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چکیده :
ــة   ــه مطالع ــین، ب ــای پیش ــری از پژوهش ه ــا بهره گی ــه، ب ــن مقال ای
اجمالــی رابطــة عکاســی و نقاشــی در دورة قاجــار بــر مبنــای 
ــث  ــتا، دو بح ــن راس ــردازد. در ای ــون می پ ــان گوناگ ــرات محقق نظ
ــه عنــوان  اصلــی مطــرح می شــود: اول  رابطــة عکاســی و نقاشــی ب
مدیوم هــای نمایــش قــدرت و تحکیــم آن، کــه در ذیــل ایــن بحــث 
ــه کارکــرد آیینــِی تصاویــر در ایــران قــرن نوزدهــم نیــز خواهیــم  ب
پرداخــت. ســپس تأثیــرات متقابــل عکاســی و نقاشــی و مدیوم هــای 
دیگــر بازنمایــی تصویــری )مثــل چــاپ ســنگی( بــه واســطة مواجهة 
ــرب.  ــِری غ ــای تصوی ــا تکنولوژی ه ــان ب ــِر ایرانی ــتر و عمیق ت بیش
بحــث اول، جایگزیــن شــدن عکاســی بــه جــای نقاشــی بــه عنــوان 
ــرد،  ــش می گی ــدرت را در پی ــاختن ق ــر س ــی رؤیت پذی ــوم اصل مدی
ــی  ــه عکاس ــی ب ــای نقاش ــی خصیصه ه ــه ی آن برخ ــه در نتیج ک
منتقــل می گــردد. بحــث دوم، بــا تأکیــد بــر نیــاز متعــادل ســاختِن 
دیــدگاهِ مبتنــی بــر زوال و دیــدگاه اُرینتالیســتی بــه هنــر ایــران در 
ــِف  ــای مختل ــای مدیوم ه ــه تالقی ه ــال، ب ــه اجم ــار، ب ــد قاج عه

ــردازد.  ــد می پ ــن عه ــردازی در ای تصویر پ

مقدمه:
فرصت الدولــة شــیرازی در زندگی نامــة خودنویــس اش، کــه بــه 
عنــوان مقدمــه ای بــر چــاپ دیوانــش در بمبئــی آن را نگاشــته بــوده، 
 :Afshar( .ــام بــرده اســت از عکاســی بــه عنــوان »یکــی از علــوم« ن
ــل  ــا اوای ــری ی ــم هج ــده ی چهارده ــاز س ــس، در آغ 272-273( پ
قــرن بیســتم، عکاســی در نظــر برخــی همچنــان یــک علم محســوب 
ــتی  ــی دس ــه در نقاش ــه ک ــوِد فرصت الدول ــا خ ــت؛ ام ــده اس می ش

داشــته از زمــان اقامتــش در تهــران نقــل می کنــد کــه: »بــاری در ایام 
توقــف در تهــران »عبــداهلل میــرزای قاجــار عکاس باشــی« مــرا گفــت 
کســی کــه نقاشــی باعــال درجــه تکمیــل کــرده باشــد، خــوب اســت 
عکاســی هــم بدانــد. اصــرار در ایــن صنعــت نمــود و صنعت عکاســیم 

آموخــت« )1( .
در بســیاری از پژوهش هــای 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 
ــه ایــران، او در کتــاب المآثــر و اآلثــار خــود  پــس از ورود عکاســی ب
ــه عکــس  ــی ک ــی نقاشــی« می نویســد: »از وقت ــوان »ترق ــل عن ذی
ظهــور یافتــه بــه صنعــت تصویر خدمتــی خطیر کــرده، دورنماســازی 
ــون  ــردن قان ــه کار ب ــن و ب ــایه و روش ــودن س ــی و وانم و شبیه کش
ــت و  ــه از عکــس تأصــل یاف ــن هم ــن ف ــکات ای تناســب و ســایر ن

