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مطالعة رابطة عکاسی و نقاشی در دورة قاجار
به نگارش پریسا حکیمجوادی

*1

.1پژوهشگر دکترای پژوهش هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده :

ایــن مقالــه ،بــا بهرهگیــری از پژوهشهــای پیشــین ،بــه مطالعــة
اجمالــی رابطــة عکاســی و نقاشــی در دورة قاجــار بــر مبنــای
نظــرات محققــان گوناگــون میپــردازد .در ایــن راســتا ،دو بحــث
اصلــی مطــرح میشــود :اول رابطــة عکاســی و نقاشــی بــه عنــوان
مدیومهــای نمایــش قــدرت و تحکیــم آن ،کــه در ذیــل ایــن بحــث
ـی تصاویــر در ایــران قــرن نوزدهــم نیــز خواهیــم
بــه کارکــرد آیینـ ِ
پرداخــت .ســپس تأثیــرات متقابــل عکاســی و نقاشــی و مدیومهــای
دیگــر بازنمایــی تصویــری (مثــل چــاپ ســنگی) بــه واســطة مواجهة
بیشــتر و عمیقتــ ِر ایرانیــان بــا تکنولوژیهــای تصویــ ِری غــرب.
بحــث اول ،جایگزیــن شــدن عکاســی بــه جــای نقاشــی بــه عنــوان
مدیــوم اصلــی رؤیتپذیــر ســاختن قــدرت را در پیــش میگیــرد،
کــه در نتیجــهی آن برخــی خصیصههــای نقاشــی بــه عکاســی
ـاختن
منتقــل میگــردد .بحــث دوم ،بــا تأکیــد بــر نیــاز متعــادل سـ
ِ
دیــدگا ِه مبتنــی بــر زوال و دیــدگاه اُرینتالیســتی بــه هنــر ایــران در
ِ
مختلــف
عهــد قاجــار ،بــه اجمــال ،بــه تالقیهــای مدیومهــای
تصویرپــردازی در ایــن عهــد میپــردازد.

مقدمه:

فرصتالدولــة شــیرازی در زندگینامــة خودنویــساش ،کــه بــه
عنــوان مقدمـهای بــر چــاپ دیوانــش در بمبئــی آن را نگاشــته بــوده،
از عکاســی بــه عنــوان «یکــی از علــوم» نــام بــرده اســت:Afshar( .
 )273-272پــس ،در آغــاز ســدهی چهاردهــم هجــری یــا اوایــل
قــرن بیســتم ،عکاســی در نظــر برخــی همچنــان یــک علم محســوب
میشــده اســت؛ امــا خــو ِد فرصتالدولــه کــه در نقاشــی دســتی
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داشــته از زمــان اقامتــش در تهــران نقــل میکنــد کــه« :بــاری در ایام
توقــف در تهــران «عبــداهلل میــرزای قاجــار عکاسباشــی» مــرا گفــت
کســی کــه نقاشــی باعــا درجــه تکمیــل کــرده باشــد ،خــوب اســت
عکاســی هــم بدانــد .اصــرار در ایــن صنعــت نمــود و صنعت عکاســیم
آموخــت» (. )1
در بســیاری از پژوهشهــای حائــز اهمیــت در بــاب تاریــخ عکاســی
ایــران نقــل قولــی از محمــد حســن خــان اعتمادالســلطنه ،نویســنده
و سیاســتمدار نامــدار عصــر ناصــری ،آورده شــده اســت .چهــل ســال
پــس از ورود عکاســی بــه ایــران ،او در کتــاب المآثــر و اآلثــار خــود
ذیــل عنــوان «ترقــی نقاشــی» مینویســد« :از وقتــی کــه عکــس
ظهــور یافتــه بــه صنعــت تصویر خدمتــی خطیر کــرده ،دورنماســازی
و شبیهکشــی و وانمــودن ســایه و روشــن و بــه کار بــردن قانــون
تناســب و ســایر نــکات ایــن فــن همــه از عکــس تأصــل یافــت و
تکمیــل پذیرفــت» (اعتمادالســلطنه.)168 :1374 ،
شــخصی فــردی
ایــن دو نقــل قــول ،یکــی دربــارهی تجربــهی
ِ
فرهیختــه چــون فرصــت شــیرازی و دیگــری نظــر اعتمادالســلطنه،
یکــی از مهمتریــن رجــال عصــر ناصــری ،اهمیــت رابط ـهی نقاشــی
و عکاســی را بــه عنــوان مدیومهــای اصلــی تصویرپــردازی در عصــر
ـش رو ،بــر دیدگاههــای موجــود در
قاجــار روشــن میســازد .متــن پیـ ِ
ـران قــرن نوزدهــم مــروری میکند.
بــاب رابطــة ایــن دو مدیــوم در ایـ ِ
لیــا دیبــا در ارزیابــی خــود از عکاســی قاجــار و رابطـهی آن بــا هنــر
ایــران ،تاریخچـهای از مطالعــات دربــارة عکاســی ایرانی ارائــه میدهد.
در نتیجــة گســترش فراگیــر و بینالمللــی تحقیــق و تفحــص در باب
تاریــخ عکاســی از اواخــر دهـهی هفتــاد میــادی ،توجــه مورخیــن و
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متخصصیــن هنــر بــه شــدت بــه عکسهایــی معطــوف شــد کــه از
ـران قــرن نوزدهــم بــه جــا مانــده بــود .پژوهشــگران غربــی بیشــتر
ایـ ِ
بــه کار عکاســان اروپایــی در ایــران و مســائل مرتبــط بــا اُرینتالیســم
توجــه داشــتند .پژوهشــگران ایرانــی ،کــه مشــتاق ثبــت و مســتند
ســاختن کار عکاســان بومــی بودنــد ،شــواهدی بــر پایــهی منابــع
تاریخــی غنــی دورهی قاجــار و مجموعــه آلبومهــای عکــس دربــار
قاجــار کــه در تهــران در کاخ گلســتان محفــوظ بــود ارائــه کردنــد،
کــه پژوهشــگران غیرایرانــی یــا بــه ایــن منابــع نپرداختــه بودنــد یــا
بــه آنهــا دسترســی نداشــتند )85 :2013 ,Diba( .پذیرفتــه شــدن
پرشــور عکاســی در ایــران دورهی قاجــار ،به ویــژه در عهــد ناصرالدین
شــاه ( 1227-1275ه.ش ،).بــه خوبــی مســتند شــده اســت .پذیــرش
ایــن اختــراع یــا ابــداع نویــن ،انعــکاس پیشــرفتهایی در اروپــا بــود
ـی
ولــی بــا تفاوتهایــی جــدی و چشــمگیر :در ایــران ،دربــار ،حامـ ِ
ـی عکاســی بــود (برخــاف اروپــا کــه بــورژوازی حامــی اصلــی
اصلـ ِ
ِ
محبوبیــت عکاســی در ایــران بــر
عکاســی بــود) و دیگــر اینکــه
سـ ِ
ـنت درازمــدتِ فرهنــگ بصــری ایرانــی اســتوار بــود (برخــاف اروپا
کــه محبوبیــت عکاســی بــر یــک فرهنــگ چــاپ از پیــش موجــود
مبتنــی بــود) (همــان).

