه شخصا شاه محمد حال

 توجه قابل چيزهايي من وسايل ميان در چونو داشت تام رغبت تصاويرو نقاشي به شاه محمد«:نويسد

 محمدشاه« غالباً همچنين.)2536:429 فالندن،(»پرداخت مي بررسي به ديد،مي]نقاشي زمينهدر[

 رديفو كمربند پاگون،و افسري يقهباكت:كشند تصويرهب غربي يونيفورم در را او كه داد مي دستور

:1369 ريشار،(»آورد مي خاطر به را اول نيكالي تزار اونيفورم مجموع، در كه پوتين،و شلوار ها، مدال
 تقليد به كم دست يا گرفت مي فرا را غربي هاي سبك بايست مي نيز ايراني نقّاش راستا هميندر).205

.نمايد خلق را غربي سياقِو سبك با شاه،ي سليقه با مطابق اثري بتواند تا بپردازد ها آن از برداري كپيو
 ايراني نقّاشان مؤثرترو بيشتر چه هر آشنايي موجبات محمدشاه دوره در كه عواملي ترين مهم از يكي

.بود دوره ايندريياروپا نقّاشاني گسترده حضور فراوان احتمال به آورد، پديد غربي هاي سبك با را
،»4لوران ژول«،»3سولتيكف الكسيس«،»2كلمباري.ف« از بودند عبارت هنرمندان اين از تعدادي

 فرصتي مترصدو گرديده محسوب دست چيره هنرمندانيكه»5كرپورتر رابرتسر«و»فالندن اوژن«

 به شكيباييو ميللكما با نيز محمدشاه بين ايندر.بودند محمدشاه چهره ترسيم جهت مناسب

 فراشان اگر بودند، كار مشغول نقّاشان كه مدتيدر.شدميهاآنمدِل«و داد مي پاسخ آنان درخواست

 كه شد مي داده اجازه كار حين در نقّاشانبه.داد مي را پاسخشان اشارهو عِلم با شاه داشتند، اي خواسته

 به باريابي هنگام به خارجي سفراي نصيب منحصراًرافتخا اين كه حاليدر.بنشينند پادشاه حضور در

 حرف بسيار عوض در ولي كرد، مي حركت كم بسيار بود،مدِل كه زماني در محمدشاه.شد مي شاه حضور

 تركي زبان به شاهو بودند ايستاده او اطراف در حركتبيو ساكت كه بود فراشاني او خطاب موردو زد مي

 تأييد در وقفه بي نيز فراشانو كرد مي تعريف نقّاش از مدام حال عيندر.ددا مي آنان به دستورهايي

).53-1374:54 تورنتن،(»گفتند مي بله بله هايش، حرف
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 فنونو علوم گسترش راه در محمدشاه كه اقداماتي ترين مهم از يكي فراوان احتمال به بين اين در

 شاگردان از محصلين اين از يكي.بود غرب به وناگونگ هاي رشته در محصلين اعزام نمود، اقدام بدان

 هنري قواعد فراگيريو هنرآموزي براي كه بود نقّاشي رشتهدر»غفاري ابوالحسن« نام به مهرعلي

).1381:1/31 نصري،( شد فرستاده ايتاليابه.)م 1863-1864/ق 1262-1263( سال حدود در اروپايي
 مقام به را او جديد شاهو بود رسيده پادشاهي به شاه ناصرالدين بازگشت،اناير به ابوالحسن كه زماني اما

 ارتباط محمدشاه دورهدر).1382:24،19 ذكاء،؛158-1390:159پاكباز،( كرد منصوب دربار باشينقّاش

بهياو راستا اين در محمدشاه شايدو شد موجب را جديد فنون از بعضي فراگيري ضرورت اروپا با ايران
 اعزام-اقدام اين به كه بود عالقمند غربي سبك به نقّاشان آثارو نقّاشي به خود شخصي عاليق دليل

 تحولي موجباتو نشست بار به ناصري عصردرآني ثمره كه نحوي به نمود، مبادرت-خان ابوالحسن

.آورد فراهم را ايراني نقّاشي در جديو عميق

 غربي نقّاشيو شاه ناصرالدين
 به گرديد، اي گسترده تحوالت دچار غرب با ارتباط دليل به ناصري عصر در كه هنرهايي از يكي

 روابط در ديگر سويازو شاه شخصي عاليق در سويي از امر اين كه چرا بود، فراواننقّاشي احتمال

ي عالقه نقّاشي به واليتعهدي دوران همان از شاه ناصرالدين.بود نهفته غرب با ايران فرهنگيي گسترده
ازپسو نمود مي نقّاشي كلمباري هاي طرح از بعضي روي از خاص مهارتي با گاه چنانكه داشت، فراواني
 بي ساساني،؛160-1368:161 شيل،؛1374:55 تورنتن،(6پرداخت مي نقّاشي به نيز سلطنت به رسيدن

).27-28:تا
 نقاشي تاثيرگذاريو رشد در نيز ديگر عواملي دورهناي در شاه، ناصرالدين شخصي عالقه از گذشته

 ايناز.بود اروپا به محصلين اعزامآنازپسو دارالفنون تأسيس ها آن ترين مهم كه شد واقع مؤثر غربي

 اميرو شد داده نقّاشي ويژه معلمي استخدام به دستور نقّاشي، هنر به شاه ناصرالدين عالقه بر مبني رو

و هزار ماهانه حقوق با را نقّاش»كنستان مسيو« بود، ناصري عصر دانشمندو برجسته جالر از كه نظام
/1375:1 بياني،( بود دارالفنون محصلين اعزام از پس ماجرا اين كه نمود استخدام فرانك پنجاهو دويست

د كه فرخبو.م1858/ق1275ترين گروه اعزامي دانشجويان به اروپا در سال مهم همچنين).279
 محصل42ها تالش سرانجام فرخ خان پس از ماه. خان امين الدوله غفاري در آن نقش موثري داشت

را براي عضويت در اين گروه برگزيد كه در ميان اين گروه اعزامي هرچند افرادي در كنار تحصيل در
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 در حوزه هنري ترين شخصيت اين گروه رشته تخصصي خود به فراگيري نقّاشي پرداختند، اما مهم 
؛ Scarce, 2007: 456؛ Azizi, 2010: 354(بود) مزين الدوله(ميرزا علي اكبر كاشاني

