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چكيده
عکاسي، اندکي پس از اروپا، به ايراِن عصر قاجار راه يافت و با وجود آنکه ابتدا در خدمت دربار و ثبت وقايع 
رسمي بود، به تدريج وجهة عمومي و هنري نيز پيدا کرد. اين رسانه در آن زمان براي هنرمنداني که با شيوه هاي 
نوين نقاشي غربي آشنا شده بودند، ابزاري کارآمد در جهت تصويرگري هاي واقعگرايانه و الگويي مناسب براي 
ثبت عين به عين عناصر و جزئيات در نقاشي محسوب مي شد. با اينکه تأثيرات عکاسي را اغلب بر حوزة رنگ 
روغن يا آبرنگ مي دانند، در اين بين ساير رسانه هاي بصري از جمله الکي کاري و قلمدان نگاري هم متأثر از اين 
پديده بوده است. در اين پژوهش که با هدِف شناخِت اثرات عکس و عکاسي بر تحوالت تصويري آثار الکي 
انجام گرفته، سعي شده است به اين سوال ها پاسخ داده شود: ١- دامنة تاثير عکاسي بر هنرهاي بصري و 
چهره نگاري در عصر قاجار تا چه حد بوده؟ و ٢- کيفيت اين اثرگذاري بر آثار الکي، خصوصا قلمدان ها، چگونه 
است؟ در اين نوشتار، روش تحقيق از نوع تاريخي و توصيفي- تحليلي، و شيوة گردآوري اطالعات، کتابخانه اي 
بوده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که عکاسي با تأثير مستقيم بر حيطة تصويرگري و به خصوص 
چهره نگاري، در وهلة نخست بر نقاشي و به موازات آن بر ساير رسانه هاي تصويري عصر قاجار، از جمله 
آثار الکي و علي الخصوص قلمدان ها، ظاهر شده است. قلمدان نگاران و مصوران مصنوعات الکي از عکس به دو 
صورت بهره مي گرفتند: نخست به صورت گرته برداري دقيق و ترسيم عين به عين، و دوم به روش ساده تر و 
مهياتِر چسباندن عکس در زير سطح الک در قالب عکس برگردان. قلمدان هاي چهره پرداز قاجاري اغلب حاوي 
تک چهرة شاهان، رجال، درباريان و صاحب منصبان و زنان بوده اند و در ساختار بصري و ترکيب بندي شان 
اصوال قاب بيضي شکل مرکزي با الگوي غربي و ابعادي بزرگتر از قاب بندهاي مجاور، محل ترسيم پيکرهاي 

واقعگرايانه، آن هم در هيئتي رسمي و با ترکيب عمودي بوده است. 
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مقدمه
با ورود عکاسي به ايران در دوره  قاجار، تحوالت عمده اي 
در  داد.  روي  (تاريخ نگاري)  اطالعات  و  وقايع  ثبت  در 
ارتباطات  برقراري  به واسطه   ايران،  تاريخ  از  برهه  اين 
گسترده با تمدن غرب، رشد بي سابقه اي در ورود دانش و 
فناوري هاي نوين غرب ايجاد شد. هنر اين دوره، در چنين 
شرايطي و تحت تأثير اين جريان ها، عالوه بر روي آوردن 
به مضامين هنري غرب، در برخي مؤلفه ها و متعلقات، از 
جمله مواد و مصالح، تکنيک ها، و عناصر و آرايه ها نيز تا 
حدي زيادي غربي شد که حوزه  نقاشي و تصويرگري 

نمود بارز آن بود. 
در  مستقل  طور  به  گرچه  که  است  رسانه اي  عکاسي، 
قابليت  اين حال به دليل  با  ابداع شد،  جهت خلق تصوير 
ثبت فوري و عيني سوژه ها و رويدادها، بعدها اين امکان 
تأمل  و  دقت  با  تا  کرد  فراهم  ايراني  هنرمندان  براي  را 
بيشتري به ويژگي هاي يک تصوير و گرته برداري و ثبت 
مؤلفه هاي واقعگرايانه – که تا آن زمان کمتر مورد توجه 
و تمايل هنرمندان بود – نايل شوند. اما دامنه  اثرات عکس 
تنها به نقاشي رنگ روغني يا آبرنگ محدود نماند و در 
حوزه هاي گوناگون، باالخص آثار پاپيه ماشه و الک الکل 
که موضوعي بديع تا آن زمان به شمار مي آمد، نمايان شد. 
بر همين اساس، هدف عمده  اين پژوهش واکاوي تأثيرات 
عکاسي و نحوه  تجلي آن بر تصويرگري آثار الکي دوره  
قاجار، به ويژه چهره نگاري بوده و سوال هاي مورد نظر 
بدين قرار است: ۱- دامنه  تاثير عکاسي بر هنرهاي بصري 
و چهره نگاري در عصر قاجار تا چه حد بوده؟ و ۲- کيفيت 
چگونه  قلمدان ها،  الکي، خصوصا  آثار  بر  اثرگذاري  اين 

است؟
يکي از ويژگي هاي شاخص هنرمندان و صنعتگران قاجاري، 
جامع االطراف بودن تخصص هاي هنري شان بود که اين 
مهيا  برايشان  را  به حوزه هاي مختلف  امکان ورود  مهم 
مي کرد. در واقع اکثر نقاشان و نگارگراِن اين دوره دستي 
هم در قلمدان نگاري و نقش پردازي هاي الکي داشته اند. اين 
مسأله، به نوبه  خود، پيوند و مبادله  طرح و نقش را از 
بستري به بستر ديگر، و از يک فضا به فضاي جديد، ميسر 
مي کرد. اين پژوهش از اين جهت که تبادالت و تعامالت 
رسانه هاي بصري اين دوره را (در اينجا دو رسانه: عکاسي 
و الکي کاري) مورد توجه قرار مي دهد و امکان شناخت 
بهتري از چنين مراوده اي را در سايه  فرهنگ و هنر غرب 

در اختيار مي گذارد اهميت و ضرورت دارد. 

روش تحقيق 
پژوهش پيش رو به روش تاريخي - تطبيقي و توصيفي – 
تحليلي است و شيوه  گردآوري اطالعات آن بر اساس منابع 
کتابخانه اي (اسناد، مکتوبات و تصاوير) انجام گرفته است. 
براي پيشبرد مباحث سعي شده از ميان آثار الکي مختلف 

در مجموعه ها و موزه هاي داخلي و خارجي، مواردي که از 
نظر چهره پردازي شخصيت ها (و سپس چشم اندازها) به 
حوزه  عکاسي نزديک بوده اند (اثرات عکس در آنها مشهود 
بوده) گزينش شوند. مجموعه  خليلي، موزه  ملک، مؤسسه  
اسميتسونين (گالري َسکلِر، واشنگتن دي سي)، مجموعه هاي 
شخصي و در معدود مواردي، حراجي هاي خارج از کشور، 
از منابعي است که تصاوير آثار الکي از آنها در جهت هدف 
يافتن  براي  اين،  به موازات  استخراج شده اند.  نظر  مورد 
نمونه عکس هاي مشابه (و همچنين باسمه و کارت پستال) 
نيز از آلبوم هاي عکس دوره  قاجار و تهران قديم، کتاب ها و 
مقاالت مرتبط، و برخي مجموعه هاي خارجي مثل مجموعه  
نلسون (هلند) و مؤسسه  اسميتسونين استفاده شده است. 
قلمدان هاي  آثار،  تحليل  و  تجزيه  و  توصيف  فرايند  در 
الکي در اولويت قرار داشته اند و در مواردي از قاب آينه 
و جعبه يا صندوقچه هم براي مصداق يابي استفاده شده 
است. بنابراين شيوه  نمونه گيري غيراحتمالي و مبتني بر 
هدف بوده است. در کنار اين، پيش از ورود به مبحث الکي، 
ابتدا مواردي از تأثيرگذاري هاي عکس بر حوزه  نقش و 
تصوير (باالخص نقاشي) مطرح شده و نمونه هايي تطبيقي 
براي تفهيم بهتر مطالب ارائه گشته است. در اينجا پس از 
استخراج اطالعات و جمع آوري تصاوير مورد نياز، سعي 
شده است تا بر اساس تجزيه  و تحليل کيفي، و با مقايسه 
و تطبيق، به يک استنتاج کلي از آثار و قراين دست يافت. 
تعداد نمونه هاي مورد بررسي براي نيل به اين مقصود، ۱۲ 
اثر الکي (شامل ۹ قلمدان و ۳ جلد) با نقش چهره  اشخاص 
يا  عکس  عين  آنها،  برابرسنجي  و  تطبيق  براي  که  بوده 

عکسي مشابه (از نماي متفاوت) ارائه شده است.