تکمیــل پذیرفــت« )اعتمادالســلطنه، 1374: 168(.
ــردی  ــخصِی ف ــه ی ش ــاره ی تجرب ــی درب ــول، یک ــل ق ــن دو نق ای
فرهیختــه چــون فرصــت شــیرازی و دیگــری نظــر اعتمادالســلطنه، 
یکــی از مهم تریــن رجــال عصــر ناصــری، اهمیــت رابطــه ی نقاشــی 
و عکاســی را بــه عنــوان مدیوم هــای اصلــی تصویر پــردازی در عصــر 
قاجــار روشــن می ســازد. متــن پیــِش رو، بــر دیدگاه هــای موجــود در 
بــاب رابطــة ایــن دو مدیــوم در ایــراِن قــرن نوزدهــم مــروری می کند. 
لیــال دیبــا در ارزیابــی خــود از عکاســی قاجــار و رابطــه ی آن بــا هنــر 
ایــران، تاریخچــه ای از مطالعــات دربــارة عکاســی ایرانی ارائــه می دهد. 
در نتیجــة گســترش فراگیــر و بین المللــی تحقیــق و تفحــص در باب 
تاریــخ عکاســی از اواخــر دهــه ی هفتــاد میــالدی، توجــه مورخیــن و 
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متخصصیــن هنــر بــه شــدت بــه عکس هایــی معطــوف شــد کــه از 
ایــراِن قــرن نوزدهــم بــه جــا مانــده بــود. پژوهشــگران غربــی بیشــتر 
بــه کار عکاســان اروپایــی در ایــران و مســائل مرتبــط بــا اُرینتالیســم 
توجــه داشــتند. پژوهشــگران ایرانــی، کــه مشــتاق ثبــت و مســتند 
ــع  ــه ی مناب ــر پای ــد، شــواهدی ب ــی بودن ســاختن کار عکاســان بوم
ــار  تاریخــی غنــی دوره ی قاجــار و مجموعــه آلبوم هــای عکــس درب
قاجــار کــه در تهــران در کاخ گلســتان محفــوظ بــود ارائــه کردنــد، 
کــه پژوهشــگران غیر ایرانــی یــا بــه ایــن منابــع نپرداختــه بودنــد یــا 
بــه آن هــا دسترســی نداشــتند. )Diba, 2013: 85( پذیرفتــه شــدن 
پرشــور عکاســی در ایــران دوره ی قاجــار، به ویــژه در عهــد ناصرالدین 
شــاه )1275-1227 ه.ش.(، بــه خوبــی مســتند شــده اســت. پذیــرش 
ایــن اختــراع یــا ابــداع نویــن، انعــکاس پیشــرفت هایی در اروپــا بــود 
ــار، حامــِی  ــران، درب ــا تفاوت هایــی جــدی و چشــمگیر: در ای ــی ب ول
ــورژوازی حامــی اصلــی  ــود )برخــالف اروپــا کــه ب اصلــِی عکاســی ب
ــر  ــران ب ــی در ای ــِت عکاس ــه محبوبی ــر این ک ــود( و دیگ ــی ب عکاس
ســنِت درازمــدِت فرهنــگ بصــری ایرانــی اســتوار بــود )برخــالف اروپا 
کــه محبوبیــت عکاســی بــر یــک فرهنــگ چــاپ از پیــش موجــود 

مبتنــی بــود( )همــان(.

رابطــه ی نقاشــی و عکاســی بــه عنــوان مدیوم های 
ــش قدرت: نمای

ــتفادة  ــاه در اس ــم فتحعلی ش ــه ش ــود ب ــث خ ــه ی بح ــا در ادام دیب
ــرای نمایــش قــدرت اشــاره  می کنــد.  ــِر نقاشــانه ب سیاســی از تصوی
محمــد  شــاه، پســر فتحعلــی شــاه، بــه ایــن قابلیــت سیاســی تصاویر 
چنــدان توجــه نداشــت؛ امــا نــوه ی فتحعلــی شــاه، یعنــی ناصرالدیــن 
ــرای  ــری، ب ــردازی بص ــنتی تِر تصویر پ ــای س ــار فرم ه ــاه، در کن ش
ســاخت تصویــری از شــاه )یعنــی خــودش( از عکاســی بــه شــیوه ای 
بهــره گرفــت کــه بــا شــیوة بهره گیــرِی فتحعلــی شــاه از نقاشــی های 
ــه ی  ــرای ارائ ــی ب ــاد واقع ــنگ در ابع ــده کاری روی س ــره و کن پرت
تصویــر سیاســِی خــودش مشــابه بــود )ibid: 86(. امــا آن چــه کمتــر 
مــورد توجــه واقــع شــده، محبوبیــت عکاســی بــه عنــوان میانبــری 
بــه نقاشــِی مبتنــی بــر پرســپکتیو و پرتره نــگارِی رئالیســتی اســت. 
نقاشــی ایرانــی بــه طــور معمــول تزیینــی، چکیده نگارانــه، و تجریدی 
انگاشــته می شــود. ولــی دســت کم از اواخــر ســدة پانزدهــم میــالدی 
ــه  )اواخــر قــرن دهــم هجــری( برخــی نقاشــان در پــِی دســتیابی ب
فرمــی بومــی از رئالیســم – بــه ویــژه در حیطــه ی پرتــره – بودنــد. 
ــن  ــن، مدرن تری ــه دوربی ــتند ک ــاور داش ــان ب ــا، ایرانی ــم دیب ــه زع ب
وســیلة نهایــی بــرای رســیدن بــه آن رئالیســم کاملــی خواهــد بــود 