.)211: 1362ممتحن الدوله،
شكبيو نمود ديدن اروپا از بار سه كه بود ايراني پادشاه نخستين شاه ناصرالدين اين بر عالوه

.نبود تأثير بي ايران در اروپايي هاي سبك رويجت روند در غربي هاي سرزمين هنري آثار از وي مشاهدات
 هاي نمايشگاه از يكي از بازديدو سوئيس در توقف زماندر.)م 1872/ق 1290( خود اول سفر در شاه

 روزه چند اقامت زمان در نيزو)1362:171 شاه، ناصرالدين( نمود خريداري نقّاشي تابلوي چند شهر اين

 ...«:نوشت خود خاطرات در آنجا نقّاشي آثار بياندرو نموده بازديد»ورلو« موزه از فرانسه در خود

 شخص بايد پرده هر پايو است معروف نقّاشان كار.ديدم را همه بود اشكال هاي پرده كه هايي اطاق

 به خود دوم سفر در اين بر عالوه).153:همان(»بفهمد را آن نقاشي نكات تمام تا بنشيند تمام روز يك

 خاطراتدرو مشاهده دقت به را كنندگانش استقبال منازل نقّاشي آثار از بسياري.م 1877/ق1295 سال

 سوم سفر در همچنين شاه ناصرالدين).1379:160،22 شاه، ناصرالدين( نمود منعكس خود روزنامه

/1369:1 شاه، ناصرالدين( نمود مي وصف را غربي نقّاشي آثار حيرتي ديده با گاه.)م 1888/ق 1306(
 را نقّاشان نياز مورد ابزارو نقّاشي تابلوهاي از تعدادي خود سفرهاي از يك هر پايان در گوياوي).200

 گرديده تهيه سوم سفر در كه اشيايي كتابچه در كه نحوي به است، آورده مي ايرانبهو كرده خريداري

.عدد دو مطال قاب كوچك نقّاشي پرده.عدد 12 رنگ آبي نقاشي مفتولي كوچك پرده:است آمده چنين
 روغن رنگ نقّاشي.رنگي صورت ديگريو قلم سياه يكي است؛ خريده اكبرخان كه فرنگي صورت كتاب

).326،311،300:همان( قطعه3 تخته روي
 شاننقّا حضور فراوان احتمال به شاه ناصرالدين دربار در غربي هاي سبك نفوذ عوامل از ديگر يكي

/ق 1275 سالدروي.بود فرانسوي نقّاش»دوئوسه اميل لويي« هنرمندان اين از يكي.بود اروپايي
 را مختلف نقاط در مردم از طرح ششصد از بيش تهران، به سفر طول ودر شد ناصري دربار راهي.م 1858

 مركبو قلمو آبرنگ مداد، با مختلف مناظر از طرح چندين دربار به ورود از پس دوئوسه.نمود مصور

:1354 دوئوسه،( كرد ترك سال سه از پس را ايراناو.نهاد يادگار به شاه ناصرالدين از طرح دو نيزو كشيد
و شاهزادگانو شاه بيشتر چه هر آشنايييزمينه كه نمايد اثبات را امر اين تواند مي ها طراحي اين).9-7
 در دوئوسه چون ديگر سويياز.آورد فراهم را دوئوسه هاي تكنيك با درباري نقّاشان زياد، بسيار احتمال به

 را فرض اين توانمي)نيست دست در باره اين در منبعي چندهر( است بوده كار به مشغول دارالفنون

.باشد داده آموزش دارالفنون معلمينو نقّاشان به را خود هاي تكنيك كه نمود مطرح
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»پازيني آلبرتو« داشت قرار ازدوئوسه تر پايين اي درجه در تأثيرگذاري نظر از گويا كه ديگري نقّاش
 دولت تأثير تا گرديد اعزام ايران به سياسي مأموريتي راستايدر.م 1851/ق 1268 سالدروي.بود

 شاه توجه مورد بود خاص تبحري داراي نيز نقّاشي در كه پازيني.سازد خنثي شاه ناصرالدين بر را روسيه

 از كهشاه نحوي به گرفت، قرار گشت، مي تصاويرش ثبت براي متبحر نقّاشان جويو جست در پيوسته كه

 نيز سلطنتي خانواده اعضاي اين، بر عالوهو باشد او همراه شكارهاو سفرها در تا نمود مي دعوت وي

).158: 1390؛ ديوالفوا، Thornton, 1985: 124- 125( دادند سفارش وي به نقّاشي تعدادي
 ديگري،»دوان پريس اميل« آنان از يكي.نمودند سفر ايران به نيز ديگر هنرمند سه گويا دو، اين بر عالوه

 زمينه در اي گسترده اطالعاتها آن از متاسفانه كه بودند»بلوكويل هانري«و»ويكس لرد ادوئين«

).1376:41؛ ذكاء، Thornton, 1985: 264- 267( نيست دست در هايشان فعاليت
و آگاهي افزايش موجب ناصري عصر ايران در اروپايي نقّاشان حضور كه رسد مي نظر به چنين
 جمله از كه شاه ناصرالدين.آورد فراهم را غربي نقّاشي هاي تكنيكو ها سبك به نسبت ويژه رويكردي

 درباري نقّاشانِ شايدو ارتباط در كردند مي سفر ايران به كه نقّاشاني با واسطه بي بود، هنري آثار حاميانِ

 اكثر كه آنجايي از همچنين.كنند تقليدو فراگرفته را اروپايي هنري سبك تا داشته مي تشويق را ايران

 گاهو كرده مالقات را مذكور اروپايي نقّاشان فراوان احتمال به داشتند، حضور دربار در ايراني هنرمندان

و رئاليسم مكتب دو انعكاس را آن بارز نمودهاي از يكي توانميكهدگرفتن مي تعليم آنان از مستقيماً
.دانست عصر اين نقّاشان آثار در ناتوراليسم

 ناصري عصر نقّاشان آثار در غربي هاي سبك نمايي جلوه
 ايراني نقّاشي در را سبكي ايجاد زمينه موضوع اين ناصري، عصر در غرب هنر نفوذ تداوم پي در