رابطـهی نقاشــی و عکاســی بــه عنــوان مدیومهای
نمایــش قدرت:

دیبــا در ادامــهی بحــث خــود بــه شــم فتحعلیشــاه در اســتفادة
سیاســی از تصوی ـ ِر نقاشــانه بــرای نمایــش قــدرت اشــاره میکنــد.
محمــدشــاه ،پســر فتحعلــی شــاه ،بــه ایــن قابلیــت سیاســی تصاویر
چنــدان توجــه نداشــت؛ امــا نــوهی فتحعلــی شــاه ،یعنــی ناصرالدیــن
شــاه ،در کنــار فرمهــای ســنتیت ِر تصویرپــردازی بصــری ،بــرای
ســاخت تصویــری از شــاه (یعنــی خــودش) از عکاســی بــه شــیوهای
بهــره گرفــت کــه بــا شــیوة بهرهگیــریِ فتحعلــی شــاه از نقاشـیهای
پرتــره و کنــدهکاری روی ســنگ در ابعــاد واقعــی بــرای ارائــهی
ـی خــودش مشــابه بــود ( .)86 :ibidامــا آنچــه کمتــر
تصویــر سیاسـ ِ
مــورد توجــه واقــع شــده ،محبوبیــت عکاســی بــه عنــوان میانبــری
ـی مبتنــی بــر پرســپکتیو و پرترهنــگاریِ رئالیســتی اســت.
بــه نقاشـ ِ
نقاشــی ایرانــی بــه طــور معمــول تزیینــی ،چکیدهنگارانــه ،و تجریدی
انگاشــته میشــود .ولــی دسـتکم از اواخــر ســدة پانزدهــم میــادی
ـی دســتیابی بــه
(اواخــر قــرن دهــم هجــری) برخــی نقاشــان در پـ ِ
فرمــی بومــی از رئالیســم – بــه ویــژه در حیط ـهی پرتــره – بودنــد.
بــه زعــم دیبــا ،ایرانیــان بــاور داشــتند کــه دوربیــن ،مدرنتریــن
وســیلة نهایــی بــرای رســیدن بــه آن رئالیســم کاملــی خواهــد بــود
کــه مدتهــا در پــیاش بودنــد(. )86 :ibid
از ابتــدای قــرن بیســتم اهمیــت نقاشــی در مطالعــات اســامی
و ایرانــی بــه کــرات مــورد پژوهــش واقــع شــده ،امــا از نظــر دیبــا،
ایــن پژوهشهــا تأثیــر اندکــی بــر گفتمــان رایــج دربــارة نقاشــی و
ـی دورههــای متأخــر داشــته اســت (:1999 ,Diba
تصویرپــردازی ایرانـ ِ
 .)31غفلــت از اهمیــت نقاشــی دالیــل متعــددی دارد کــه بــه زعــم
دیبــا ،مهمترینشــان احتمــاالً کتابــی از تامــس آرنولــد  ،چــاپ