پيشينه  تحقيق
و  قاجار  عکاسي  درباره   متعددي  منابع  آنکه  با  تاکنون 
يا  مقاله  کتاب،  يافته،  نشر  دوره  اين  الکي کاري  همچنين 
منبعي که مستقيم و مستقل به موضوع تاثير عکاسي بر 
آثار الکي پرداخته باشد از سوي نگارندگان مشاهده نشد. 
با اين حال در برخي مقاالت، تأثير عکاسي قاجار بر حوزه  
تصويرگري و نقاشي اين دوره تا حدودي بررسي شده 
است، از جمله در مقاله  احمدي (۱۳۹۲، کتاب ماه هنر، شماره  
نقاشي در دوران  بر هنر  با عنوان «تأثير عکاسي   (۱۸۲
قاجار» و يا مقاله اي ديگر از همو (۱۳۹۲، چيدمان، شماره  
۲) با عنوان «مروري بر هنر عکاسي دوران قاجار و تأثير 
آن بر هنر نقاشي». در مقاله اي از مهشيد مدرس (۱۳۹۴، 
چشمک، شماره  ۵) به نام «تأثير عکاسي و چاپ سنگي بر 
نقاشي در دوران قاجار: ثبت واقعيت براي مردم»، در بخش 
نخست مشخصا به عکاسي و اثرات آن بر نقاشان قاجاري 
تصويري  تحوالت  بر  عکاسي  «تأثير  است.  شده  اشاره 
کاشي کاري دوره  قاجار» (۱۳۹۹، سياه قلم) عنوان مقاله  
ديگري است، هرچند در حاشيه  بحث حاضر، از معتقدي، 

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

که به تازگي منتشر شده و به شيوه اي مبتکرانه از تأثير 
عکاسي بر رسانه  کاشي کاري قاجار و مشخصا حوزه  
چهره نگاري خبر مي دهد. از نخستين کتاب هاي داخلي که 
نقاشي  و  بر حوزه  تصوير  را  و عکاسي  رابطه  عکس 
بررسي کرده، مجلد «نقاشان بزرگ و عکاسي» (مراثي، 
۱۳۷۹) است. اين کتاب به بررسي ريشه اي و تحليلي و به 
طور کلي به چگونگي استفاده  نقاشان بزرگ از عکس، و 
از طريق مطالعه در سبک هاي مختلف نقاشي و سير تحول 
آنها، به تأثيرات عکاسي بر شکل گيري مکاتب هنري غرب 
و نقاشان پيرو آنها پرداخته است. در کتاب «سيري در 
قلمدان هاي الکي روغني ايران» اثر ياوري و ابتهاج (۱۳۹۰) 
در بخش هايي (صص ۷۶-۶۹، ۸۶-۸۳) مشخصا از تأثير 
عکس بر نقش پردازي قلمدان ها به صورت متفرقه سخن رفته 
و مصاديقي چند از دربار ناصري، رجال و زنان ارائه شده 
است. البته بحث مفصل تري درباره  ساختار و قالب سازي 
انواع قلمدان، اندازه، موضوعات و مضامين، کتيبه و ترقيم، 
مرمت و حفاظت، قلمدان نگاري در هند و عثماني، جلدسازي 
و قاب آينه، پيش از اين به شکلي جامع تر در کتاب «قلمدان و 
ساير صنايع روغني ايران» از کريم زاده ي تبريزي (۱۳۷۹) 
منتشر شده است. با وجود اين مباحث و موضوعات، هنوز 
تأثير عکس و عکاسي بر الکي کاري، در پژوهشي مستقل 

مورد بررسي واقع نشده است.

شرحي خالصه از سير تحول هنرهاي الکي در ايران و 
عصر قاجار

پشينه  الک سازي و توليد آثار روغني در ايران، با توجه به 
کاوش هاي باستان شناسي۱ و با نظر به ادبيات کهن و اشعار 
شاعران بزرگ،۲ به دوران پيش از اسالم بازمي گردد. بر 
اساس شواهد، صمغ و الک که اصوال براي محافظت از 
مواد و مصالح کم دوامي مثل چوب کاربرد داشت، نه در 
دوران ميانه  اسالمي و نه در مراوده با تمدن هاي ديگر، 
مطرح  باسابقه  هنر  يک  و  بومي  فن  يک  عنوان  به  بلکه 
را  الک کاري  هنر  که  عقيده  «اين  رو  اين  از  است.  بوده 
ايرانيان در عصر آل تيمور از هنر چيني  در جلدسازي، 
تقليد و اقتباس کرده اند، سخت بي اساس است» (احساني، 
۱۳۶۸، ۳۱). اما جلد کتاب، قاب آينه و قلمدان، که به عنوان 
مرسوم ترين مصنوعات الکي شناخته مي شوند،۳ در گذشته 
معموال – به ترتيب – از چرم، چوب و فلز (فوالد و برنج) 
ساخته مي شدند و آنچه بعدتر سبب توسعه و ترويج اين 
هنر گشت، استفاده از يک ماده  سبک و متفاوت به عنوان 
بستر کار بود که همان مقواست. به عقيده  برخي محققان، 
ايرانيان تا پيش از دوره  صفويه با تهيه و ساخت مقوا 
آشنايي نداشتند (همان، ۳۳). از طرفي، آنچه موجب شده 
که بعضا هنر عصر صفوي تداعي کننده  پيشينه  الکي کاري 
باشد، احتماال کاربست ماده  نوظهوِر مقوا (پاپيه ماشه) و 
اين دوره  از الک و روغن روي آن در  توأمان  استفاده  

بوده است. اما واقعيت اين است که آثاِر بر جامانده نشان 
مي دهند کاربست چنين ترکيبي (پاپيه ماشه و الک) حتي در 
دوران پيش از صفويه نيز رواج داشته است. در واقع «اگر 
نقاشي زيرالکي ايراني را به نقاشي آبرنگ بر روي اليه هاي 
به هم چسب خورده  کاغذ و پوشش يافته با اليه هاي پياپي 
روغن يا الک شفاف تعريف کنيم، در آن صورت نخستين 
در  بايد  را  آن  تاريخ گذاري  قابل  و  موجود  نمونه هاي 
بيابيم» (معتقدي، ۱۳۹۳، ۹).۴  کتاب آرايي دوران تيموري 
اما به طور کلي، تصويرگري هاي زيرالکي و به خصوص 
قلمدان نگاري زماني رونق گرفت که مکتب ايراني سازي در 
نقاشي بومي به وجود آمد و استادان اين مکتب، هنر خود 
را روي قلمدان مقوايي مجسم کردند (اديب برومند، ۱۳۶۶، 
۲۸). با اين همه، چنانچه گفته شد، سابقه  کاربرد الک - به 
تنهايي - به خصوص در اشياي چوبي، بسيار قبل تر از 
اين زمان است و عهد تيموري و صفوي، صرفا جايگاه 
ظهور و کاربرد يک بستر نو (مقوا يا خمير کاغذ) براي فن 

الکي کاري بوده اند.
صرف نظر از پيشينه و سرآغاز پيدايِش تکنيک يادشده، 
صفويه  عهد  اواخر  بايد  را  الکي  نقاشي  رونق  و  رشد 
دانست. در ادوار بعدي، به خصوص عصر قاجار، حجم 
اين گونه آثار و کيفيت و ظرافت شان با تحوِل بي سابقه اي 
توأم گشت. اين هنر با برخورداري از سّنتي که پيش از اين، 
مايه و قوام الزم را يافته بود، و با حمايت هايي که از جانب 
دربار و درباريان وجود داشت، و البته با رکود برنامه هاي 
يک  عنوان  به  سلطنتي،  کارگاه هاي  در  کتاب آرايي  کالِن 
هنر فاخر به کمال رسيد. در اين دوره، تهران، اصفهان، 
شيراز و تبريز به عنوان مهمترين مراکز توليد آثار روغني 
شناخته مي شدند. اين روند چندين دهه تداوم داشت تا اينکه 
در اواخر عهد قاجار، توليد چنين آثاري، همانند بسياري 
صنايع و مصنوعات ديگر، رو به افول گذاشت. تکرار و 
اشباع، توليد انبوه و محصوالت بي کيفيت، پيداش صنعت 
ابزارآالت  چاپ و چاپخانه و متعاقبا تنزل عمل کتابت و 
مرتبط، و همچنين توسعه  زندگي مدرن را مي توان از داليل 

اين افول برشمرد.
آثار الکي، عالوه بر اينکه اشياي مختلفي را در برمي گيرند، 
دامنه   نيز  ترسيم  شده  آنها  روي  که  نقوشي  حيث  از 
گسترده اي دارند که مهمترين شان عبارتند از انواع گل و 
پيکردار و  نمونه هاي  تذهيب و تشعير،  بوته،  مرغ، گل و 
صورت دار (چهره پردازي و قدنماسازي)، تصاوير جانوران 
و پرندگان، منظره سازي، شکارگاه، رزم و بزم، مضامين 
کياني و اسطوره اي، فرنگي، الفيه و شلفيه، کتيبه دار، ابري 
و هندسي. در اين بين، نمونه هايي که داراي تصوير چهره 
ويژه اي  اهميت  از  هستند،  (چهره پرداز)  انساني  هيئت  و 
دارد.  وجود  برايشان  نمونه هاي شاخصي  و  برخودارند 
اين دسته، خود ذيل دو زيرمجموعه، شامل پيکرنگاري هاي 
واقعي و خيالي قابل طبقه بندي است که نمونه هاي واقعي 