. )86 :ibid(ــد ــی اش بودن ــا در پ ــه مدت ه ک
ــالمی  ــات اس ــی در مطالع ــت نقاش ــتم اهمی ــرن بیس ــدای ق از ابت
ــه کــرات مــورد پژوهــش واقــع شــده، امــا از نظــر دیبــا،  و ایرانــی ب
ایــن پژوهش هــا تأثیــر اندکــی بــر گفتمــان رایــج دربــارة نقاشــی و 
 :1999 ,Diba( تصویر پــردازی ایرانــِی دوره هــای متأخــر داشــته اســت
31(. غفلــت از اهمیــت نقاشــی دالیــل متعــددی دارد کــه بــه زعــم 
ــاپ  ــد ، چ ــس آرنول ــی از تام ــاالً کتاب ــان احتم ــا، مهم ترین ش دیب

ــا عنــوان نقاشــی در اســالم  اســت.آرنولد، در ایــن کتــاب،  1928، ب
چنــان قدرتمنــد بــه نفــع نشــان دادن منــع هرگونــه تصویر پــردازی 
ــرای  در فرهنــگ اســالمی اســتدالل کــرده کــه اعتبــار بحــث وی ب
ــم  ــه رغ ــر ب ــای متأخ ــِی دوره ه ــی ایران ــی نقاش ــه و بررس مطالع
اســتثناهای متعــددی کــه در پــِی آن ارائــه شــد به نــدرت زیر ســؤال 

رفتــه اســت )همــان(. 
دلیــل مهــم دیگــری کــه دیبــا بــرای بــرای غفلــت از اهمیت نقاشــی 
برمی شــمارد، تخریــب وســیع ابنیــه ی تاریخــی مزیــن به نقاشــی های 
دیــواری اســت، کــه باعــث شــده عمــدة پژوهشــگران شــواهد موجود 
ــنت  ــع س ــه نف ــی را ب ــاس طبیع ــان در مقی ــردازی انس از تصویر پ
ــدون شــده و در  ــه طــور گســترده مســتند و م ــه ب ــگاری ک کتاب ن
 دســترس تر اســت، نادیــده بگیرنــد. نتیجتــاً مطالعــة نقاشــی ایرانــی 
و پژوهــش دربــاره ی آن بــا مطالعــه و پژوهــش در بــاب »مینیاتــور«  
معــادل انگاشــته شــد. ایــن مینیاتورهــا، کــه بــه آســانی قابــل حمــل 
بودنــد و غالبــاً منبــع، تاریــخ و مــکان نقاشــِی آن هــا مشــخص بــود، 
شــالودة مطالعــات و پژوهش هــای غربــی در بــاب نقاشــی ایرانــی را 
بنیــان گذاشــتند و بــه ایــن ترتیــب، بــه جــای پرســش های مربــوط 
ــه محتــوا و پیــام، مســائلی چــون رده بنــدی و دســته بندی مــورد  ب

تأکیــد واقــع شــد )همــان(. 
ــدا  ــمارد، ج ــت برمی ش ــن غفل ــرای ای ــا ب ــه دیب ــری ک ــل دیگ دلی
شــدن نقاشــی های دیــواری از بافــت اصلــِی خــود در معمــاری اســت 
کــه میــراث عالقــة شــدید غربــی بــه گــردآوری و تشــکیل مجموعــه 
ــا و  ــا، گالری ه ــون در بازار ه ــی ها اکن ــن نقاش ــیاری از ای ــت. بس اس
ــن اســت  ــا ای ــه هســتند. پرســش دیب ــرب و خاور میان ــای غ موزه ه
ــه و  ــد خــارج از زمین ــه می توان ــار چگون ــن آث ــردازِی ای ــه تصویر پ ک
بافــت اصلــی  کــه بــه آن تعلــق داشــته اند، همــان قــدرت و نفــوذ را 
القــا کنــد؟ پیشــنهاد او بــرای بازاندیشــِی ایــن ســؤال مهــم، تعریف و 
به کار گیــرِی مجــدد برخــی اصطالحــات اســت. به کار گیــری کلمــه ی 
ــوم  ــا مرس ــان پیشــینیان م ــه در می ــه ای ک ــی کلم ــر«، یعن »تصوی
بــوده، و یــا کلمــه ی »بازنمایــی« حیطــه ی پژوهــش مــا را وســیع تر 