 ،1928بــا عنــوان نقاشــی در اســام اســت.آرنولد ،در ایــن کتــاب،
چنــان قدرتمنــد بــه نفــع نشــان دادن منــع هرگونــه تصویرپــردازی
در فرهنــگ اســامی اســتدالل کــرده کــه اعتبــار بحــث وی بــرای
ایرانــی دورههــای متأخــر بــه رغــم
مطالعــه و بررســی نقاشــی
ِ
ـی آن ارائــه شــد به نــدرت زیر ســؤال
اســتثناهای متعــددی کــه در پـ ِ
رفتــه اســت (همــان).
دلیــل مهــم دیگــری کــه دیبــا بــرای بــرای غفلــت از اهمیت نقاشــی
برمیشــمارد ،تخریــب وســیع ابنیـهی تاریخــی مزیــن به نقاشـیهای
دیــواری اســت ،کــه باعــث شــده عمــدة پژوهشــگران شــواهد موجود
از تصویرپــردازی انســان در مقیــاس طبیعــی را بــه نفــع ســنت
کتابنــگاری کــه بــه طــور گســترده مســتند و مــدون شــده و در
دســترستر اســت ،نادیــده بگیرنــد .نتیجتـاً مطالعــة نقاشــی ایرانــی
و پژوهــش دربــارهی آن بــا مطالعــه و پژوهــش در بــاب «مینیاتــور»
معــادل انگاشــته شــد .ایــن مینیاتورهــا ،کــه بــه آســانی قابــل حمــل
ـی آنهــا مشــخص بــود،
بودنــد و غالبـاً منبــع ،تاریــخ و مــکان نقاشـ ِ
شــالودة مطالعــات و پژوهشهــای غربــی در بــاب نقاشــی ایرانــی را
بنیــان گذاشــتند و بــه ایــن ترتیــب ،بــه جــای پرسـشهای مربــوط
بــه محتــوا و پیــام ،مســائلی چــون ردهبنــدی و دســتهبندی مــورد
تأکیــد واقــع شــد (همــان).
دلیــل دیگــری کــه دیبــا بــرای ایــن غفلــت برمیشــمارد ،جــدا
ـی خــود در معمــاری اســت
شــدن نقاشـیهای دیــواری از بافــت اصلـ ِ
کــه میــراث عالقــة شــدید غربــی بــه گــردآوری و تشــکیل مجموعــه
اســت .بســیاری از ایــن نقاشــیها اکنــون در بازارهــا ،گالریهــا و
موزههــای غــرب و خاورمیانــه هســتند .پرســش دیبــا ایــن اســت
کــه تصویرپــردازیِ ایــن آثــار چگونــه میتوانــد خــارج از زمینــه و
ی کــه بــه آن تعلــق داشــتهاند ،همــان قــدرت و نفــوذ را
بافــت اصل ـ 
ـی ایــن ســؤال مهــم ،تعریف و
القــا کنــد؟ پیشــنهاد او بــرای بازاندیشـ ِ
بهکارگیــریِ مجــدد برخــی اصطالحــات اســت .بهکارگیــری کلمـهی
«تصویــر» ،یعنــی کلمــهای کــه در میــان پیشــینیان مــا مرســوم
بــوده ،و یــا کلمـهی «بازنمایــی» حیطـهی پژوهــش مــا را وســیعتر
میکنــد (همــان).
دیبــا ســپس بــه شــیوههایی میپــردازد کــه از «بازنمایــی» بــرای
ـی دوران حکومــت آغامحمدخــان
تحکیــم قــدرت دودمــان قاجــار طـ ِ
و جانشــین او ،فتحعلــی شــاه ،بهــره گرفتــه شــده اســت .چرخههــای
چندتصویــری (مثـ ً
ـی
ا در کاخ ســلیمانیه) و ترکیببندیهــای یادمانـ ِ
یــک یــا دو قســمتی از نظــر درونمایــه (در باغ نگارســتان) دو شــیوهی
اصلــی کار تزیینــی در ایــن دورهانــد (همــان )37 :نمونـهی آن اجــرای
گ تمامقــد از شــاه در مراســم ســام در
چرخههــای نقاشــی بــزر 
ـان وی اســت ،کــه بســیاری از ایــن نقاشـیها
کنــار پســران و درباریـ ِ
ـی خــود را در کنــار نقاشـیهای دیگـ ِر
اکنــون بافــت یــا زمینــة اصلـ ِ
چرخــه در فضــای معمــاریِ مربــوط بــه آن از دســت داده اســت
(تصویــر .)1
ـ
دی
ـی
ـ
نقاش
ـای
ـ
ه
ه
چرخ
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـی
ـ
کاخ
ـا
ـ
تنه
ـلیمانیه
کاخ سـ
ـواریِ
آن تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت .ایــن نظــر کــه کارکــرد اصلــی
تصویــر ،تحکیــم و نمایــش قــدرت بــرای مصــرف خارجــی بــوده بــا
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تصویــر  .1تاجگــذاری فتحعلــی شــاه ،میــرزا بابــا 1213 ،ه .ق ،.حــدود
 500×290ســانتیمتر ،مجموعـهی خصوصی