 عصر در كه مكتب اين نقّاشان هنري آثار بيشتردر.گرديد معروف»قاجار مكتب«بههك آورد فراهم

 آن، پيامد متعاقبا كه است مشهود اروپاييو ايراني نگرش نوع دو تلفيق اند، بوده مشغول فعاليت به ناصري

 بودن دارا با هنرمند ديگر عبارتيبه.گرددمي محسوب قاجار دوره نقاشي در هنري خاصِ گونه ايجاد

 را آثاري سنجيده، انتخابيو اروپا هنري هايويژگي از گيريبهرهو ايراني اصيل نقاشي هاي زمينه پيش

 امر اين چنانكه بود، آن حاميان عاليقو زمانه باورهاي با متناسب اما ايراني، ماهيتي داراي كه آورد پديد

و الدوله مزين اكبرخان ميرزاعلي الشعرا، ملك محمودخان غفاري، ابوالحسن همچون افرادي آثار در
.نمود جلوه غفاري محمد
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)الملك صنيع( غفاري ابوالحسن
 فرزند»الملك صنيع« به ملقبو»ثاني ابوالحسن« به معروف كاشاني، غفاري خان ابوالحسن ميرزا

 سوييازتاشداماعز ايتاليا به محمدشاه ديد صالح به بنا.م 1845/ق 1262 سال در غفاري محمد ميرزا

 ويژهبهو اروپا معروفو سبك صاحب هنرمندان آثارهمو گرفته قرار غربي معلمين تعليم تحت هم

 مدتي رو ايناز.گردد آشنا آناني شيوهو كار طرزباو نمايد مشاهده نزديك از را رنسانسي دوره نقّاشان

 تابلوهاي از برداري نسخهو مطالعهو تحصيلهب واتيكانو فلورانسورم هاي موزهوها هنرستان در

 اواخر در سال چهار به نزديك از پس سرانجامو پرداخت»تيسين«و»رافائل« جمله از ايتاليايي هنرمندان

 زاده، شريف؛1378:221 مصطفوي،؛1378:413 مسكوب،( بازگشت ايرانبه.م 1849/ق 1266 سال

 شاهو بود رسيده پادشاهي به ميرزا ناصرالدين كه بازگشت ايران به زماني غفاري ابوالحسن).1375:177

 فنون فراگيري به وي نزد در شاه ناصرالدين نيز بعدها گوياو كرد منصوب باشينقّاش لقب به را او جديد

 كه نحوي به يافت ربارد در خاصي جايگاه زماني اندك در غفاري).3-1361:4 سرابي،( پرداخت نقّاشي

 ابوالحسن بعد اندكي.گرديد نيز دارالفنون نقّاشيي رشته ناظر درباري، رجال هاي چهره ترسيم بر عالوه

»شبيكو هزار« آرايي كتاب مأمور بود، شده پا بر اميركبير همتبهكه»دارالصنايع مجمع« در غفاري
 1134 بر مشتملو مجلد6 در سرانجام نسخه اين سازي مصور).276-1390:277 معيرالممالك،( گرديد

).1383:96 پرهام،( رسيد انجام به تصويري صفحه
 بوييو رنگ شب،يكو هزار تصاوير سبك بود، گرفته فرا غرب در غفاري كه تعاليمي به توجه با

وها رنگقتلفيو تركيبدروي.پيداست آن در ايران نگارگري سنت از هايي رگهو دارد ناتوراليستي
 نظرازشبيكو هزار مجالس اين بر عالوه.است داده نشان را دقت نهايت ها، آن توازنو هماهنگي

 اين هاي داستان كه اين وجودبا.است قاجار جامعه از گوناگون فضاهايي دهنده نشانو متنوع موضوع،

و قاجاري مجموع در مردانو زنان ايشآرو لباس نوع ها، پيكره ها، طرح اما است، ايراني غير مجموعه
 مورد پرسپكتيو تا گرديده سعي نيز موارديدرو است غربي اغلب كار چارچوب در عناصر بنديِ تركيب

 كهن نگارگري هاي سبك از تركيبي ها تصويرسازي اين شيوه كه داشت بيان توانميو گيرد قرار توجه

)1:تصوير().1386:167 فدوي،( باشد مي غربي نقّاشيو ايراني
 صنيع« به فراوان پشتكارو تالش دليل به را غفاري ابوالحسن،1277 ذيقعده در شاه ناصرالدين

 به را نقاشخانه نخستين تأسيس اجازه ديگر سوييازو)1370:1/173 غفاري،( نمود ملقب»الملك

 فراوانيي عالقه جهت به مانفر اين دريافت از پس الملك صنيع.كرد صادر وي مسئوليتو سرپرستي
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 منظور به خود كه وسايلي با سلطنتي، ارگ كنار در مناسب مكاني در داشت، نقّاشي مدرسه تأسيس به كه

ي شيوه به نقّاشي رايگان تعليم براي را دولتي نقاشخانه بود، آورده ايتاليا از نقّاشي هنرستان يك تشكيل
.م 1861/ق 1278 شوال 27 در موضوع اين).1390:28 واه،برخ؛1390:159 پاكباز،( كرد تأسيس جديد

 خواسته كه هر بعد به تاريخ ايناز«:گرديد عمومي رساني اطالع ايران عليه دولت روزنامه 520 شماره در

 به خود را شنبه روزهاي الملك صنيعو است باز دولتي نقاشخانه ببرد نقاشخانه مكتب به را خود طفل باشد

و استاد كار هاي پرده روي از نقاشخانه همان در شاگردان ايام سايرو پرداخت خواهدانشاگرد تعليم
 غفاري،(»پردازند مي بديع صنعت اين تحصيلو نقّاشي بمشق غيرهو فرنگستان هاي باسمهو ها صورت

بريزن آن آموزشي هاي برنامهو شد تأسيس ايران نقّاشي مدرسه نخستين ترتيب بدين).1370:1/394
 فراگيري براي اي مدرسه بار نخستين براي مدرسه اين گيري شكلبا.گرفت قرار غربي هاي برنامه محور

؛1391:124 آژند،( پذيرفت صورت علوم وزارت نظارت تحتو اي مدرسه نظام ريزي برنامه با نقّاشي هنر
).1385:2/236 اصفهانيان،؛1377:77 حسيني،
 اين بايد اما بود، اروپايي مدارس هاي برنامه از تقليد به الملك صنيعسيدر هاي برنامه كه اين با