ــان(. ــد )هم می کن
ــرای  ــی« ب ــه از »بازنمای ــردازد ک ــه شــیوه هایی می پ ــا ســپس ب دیب
تحکیــم قــدرت دودمــان قاجــار طــِی دوران حکومــت آغا محمدخــان 
و جانشــین او، فتحعلــی شــاه، بهــره گرفتــه شــده اســت. چرخه هــای 
چند تصویــری )مثــالً در کاخ ســلیمانیه( و ترکیب بندی هــای یادمانــِی 
یــک یــا دو قســمتی از نظــر درونمایــه )در باغ نگارســتان( دو شــیوه ی 
اصلــی کار تزیینــی در ایــن دوره انــد )همــان: 37( نمونــه ی آن اجــرای 
ــالم در  ــم س ــاه در مراس ــد از ش ــزرگ  تمام ق ــی ب ــای نقاش چرخه ه
کنــار پســران و درباریــاِن وی اســت، کــه بســیاری از ایــن نقاشــی ها 
اکنــون بافــت یــا زمینــة اصلــِی خــود را در کنــار نقاشــی های دیگــِر 
ــت  ــت داده اس ــه آن از دس ــوط ب ــارِی مرب ــای معم ــه در فض چرخ

)تصویــر 1(.
کاخ ســلیمانیه تنهــا کاخــی اســت کــه چرخه هــای نقاشــی دیــوارِی 
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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ایــن نکتــه تقویــت می شــود کــه بازدید کننــدگان خارجــِی متعــددی 
در کاخ ســلیمانیه اســکان داده می شــدند یــا بــرای دیــدن و تحســین 
ایــن چرخــة نقاشــی بــه ایــن کاخ بــرده می شــدند)همان: 39(. دییــا 
اجــرای ایــن نقاشــی ها را، در کنــار شــیوه های دیگــر تصویر پــردازی 
چــون حجــارِی تصویــر شــاه در نقــاط گوناگــون ایــران، در راســتای 
ــک  ــرِی ی ــوان بخــش هن ــه عن ــردازی بصــری ب اســتفاده از تصویر پ
ــد  ــی و پروپاگان ــای فرهنگ ــوای احی ــگ و هم ن ــِی هماهن ــط مش خ
ــا گذشــته ی  ــر انگاشــتن شــاهان قاجــار ب ــه منظــور براب سیاســی ب

ــد.  ــران می بین شــکوهمند ای
 

در بــاب عکاســِی دوره ی قاجــار، علــی بهــداد نخســتین عکس هــای 
ــدن و  ــه گنجان ــه ب ــد ک ــتی می دان ــزاری اُرینتالیس ــن دوره را اب ای
محــاط کــردن ایــران در مناســبات اســتعماری قــدرت کمــک کــرد. 
او همچنیــن عکــس را وســیله ای کارآمــد بــرای شــاه ایــران می دانــد 
تــا بــه واســطة آن قــدرت خــود را درون ایــران مســتحکم کنــد. بهداد 
بحــث خــود را بــر نقاشــی ای کــه نقــاش آن نامعلــوم اســت اســتوار 
می کنــد )تصویــر 2(. در ایــن نقاشــی، عکاســی ناشــناس را در حــال 
ــک  ــرای ی ــاه ب ــم. ش ــاه می بینی ــن ش ــن از ناصرالدی ــس انداخت عک
پرتــرة عکاســانه، رو بــه عــکاس ژســت گرفتــه اســت و او را بــه عنــوان 
شــخصیتی چنــان نافــذ می بینیــم کــه هنرمنــدان دربــار همزمــان از 
او عکاســی و نقاشــی می کردنــد. بهــداد ایــن نقاشــی را یــک »تصویــر 
ــه  ــد کــه ب ــدرت شــاه، می خوانَ ــر شــکوه ق ــز ب ســلطنتی «، متمرک
طــور نمادیــن در کســوت گران قیمــت، ژســت شــاهانه و تکنولــوژی  
ــن  ــاه در ای ــت. ش ــده اس ــی ش ــد بازنمای ــی می کن ــه او را همراه ک
ــی، یعنــی عکاســی، اســت  ــرم بازنمای ــن ف نقاشــی ســوژة جدید تری