تصویــر  .2ناصرالدیــن شــاه در برابــر دوربیــن ،نقــاش ناشــناس،
حــدود  1228-1229ه .ش ،.آبرنــگ 18×44 ،ســانتیمتر ،مجموعـهی
خصوصــی یحیــی ذکاء

ـی متعــددی
ایــن نکتــه تقویــت میشــود کــه بازدیدکننــدگان خارجـ ِ
در کاخ ســلیمانیه اســکان داده میشــدند یــا بــرای دیــدن و تحســین
ایــن چرخــة نقاشــی بــه ایــن کاخ بــرده میشــدند(همان .)39 :دییــا
اجــرای ایــن نقاش ـیها را ،در کنــار شــیوههای دیگــر تصویرپــردازی
چــون حجــاریِ تصویــر شــاه در نقــاط گوناگــون ایــران ،در راســتای
اســتفاده از تصویرپــردازی بصــری بــه عنــوان بخــش هنــریِ یــک
مشــی هماهنــگ و همنــوای احیــای فرهنگــی و پروپاگانــد
خــط
ِ
سیاســی بــه منظــور برابــر انگاشــتن شــاهان قاجــار بــا گذشــتهی
شــکوهمند ایــران میبینــد.

بهــداد در ادامــة بحــث خــود بــه توصیــف دقیقتــ ِر ایــن نقاشــی
میپــردازد .از نظــر او ،آنچــه ایــن تصویـ ِر نــه چنــدان معــروف و چــه
بســا فاقــد اهمیــت زیباییشــناختی را شــاخص میکنــد ،قــدرتِ آن
ـران قــرن
در تبییــن دگرگونــی بازنمایــی از نقاشــی بــه عکاســی در ایـ ِ
نوزدهــم اســت .در ایــن نقاشــی ،گرچــه عــکاس دربــار – زانـوزده در
پشــت پــرده – یــک جایــگاه حاشــیهای را در نســبت بــا شــاه اشــغال
کــرده ،نزدیکــی ابــزار عکاســی بــه شــاه حاکی از آن اســت کــه چگونه
عــکاس جــای نقــاش را در طــول ســلطنت ناصرالدیــن شــاه گرفتــه
اســت .ابــزار عکاســی بــا قــرار گرفتــن در میان عــکاس و ســوژه ،یعنی
شــاه ،بــر نقاشــی تســلط مییابــد و مداخلــة نمادیــن عــکاس در فضــا
و اثــر نقــاش نشــانگ ِر برتــری عکاســی بــر نقاشــی در نیم ـهی قــرن
نوزدهــم در ایــران اســت .بــه عبــارت دیگــر ،دوربیــن به طــور نمادین
یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه در طــول ســلطنت ناصرالدیــن شــاه
عکاســی بــه قدرتمندتریــن وســیلة بازنمایــی در ایــران تبدیــل شــد
(قــدرتِ تصویــر عکاســانه بــه تصویــر قــدرت دودمانــی بــدل شــد)
(همــان.)141-142 :
بــه اعتقــاد بهــداد ،در عهــد ناصــری عکاســی بــه مدیــو ِم غالــب و
مســلط بازنمایــی هنــری در ایــران تبدیــل میشــود .همانطــور کــه
در بحــث از پژوهــش دیبــا بــه اجمــال گفتــه شــد ،فتحعلــی شــاه،
یعنــی پدربــزرگ ناصرالدیــن شــاه ،بــا تشــویق و حمایــت هنرمنــدان
جدیــد دربــارش یــک ســنت قدرتمنــد پرترهنــگاری را پایه گذاشــت؛
ولــی ناصرالدیــن شــاه بــا فراهــم آوردن وســایل و شــرایط مــورد نیــاز
بــرای رشــد عکاســی در ایــران آن ســنت هنــری را کــه فتحعلــی
شــاه پــرورش داده بــود برانداخــت .البتــه بهــداد تأکیــد میکنــد کــه
ـی بازنمایــی هنری
منظــورش از متذکــر شــدن ایــن تغییــر و دگرگونـ ِ
ـی پرتــره بــه عکاســی حــذف کامــل نقاشــی در عهــد ناصــری
از نقاشـ ِ
نیســت و منظــور ایــن نیســت کــه عکاســی ســوژههای کامـ ً
ا جدیــد
یــا دغدغههــای فرمــی و ارزشهــای زیباییشــناختی را معرفــی کــرد