١.  منظور، مشخصا يک جعبة چوبي 
با  ١٢م.)  ـ.ق./  ه  ٦ قرن  به  (مربوط 
روکش الک و روغن است که هيئتي 
از موزة متروپوليتن نيويورک در سال 
١٩٧٨ ميالدي آن را در حوالي نيشابور 
اين جعبة روغني  کرد. روي  کشف 
پيکرهاي نوازندگان و رامشگران به 
رنگ سياه، قرمز، سبز و زرد نقش بسته 

است.
سندروس  دربارة  فردوسي  مثال   .٢
(صمغي زرد که روغن کمان از آن 
مي گيرند) مي گويد: «مگر ايمني از سراي 
فسوس / که گه سندروس است و گه 
آبنوس // زمين تازه شده کوه چون 
سندروس / ز درگاه برخاست آواي 
کوس»؛ در جايي هم سنايي مي گويد: 
«زين سپس عکس خود ز کّرة خاک 
/ آسمان را کند به سرخي الک»؛ و يا 
عنصري بلخي که چنين سروده: «همي 
گفت و پيچيد و بر خشک خاک / ز خون 

دلش خاک همرنگ الک»
 ٣. جعبة مخصوص نگهداري ُمهر يا 
جواهرات، قاب عينک و حتي گنجفه 

(کارِت بازي، ورق)
٤. برخي محققان ديگر بر اين عقيده اند 
که خاستگاه نقاشي زيرالکي ايران به 
هستيم،  امروزه شاهدش  که  شکلي 
نتيجة توجه به هنر نگارگري در اواخر 
عهد صفوي و دوران زند و قاجار بوده 
و عمر آن چندان به درازا نمي کشد. بر 
اين اساس اگرچه پشينة الکي کاري به 
طور اعم و مراحل ابتدايي آن را بايد به 
پيش از دوران مغول منسوب کرد، با 
اين وجود الکي کارِي توأم با نگارگري 
جايگاه  به  اخير  قرن  دو  صرفا طي 
واقع  در  است.  رسيده  خود  واقعي 
ترکيب بندي هاي زيرالکي، بعد از دورة 
صفويه است که بيش از پيش ماهيت 
نقاشانه پيدا مي کنند و مضامين نقاشي 
منعکس  را  خود  دورة  نگارگرِي  و 

مي سازند (ديبا، ١٣٧٤، ٢٤٣).



عمدتا نشان از تأثير فناوري هاي نوين و نوظهوري مثل 
عکاسي دارند. 

تزئينات و جايگاه قلمدان هاي الکي 
در روزگار قاجار با اينکه سطح دانش عمومي در جامعه 
بسيار پايين بود و اکثريت قريب به اتفاق مردم از سواد 
صاحب منصبان،  مقامات،  براي  اما  نداشتند،  بهره اي 
قضات، درباريان، ديوانيان، کاتبان و راقماني که در کار 
کتابت، نسخه پردازي و مرقومات و مراسالت بودند، قلم و 
متعلقاتش (دوات، چاقو، مقراض و قطزن) ضرورت داشت. 
در اين ميان، قلمدان هاي الکي به عنوان محفظه و محافظي 
برخودار  ويژه اي  جايگاه  از  تحرير،  آالت  نگهداري  براي 

بودند.
به  الکي کاري  سابقه   اگرچه  اشاره شد،  پيشتر  چنان که 
ادوار دور بازمي گردد، مشخصا «تا پيش از اواخر سده  
يازدهم/ هفدهم به نمونه اي از قلمدان الکي برنمي خوريم؛ 
شايد هم نمونه اي باقي نمانده باشد» (رابينسون، ۱۳۸۶، 
۱۰۱). اما در قرن سيزدهم/ نوزدهم - و کمي قبل و بعد 
انبوهي از  با  از آن - که مقارن با سلطنت قاجارهاست، 
نمونه هاي شاخص در اين زمينه مواجهيم. «اين مصنوعات 
در زمره  لوازم شخصي اميران، وزيران، بازرگانان، کاتبان، 
شاعران و نقاشان بوده و نزد صاحب شان به عنوان نشانه  
سواد که شأن و منزلت اجتماعي به دنبال داشته، بسيار 
باارزش محسوب مي شده است» (رابي، ۱۳۸۶، ۹). هديه 
دادن قلمدان نيز به همين دليل، عملي مرسوم و ارزشمند 
بود. مثال در گذشته خانواده  عروس قلمداني را که جلد 
مخمل يا ترمه  سرمه دوزي شده داشت و داخلش قلم قرار 
داده بودند به عنوان يکي از اسباب زندگي به داماد مي داد 

(کتيرايي، ۱۳۴۸، ۱۶۹). بنا به اقوال و منابع تاريخي، «اعطاي 
يک قلمدان مرصع به طول هفت بند انگشت و عرض يک 
و نيم از جانب دولت به شخص، به عنوان امتياز و نشانه  

تصوير٢. قلمدان الکي با نقش مجلس محمدشاه قاجار و درباريان، منسوب به محمد اسماعيل، اصفهان، ح ٤٨-١٨٣٤م.، مأخذ: همان.   

 Farhad et :تصوير٣. قلمدان الکي با نقش مجلس محمدشاه قاجار و درباريان، منسوب به محمد اسماعيل، اصفهان، ح ٤٨-١٨٣٤م.، مأخذ
al. 2017, 68

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 

تصوير١. عکسي از اميرکبير در حالت نشسته، با قلمداني در دست، 
مأخذ: بامداد، ١٣٧٨، ج١، ٢١١



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

انتصاب وي به مقام دولتي بوده است» (شاردن، ۱۳۶۶، 
۲۳۲). و در مقابِل اين اعطا و انتصاب ملوکانه، «قلمدان از 
پيش کسي برداشتن» در ادبيات فارسي، مترادف با عزل او 
از آن مقام بوده است (ياوري و ابتهاج، ۱۳۹۰، ۲۱). در يکي 
از موثق ترين عکس هاي منتصب به ميرزا محمدتقي خان 
فراهاني (اميرکبير)، مي توان او را در حالت نشسته و قلمدان 

به دست مشاهده کرد (تصوير۱).
کاربري  و  ويژه  ساختار  بر  عالوه  الکي  قلمدان هاي 
نيز  هنري  نقش پردازي  و  رنگ آميزي  در  مخصوص، 

ويژگي هاي منحصري داشتند، به طوري که بازبيني ابعاد 
زيبايي شناختي شان در گرو بررسي همين ُبعد است. در 
و  (نقاشي  هنري  نقش بندي هاي  و  تزئينات  جلوه   واقع 
تذهيب) در مصنوعات الکي، به ويژه قلمدان ها، چنان بود 
فرش،  قبيل  از  ديگر  آثار صناعي  بسياري  همانند   - که 
انواع دستبافته، سفالينه، فلزينه و غيره - از اين مصنوعاِت 
کاربردي، اشياي زينتي و فاخري مي ساخت که جنبه هاي 
زيبايي شناسي شان نيز مطمح نظر بود. اين آثار عالوه بر 
فرنگي  مشتريان  پسند  و  توجه  مورد  داخلي،  متقاضيان 

تصاوير٤،٥،٦. عکسي از ميرزا يوسف  آشتياني (مستوفي الممالک)، وزير ماليه  دولت قاجار (راست)، مأخذ: www.rijaldb.com / تکچهره  
ـ.ق. (٨٥-١٨٨٠م.)، آبرنگ روي کاغذ (وسط)، مأخذ: رابي، ١٣٩٩، ٩٩/ يک اثر  مستوفي الممالک، منسوب به ابوتراب غفاري، ح١٣٠٢-١٢٩٧ه

ـ.ق. (چپ)، مأخذ: روزنامه  شرف، شماره  ١٩ چاپ سنگي از همين شخصيت در صفحه  اول روزنامه  شرف، شماره  ١٩، شعبان ١٣٠١ه

تصاوير٧، ٨، ٩: عکسي از ناصرالدين شاه در سنين جواني، عکاس ناشناس، تهران، ح٥٥-١٨٥٢م. (راست)، مأخذ: Diba, ١٩٩٨, ٢٦٢ / تکچهره  
ناصرالدين شاه، نقاش ناشناس، ح١٨٥٥م.، آبرنگ روي کاغذ، موزه  لوور، پاريس (وسط)، مأخذ: Diba, ١٩٩٨, ٢٦٣ / نقاشي رنگ روغني 

www.luminous-lint.com :(چپ)، مأخذ (١٤٢ Lot) ناصرالدين شاه، هنرمند اروپايي ناشناس، حراجي کريستيز لندن