 . )141 :2001 ,Behdad(

ــی  ــن نقاش ــِر ای ــف دقیق ت ــه توصی ــود ب ــث خ ــة بح ــداد در ادام به
می پــردازد. از نظــر او، آن چــه ایــن تصویــِر نــه چنــدان معــروف و چــه 
بســا فاقــد اهمیــت زیبایی شــناختی را شــاخص می کنــد، قــدرِت آن 
در تبییــن دگرگونــی بازنمایــی از نقاشــی بــه عکاســی در ایــراِن قــرن 
نوزدهــم اســت. در ایــن نقاشــی، گرچــه عــکاس دربــار – زانــو زده در 
پشــت پــرده – یــک جایــگاه حاشــیه ای 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 می یابــد و مداخلــة نمادیــن عــکاس در فضــا 
و اثــر نقــاش نشــانگِر برتــری عکاســی بــر نقاشــی در نیمــه ی قــرن 
نوزدهــم در ایــران اســت. بــه عبــارت دیگــر، دوربیــن به طــور نمادین 
ــن شــاه  ــن نکتــه اســت کــه در طــول ســلطنت ناصرالدی ــادآور ای ی
عکاســی بــه قدرتمندتریــن وســیلة بازنمایــی در ایــران تبدیــل شــد 
)قــدرِت تصویــر عکاســانه بــه تصویــر قــدرت دودمانــی بــدل شــد( 

)همــان: 141-142(.
ــب و  ــوِم غال ــه مدی ــاد بهــداد، در عهــد ناصــری عکاســی ب ــه اعتق ب
مســلط بازنمایــی هنــری در ایــران تبدیــل می شــود. همان طــور 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 پرتره نــگاری را پایه گذاشــت؛ 
ولــی ناصرالدیــن شــاه بــا فراهــم آوردن وســایل و شــرایط مــورد نیــاز 
ــی  ــه فتحعل ــری را ک ــران آن ســنت هن ــرای رشــد عکاســی در ای ب
شــاه پــرورش داده بــود برانداخــت. البتــه بهــداد تأکیــد می کنــد کــه 
منظــورش از متذکــر شــدن ایــن تغییــر و دگرگونــِی بازنمایــی هنری 
از نقاشــِی پرتــره بــه عکاســی حــذف کامــل نقاشــی در عهــد ناصــری 
نیســت و منظــور ایــن نیســت کــه عکاســی ســوژه های کامــالً جدیــد 
یــا دغدغه هــای فرمــی و ارزش هــای زیبایی شــناختی را معرفــی کــرد 

تصویــر 1. تاجگــذاری فتحعلــی شــاه، میــرزا بابــا، 1213 ه. ق.، حــدود 
290×500 ســانتیمتر، مجموعــه ی خصوصی

ــناس،  ــاش ناش ــن، نق ــر دوربی ــاه در براب ــن ش ــر 2. ناصرالدی تصوی
حــدود 1229-1228 ه. ش.، آبرنــگ، 44×18 ســانتیمتر، مجموعــه ی 

ــی ذکاء خصوصــی یحی
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کــه پیشــتر ناشــناخته بودنــد، بلکــه منظور این اســت که یــک تحول 
زیبایی شــناختِی کلــی در چگونگــی بازنمایــی شــرق توســط غــرب و 
نیــز توســط خــود شــرق پدیــد آمــد. »ایــن تحــوِل زیبایی شــناختی 
بــه رغــم قواعــد و تکنیک هــای جدیــد آن بــه طــور مــداوم و مســتمر 
بــه ســوژه ها، آگاهــی زیبایی شــناختی، حساســیت های فرمــِی 
نقاشــی یعنــی وجه و شــیوه ی پیشــین بازنمایــی هنری بازمی گشــت 
ــه  ــز ک ــه نی ــن نکت ــان: 142(. ای ــرد « )هم ــرار می ک ــا را تک و آن ه
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 عکاســانه ی شــرق را بــه طــور گســترده 
وامــدار آثــار نقاشــی هنرمنــدان اُرینتالیســتی چــون دالکــروا ،  اَنگر  و 

ــد )همــان(. ــون ژروم  می دان ژان لئ
ــانه در  ــانه و عکاس ــر نقاش ــی تصاوی ــرد آیین کارک