 آن برنامه حقيقتدرو كرد خودداري هنر تئوريو تشريح هندسه، تعليم از وي كه داشت نظر در را نكته

وها مدل حال هر به اما.باشد نداشته ايران در هنر سنتي تعليم با تناقضي كه بود يافته تنظيم اي گونه به
 آنژ، ميكل همچون اروپا گراي طبيعت هنرمندان آثار سرمشق،و تمرين جهت مدرسه در رايج الگوها

 تقليدبهو گرديده آشنا آنان سبكو هنرمندان اين شگردهايوها شيوه با شاگردانو بود تيسينو رافائل

 گرايي، واقع با آنان اثر كه يافتنديم آموزش اي گونه به مدرسه اين در نقّاشان عبارتيبهو پرداختد آن از

).1391:125 آژند،( باشد منطبق غربي معيارهاي با الگوبنديو روشن سايه اسلوب پرسپكتيو،
 ايرانيو اروپايي تصويري هاي سنت از اي تازه تلفيق به كوشيد خود كار در پيوسته الملك صنيع

-باشد بوده آگاهانهو انتخابي امري بايستميكه-پرسپكتيو دقيق رعايت عدم چنانكه يابد، دست
 بتواند تا رهاند مي ها نمايي ژرف قيد از را خود او سان، بدينو است ايراني هنر سنت به او گرايش نمايانگر

او.بود واقعگرايانه نگاري چهره شك بي الملك صنيع اصلي كار.كند حفظ را بعدي دو بنديرنگو طرح
»مدِل« شخصيت هاي ويژگيو حاالت نماياندن در بلكه ظاهري، خصوصيات سازيِ شبيه در فقط نه

 شيوه هاي ويژگي»نوروزي سالم« روغن رنگ هاي پرده كه نحويبه.بست مي كار به را دقت نهايت

 اما گرفتند، پيش در را شيوه همين بعدي نقّاشانو او شاگردان از بسياري هرچند.دهند مي نشان را او كار

؛1376:53 اسكارچيا،( يابد دست واقعي هاي حالت بازنمايي در او تيزبيني به توانست كسي كمتر شايد
).1391:3 پاكباز،
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 الشعرا ملك محمودخان 
 محمودخان نمود، اختيار غربي نقّاشي به نزديك اي شيوه كه ناصري دوره هنرمندان از ديگر يكي

 در الشعرا ملك).1375:176 زاده، شريف( بود»يفشر« به معروف)م 1812/ق 1228ت( الشعرا ملك

و غربي نقّاشي هاي شيوه به توجهباو بود ماهر استادي سازي دورنما در بخصوص جديد،و قديم نقّاشي
 خود آثارباو گشود ايران معاصر نقّاشي تاريخ در نو فصلي استاد اين كه گفت توان مي يقين به شرقي،

 قرن يك حدوداً حجم،و سطح چون عناصري رعايت علت به اروپا،»7ونيسمامپرسي« مكتب با همزمان

:1382 پور، كعبي؛1366:35 هادي،؛1387:67 جعفري،( بود يافته دست اروپايي سبك اين به تر پيش
90.(

 نوآوري به عالقه با شاعريو دانشمنديي روحيهاودرو بود آموخته خود هنرمندي محمودخان

 پرداخت مي شهري اندازهاي چشم از نقّاشيو)نگاري جاي( نگاري موضع به عمدتاًوي.ودب شده آميخته

.تهران شهر هاي خيابانو ها ساختمان ها، باغ از بودند عبارت هايش نقّاشي از بسياري موضوعو
 بست كار در را خود توانايي است، كشيده سلطنتي هاي كاخ از كه مستنديو دقيق تصاوير در همچنين

 روغني رنگي پرده يك در را او نوجوييو خالقيت اوج ليكنو داده نشان نور بازنماييو پرسپكتيو قواعد

 اثر، ايندر).1378:166 آغداشلو،؛1390:163 پاكباز،(8نمود مشاهده توانمي»استنساخ« عنوان با

 شده اغراق كامل، آگاهيباو هدفمندتيصور به روشن سايهدرو اند شده سادهو هندسي طبيعي، ها فرم

 اي روحيه است، ملموس تابلو در كه مدرني نگاه وجودبا.گرديده اجتناب ضروري غير كاري ريزههرازو

 اين در است، ايراني نگارگري هاي ويژگي از كه اثر فضاي نمودن بعديدوو باشد مي حاكم نيز ايراني

 را آن توان مي حتيو بود روزگار آن در يكتاو تازه كاري نقّاشيينا شك،بي.گردد مي حس نيز تابلو

:1390 پاكباز،؛1384:108 مهاجر، افشار( دانست ايران معاصر نوگراي نقّاشي براي اي نمونه پيش چون
)2:تصوير().163

 نمود شارها ريز هاي نقطه با پرداززني طرزِ به توان مي الشعرا ملك سبك هاي ويژگي ديگر جمله از

 سطوح به تبديل شده،تر بزرگها نقطهو كند مي پيدا تحول محمودخان آبرنگ تابلوهاي از يكيدر« كه

 يا گذاري رنگ در آزادي نظر از او هاي پرده گاهيو شودمي»سينياك«و»سورا« شيوه به رنگي كوچك

/1354:1،)ب( ذكاء(»كند مي پيدا»وانگوك«و»پيسارو« كارهاي به زيادي شباهت مو، قلم از استفاده
 هيچ اما دارد، غربي بويو رنگ هرچند خان محمود هاي نقّاشي كه داشت دقت نكته اين به بايد اما).86

 كه نمود اشاره او آثار در پرسپكتيو تاثير به توان مي نمونه براي چنانكه نياورد رو صرف تقليد به وي گاه
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 عطاردي، احمد خواجه( شود نمي رنسانس عصر آثار نوع از محض وار رياضي روابط آن درگير هرگز

1377:111-110.(

 الدوله مزين اكبرخان علي ميرزا
 يكي الدوله مزينو شدند اعزام اروپا به هنرآموزي براي ايراني جوانان از شماري الملك، صنيع از پس