نيز قرار داشت، به طوري که «قلمدان هاي ايراني بهترين 
ره آورد و ارمغان اروپاييان در بازگشت به کشورشان بود» 
(احساني، ۱۳۶۸، ۴۰). بر اين اساس، هنرمندان قلمدان نگار 
و الکي کار سعي مي کردند طيف گسترده اي از مضامين و 
نقوش را که برگرفته از ادبيات کالسيک، مجالس درباري، 
زندگي ايلياتي، زندگي روزمره، تصوف، محافل انس، زنان 
و فرهنگ عاميانه بود بر سطح و بدنه  آثار خود ترسيم 
کنند (تصوير۲). نقوش و مضامين غيرايراني که اصوال 
ذيل عنوان «فرنگي» قابل شناسايي و عمدتا از کتاب مقدس 
و روايات مسيحي اقتباس شده بودند (تصوير۳)، بخش 
ديگري از اين مجموعه را تشکيل مي دهند. تصاوير تمام قد، 
نيم تنه يا تکچهره  زنان اروپايي نيز در زمره  نقوش دسته  

اخير جاي مي گيرد. 
اما نکته  قابل توجه در اينجا آن است که رجال و سران 
قاجار اگرچه به دليل شأن و منزلت اجتماعي خط، کتابت و 
دانش، به دريافت قلمدان نائل مي آمدند يا به پيشکش کردن 
آن مبادرت مي ورزيدند، با اين حال گاه تصويِر خوِد اين 

افراد هم به قصد منعکس کردن جايگاه و مقام شان، روي 
اين آثار ترسيم مي شد. اين تصاوير و پرتره ها به دليل ُبعد 
واقع گرايي و تشابه زياد با سوژه هاي عکاسي، قابل تأمل و 

بررسي هستند.

و  تصويري  رسانه  هاي  بر  عکاسي  مستقيم  تأثيرات 
چهره نگاري 

اروپا،  اين فن در  اوايل اختراع و رواج  عکاسي در همان 
به ايران و دربار قاجار (محمدشاه) نيز راه يافت،۱ اما در 
شور  با  (۱۳۱۳-۱۲۶۴هـ.ق./ ۹۶-۱۸۴۸م.)،  ناصري  عهد 
و استقبال مضاعفي همراه شد. اين رسانه در ايران، ابتدا 
ابزاري بود براي ثبت رويدادها و طبقه بندي اطالعات، به 
خصوص از جانب فرنگي هاي مقيم، در زمينه هايي چون 
به  اما  غيره،  و  مردم شناسي  باستان شناسي،  معماري، 
تدريج کارکردهاي متنوع و همگاني تري يافت و جنبه هاي 

ذوقي و هنري نيز در آن لحاظ شد.
از آنجا که در دوره  قاجار، «تصوير» (نقاشي يا عکس)، 

تصوير١٠. پرتره هاي عکاسخانه اي، آثاري از آقارضا عکاس باشي، 
ـ.ق./ ١٨٧٠م.، مأخذ: آرشيو عکس  چاپ آلبومين يا نقره، ح ١٢٧٦ه

کاخ گلستان

تصوير١١. پرتره هاي عکاسخانه اي، مربوط به استوديوي اتين کارژا، 
عکاس فرانسوي (رديف باال)، و همچنين عکس هاي مربوط به کارت 

ويزيت، دهة ١٨٦٠م. (رديف پايين) مأخذ: نگارندگان مأخذ: 
 www.iefc.cat و www.leclere-mdv.com 

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

رسانه  نيرومند و اثرگذاري در جهت نمايش اقتدار و کسب 
مشروعيت براي شاهان قاجار تلقي مي شد، ناصرالدين شاه 
ليتوگرافي  همچنين  و  عکاسي  بالقوه ي  ظرفيت هاي  به 
در راستاي ارائه ي صورتي از يک حاکم مدرن و مقتدر 
کنار  در  عکس  از  ناصرالدين شاه  واقع  در  بود.  واقف 
فرم هاي سّنتي تِر تصويرگري بهره مي گرفت تا بدين ترتيب 
تصويري از خود ارائه دهد که زماني فتحعلي شاه از آن به 
شکل نقاشي هاي تمام قد و نقش برجسته هاي سنگي استفاده 
مي کرد. هر دو اين رسانه ها (عکاسي و چاپ سنگي)، نسبت 
به نقاشي ها و حجاري هايي که فتحعلي شاه سفارش مي داد، 
جايگزين هاي ارزان تر و کاربردي تري به حساب مي آمدند 
و با ماهيت فراگيرشان، تا حدي خالء ناشي از مشروعيت و 

مقبوليت را پر مي کردند.
ايران  در  عکاسي  از  استقبال  محققان،  برخي  عقيده   به 
نشان از تحوالت موجود در اروپا داشت، اما با تفاوت هايي 
مهم و درخور توجه. اول اينکه در ايران، حامي اصلي اين 
رسانه دربار بود و نه طبقه  سرمايه دار (بورژوا)؛ و ديگر 
آنکه محبوبيت عکاسي در ايران بر پايه  سّنت هاي ديرپاي 
چاپي  فرهنگ  يک  نه  و  داشت  قرار  بصري  فرهنِگ  يک 
ازپيش بوده، مثل اروپا (ديبا، ۱۴۰۰، ۲۳۶).۱ اين سّنت بصري 
نگاره هاي رسانه هاي  و  نقوش  در  آن  که مصاديق  کهن 
اعصار گذشته به ثبت رسيده، اينک خود را در ارتباط با 
قابليت هاي عيني و تصويري رسانه اي (عکاسي) مي ديد که 
امکان شبيه سازي را براي هنرمنداِن حوزه  تصويرگري 
واقعگرا بيش از پيش مهيا مي کرد و دستاوردهاي آنان را به 

همتايان غربي شان نزديکتر مي ساخت (تصاوير۴، ۵، ۶).
تزئيني، آرماني  با صفاتي چون  ايراني را عموما  نقاشي 
(مثالي)، چکيده نگاري شده (استيليزه) و تجريدي مي شناسند. 
اما دست کم از اواخر قرن ۱۵ ميالدي (نيمه  دوم قرن ۹ هـ.ق. 
به بعد) يک فرم بومي واقع گرايي، به خصوص در حوزه ي 

چهره نگاري نيز باب شد. ايرانيان در اواخر قرن ۱۹ ميالدي 
(نيمه  دوم قرن ۱۳ هـ.ق.) پي بردند که دوربين عکاسي، 
آن ابزار نهايي و مدرن را در اختيارشان خواهد گذاشت 
به  بودند  را که مدت ها در پي اش  تمام عيار  تا رئاليسمي 
دست آورند (ديبا، ۱۴۰۰، ۲۳۷؛ همچنين نک: مراثي، ۱۳۷۹). 
همين طور  و  طبيعت بيجان  مستقل،  منظره نگاري  پيدايش 
نمايش واقع گرايانه تر زندگي روزمره، همگي از نوآوري هاي 
مهمي بود که از اواسط عصر قاجار، به خصوص در زمان 
او و همچنين  ثاني) و جانشينان  (ابوالحسن  صنيع الملک 
و  مّزين الدوله  اکبرخان  علي  ميرزا  شامل  وي،  بعد  نسل 
کمال الملک، و به طور کلي، دانش آموختگان و هنرجويان 

دارالفنون، متحول گشت (تصاوير۷، ۸، ۹).
اهميت تاثير عکاسي بر رسانه هاي تصويري عصر قاجار، 
نيز  ميان دربار  قاجار و در  حتي در زمان خود شاهان 
درک مي شد، به طوري که از باب مثال در سال ۱۳۰۵هـ.

عکاسي،  ورود  از  بعد  سال  چهل  حدودا  ۱۸۸۸م.،  ق./ 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وقايع نگار دربار و رئيس 
اشاره  عکاسي  جايگاه  و  نقش  به  سلطنتي،  دارالطباعه ي 
به  يافته،  ظهور  عکس  که  وقتي  «از  مي نويسد:  و  کرده 
و  دورنماسازي  کرده،  خطير  خدمتي  تصوير  صنعت 
شبيه کشي و وانمودن سايه روشن و به کار بردن تناسب 
و ساير نکات اين فن [نقاشي] همه از عکس تأّصل يافت 
و تکميل پذيرفت.» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳، ج۱، ۱۲۳). پيش 
از اين زمان نيز تخصيص مقام و جايگاهي تحت عنوان 
«عکاس باشي» در ۱۲۸۰هـ.ق./ ۱۸۶۳م.،۲     به همين منوال، 
حاکي از ادغام و انضمام عکاسي در نظام درباري مناصب 
برابر  اين رسانه در  اهميت  به  انتصابات دربار بود و  و 

نقاشي و «نقاش باشي»، رسميت مي داد.
از نخستين عکاساني که به لقب «عکاس باشي» مفتخر شد، 
۸۴-۱۸۴۳م.)  (۱۳۰۷-۱۲۵۹هـ.ق./  اقبال السلطنه  آقارضا 