ــار : ــد قاج عه
اکنــون کــه تــا حــدی به بحث هــای مطــرح در بــاب تصویر ســلطنتی 
و نقــش آن در تحکیــم قــدرت سلســلة قاجــار و وضعیــت عکاســی 
ــة دیگــری از  ــه ســراغ جنب ــم، ب ــدان پرداختی ــن می و نقاشــی در ای
کارکــرد تصاویــِر نقاشــانه، و در ادامــه ی آن عکاســانه، می رویــم کــه 
دیبــا بــه آن پرداختــه اســت: نقــش باورهــا و آیین هــای ریشــه دار، در 
بهره گیــرِی نوآورانــة شــاهان قاجــار از تصویر پــردازی بصــری. بررســی 
باورهــای خرافــی رایــج دربــاره ی قــدرت تصاویــر در ایراِن عهــد قاجار 
ــه  ــردازی ب ــناختِی تصویرپ ــی، روان ش ــت احساس ــرای درک اهمی ب
انــدازة طبیعــی در ایــن دوره ضــروری اســت )Diba, 1999: 41(. دیبا 
بــر ایــن بــاور اســت کــه توجــه پژوهشــگرانه به معانــی تصاویــر تحت 
ــه  تأثیــر ایــن ادراک کــه فرهنــگ ایرانــی بســیار فرهیختــه و ادیبان
ــِی  ــاخت های روای ــش س ــی و پژوه ــع بررس ــه نف ــوده و ب ــت ب اس
ــر  ــگران هن ــت. پژوهش ــده اس ــرکوب ش ــری س ــای نگارگ کتاب ه
اســالمی عمومــاً از بررســی ایــن مســئله بــه خاطــر حســاس بــودن 
آن رویگــردان بوده انــد و تمایلــی بــه اقــرار بــه وجــود کرد و کار هــای 
آیینــِی مرتبــط بــا تصاویــر نداشــتند)همان: 41-42(. در شــرح ایــن 
جنبــة آیینــِی کارکــرد تصاویــر، دیبــا به گنجانــدن تصاویر ســلطنتی 
در مراســم و فضاهــای دربــار و نیــز فرهنــگ عامــه در طــول حکومــت 
ــر در طــول حکومــت جانشــینان  ــزان کمت ــه می ــی شــاه و ب فتحعل
ــاب  ــوم  در کت ــان مالک ــر ج ــی ِس ــه بازگوی ــد و ب ــاره می کن وی اش
ــران « )چــاپ 1815(، از خاطــره اش  ــخ ای ــدی خــودش، »تاری دوجل
مبنــی بــر این کــه چطــور نقاشــی پرتــره ی فتحعلــی شــاه کــه بــرای 
حاکــم ســند فرســتاده شــده بــود بــا همــان حرمــت و تکریمــی در 
ــور  ــال عب ــاه در ح ــود ش ــی خ ــه گوی ــد ک ــل می ش ــا حم خیابان ه
بــود، بــه رغــم این کــه پرتــره درون جعبــه بــوده و حتــی قابــل دیــدن 
نبــوده اســت. مالکــوم می گویــد 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 

مالحظــه ای در برابــر آن کرنــش کردند)همــان: 42(.
نمونــة دیگــری از چنیــن احتــرام آیینــی بــه تصویــر در حیرت نامــه ی 

ابوالحســن خــان ایلچــی، ســفیر کبیــر فتحعلــی شــاه در لنــدن، آمده 
ــی  ــد فتحعل ــرة تمام ق ــی پرت ــا نقاش ــه ب ــز در مواجه ــت. وی نی اس
ــدن  ــرقی در لن ــد ش ــِی هن ــاالر کمپان ــة ت ــل کتابخان ــاه در مدخ ش
ــی و  ــان ایلچ ــن خ ــار ابوالحس ــا رفت ــد. دیب ــی می کن ــم غرای تعظی
ــا  ــکار ب ــاوت آش ــاه را دارای تف ــر ش ــال تصاوی ــان در قب ــایر ایرانی س
ــرا  ــد، چ ــم می دان ــرن نوزده ــان ق ــناختی اروپایی ــرد زیبایی ش رویک
کــه اهمیــِت شــمایلِی تصویر پــردازی مدت هــا بــود در اروپــا از میــان 