و علوم كسب براي ديگر تن 42 همراههب شاه ناصرالدين دستور به سالگي 12 سن در گوياوي.بود آنان از
 الدوله امين خان فرخ« رو اينازو)1374:10/7661 السلطنه، عين( شد اعزام اروپا به غربي هنرهاي

 به را او الدوله امين داشت،]نقّاشي[ صنعت اين به شوق خيلي چونو رفت پاريس به وي همراه كاشي

وي).1328:39 كرماني،(»آموخت را صنعت اين از مقداري كه اين تا سپرد مجاني فني مدارس از يكي
 مجسمه نقّاشي، بر عالوه مدرسه ايندرو نمود طي موفقيت با را پاريس زيباي هنرهاي مدرسهي دوره

 ناصرالدين فرانسه زبان معلم نخست ايران، به بازگشتازپسو فراگرفت نيز را تئاترو موسيقي سازي،

نق«و شد شاه و دانستن زبان فرانسه، سمت معلمى يافتدر صنعت برحسب امر دولت، تدريس. اشى
از شاگردان مدرسه  و الحق، شاگردان ماهر از تعليم اين دانشمند ى دولتى ايران به ايشان واگذار شد

 آنان از يكي تنها الملك كمالكه) 198: 1361افضل الملك،(»ى دار الفنون دولتى بيرون آمد مدرسه

 ,Diba( آمد نايل باشي نقّاش لقببه.م 1871/ق 1288 سال در همچنين الدولهينمز.بود
).1/158: 1386؛ سپهر، 2013:17

 هاي اندوخته انتقال دارالفنون در نقّاشي معلم عنوان به الدوله مزين تأثير ترين مهم فراوان احتمال به

 تأثير كه بود طبيعتو پردازي منظره در وي تخصص چنانكه بود، ايراني هنرجويان به پاريس از خود

 عقيده بر بنا اين بر عالوه).1384:104 مهاجر، افشار( بود مشهود وضوح به آن در غربي هاي آموزش

 چهره در ولي پرداخت،ميگلو منظره نقّاشي به عمدتاًو يافته مهارت روغن رنگ اسلوبدر« وي پاكباز

)3:تصوير().1390:162 اكباز،پ(»داشت دست نيز9پرداز اسلوب در نگاري

)الملك كمال( غفاري محمد
.م 1847/ق 1264 شوال آخر در غفاري رضاخان ميرزا فرزند الملك، كمال به ملقب غفاري محمد

 سالگي15ازو گرديد واقع شاه ناصرالدين توجه مورد وي دارالفنون به راهيابيازپس.شد متولد كاشان در

 كه چرا شد، برقرار دو اين ميان صميمانه بسيار روابطي اساس اينبرو گرفت قرار شاه اطرافيان سلك در
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 بود شاه ناصرالدين به نقّاشي تعليم گري،باشي نقّاش از غير به دربار در غفاري محمد كارهاي از يكي

 نزد در خاصي جايگاه غفاري مدتي اندك در رو ايناز).1390:21 آژند،؛9-1368:10 فروغي،(

 سهيلي( گرديد ملقب الملك كمالبه.م 1893/ق 1311درآنپيدرو نمود كسب شاه ناصرالدين

).19-1368:20 خوانساري،
باو معروف تابلوي نمود، خلق الملك كمال لقب دريافت از پس غفاري كه نقّاشي تابلوي نخستين

 تابلوهاي كه چرا دارد را الملك كمال امضاي كه است اثري نخستين تابلوي اين.بود»آئينه تاالر« ارزش

 قدرتو نبوغ دهنده نشان آئينه، تاالر باشكوهو نفيس تابلو.بود باشي نقّاش به مرقوم اكثراً آن از پيش

 آئينه وسيع تاالر جزئياتو حساس نقاط ظرائف، تمام جاوداني، اثر ايندروي.است الملك كمال خالقانه

 غني،( است شده لحاظ بارزي نحو به پرسپكتيوآندرو بخشيده تجسم گفتش اي شيوه با را گلستان كاخ

)4:تصوير().1368:17،11 نجمي،؛1378:119
 كه قاجار مكتب اركان در اثر اين.بود ايران نقّاشي در جديدي مبداء آئينه تاالر تابلو فراوان احتمال به

ي ورطه در بيشتر روز به روز پيرويو تبعيتنايدرو داشت چشم ايران نگارگري هاي سنت به وضوح به
 آئينه تاالر ادامه پيمود، نقّاشي عرضه در عمر پايان تا الملك كمال كه راهيو انداخت لرزه غلطيد مي تقليد

 مسير ايندر.يافت دست بدان اثر اين آفرينش جريان در كه بود نگرشيو ساختو شيوه تبلورو تكاملو

 از كه نمود بيان را ديگري جريان آغازي نقطهو سنتي هنر جريان ختم نقطه جدي، صورت به وي كه بود

).1362:109 اسكندري،( گرفت مي مايه زمين مغرب هنر
 فنون از را نويني هاي انديشه حلول ناصري، عصر نقّاشي عرصه در الملك كمال ظهور حال اين با

.گشود ايران تجسمي هنرهاي بخش در را اي تازه وضعو گرديد سبب غربي سياقو سبك با هنر اين
 تن چند او از قبل هرچند.بود اروپايي گرايي طبيعت يا ناتوراليسم زيادي حد تا الملك كمال هنري اسلوب

 از آنان منتهي كردند، تجربه را اسلوب اين الشعرا ملك محمودخانو الملك صنيع جمله از هنرمندان از

و پرسپكتيو با را ايراني نگارگري تزيينيو تخت عناصرو نماندند غافل نيز خود پيشينيان دستاوردهاي
 اين الملك كمال اما.آوردند پديد را خاص اسلوبيو درآميختند اروپايي روغن رنگ كاربردو روشن سايه

 دست به يكسره را خود هنري قريحهو گرفت فاصله ايران هنري موجود هاي سنت از او نبود، چنين

 كه است گفتني.كرد منعكس آثارش در را آن خصوصيات تماميو سپرد اروپايي ناتوراليسمو رئاليسم