تصاوير١٢و١٣. عکسي از قاليبافي شرکت «زيگلر» در سلطان آباد، آنتوان سوروگين، چاپ آلبومين، ح٩١-١٨٨٠م.، آلبوم عکس رونالد گراهام، 
ـ.ق./ ١٨٩١م.، موزه ي کاخ  موزه ي هنر هاروارد، کمبريج (راست) / زنان قاليباف، اثر موسي مميزي، رنگ روغني روي بوم، تهران، ١٣٠١ه

سعدآباد، تهران (چپ)، مأخذ: ديبا، ١٤٠٠، ٢٥٥

Scheiwiller, 2011, 28-9  :١ . نک
و منابع و ارجاعات موجود در آنجا. 
ورود و استقبال از عکاسي در آسيا 
در مقاالت ارائه شده در اين همايش نيز 
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بود. تکچهره هايي که او از اشخاص سرشناس و متشخص 
معيارهاي  و  اصول  با  قرابت هايي  کرده،  تهيه  قاجاري 
عکاسي فرنگي دارند؛ از جمله در حالت يا ژست افراد، لباس  

مدل ها و آرايه هاي صحنه (تصاوير۱۰ و ۱۱). 
تأثيرات  از  گرچه  هنر،  در  واقع گرايي  جريان  و  عکاسي 
بي واسطه  غرب حکايت مي کرد، با اين وجود، شوق و عالقه  
هنرمندان و روشنفکران قاجاري در استفاده از اين رسانه 
نقاشي  دستاوردهاي  به  رسيدن  براي  ابزاري  عنوان  به 
از  عکاسي  دريافت  نحوه   با  آشکار  تضادي  در  فرنگي، 
سوي حوزه  نقاشي در خود اروپا قرار داشت. در واقع در 
اروپا تأثير اين جنبش، کوتاه مدت بود (حدودا نيمه ي دوم 
قرن ۱۹م.) و رئاليسِم تصويري خيلي زود جاي خود را به 
امپرسيونيسم به عنوان سرآغاز مکاتب مدرنيستي داد. حال 
آنکه در ايران، واقع گرايي به صورت معيار و الگويي درآمد 
که اغلِب هنرمندان (به ويژه شاگردان کمال الملک) تا اواسط 

قرن بيستم به آن تأسي مي جستند (تصاوير۱۲و۱۳).
نقاشي هاي  تطبيقي-تصويري  بررسي  اگرچه  امروزه 
قاجاري و عکس هاي آن دوره صراحتا گوياي تأثيرگذاري 
مستقيِم عکاسي بر نگاره هاي رنگ روغني و آبرنگ است، 
از  استفاده  اين حال، در خصوص چگونگي و شيوه   با 
عکس در تصويرگري، اطالعات مشخصي در دست نيست. 
يک احتمال آن است که عکس را همراه چاپنقش (باسمه)، 
قالب گچي و ساير فرم هاي نسخه برداري، به عنوان مدل 
در کالس هاي نقاشي دارالفنون استفاده مي کردند (اختيار، 
۱۳۸۱، ۱۱۲-۱۱۰). عکس، جايگزين خوبي براي مطالعه ي 
مدل زنده بود و اين نوع مدل اگرچه بخش مهمي از آموزش 
مذهبي،  داليل  به  مي شد،  محسوب  فرانسه  در  آکادميک 

در ايراِن عصر قاجار جايز نبود. احتماال خود هنرمندان 
عکس ها را به مجموعه ي کارهايشان مي افزودند و به اين 
ترتيب وسيله اي در جهت اجراي اصولي و منسجم طبيعت 
به دست مي آوردند.۱   اما عکس هاي سياه و سفيِد آن دوره 
رنگ روغن  نقاشي  تکنيک هاي جديِد  نمي توانستند  طبيعتا 
روي بوم، تغيير مايه ي رنگ ها يا ايجاد بافت و حجم را 
آن طور که بايد به دانشجويان بياموزند. بنابراين در اينجا 
تأثير آموزش هاي هنري کساني چون ميرزا علي اکبرخان 
در انتقال اصول و فنون نقاشي غربي به نقاشان ايراني، 
نقش بسيار مهمي ايفا مي کند و در کنار عکس، بايد آن را 

هم مد نظر قرار داد.

عکاسي و آثار الکي
کنار  در  عکاسي  تأثير  قاجار،  عصر  دوم  نيمه   در 
آموزش هاي  هنري به سبک نوين اروپايي، شرايطي را رقم 
زد که واقع گرايي را بيش از هر دوره  ديگري تا آن زمان در 
کانون توجه هنرمندان تصويرگر قرار داد. همگامي عکس 
و نقش براي نقاشان و چهره پردازان يک تجربه  بديع و 
جذاب محسوب مي شد. اين نوع گرته برداري عين به عين 
از سوژه،  عکس ها تا آنجا پيش رفت که نه فقط نقاشي در 
حوزه هاي رنگ روغن و آبرنگ، بلکه بسياري رسانه هاي 
ديگر از جمله آثار الکي نيز از اثرات اين رسانه  نوظهور و 

فراگير بي بهره نماندند. 
اين جريان، در نگاهي کلي تر، از برآيند تعامالت رسانه هاي 
هنري و تصويري عصر قاجار حکايت مي کرد. به عقيدي 
برخي محققان، رواج توليدات الکي در ايراِن قرن نوزدهم 
عمدتا پيامد ورود نوآوري هاي رسانه هاي هنري ديگر در 

تصاوير١٤، ١٥، ١٦. جلد الکي روغني با تکچهره  ناصرالدين شاه که احتمال زياد از روي عکس کار شده است (راست)، مأخذ: حراج دروئو 
(Drouot)، پاريس، ١٩٧٨م. / دو عکس از ناصرالدين شاه با کاله جقه دار (وسط و چپ)، مأخذ: آلبوم خانه  کاخ گلستان

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 

استفاده  در  ممنوعيت  اين  ۱.البته 
داليل  به  که  زنده  برهنة  پيکر  از 
شرعي جايز نبود، به شکلي ديگر 
مورد استفاده قرار داشت. به طور 
و  (سياستمدار  کرزن  لرد  مثال، 
مستشرق انگليسي، ۱۸۵۹-۱۹۲۵) 
در دهة ۱۸۹۰م. دربارة کالس هاي 
مي نويسد:  دارالفنون  در  نقاشي 
اروپايي،  نقاشان  نقاشي هاي  «از 
از پيکره هاي برهنه، سر و نيم تنة 
طراحي هايي  کالسيک،  پيکره هاي 
از مسيح، تصاويري از موضوعات 
مختلف تا خود اعليحضرت شاه، و 
درگيري بين آندروميدا و لندسير» 
مي کرد  استفاده  مدل  عنوان  به 

.(Curzon, 1892, vol.1, 95-494)



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

اين حوزه بود؛ چنان که پيکرنگاري و کتاب آرايي نيز بر اين 
نتيجه  برخورداري  امر  اين  اثرگذار واقع شدند و  حوزه 
هنرمندان از تخصص هاي هنري مختلف و انتقال آنها از 
(استنلي، ۱۳۹۳، ۴۶-۴۷).  بود  ديگر  شاخه   به  شاخه اي 
عکاسي هم به عنوان واپسين رسانه  تصويري نورسيده 
در اين دوره، قابليت الگوبرداري هاي مستقيم را براي اين 

هنرمنداِن ذوفنون فراهم مي کرد.
و  نقوش  انواع  در  قلمدان ها،  ظاهرا  الکي  آثار  ميان  در 
ديگر  اشياي  به  نسبت  بيشتري  تنوع  از  موضوعات، 
برخوردارند. اين تنوع را در جلدهاي الکي، قاب آينه، جعبه 
و يا صندوقچه به اين حد نمي توان ديد. ضمن آنکه کميت 
باقي مانده  نمونه هاي  يا دست کم  توليدشده و  قلمدان هاي 
اين  بودن  کوچک  در  احتماال  امر  اين  دليل  است.  بيشتر 
اشياء، قابليت حمل و نقل آسان و کاربردشان بوده است. 
چهره پردازي روي اين دسته مصنوعات، مهم ترين بخشي 
اين  پيداست.  وضوح  به  آن  در  عکاسي  اثرات  که  است 
چهره ها، عالوه بر تمثال شاهان قاجار، عمدتا به شاهزادگان، 
رجال و صاحب منصبان اين دوره تعلق دارند (تصاوير۱۴ تا 
۲۱). عباس شيرازي، فتح اهللا شيرازي، حيدرعلي، آقا بزرگ 
شيرازي، محمدحسن افشار، صنيع همايون و سميرمي از 
جمله هنرمندان قلمدان نگاري بودند که در اين زمينه مهارت 
داشتند، هرچند اغلب نمونه هاي موجود فاقد امضاي هنرمند 