رفتــه بــود )همــان(.
دیبــا نمونــه ی بســیار مهــم دیگــِر اســتفاده ی آیینــی از تصویــر را از 
فارســنامه ی ناصــری بــه قلــم حــاج میــرزا حســن حســینی فســایی 
نقــل می کنــد: واقعــه ی آوردن آب چشــمه ی شــش پیر در نزدیکــی 
ــش  ــه کوش ــی ب ــوروز 1227 شمس ــد ن ــیراز در عی ــه ش ــپیدان ب س
ــان و  ــا و کاریزکن ــتادان بن ــِت اس ــارس، و هم ــم ف ــه، حاک نظام الدول
عملــه ی بیلــدار و کلنــگ زن )حســینی فســایی: 785(. در جشــنی که 
در همــان روز بــه ایــن مناســبت برپــا می گــردد بــا تمثــال )شــبیه، 
پرتــره( ناصرالدیــن شــاه همچــون خــود شــاه رفتــار می شــود، گویــی 
شــاه در آن جــا حاضــر اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه »در آن روز تمامی 
ــار  ــن حضــور پادشــاهان رفت ــه آیی ــا گشــته ب ــزرگان وارد خیمه ه ب
نمــوده ... هــر نفــری وجــه نقــدی به عنــوان پیشــکش تقدیــم حضور 
مبــارک تمثالــی نمــوده، ســرهای خاضــع و گردن هــای خاشــع بــه 

خــاک کریــاس بــارگاه مالیدنــد ...« )همــان: 786(.
ایــن تعظیــم و تکریــم تصویر پــردازی بــه عنــوان جایگزیــن شــخص 
ــرن نوزدهــم و  شــاه در مراســم و موقعیت هــای آیینــی در خــالل ق
اوایــل قــرن بیســتم ادامــه پیــدا کــرد)Diba, 1999: 42(.  در چنیــن 
ــه  ــی را ب ــای نقاش ــج ج ــه تدری ــس ب ــی، عک ــم و موقعیت های مراس
عنــوان شــیئی کــه صاحــب تصویــر را حاضــر می ســاخت و قــدرت 
و نفــوذ او را اعمــال و مطالبــه ی تکریــم و احتــرام می کــرد گرفــت. 

 
بــرای مثــال، دیبــا از عکســی یــاد می کنــد کــه علی الظاهــر در ســال 
1285 شمســی، یعنــی ســال تاجگــذاری محمدعلــی شــاه و حــدود 
دو ســال قبــل از بــه تــوپ بســتن مجلــس، انداختــه شــده و انبــوه 

ــکاس  ــس، ع ــه مجل ــاه ب ــی ش ــره ی محمدعل ــر 3. حمــل پرت تصوی
ناشــناس، 1285 ه. ش.
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جمعیــت را در حــال حمــل یــا تماشــای حمــل پرتــرة محمدعلــی 
ــن عکــس  ــر 3( .»ای ــر می کشــد )تصوی ــه تصوی ــه مجلــس ب شــاه ب
بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه ســنت بهره گیــری از تصویرپــردازی 
بــه منظــور حاضــر و رؤیت پذیــر ســاختن شــاه غایــب در مراســم و 

ــوده اســت« )همــان( )2(. ــرار ب آیین هــا همچنــان برق

تأثیــرات متقابــل مدیوم هــای بازنمایــی تصویــری 
در عهــد قاجــار:

اغلــب پژوهشــگران، چــه خارجــی و چــه ایرانــی، دیدگاهــی مبتنــی 
بــر زوال، نســبت بــه هنــر عهــد قاجــار دارنــد؛ امــا در ســال های اخیــر 
توجــه خاصــی بــه هنــر عهــد قاجــار مبــذول شــده کــه دیدگاهــی 
متعادل تــر نســبت بــه تأثیــر مواجهــة هنرمنــدان عهــد قاجار بــا غرب 
ــدگاه  ــر شــیوة کارشــان می طلبــد. ایــن دی و تأثیــر ایــن مواجهــه ب
مبتنــی بــر زوال، کــه معــدود پژوهشــگرانی چــون دیوید راکســبرا آن 
را مــورد نقــد قــرار می دهنــد، 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 