ـی دورهی قاجــار ،علــی بهــداد نخســتین عکسهــای
در بــاب عکاسـ ِ
ایــن دوره را ابــزاری اُرینتالیســتی میدانــد کــه بــه گنجانــدن و
محــاط کــردن ایــران در مناســبات اســتعماری قــدرت کمــک کــرد.
او همچنیــن عکــس را وســیلهای کارآمــد بــرای شــاه ایــران میدانــد
تــا بــه واســطة آن قــدرت خــود را درون ایــران مســتحکم کنــد .بهداد
بحــث خــود را بــر نقاش ـیای کــه نقــاش آن نامعلــوم اســت اســتوار
میکنــد (تصویــر  .)2در ایــن نقاشــی ،عکاســی ناشــناس را در حــال
عکــس انداختــن از ناصرالدیــن شــاه میبینیــم .شــاه بــرای یــک
پرتــرة عکاســانه ،رو بــه عــکاس ژســت گرفتــه اســت و او را بــه عنــوان
شــخصیتی چنــان نافــذ میبینیــم کــه هنرمنــدان دربــار همزمــان از
او عکاســی و نقاشــی میکردنــد .بهــداد ایــن نقاشــی را یــک «تصویــر
ســلطنتی » ،متمرکــز بــر شــکوه قــدرت شــاه ،میخوانَــد کــه بــه
طــور نمادیــن در کســوت گرانقیمــت ،ژســت شــاهانه و تکنولــوژی
کــه او را همراهــی میکنــد بازنمایــی شــده اســت .شــاه در ایــن
نقاشــی ســوژة جدیدتریــن فــرم بازنمایــی ،یعنــی عکاســی ،اســت
(. )141 :2001 ,Behdad

.
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کــه پیشــتر ناشــناخته بودنــد ،بلکــه منظور این اســت که یــک تحول
ـناختی کلــی در چگونگــی بازنمایــی شــرق توســط غــرب و
زیباییشـ
ِ
ـول زیباییشــناختی
نیــز توســط خــود شــرق پدیــد آمــد« .ایــن تحـ ِ
بــه رغــم قواعــد و تکنیکهــای جدیــد آن بــه طــور مــداوم و مســتمر
فرمــی
بــه ســوژهها ،آگاهــی زیباییشــناختی ،حساســیتهای
ِ
نقاشــی یعنــی وجه و شــیوهی پیشــین بازنمایــی هنری بازمیگشــت
و آنهــا را تکــرار میکــرد » (همــان .)142 :ایــن نکتــه نیــز کــه
عکاســانی چــون آنتــوان ســوریوگین مشــغلة هنــری خــود را ابتــدا به
عنــوان نقــاش آغــاز کردنــد و بعــد بــه عکاســی روی آوردنــد ،یعنــی
مدیــوم بازنمایــی هنــری خــود را تغییــر دادنــد ،بســیار گویاســت .در
عیــن حــال ،بهــداد تصاویــر عکاســانهی شــرق را بــه طــور گســترده
وامــدار آثــار نقاشــی هنرمنــدان اُرینتالیســتی چــون دالکــروا  ،اَنگر و
ژان لئــون ژروم میدانــد (همــان).