سازنده  آنهاست.
در بررسي تطبيقي نمونه هاي موجود هرچند يافتن اصل 
عکس در همه  موارد امکان پذير نيست، با اين حال صحنه ها 
و نماهاي مشابه کامال از اقتباسات مستقيم و رونگاري هاي 
دقيق در ايجاد بافت، سايه روشن، جزئيات و ديگر مؤلفه ها 

حکايت مي کنند (تصاوير ۲۲ تا ۲۵). در اين دوره نقاشان 
زيرالکي  واقع گراي  نقوش  به خلق  دو روش  به  واقع  در 
(پرتره سازي) اقدام مي کردند: اول به صورت ترسيم عين 
به عين از روي عکس، و ديگري، با استفاده از عکس برگردان 

و چسباندن آنها روي سطح کار (تصاوير ۲۶، ۲۷).
 در اينجا الزم به يادآوري است استفاده از عکس برگردان 
که در اواخر عهد مظفري باب شد (ياوري و ابتهاج، ۱۳۹۰، 
۲۲)، از ظرافت هاي کيفي و هنري آثار الکي به شدت کاست 
و مسأله  سرعت و توليد انبوه را در دستور کار قرار داد. 
به اين ترتيب، عکس برگردان که خود محصول عکاسي بود، 
به تدريج باعث افول الکي کاري و قلمدان نگاري شد. مضاف 
بر اين، واردات قلمدان هاي روسي۱   و ژاپني۲    و همچنين 
گسترش استفاده از قلم فلزي و خودکار، توليد قلمدان و 

متعلقات آن را به کل به ورطه  نابودي انداخت. 
منقوش  اشخاص  پرتره   عکِس  روي  از  که  قلمدان هايي 
ويژگي هاي  بصري شان  ساختار  و  ترکيب  در  شده اند، 
مشخصي دارند. در اينجا محل ترسيم پرتره و استقرار 
سوژه، عمدتا با رعايت حفظ تقارن از باال و پايين، در ميانه  
سطح فوقاني (رويه) قلمدان، غالبا داخل يک قاب (مداليون) 
مجاور  قاب بندهاي  ديگر  از  بزرگتر  نسبتا  ابعادي  در  و 
قرار دارد (تصوير۲۸). اين پيکرها و شخصيت ها اصوال 
به صورت منفرد، با جامه  فاخر و عمدتا فرنگي (کت) به 
تصوير کشيده شده اند که در اصِل عکس ها نيز طبعا چنين 
بوده است. در حقيقت انتخاب عکس هايي که پوشش افراد 
در آنها فاخر و به سبک و سياق غربي بوده، ظاهرا اولويت 

داشته و نشانه  اعتبار و تشخص بوده است.
به  بيشتر  قلمدان هاي الکي  در  (فيگوراسيون)  پيکرنمايي 

تصوير١٧: چهره  پادشاه از نماي نزديک (جزئي از تصوير)، مربوط به تصاوير قبل، مأخذ: نگارندگان

۱ . اين قلمدان ها، هم شکل و هم اندازة 
کله ِگرِد  و  معمولي  قلمدان هاي 
ايراني ساخته مي شدند. در روسيه 
قلمدان هاي عکس برگرداني هم براي 
مي شد  توليد  عمومي  مصارف 
با  قلمدان  نمونه  يک  آنکه  جالب  و 
عکس برگردان محمدعلي شاه نيز در 
ميان آثار روسي مشاهده مي شود 
براي  ۲۵۴؛   ،۱۳۷۹ (کريم زاده، 
مشاهدة تصوير الکي محمدعلي شاه، 

نک: همان، ۳۶۸، ۳۷۵).
۲ . سازندگان اين قلمدان ها در ربع 
آخر قرن نوزدهم بازار ايراِن قاجار 
ايرانيان  و  بودند  گرفته  نشانه  را 
هم به دليل عالقه به آثار وارداتي 
چنين  خواستار  تجمالتي،  و  الکي 
 .Farhad et al) محصوالتي بودند

.(۳۵ ,۲۰۱۷



هيئِت  بازنمايي  نوع  اين  است.  تمام قد  و  نيم تنه  صورت 
انساني، اصوال به منظور نمايِش کامِل پيکر سوژه و طبعا 
به صورت عمود يا ايستاده انجام مي گرفت تا ثبات بيشتري 
در ترکيب بندي پديد آيد. در اکثر قلمدان هاي پيکرنما، در 
سطح فوقاني، سه قاب بند تزئيني وجود دارد و شخصيت 
مورد نظر در قاب وسط (مرکزي) ترسيم مي شود. با توجه 
به تناسبات قامت انسان و ابعاد کوچک قلمدان ها (با طولي 

حدود ۱۵ تا ۳۵ سانتي متر و عرض ۵ تا ۱۰ سانتي متر)، 
مناسب ترين حالت، همين ساختار و قالب بوده است. در 
واقع از مطابقت اين دسته قلمدان هاي تصويري با نمونه هاي 
به خصوص  ايران،  به  از ورود عکاسي  به پيش  مربوط 
نمونه هاي عصر صفوي، چنين استنباط مي شود که عکاسي 
عالوه بر تغيير مضامين و کيفيت آثار (سوق دادن آنها از 
ترکيب بندي هاي روايي و تزئيني به شکل و قالبي مستقل تر 

تصوير١٨. قلمدان الکي با تمثال ايستادة مظفرالدين شاه در قاب بيضي شکل مرکزي، اثر صنيع همايون، 
ـ.ق./١٩٠١م.، به همراه يک عکس و کارت پستال (١٨٩٩م.) با نقش او، مأخذ: احساني، ١٣٦٨، ج١،  ١٣١٩ه

www.worthpoint.com ؛www.fardanews.com ٥٥؛

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
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و عيني تر)، متعلقات و ملزومات فني و بصري خود را هم 
بر آثار تحميل کرده است. ترنج ها يا قاب بندهاي تزئيني 
صورت  به  (اکثرا  افراد  پرتره   اين،  از  پيش  که  تيزه دار 
خيالي) و ساير نقوش در آنها جاي مي گرفت، اينک جاي 
خود را به قاب هاي ساده  بيضي شکل مي داد. کادر بيضي، 
قالبي است که از روي قاب اطراِف عکس  هاي قاجاري که آن 
هم عنصري غربي در کادربندي عکس محسوب مي شود، 

اقتباس و بر آثار الکي و قلمدان ها ظاهر شد. 
اما نقاشان و مصوراِن الکي کار نه فقط پرتره  رجال و 
درباريان، بلکه تکچهره  زنان يا حتي برخي علما را هم 
به تأسي از عکاسي مجسم کرده اند. در اين بين، در کنار 
بوده  مرسوم  نيز  گروهي  تصاوير  تک پيکر،  نگاره هاي 
به صورت گروهي ترسيم شده اند  تمثال علما معموال  و 
(آقابزرگ شيرازي). زنان نيز به همين منوال (تصوير ۲۹)، 

هم به صورت گروهي و هم منفرد منقوش شده اند. 

اثرات غرب بر روند مصورسازي نقاشي الکي: عکاسي 
به موازات رسانه هاي هنري ديگر

با اينکه در الکي کاري و قلمدان نگاري، از عکس در وهله  
اول براي چهره پردازي (سوژه  انساني) استفاده مي شد، 
اما منظره نگاري و دورنماسازي و چشم اندازهاي معماري، 
واقع گرايانه   آنها، و همچنين ترسيم  انواع غربي  به ويژه 

از  بخشي  در شمول  بود،  بعدي  مراحل  در  که  حيوانات 
اثرات  کلي  طور  به  مي گرفت.  قرار  فرنگي سازي  جريان 
عالوه  آثار،  اين  در  را  غرب  تصويري  فرهنگ  تبعات  و 
بر چهره نگاري واقعگرا، عمدتا مي توان در زمينه  ترسيم 

حيوانات و چشم اندازها مشاهده کرد.
ديگر  و  شاه  جانب  از  درباري  نقاشان  قاجار  دوره   در 
چشم اندازهاي  و  مناظر  از  رونگاري  به  هنري  حاميان 
اروپايي وا داشته مي شدند و اين يکي از عاليق متقاضيان 
در  را  رونگاره هايي  چنين  که  مي شود  گفته  بود.  هنر 
موزه هاي سلطنتي قاجار با افتخار در کنار نمونه هاي اصلي 
اروپايي شان به نمايش مي گذاشتند. اين رسم در ميان اعيان 
و درباريان قاجاري که آنها نيز سفارش دهندگان آثار هنري 
بودند به همين اندازه متداول بود (ديبا، ۱۴۰۰، ۲۵۱). تجسم 
چشم اندازهاي معماري، موضوعي است که به طور اعم در 
حوزه  نقاشي قاجار سابقه داشته و از طرف ديگر، برخي 
نقاشاِن اين دوره به ترسيم نقش حيوانات (به خصوص 
در فضاهاي اندروني و يا در طبيعت هاي بيجان) مبادرت 
از  انتقال  با  يکبار ديگر  بازنمايي،  اين  بنابراين  مي کردند. 
رسانه اي به رسانه  ديگر، روي قلمدان ها ظاهر مي شد، اما 
با شيوه و نگرشي متفاوت نسبت به گذشته و با فاصله 
رعايت  (عدم  غيردقيق  يا  خيالي  بازنمودهاي  از  گرفتن 
اصول آناتومي و مؤلفه هاي فني). همه  اين عالئم حکايت از 

تصوير١٩. قلمدان الکي با تصوير نيم تنة امين السلطان اتابک اعظم، به 
www.  همراه دو عکس از او، مأخذ: ياوري و ابتهاج، ١٣٩٠، ١٦٣؛

iran-efshagari.com

تصوير٢٠. قلمدان الکي با تصوير نيم تنة امين السلطان اتابک اعظم 
ـ.ق./١٨٨٦م.، «رقم کمترين رضي»، و يک  در سنين جواني، ١٣٠٣ه
عکس از او در همان سن، مأخذ: Khalili, 1996, 187؛ حديدي، 

١٣٩٠، ١١



کاربست اسلوب طبيعت گرايي غربي در پرداخت اين گونه 
نقوش دارد.