کــه بــه بخشــی از نظــرات او پرداختیــم، قائــل بــه تقلیــد هنرمنــدان 
ایرانــی از دیــدگاه اُرینتالیســتِی غربیــان در بازنمایــِی دیگــرِی شــرقی 
هســتند)3(. معــدود 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 
ــر،  ــه هن ــه نتیجــة دسترســی بیشــتر ب ــری ناشــی می شــوند ک هن
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 می تــوان بــا مطالعــة دقیــق طیفی وســیع از 
مــواد بصــری، از اشــیا خلــق شــده تحــت حمایــت نهاد هــای ممتــاز و 
حامیــان دربــاری گرفتــه تــا اشــیای خلق شــده در بــازار کــه عمــوم، 
ــای  ــیا در تالقی ه ــن اش ــود. »ای ــل نم ــد تعدی ــا را می خریدن آن ه
بســیار پیچیــده میــان مدیوم هــا و نیــز در »از نــو رســانده شدن شــان 
 ,Roxburgh( »بــه میانجــِی مدیومــی دیگــر »  بــه چشــم می خورنــد
2017: 109( . مثال هــای تصاویــری کــه در مدیومــی شــکل گرفتــه 
ــع شــده اند در دوره ی قاجــار  ــد واق ــورد تقلی و در مدیومــی دیگــر م
بســیار اســت؛ مثــالً اســتفاده از عکــس، در جایــگاه نقاشــی، در تزیین 
ــر 4  ــوان شــاعران. تصوی ــی چــون دی ــاح کتاب های ــا و افتت قلمدان ه
عکســی اســت از دوســت محمدخان معیر الممالــک در ابتــدای دیــوان 
اشــعار منوچهــری دامغانــی کــه به زعــم راکســبرا »کیفیت انکســاری 
جــالی رنگــی کــه بــه عکــس اعمــال شــده بــه آن جلــوه ای نقاشــانه 
ــا  ــوأم ب ــای ت ــه »ترکیب بندی ه ــر آن ک ــه ی دیگ ــد« و نکت می بخش
ژســت و بــه شــدت کنترل شــده ی عکاســی اســتودیویی مقلــِد ُعــرِف 

نقاشــِی رنــگ روغــن بودنــد« )همــان: 110(. 
ــای  ــا و رفت وآمد ه ــن تالقی ه ــددی از ای ــای متع ــبرا نمونه ه راکس
خالقانــه میــان مدیوم هــای نقاشــی، عکاســی و چــاپ ســنگی را مثال 
می زنــد. بــه زعــم او در دوره ی قاجــار، »هنرمنــدان کمابیــش شــیوة 
ــی کــه  ــد، یعنــی ماننــد زمان کار خــود را کمافی الســابق ادامــه دادن
هنــوز در معــرض جدید تریــن تکنولوژی هــای تصویــر کــه در اروپــا 
متولــد شــده بــود قــرار نگرفتــه بودنــد. دگرگونــی اصلــی در نتایــِج 
خــاِص زیبایی شــناختِی ایــن تبادل هــا حیــن گذرشــان از مدیومــی 

بــه مدیــوِم دیگــر بــود«. 
ــده و درهم تنیــده ی عکاســی  ــر رابطــة پیچی ــه ای ب ــود مقدم ــن ب ای
ــا  ــر نظــرات لیــال دیب ــه ب ــا تکی ــدا ب و نقاشــی در دوره ی قاجــار. ابت
ــانه در  ــانه و عکاس ــر نقاش ــش تصوی ــی نق ــه بررس ــداد ب ــی به و عل
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 خــالل پژوهش 
ایــن دو محقــق بررســی شــد. ســپس دیدیــم کــه چگونــه کارکــرد 
ــاهانه  ــدرت ش ــش ق ــت نمای ــز در خدم ــه آن نی ــی، ک ــی نقاش آیین
بــود، در ایــراِن قــرن نوزدهــم بــه عکــس منتقــل شــد و در نهایــت بــا 
مطالعــة نظــرات راکســبرا، بــه ارتباطــی پیچیده تــر میــان نقاشــی و 
عکاســی بــه عنــوان دو مدیــوِم مــادِی بازنمایــی رســیدیم؛  امــا بــرای 
ــه فهمــی دقیق تــر از رابطــة عکاســی و نقاشــی در عهــد  رســیدن ب
ــای  ــاره ی مدیوم ه ــترده تر درب ــی گس ــه پژوهش ــان ب ــار، همچن قاج
دیگــر بازنمایــی بصــری )مثــل چــاپ ســنگی( و همچنیــن اشــیای 

ــی  ــا عکس ــی ب ــری دامغان ــوان منوچه ــی دی ــد الک ــر 4. جل تصوی
ش.  ه.   1255-1257 معیر الممالــک،  دوســت محمد خان  از 

)88  Bonhams, London, Islamic & Indian Art, lot(
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دیگــری کــه نقاشــی و عکاســی در شــکل گیری آن ها ســهم داشــتند 
ــاز اســت.  ــا( نی ــد قلمدان ه )مانن
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