کارکــرد آیینــی تصاویــر نقاشــانه و عکاســانه در
عهــد قاجــار :

اکنــون کــه تــا حــدی به بحثهــای مطــرح در بــاب تصویر ســلطنتی
و نقــش آن در تحکیــم قــدرت سلســلة قاجــار و وضعیــت عکاســی
و نقاشــی در ایــن میــدان پرداختیــم ،بــه ســراغ جنبــة دیگــری از
کارکــرد تصاوی ـ ِر نقاشــانه ،و در ادام ـهی آن عکاســانه ،میرویــم کــه
دیبــا بــه آن پرداختــه اســت :نقــش باورهــا و آیینهــای ریشـهدار ،در
بهرهگیــریِ نوآورانــة شــاهان قاجــار از تصویرپــردازی بصــری .بررســی
ایران عهــد قاجار
باورهــای خرافــی رایــج دربــارهی قــدرت تصاویــر در ِ
شــناختی تصویرپــردازی بــه
بــرای درک اهمیــت احساســی ،روان
ِ
انــدازة طبیعــی در ایــن دوره ضــروری اســت ( .)41 :1999 ,Dibaدیبا
بــر ایــن بــاور اســت کــه توجــه پژوهشــگرانه به معانــی تصاویــر تحت
تأثیــر ایــن ادراک کــه فرهنــگ ایرانــی بســیار فرهیختــه و ادیبانــه
روایــی
اســت بــوده و بــه نفــع بررســی و پژوهــش ســاختهای
ِ
کتابهــای نگارگــری ســرکوب شــده اســت .پژوهشــگران هنــر
اســامی عموم ـاً از بررســی ایــن مســئله بــه خاطــر حســاس بــودن
آن رویگــردان بودهانــد و تمایلــی بــه اقــرار بــه وجــود کر دوکارهــای
ـی مرتبــط بــا تصاویــر نداشــتند(همان .)42-41 :در شــرح ایــن
آیینـ ِ
ـی کارکــرد تصاویــر ،دیبــا به گنجانــدن تصاویر ســلطنتی
جنبــة آیینـ ِ
در مراســم و فضاهــای دربــار و نیــز فرهنــگ عامــه در طــول حکومــت
فتحعلــی شــاه و بــه میــزان کمتــر در طــول حکومــت جانشــینان
وی اشــاره میکنــد و بــه بازگویــی سِ ــر جــان مالکــوم در کتــاب
دوجلــدی خــودش« ،تاریــخ ایــران » (چــاپ  ،)1815از خاطــرهاش
مبنــی بــر اینکــه چطــور نقاشــی پرتــرهی فتحعلــی شــاه کــه بــرای
حاکــم ســند فرســتاده شــده بــود بــا همــان حرمــت و تکریمــی در
خیابانهــا حمــل میشــد کــه گویــی خــود شــاه در حــال عبــور
بــود ،بــه رغــم اینکــه پرتــره درون جعبــه بــوده و حتــی قابــل دیــدن
نبــوده اســت .مالکــوم میگویــد کــه وقتــی تخــت روان حامــل جعبــة
پرتــره بــه نزدیکــی بوشــهر رســید ،حاکــم بوشــهر بــا خدم و حشــم و
ســپاهیانش تــا یــک منزلــی از آن اســتقبال کردنــد و از فاصلــة قابــل
مالحظـهای در برابــر آن کرنــش کردند(همــان.)42 :
نمونــة دیگــری از چنیــن احتــرام آیینــی بــه تصویــر در حیرتنامـهی