و چاپ رواج ايران، در عكاسي رواج ديده، فرنگ الدوله مزين نزد دارالفنون در او نخستين هاي آموزه
انمي در مĤبي فرنگ تدريجي ظهورو غربي نقّاشي به شاه ناصرالدين اشتياقو عالقهو گراورسازي
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 اسكندري،؛1378:167 آغداشلو،( 10نبود تأثير بي او برداشتوها گرايش اين در ناصري عصر درباريان

).1384:42 مهر، ميرزايي؛79-1390:80 آژند،؛1362:109

 نتيجه
 با هنرمندان بيشتر هرچه آشنايي متعاقباو اروپا با گسترده تعامالت واسطه به قاجاري دوره نقّاشي

 ناصري، عصر در ويژه به درباري حاميانِ غربگرايانه تمايالت نيزو مسيحيت جهان هنري هاي مكتب

و ايراني نگارگري بصري معيارهاي از تلفيقي سبكي ايجاد به منتجو محتويو قالب در دگرگوني دچار
 هاييويژگ به نسبت مسئوليت احساسباو ارادي را آن توان مي سويي از كه گرديد اروپايي نقاشي

 واقع نقّاشي اصول اجرايو درك در صحيح توانايي عدم از گرفته نشات سوييازو ايراني اصيل هنري

 از مختلفي مراحلطيو مرور به روند اين كه دانست بايد حال اينبا.دانست گرايانه طبيعتو گرايانه

و علمي شيوه به نقّاشيشآموز كه موضوع اين به توجهبا.شد طي گوناگون هاي سبك تلفيقو تركيب
 واقعو گرايي طبيعت هنرمندان اغلبو نداشت سابقه عصر اين اواسط تا حتيو قاجار دوره از پيش رسمي

 نظام راستاي در هايي حركت ناصري عصر پايان در تنها گرفتند، مي فرا خودآموختهي شيوه به را گرايي

.بود غرب آموزشي هاي شيوه بر مبتني زيادي بسيار حد تا نيز آن كه پذيرفت صورت نقّاشي آموزش بندي
 شد ناصري عصر در سبكي ظهور به منجر كه بود اروپايي-ايراني آموزشي نظام دو تلفيق جريان اين ثمره

 شامل محتوي بعد دو در خود به مختص هايي ويژگي داراي اروپايي، هنر با آن مقايسه از نظر صرف كه

 تركيب روشن، سايه بعدنمايي،و پرسپكتيو القاء همچون فرم،و)يحيتمس( غرب فرهنگ در رايج مضامين

 هاي ويژگي از اقتباسبه)زدگيغرب( سويه يك برداشتي از فارغ ايراني هنرمند حال اينبا.بود بندي

 خلق به ايراني، نقّاشيِ عناصر با آن سنجيده تركيبباو پرداخت اروپايي نقاشي هاي مكتب بصري ممتاز

و گرديد بعد ادوار در رايج سنتي به مبدل زيادي حدبسيار تا شيوه اين كه نحوي به پرداخت، بديع آثاري
.گرفت قرار هنري حاميانو هنرمندان تاييد مورد
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)1390:181 پاكباز،( اميركبيرو شاه ناصرالدين هئيت در برمكي جعفرو الرشيد هارون شب، يك هزارو از اي نسخه:1_تصوير

).182: 1390پاكباز،(تابلو استنساخ اثر محمود خان ملك الشعرا:2_تصوير
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)Diba, 2013: 92(رنگ روغن روي بوم:3_تصوير

).12: 1368نجمي،(تاالر آيينه اثر كمال الملك:4_تصوير
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:ها يادداشت
ي يازد.1 ي چهاردهم هجري، براي فرنگي سازي اصطالحي است كه از اواخر سده هم تا اوايل سده

در دوره. توصيف الگوبرداري ناقص نگارگران ايراني از آثار نقاشي اروپايي رايج بود و از صفويه شروع اين اسلوب
و به ويژه عصر ناصري به  ي قاجار و بسط هايي ادامه پيدا نمود تا اينكه در دوره و زنديه با قبض ي افشاريه

).132-133: 1385؛ كمالي،1386:78؛فدوي،185: 1385آژند،(تكامل خود رسيد
2.F. Colombari»در نقّاشي نيز دستي. محمدشاه قاجار بود» سرهنگ مهندسين قورخانه مباركه وي

و به خلق آثاري در اين حوزه پرداخت  ).10-14،11: 1374تورنتن،(توانا داشت
3.Alexis Soltykoffدر ايران حضور داشت.م1838-1839/ق1254-1255 در حدود سال هاي

).28: همان(
4.JuleLaurene از اين جهت بود كه محمدشاه به او اجازه داد كه بر ديگر نقّاشان اروپايي برتري وي

و متعاقبا محمد شاه سفارش چند  در حرم سراي خصوصي نقّاشي كند ي شاه، فرح خانم، را از عمه چهره اي
,Thornton؛15: همان(را به او داد تابلو رنگ روغن  1985: 204 .( 

5.Sir Robert Kerporter و همچنين معلم در ايران به سر مي برد از زمان سلطنت فتحعلي شاه
او آموزش داد و طراحي را تا حدي به و نقّاشي ي ايران زير. نقّاشي محمدشاه بود يادداشت هاي سفر او درباره

دو جلد در لندن» Travelin Georgia, Persia, Armenia, etc, From 1817- 20«عنوان  در
).16: 1374تورنتن،(به چاپ رسيده است

در آرشيو تاريخي وزارت امور خارجه موجود است.6 /1375:1بياني،(مجموعه نقّاشي هاي ناصرالدين شاه
365.(

7.Impressionism :در پي آن بود با بهره.م19جنبش هنري سده از تحقيقات علمي كه  گيري
و سايه كسب كند از رنگ و فيزيك نور، بازنمايي واضحي ).1381:24لوسي اسميت،(جديد

در سال.8 از آثار هنري ايران كه در لندن برپا شده بود، موجب حيرت.م1931/ق1350در نمايشگاهي
و هنرشناسان گرديد، كه چگونه يك هنرمند ايراني آنچه از سال ها نقّاشان مدرن  را كه نقّاشان مدرن پس

بر روي بوم آورده است و ).1354:1/86،)ب(ذكاء(ممارست بدان دست يافته اند، سال ها پيش دريافته
بي.9 از نقطه هاي و طراحي اسلوبي است ظريف براي برجسته نمايي تصاوير با استفاده - پرداز در نقّاشي