قاجار  عصر  ايراِن  هنر  که  است  اسلوبي  طبيعت گرايي، 
به واسطه  تعامالت روزافزون با غرب بدان دست يافت. 
چنان که در باال اشاره شد، اين روند از اواخر عهد صفوي 
آغاز شده بود و اينک شکل تکامل يافته اش را در دستان 
مي ديد.  بودند  کرده  سفر  اروپا  به  خود  که  هنرمنداني 
باسمه، کارت پستال، آلبوم، مجالت خارجي و نقاشي هاي 
طبيعت گراي فرنگي نيز در کنار فن عکاسي و حضور بيش 
از پيِش فرنگيان (به عنوان عامالن پيشبرد اين روند) در 
ايران، از عناصر و عواملي هستند که بر رشد کمي و کيفي 

اين جريان مؤثر بودند.
قلمدان هاي منظره پرداز قاجاري از حيث چيدمان و اجزاي 
صحنه، در چند گروه کلي قابل تقسيم بندي است: مناظر 
منظره و  منظره و شکار،  انسان،  با  توام  منظره  صرف، 
و  منظره  جنگ،  صحنه هاي  و  منظره  تاريخي،  حکايات 
عالم  (نادري  غيره  و  و حيوانات  منظره  تاريخي،  بناهاي 
که  شکلي  هر  به  دسته بندي  اين   .(۵۱  ،۱۳۸۹ چليپا،  و 
باشد، آنچه در خلق اجزاء و نقوش مشهود است، ظهور 
را  آن  علت  مي توان  که  است  طبيعت گرايي  از  مايه هايي 
حاصل تأثير مؤلفه هاي ذکرشده در بند قبل دانست. عکس 
و کارت پستال نيز طبعا در کنار ديگر موارد، نقش يک منبع 

تصوير٢١.قلمدان الکي با نقش پيکر تمام قد ظل السلطان، اصفهان، اوايل قرن 
٢٠م.، منسوب به محمدباقر سميرمي، به همراه يک عکس از وي، مآخذ: 

www.etedaal.ir ؛Khalili, 1996, 247

تصوير٢٢.قلمدان 
الکي، اصفهان، ربع 
آخر قرن ١٩م.، ٢٢ 
× ٣/٨ سانتي متر، 
 Khalili, مأخذ: 

1996, 47

 

الهام بخش تصويري را ايفا مي کرد (تصاوير۳۰، ۳۱). اين 
نگاه طبيعت گرا و جزء نگر، نه فقط در شيوه و تکنيک، بلکه 
در مضامين و نقوش هم برگرفته از فرهنگ غربي است. 
به طور مثال، در ترسيم يک منظره، نه تنها عناصر طبيعي 
(درخت، رودخانه، کوه و غيره)، بلکه دست ساخته هاي بشر 
و معماري، از جمله ساختمان، کليسا، عمارت، دژ و قلعه، پل 
و استحکامات نيز از روي نمونه هاي غربي اقتباس شده اند 
و براي اين کار بعضا از عکس (براي الگوبرداري عين به 
عين) يا عکس برگردان (براي چسباندن مستقيم) استفاده 

شده است. 
ترسيم حيوانات، به روشي متفاوت از گذشته، بخش ديگري 
از اين فرايند بود و هنرمند تصويرگر اينک با آگاهي بيشتر 
به دانش اندام شناسي، نور پردازي، سايه روشن، رنگ آميزي 
و تناسبات، حيوانات (وحشي يا اهلي) را به شيوه اي علمي 
از  برخي  در  (تصوير۳۲).  منقوش مي کرد  آکادميک تر  و 
آنها نقش حيوانات، چه به صورت  قلمدان هايي که روي 
مستقل و چه در يک فضاي ديگر مصور شده، حتي گاه 
پيش مي آيد که مثال پيکر يک سگ (تصوير۳۳)، آن هم از نژاد 

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 

تصوير٢٣: قلمدان 
آخر  ربع  الکی، 
 ٢٠/٦ ١٩م.،  قرن 
× ٣/٥ سانتی متر، 
 Farhad مأخذ:  
 Et. Al, 2017,

155
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يکي  پرترة  نقش  با  الکي  تصوير٢٦.جلد 
قالب  در  چسبانده شده  قاجاري،  رجال  از 
عکس  برگردان، قرن ١٩م. گالري آرتور َسکلِر، 

www.asia.si.edu :واشينگتن، مأخذ

و  آماده  عکس  با  الکي  تصوير٢٧.جلد 
چسبانده شدة دوستمحمدخان معيرالممالک، 
حراجي  مأخذ:  ٧٨-١٨٧٧م.،  ـ.ق./  ١٢٩٥ه

(Lot 88) بونهامس، لندن

تصوير٢٩.قلمدان الکي با نقش لوئيس مانته (رقصنده  فرانسوي)، به 
ـ.ق./  همراه يک عکس و کارت پستال، اثر محمدباقر سميرمي، ١٣٢٦ه
١٩٠٨م.، ٢٢/٧ × ٣/٩ سانتي متر، مأخذ: Farhad et al. 2017, 36, 158؛ 

www.pinterest.co.uk

تصوير٢٨.ترسيم خطي قاب هاي تزئيني رويه  قلمدان هاي چهره پرداز با 
قاب بيضي شکل مرکزي براي استقرار سوژه  انساني 

تصوير٢٤.قلمدان 
چهره پرداز، اثر استاد 
مجموعة  سميرمي، 
مأخذ:  شخصي، 

کريمي، ١٣٩٥، ٥٥

 

تصوير٢٥.قلمدان 
چهره پرداز، اثر استاد 
سميرمي، اصفهان، 
احساني،  مأخذ: 

١٣٦٨، ج١، ٥١

 



١٩٩٦, ٢٣٢ ,Khalili :ـ.ق./ ١٨٨٤و١٨٩٠م.، مأخذ تصوير٣٠، ٣١: دو قلمدان با طرح مناظر معماري به سبک اروپايي، شيراز، ١٣٠٢و١٣٠٨ه

تصوير٣٢: اجراي واقعگرايانه  حيوانات بر آثار الکي (بخشي از آثار)، مآخذ: Khalili, ١٩٩٦, ١٣١, ٢٥٠؛ کريمي، ١٣٩٥، ٥٠

تصوير٢٦: جلد الکي با نقش پرترة يکي از رجال قاجاري، چسبانده شده 
در قالب عکس  برگردان، قرن ١٩م. گالري آرتور َسکلِر، واشينگتن، مأخذ: 

www.asia.si.edu

نتيجه
عکاسي به منزله  تجلي و نقطه  نهايي تجدد در قرن نوزدهم، براي تداوم دولتي مدرن در ايران جزئي ضروري 
محسوب مي شد. در دوره  ناصري از عکاسي به عنوان يک ابزار سياسي و همچنين وسيله اي براي ثبت 
اطالعات استفاده مي کردند. اما به تدريج محبوبيت دوربين و عکس به عنوان راهي کوتاه براي ترسيم 
نقاشي هاي سه ُبعدي و چهره پردازي هاي واقعگرا به سبک فرنگي، در کنار آموزش هاي نوين آکادميک، مورد 

غيرايراني، به چشم مي خورد که اين کامال متأثر از جريان 
فرنگي سازي، چه در تکنيک و چه در گزينش موضوع و حتي 

اجزاء و عناصر صحنه است. 
اشياء  از خارج، گاه  اين عناصر تصويري وام گرفته شده 
و اجسام را هم شامل مي شوند. براي نمونه، اگر تا پيش 
از اين، جلوس شاه يا نشستن درباريان، صاحب منصبان 
و اشراف روي تخت يا زمين (زيرانداز) انجام مي گرفت، 
حال کاربرد صندلي به عنوان يک عنصر فراگير غربي، بيش 
از پيش قابل رؤيت بود. نشستن روي صندلي يا ايستادن 
در کنار آن و بازنمايي چنين صحنه هاي عکس گونه اي در 
آثار الکي، شاهد ديگري بر ادامه  مسير هنر فرنگي مآبانه 
است. از طرف ديگر، رواج قاب بيضي شکل که پيشتر هم 
اشاره شد، حاکي از ساير تاثيرات فرهنگ فرنگ، اين بار 
هم  و  عکاسي  در  هم  که  بود  ترکيب بندي  و  بر ساختار 

الکي کاري متداول شد.