ابوالحســن خــان ایلچــی ،ســفیر کبیــر فتحعلــی شــاه در لنــدن ،آمده
اســت .وی نیــز در مواجهــه بــا نقاشــی پرتــرة تمامقــد فتحعلــی
کمپانــی هنــد شــرقی در لنــدن
شــاه در مدخــل کتابخانــة تــاالر
ِ
تعظیــم غرایــی میکنــد .دیبــا رفتــار ابوالحســن خــان ایلچــی و
ســایر ایرانیــان در قبــال تصاویــر شــاه را دارای تفــاوت آشــکار بــا
رویکــرد زیباییشــناختی اروپاییــان قــرن نوزدهــم میدانــد ،چــرا
کــه اهمیـ ِ
ـمایلی تصویرپــردازی مدتهــا بــود در اروپــا از میــان
ـت شـ
ِ
رفتــه بــود (همــان).
دیبــا نمونـهی بســیار مهــم دیگـ ِر اســتفادهی آیینــی از تصویــر را از
فارســنامهی ناصــری بــه قلــم حــاج میــرزا حســن حســینی فســایی
نقــل میکنــد :واقع ـهی آوردن آب چشــمهی ش ـشپیر در نزدیکــی
ســپیدان بــه شــیراز در عیــد نــوروز  1227شمســی بــه کوشــش
ِ
همــت اســتادان بنــا و کاریزکنــان و
نظامالدولــه ،حاکــم فــارس ،و
عملـهی بیلــدار و کلنـگزن (حســینی فســایی .)785 :در جشــنی که
در همــان روز بــه ایــن مناســبت برپــا میگــردد بــا تمثــال (شــبیه،
پرتــره) ناصرالدیــن شــاه همچــون خــود شــاه رفتــار میشــود ،گویــی
شــاه در آنجــا حاضــر اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه «در آن روز تمامی
بــزرگان وارد خیمههــا گشــته بــه آییــن حضــور پادشــاهان رفتــار
نمــوده  ...هــر نفــری وجــه نقــدی به عنــوان پیشــکش تقدیــم حضور
مبــارک تمثالــی نمــوده ،ســرهای خاضــع و گردنهــای خاشــع بــه
خــاک کریــاس بــارگاه مالیدنــد ( »...همــان.)786 :
ایــن تعظیــم و تکریــم تصویرپــردازی بــه عنــوان جایگزیــن شــخص
شــاه در مراســم و موقعیتهــای آیینــی در خــال قــرن نوزدهــم و
اوایــل قــرن بیســتم ادامــه پیــدا کــرد( .)42 :1999 ,Dibaدر چنیــن
مراســم و موقعیتهایــی ،عکــس بــه تدریــج جــای نقاشــی را بــه
عنــوان شــیئی کــه صاحــب تصویــر را حاضــر میســاخت و قــدرت
و نفــوذ او را اعمــال و مطالب ـهی تکریــم و احتــرام میکــرد گرفــت.
بــرای مثــال ،دیبــا از عکســی یــاد میکنــد کــه علیالظاهــر در ســال
 1285شمســی ،یعنــی ســال تاجگــذاری محمدعلــی شــاه و حــدود
دو ســال قبــل از بــه تــوپ بســتن مجلــس ،انداختــه شــده و انبــوه

تصویــر  .3حمــل پرتــرهی محمدعلــی شــاه بــه مجلــس ،عــکاس
ناشــناس 1285 ،ه .ش.
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جمعیــت را در حــال حمــل یــا تماشــای حمــل پرتــرة محمدعلــی
شــاه بــه مجلــس بــه تصویــر میکشــد (تصویــر «. )3ایــن عکــس
بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه ســنت بهرهگیــری از تصویرپــردازی
بــه منظــور حاضــر و رؤیتپذیــر ســاختن شــاه غایــب در مراســم و
آیینهــا همچنــان برقــرار بــوده اســت» (همــان) (.)2

تأثیــرات متقابــل مدیومهــای بازنمایــی تصویــری
در عهــد قاجــار:

اغلــب پژوهشــگران ،چــه خارجــی و چــه ایرانــی ،دیدگاهــی مبتنــی
بــر زوال ،نســبت بــه هنــر عهــد قاجــار دارنــد؛ امــا در ســالهای اخیــر
توجــه خاصــی بــه هنــر عهــد قاجــار مبــذول شــده کــه دیدگاهــی
متعادلتــر نســبت بــه تأثیــر مواجهــة هنرمنــدان عهــد قاجار بــا غرب
و تأثیــر ایــن مواجهــه بــر شــیوة کارشــان میطلبــد .ایــن دیــدگاه
مبتنــی بــر زوال ،کــه معــدود پژوهشــگرانی چــون دیوید راکســبرا آن
را مــورد نقــد قــرار میدهنــد ،در بــاب رابطــة عکاســی و نقاشــی پــس
از ورود و رواج عکاســی در ایــران نیــز قایــل بــه تقلیــد صــرف نقاشــان
از عکــس اســت .برخــی دیگــر از پژوهشــگران ،ماننــد علــی بهــداد

تصویــر  .4جلــد الکــی دیــوان منوچهــری دامغانــی بــا عکســی
از دوســتمحمدخان معیرالممالــک 1255-1257 ،ه .ش.
()88 Bonhams, London, Islamic & Indian Art, lot