).118: 1391پاكباز،(شمار با ضربات ريز قلم مو
/ق1314(كمال الملك پس از كشته شدن ناصرالدين شاه، در سال اول سلطنت مظفرالدين شاه. 10

و اكثر.)م1896 و پاريس اقامت نمود و اندي را به ترتيب در فلورانس، رم و حدود سه سال به اروپا سفر كرد
از آثار ايشان اوقات خود را به مطالعه آثار بزرگان هنر اروپا مانند ميكل آنژ، و كپي برداري و غيره  رافائل، تيسين
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و پس از بازگشت به ايران به ترويج شيوه هاي فراگرفته در ميان هنرجويان خود پرداخت   ,Dida(گذراند
).1378:186؛ پاكباز، 2013:93
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 كتابنامه
ج)1350(آرين پور، يحيي، از صبا تا نيما، جي:، تهران1، .بيشركت سهامي كتاب هاي

.فرهنگستان هنر:، مكتب نگارگري اصفهان، تهران)1385(آژند، يعقوب،
از كارگاه تا دانشگاه، تهران)1391(آژند، يعقوب، .متن:،
.اميركبير:، ميرزا محمدخان غفاري كمال الملك، تهران)1390(آژند، يعقوب،

به: به كوشش علي دهباشي، تهرانالملك،، يادنامه كمال»الملكخاستگاه كمال«)1378(آغداشلو، آيدين،
.161-174ديد،

.، محمد، قائم مقام فراهاني، تهران، ندا)1376(احمد پناهي،
و چند خاندان هنرمند اصفهاني«،)1376(اديب برومند، عبدالعلي، ، وقف ميراث جاودان،»دو هنرمند نقاش

.230-19:235و20شماره
و قاجار، ترجمه يعقوب آژند، تهران، هنر صفوي،)1376(اسكارچيا، روبرتو، .مولي: زند
و تحوالت نقاشي معاصر ايرانكمال«،)1362(اسكندري، ايرج، .103-3:114، قاموس، شماره»الملك

ج)1385(اصفهانيان، كريم، .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار:، تهران2، اسناد تاريخي خاندان غفاري،
و مدرنيسم، تهران)1384(افشار مهاجر، كامران، .دانشگاه هنر:، هنرمند ايراني

و سيروس سعدونديان، تهران، افضل)1361(الملك، غالمحسين، افضل : التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه
.تاريخ ايران

در ميان ايرانيان، ترجمه ماني صالحي عالمه، تهران، ماه ريز)1381(براون، ادوارد گرانويل، .، يك سال
:26، آموزش هنر، شماره»الملك موسس نخستين هنرستان نقاشي در ايرانصنيع«،)1390(ه، انيسه، برخوا

31-25.
ج)1375(بياني، خانبابا، .علم:، تهران1، پنجاه سال تاريخ ناصري،
.فرهنگ معاصر:، دايره المعارف هنر، تهران)1391(پاكباز، رويين،
بزرگسنتالملك كمال«،)1378(پاكباز، رويين، الملك، به كوشش علي دهباشي،، يادنامه كمال»شكن

.187-192به ديد،: تهران
از ديرباز تا امروز، تهران)1390(پاكباز، رويين، و سيمين:، نقاشي ايران .زرين

و مرگي خاموشصنيع«،)1383(پرهام، سيروس، .96-9:103، خيال، شماره»الملك؛ زندگي پربار
. دفتر پژوهش هاي فرهنگي:تهران، تصاويري از ايران، ترجمه مينا نوايي،)1374(تورنتن، لين،

از دوره تيموري تا پايان قاجار؛ نگاه به بنيان هاي نوگرايي نقاشي«،)1387(جعفري، پرستو، نقاشي ايران
.60-126:71، كتاب ماه هنر، شماره»ايران

. كاوش قلمتهران،زيباشناسي،، بهنام، نقاشي قاجاريه؛ نقد)1382(جاللي جعفري،



207 اشي ايران از ابتداي حكومت قاجار تا پايان عصر ناصرينفوذ غرب در نقّ

و قاجار«،)1371(حسيني، مهدي،  .49-22:70، هنر، شماره»نگارگري در دوره زند
.75-35:84، هنر، شماره»ميرزا ابوالحسن غفاري«،)1377(حسيني، مهدي،

.105-38:118، هنر، شماره»محمود خان ملك الشعرا«) 1377(خواجه احمد عطاردي، عليرضا،
. بنياد فرهنگ ايران: تهران، سفري به ايران، ترجمه منوچهر فرمانفرمايان،)1354(سه، لويي اميل، دوئو

در)1390(دوسرسي، .سخن:، ترجمه احسان اشراقي، تهران1839-1840، ايران
.دنياي كتاب:، سفرنامه مادام ديوالفوا، ترجمه همايون فره وشي، تهران)1390(ديوالفوا، ژان،

و سيزدهم»محمد زمان«،)1354(،)الف(ي ذكاء، يحي در سده هاي دوازدهم ، نگاهي به نگارگران ايران
ج .38-58 دفتر مخصوص،: تهران،1هجري،

و»محمد خان ملك الشعرا«،)1354(،)ب(ذكاء، يحيي در سده هاي دوازدهم ، نگاهي به نگارگران ايران
ج .82-88 دفتر مخصوص،: تهران،1سيزدهم هجري،

در ايران، تهران)1376(كاء، يحيي،ذ و عكاسان پيشگام و فرهنگي:، تاريخ عكاسي .علمي
و آثار صنيع الملك، تهران)1382(ذكاء، يحيي، .مركز نشر دانشگاهي:، زندگي

ب در»نگارگران دربار فتحعليشاه«،)1354(و،.رابينسون، ، ترجمه كلود عباسي، نگاهي به نگارگران ايران
ج سده هاي دو و سيزدهم هجري، .7-28 دفتر مخصوص،: تهران،1ازدهم

.20-93:21، زمانه، شماره»سير غرب زدگي در نقاشي معاصر ايران«،)1389(رجبي، روح اهللا،
و اقتباس هاي فرهنگي شرق از مغرب زمين، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم،)1369(ريشار، يان، ، ايران

. آستان قدس رضوي:مشهد
خ تا(ان ملك، ساساني، در ايران، تهران)بي . اسپندار:، دست پنهان؛ سياست انگليس