تأثير عکاسي بر تحوالت بصري آثار 
الکي در دوره  قاجار (با تأکيد بر قلمدان 

نگاري  و چهره پردازي) /  ١٢٥- ١٤١ 
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توجه قرار گرفت و در نظام هاي بومي توليدِ هنر ادغام گشت. اين جريان را بايد محصول تعامِل رسانه هاي 
هنري و تصويري عصر قاجار دانست؛ چنان که هنرمنداِن عرصه هاي مختلف با تخصص و تبحر در چند 
حوزه، امکان انتقال مضامين و مايه هاي هنري خود را به ديگر حوزه ها داشتند. عکاسي هم به عنوان واپسين 
رسانه  تصويري نورسيده در اين دوره، قابليت الگوبرداري هاي مستقيم را براي همين هنرمندان که اکثرا در 
الکي کاري و قلمدان نگاري نيز مهارت داشتند فراهم کرد. بنابراين نه تنها نقاشي هاي رنگ روغن و آبرنگ، بلکه 
دامنه  آثار الکي نيز مشمول اثرات رسانه  نوظهور و فراگير عکاسي شد. همگامي عکس و نقش براي نقاشان 
و چهره پردازان قاجاري يک تجربه  بديع و چالشي تازه بود و در تالِش اين جماعت که آمال خود را در برابري 
جستن و هرچه نزديکتر شدن به دستاوردهاي نقاشان غرب مي ديد، امري مهم تلقي مي شد. در قلمدان هاي اين 
دوره که از تعدد و تنوع بيشتري نسبت به ديگر انواع الکي برخوردارند، عکس به دو صورت مورد استفاده 
قرار مي گرفت: نخست به صورت گرته برداري دقيق و عيني از روي مدل اوليه (عکس)، و دوم با به کار بردن 
اصل نمونه به صورت عکس برگردان در زير الک. از عکس در وهله  اول براي چهره نگاري واقعگرا استفاده 
مي کردند و سوژه  انساني که اغلِب آنها را رجال و درباريان تشکيل مي داد در اولويت قرار داشت. در اين 
نوع ترکيب بندي ها، از ساختار بصري مشخصي پيروي شده، به طوري که سوژه هاي انساني را با رعايت 
حفظ تقارن، در ميانه  سطح فوقاني قلمدان، غالبا داخل يک قاب و در ابعادي نسبتا بزرگتر از ديگر قاب بندهاي 
مجاور (تقريبا دو برابر) ترسيم کرده اند. پيکر شخصيت هاي ترسيم شده در اينجا اصوال منفرد، با جامه اي 
فاخر و عمدتا فرنگي (غيرسّنتي) به تصوير کشيده شده اند که در اصِل الگوي عکس ها نيز چنين بوده و اين 
نشانه اي از مکانت اجتماعي و تشخص قلمداد مي شده است. مضاف بر اين، پيکرنمايي در قلمدان هاي الکي 
بيشتر به صورت نيم تنه و تمام قد در حالت عمود يا ايستاده انجام مي گرفت تا ثبات بيشتري در ترکيب بندي 
ايجاد گردد. عکاسي و تأثير آن بر رسانه هاي الکي قاجار، عالوه بر تغيير مضامين و کيفيت آثار و سوق 
دادن آنها از ترکيب بندي هاي روايي و تزئيني به شکل و قالبي عيني تر؛ متعلقات و ملزومات فني و بصري خود 
را هم در آثار وارد کرد. به طوري که قاب هاي ساده  بيضي شکل، به عنوان يک آرايه  غربي براي کادربندي 
عکس، جاي ترنج ها يا قاب بندهاي تزئيني تيزه دار را گرفت. منظره سازي واقعگرايانه، نماهاي طبيعي و انساني، 
چشم اندازهاي معماري و تجسم واقعي حيوانات، از ديگر تأثيرات رسانه  عکاسي بر حوزه  الکي کاري است 
که بعد از چهره پردازي در ذيل اين جريان قرار مي گيرند. در اين بازنمايي ها، اثرات فرهنگ تصويري غرب نيز، 

چه در مضاميِن به کار رفته و چه عناصر و نقوش صحنه، محرز و مشخص است.
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Their importance is reflected in the sheer quantity of items that were made, and in the dynamism 
with which the decoration of lacquerwares developed. Actually, early Qajar lacquerwares look 
very different from those in later times throughout the whole century, especially from the Nasseri 
period on. It can hardly be doubted that the lacquerwork of the early Qajar period was to a large 
extent a continuation of the traditions established in the late Safavid, Afshar and Zand periods. The 
repertory of 18th century lacquer decoration included figural, floral and flower-and-bird themes, 
illumination and calligraphy; however, this visual tradition inclined towards more realistic subject 
matters with an emphasis on portraiture, most specifically depicting the portraits of kings, princes, 
officials and dignitaries. The present article aims at studying the impact of photography on the 
visual evolution of the lacquerwork in Qajar art and it tries to answer the following questions: 
How did photography exert influence on the development of visual arts and portraiture in Qajar 
period? How can we evaluate such impact on lacquerwork, especially pen boxes? The results 
demonstrate that photography had a considerable effect on visual arts, especially portraiture, in 
that period, and such a movement can be traced in other art media such as lacquer pen boxes, 
mirror cases, etc. Artists and artisans active in making pen boxes and other lacquer artifacts would 
use photographs in two ways on their artworks: first, by precise copying of portraits and other 
elements in pictures, and second, by just pasting the ready photos as labels under lacquer. Pen 
boxes with Qajar portraits usually contain the realistic paintings of rulers, courtiers, statesmen, 
the nobility and women within an oval frame in a Westernized structure. Such portraits are mostly 
depicted in the central panel in larger dimension than other adjacent ones. The dignitaries painted 
in here are officially dressed and are represented in vertical visual composition. This gradual 
development in the visual tradition of this era could be considered as a result of the introduction of 
photography into Qajar Iran, particularly from the middle 19th century onward, and it continues 
right into the end of this dynasty, with a decline in quality.
Keywords: Qajar, Photography, Painting, Lacquer, Pen Box, Portraiture          
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The Qajar dynasty came to power in 1785 and ruled until 1925. During this last phase of traditional 
Persian history, succeeding shahs tried to change the isolationist stance of the country by expanding 
cultural and economic interchange with the West. The 19th century was marked by continual 
unrest, caused by tribal groups competing for power. Foreign encroachment also contributed to 
conflicts. By mid-century, Persia had again become a crossroads to the East, because European 
colonialism demanded short routes to the Orient for explorers, archeologists, soldiers, scholars, 
pilgrims, tourists, writers, painters and photographers. During the long reign of Naser al-Din 
Shah (1848-1896) the desire for reformist policies and the continuing need for new funds led to 
the awarding of licenses to foreign concessionaires from Russia, Great Britain, France, Italy and 
Austria. It was during the reign of Naser al-Din Shah’s father, Mohammad Shah (1834-1848) that 
the first cameras came to Iran through Russia and Britain. Photographers in Iran can be divided 
into three broad categories: first, those belonging to the European documentary and geographic 
tradition, who explored cultural and physical differences throughout the world; second, indigenous 
photographers, who experimented with the new technical discoveries for enjoyment, without 
a defined mission; and third, commercial photographers, who discovered that images could be 
sold. The earliest practitioners of photography in Persia were Europeans from France, Austria and 
Italy. They were instructors at Dar al-Fonun, the well-known Tehran polytechnic established by 
Naser al-Din Shah in 1850 to train officers, civil and military engineers, doctors and interpreters. 
Photography was introduced into the curriculum after 1870. The Frenchman, Jules Richard who 
taught French at Dar al-Fonun was probably the first among the foreigners to print images on 
paper treated with silver nitrate. Photography in Qajar Iran was first at the court’s service or for 
documenting official events, but it gradually adopted some artistic and popular approaches. This 
medium in that time would provide the artists who had become familiar with modern European 
techniques of painting with some fresh, useful tools to try realistic imagery. However, the impact 
of photography on Qajar painters was not restricted to oil painting or watercolor, but it exerted its 
sphere of influence in a wider domain, including lacquerwork, particularly pen boxes. Under the 
Qajar dynasty the best miniature painting is usually found not in the illustration of manuscripts, 
as in the earlier periods of the art, but in the decoration of objects in lacquered papier-mache. This 
art reached a high state of development under Fath Ali Shah, but the best works produced under 
Naser al-Din Shah in the middle years of the 19th century were perhaps even finer. During this 
century lacquerwares were one of the most important forms of decorative art produced in Iran. 