کــه بــه بخشــی از نظــرات او پرداختیــم ،قائــل بــه تقلیــد هنرمنــدان
ـی دیگــریِ شــرقی
ـتی غربیــان در بازنمایـ ِ
ایرانــی از دیــدگاه اُرینتالیسـ ِ
هســتند( .)3معــدود پژوهشــگرانی چــون دیویــد راکســبرا برآننــد که
هــر دو دیــدگاه از پنداشــت وقــوع نوعی گسســتگی یا گســیختگی در
قــرن نوزدهــم در هنــر ایــران و دگرگونــی بزرگــی در ســنت و اســلوب
هنــری ناشــی میشــوند کــه نتیجــة دسترســی بیشــتر بــه هنــر،
فرهنــگ بصــری ،کاالهــا و تکنولــوژی اروپــا بــوده اســت .راکســبرا بــر
ایــن عقیــده اســت کــه ایــن دو دیــدگاه (دیــدگاه مبتنــی بــر زوال و
دیــدگاه ارینتالیســتی) را میتــوان بــا مطالعــة دقیــق طیفی وســیع از
مــواد بصــری ،از اشــیا خلــق شــده تحــت حمایــت نهادهــای ممتــاز و
حامیــان دربــاری گرفتــه تــا اشــیای خلقشــده در بــازار کــه عمــوم،
آنهــا را میخریدنــد تعدیــل نمــود« .ایــن اشــیا در تالقیهــای
بســیار پیچیــده میــان مدیومهــا و نیــز در «از نــو رســانده شدنشــان
ـی مدیومــی دیگــر « بــه چشــم میخورنــد» (,Roxburgh
بــه میانجـ ِ
 . )109 :2017مثالهــای تصاویــری کــه در مدیومــی شــکل گرفتــه
و در مدیومــی دیگــر مــورد تقلیــد واقــع شــدهاند در دورهی قاجــار
بســیار اســت؛ مثـ ً
ا اســتفاده از عکــس ،در جایــگاه نقاشــی ،در تزیین
قلمدانهــا و افتتــاح کتابهایــی چــون دیــوان شــاعران .تصویــر 4
عکســی اســت از دوسـتمحمدخان معیرالممالــک در ابتــدای دیــوان
اشــعار منوچهــری دامغانــی کــه به زعــم راکســبرا «کیفیت انکســاری
جــای رنگــی کــه بــه عکــس اعمــال شــده بــه آن جلــوهای نقاشــانه
میبخشــد» و نکتــهی دیگــر آنکــه «ترکیببندیهــای تــوأم بــا
ژســت و بــه شــدت کنترلشــدهی عکاســی اســتودیویی مقلـ ِد ُعــرفِ
ـی رنــگ روغــن بودنــد» (همــان.)110 :
نقاشـ ِ
راکســبرا نمونههــای متعــددی از ایــن تالقیهــا و رفتوآمدهــای
خالقانــه میــان مدیومهــای نقاشــی ،عکاســی و چــاپ ســنگی را مثال
میزنــد .بــه زعــم او در دورهی قاجــار« ،هنرمنــدان کمابیــش شــیوة
کار خــود را کمافیالســابق ادامــه دادنــد ،یعنــی ماننــد زمانــی کــه
هنــوز در معــرض جدیدتریــن تکنولوژیهــای تصویــر کــه در اروپــا
ـج
متولــد شــده بــود قــرار نگرفتــه بودنــد .دگرگونــی اصلــی در نتایـ ِ
ـناختی ایــن تبادلهــا حیــن گذرشــان از مدیومــی
ـاص زیباییشـ
خـ ِ
ِ
بــه مدیــو ِم دیگــر بــود».
ایــن بــود مقدم ـهای بــر رابطــة پیچیــده و درهمتنیــدهی عکاســی
و نقاشــی در دورهی قاجــار .ابتــدا بــا تکیــه بــر نظــرات لیــا دیبــا
و علــی بهــداد بــه بررســی نقــش تصویــر نقاشــانه و عکاســانه در
نمایــش و تحکیــم قــدرت دودمــان قاجــار پرداختیــم .انتقــال ظرفیت
تأثیرگــذاری بــر مخاطــب ،بــا نمایــش شــاه و نســبت دادن قــدرت به
او ،از نقاشــی بــه عکاســی بــا رواج عکاســی در ایــران از خــال پژوهش
ایــن دو محقــق بررســی شــد .ســپس دیدیــم کــه چگونــه کارکــرد
آیینــی نقاشــی ،کــه آن نیــز در خدمــت نمایــش قــدرت شــاهانه
ـران قــرن نوزدهــم بــه عکــس منتقــل شــد و در نهایــت بــا
بــود ،در ایـ ِ
مطالعــة نظــرات راکســبرا ،بــه ارتباطــی پیچیدهتــر میــان نقاشــی و
عکاســی بــه عنــوان دو مدیــو ِم مــادیِ بازنمایــی رســیدیم؛ امــا بــرای
رســیدن بــه فهمــی دقیقتــر از رابطــة عکاســی و نقاشــی در عهــد
قاجــار ،همچنــان بــه پژوهشــی گســتردهتر دربــارهی مدیومهــای
دیگــر بازنمایــی بصــری (مثــل چــاپ ســنگی) و همچنیــن اشــیای
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دیگــری کــه نقاشــی و عکاســی در شــکلگیری آنها ســهم داشــتند
(ماننــد قلمدانهــا) نیــاز اســت.
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