ج)1386(سپهر، عبدالحسين خان،  ميراث:، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران1، مرآت الوقايع مظفري،
.1386مكتوب،

:، تهران، سفرنامه فرخ خان امين الدوله، به كوشش قدرت اهللا شوكتي)1361(سرابي، حسين بن عبداهللا،
.اساطير

و آثار محمد غفاري كمال الملك،)1368(سهيلي خوانساري، احمد، . علمي: تهران، كمال هنر؛ احوال
.حوزه هنري:، تاريخ نگارگري در ايران، تهران)1375(شريف زاده، سيد عبدالمجيد،
.ميراث فرهنگي:، ديوارنگاري در ايران، تهران)1381(شريف زاده، سيد عبدالمجيد،

.نشرنو:، خاطرات ليدي شيل، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران)1368(شيل، مري،
.سروش:، مناقب هنروران، ترجمه توفيق هاشم پورسبحاني، تهران)1369(عالي افندي، مصطفي،

ج)1374(عين السلطنه، قهرمان ميرزا سالور، .اساطير:، تهران10، روزنامه خاطرات عين السلطنه،
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ج)1370(رزا ابواحسم خان، غفاري، مي ، تهران، كتابخانه جمهوري اسالمي1، روزنامه دولت عليه ايران،
. ايران

از كمال الملك«،)1378(غني، قاسم، به: يادنامه كمال الملك، به كوشش علي دهباشي، تهران،»خاطراتي
.117-135ديد،

ته)1386(فدوي، محمد، و قاجار، در عصر صفويه .دانشگاه تهران: ران، تصوير سازي
.7-34هيرمند،:، كمال الملك، تهران»ياد كمال الملك«،)1368(فروغي، محمدعلي،

.اشراقي:، سفرنامه اوژن فالندن به ايران، ترجمه حسين نورصادقي، تهران)2536(فالندن، اوژن،
و اروپا در دوره صفويه، تهران)1316(فلسفي، نصراهللا، .يرانا:، تاريخ روابط ايران

و حسين ابوترابيان، تهران)1356(فلور، ويلم، و هند، به كوشش داريوش مجلسي :، اولين سفراي ايران
.كتابخانه طهوري

و نقاشان دوره قاجار، ترجمه يعقوب آژند، تهران)1381(فلور، ويلم، .شاهسون،:، نقاشي
غ)1363(فيگوئرا، دن گارسيا دسيلوا، نو: تهرانالمرضا سميعي،، سفرنامه دن گارسيا، ترجمه . نشر

و پرورش، شماره»محصلين ايران در اروپا«،)1328(كرماني، مجد االسالم، .36-1:44، آموزش
در هنر نگارگري«،)1386(كريميان، حسن، و نمود ان ، مطالعات هنر اسالمي،»تحوالت ايران عصر صفوي

.65-7:88شماره
ج، محمدعلي)1376(كريم زاده تبريزي، و آثار نقاشان قديم ايران، .مستوفي:، تهران1، احوال
و بررسي تابلو استنساخ«،)1382(كعبي پور، محبوبه، و آثار محمود خان ملك الشعرا ،1382، هنر،»زندگي

.86-56:103شماره
بر تحوالت ديوارنگاري در ايران،)1385(كمالي، عليرضا، . زهره: تهران، مروري
.توس:، هنر اسالمي، ترجمه هوشنگ طاهري، تهران)1335(كونل، ارنست،

در ايران، ترجمه فيروز شيروانلو، تهران)2535(گري، بازيل، .توس:، نگاهي به نگارگري
و علوم انساني دانشگاه»ويژگي هاي نقاشي مكتب اصفهان«،)1356(گل محمدي، جواد، ، دانشكده ادبيات

.325-97:336و98تهران، شماره
. عفاف: تهران، فرهنگ اصطالحات هنري، ترجمه فرهاد گشايش،)1381(ي اسميت، ادوارد، لوس

و:، مقدمه اي در باب آشنايي ايران با مظاهر تمدن غربي، تهران)2535(محبوبي اردكاني، حسين، فرهنگ
.هنر

.، تاريخ نقاشي در ايران، ترجمه ابوالقاسم سحاب، تهران، سحاب)1364(محمد حسن، زكي،
.405-67:422، ايران نامه، شماره»درباره تاريخ نقاشي«،)1378(مسكوب، شاهرخ،
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، يادنامه كمال»چند نسل هنرمند در يك دوران چند صد ساله كاشان«،)1378(مصطفوي، محمد تقي، 
.221-228به ديد،: الملك، به كوشش علي دهباشي، تهران

.تاريخ ايران: ناصري، تهران، رجال عصر)1390(معيرالممالك، دوستعلي خان،
، خاطرات ممتحن الدوله، به كوشش حسنقلي خان شقاقي،)1362(ممتحن الدوله، مهدي بن رضاقلي،

.اميركبير: تهران
در عهد قاجاركمال الملك؛ كمال منظره«،)1384(ميرزايي مهر، علي اصغر، :2، خيال شرقي، شماره»سازي

49-42.
و مردم، شماره»استاد ميناس، نقاش مشهور جلفا«،)1356(ميناسيان، لئون، .28-179:30، هنر

:، سفرنامه ناصرالدين شاه به فرنگ، با مقدمه عبداهللا مستوفي، تهران)1362(ناصرالدين شاه قاجار،
.بهارستان

در سفر دوم به فرنگستان، به كوشش فاط)1379(ناصرالدين شاه قاجار، مه ،روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه
.سازمان اسناد ملي ايران: ها، تهران قاضي

ج)1369(ناصرالدين شاه قاجار، در سفر سوم فرنگستان، ، به كوشش1، روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه
.رسا: محمد اسماعيل رضواني، تهران

. نفيسي: تهران، تاريخ دلگشا،)1363(نامي، ميرزا صادق،
.جانزاده:ان، كمال الملك، تهر)1368(نجمي، ناصر،

ج)1381(نصري، عبداهللا، .علم:، تهران1، رويارويي با تجدد،
و احوال محمد خان ملك الشعرا«،)1366(هادي، محمد، بر آثار .32-14:51، هنر، شماره»مروري
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