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مقاله علمیترویجی

مطالعۀ نقش تدریس میرزا علیاکبرخان مزینالدوله
*

در مدرسۀ دارالفنون در دورۀ قاجار

**

الهه پنجهباشی
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان ۰9۱۱

چکیده
در زماان قااجاار یای از هنرمنادان تاثییرگذار بر نقاشاای دوران قاجار میرزا علیاکبرخان نطنزی معروف به
مزینالدوله از اهالی شارر هنرررور کاشاان اسا  .مزینالدوله شاگرد هنرمند بزرگ دوران انگر بود و در مدرسۀ
هنرهای زیبای راریس آموزش دیده بود .با توجه به اهمی

نقش مزینالدوله و سااا ها تدریس در دارالفنون و

ررورش شااگردانی وون میرزا ابوتراب غفاری ،اساماعی جییر ،مصورالملک و کما الملک ،به زندگی و آیار
او ،تدریس در دارالفنون و معرفی شاااگردان برج ا هاش ررداخ ه میشااود .در ج ا وجوی این م ائله اب دا
آموزش نقاشای آکادمیک قاجار در دارالفنون ،نقش مزینالدوله در تدریس هنر نقاشی ،شاگردان او و بهخصوص
کماا الملک بررساای میشااود .هدف این رژوهش ری بردن به نقش تدریس میرزا علیاکبرخان مزینالدوله در
دارالفنون و هنرمندان یادشاده در دورۀ قاجار اسا  .سااا رژوهش به این شرح اس

نقش میرزا علیاکبرخان

مزینالدوله بهعنوان معلم و نقاش در مدرسۀ دارالفنون وه بود؟ روش تحقیق در این رژوهش ،توصیفیتحلیلی و
با اسا فاده از منابع ک ابخانهای و بررسای نمونههای موزهای انجام شده اس  .ن ایج این رژوهش نشان میدهد که
مدرساۀ دارالفنون و آموزش رشا ۀ نقاشای نقش مرمی در رشاد هنر این داش ه اس  .نقش مزینالدوله بهعنوان
مدیر ،معلم و هنرمندی توانا حائز اهمی

اس  .او با مدیری

قاطع و آموزش زبان و نقاشی در دارالفنون جایگاه

این هنر را ترقی بخشاایده اس ا  .در عرصااۀ نقاشاای ،منظرهسااازی و هنرمندی ،ویرهدس ا
تثییررذیری از هنرآکادمیک ارورایی ،ن الی درخشان برای هنر نقاشی ایران تربی
آکادمیک بهشایوۀ غربی در ایران قاجار را رایهگذاری کرد .سابقۀ تدریس و مدیری
ررمایۀ آموزش هنری و تربی

بوده اس ا

که با

کرده اس  .او آموزش نقاشی
قوی در دارالفنون ،هنرمندی

ن ا درخشاان نقاشای ،تدریس زبان فران اه ،موسایقی و نقاشی از این هنرمند

اسطورهای از آموزش در دوران قاجار میسازد که تارارنارذیر اس .
کلیدواژهها :قاجار ،علیاکبرخان مزینالدوله ،نقاشی ،دارالفنون ،دورنماسازی ،تدریس.
مطالعۀ نقش تدریس
* این مقاله حاصل هسلۀ پژوهشل با عنوان مطالع هنر نقاشل پیکرهنگاری دورۀ قاجار تصویبشده در دانشگاه الزهرا(س)
میرزا علیاکبرخان
است.
مزینالدوله در مدرسۀ
** دانشیار گروه نقاش  ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایرانe.panjehbashi@alzahra.ac.ir /
دارالفنون در دورۀ قاجار
تاریخ دریافت ۰۰۱۱/۷/۲ :تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۲۱ :
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کاشللان ا دیربا یک ا شللهرهای هنرپرور و مرکز هنرمندان در ایران بوده اسللت (ذکا.)۰۰ :۰7۷1 ،
در مینل آمو ش هنر نقلاشل ل قاجار ،یک ا افراد صلللاحبنام در این دوران میر ا عل اکبرخان
مزینالدوله نطنزی معروف به نقاشباشل اسلت که در سلا ۰۲27ق۰۲۲7/ش در نطنز کاشلان پا به
عرصل وجود گذاشت (آذری .)۷2 :۰7۰۲ ،او که تحصی کردۀ غرب بود پس ا میر ا ابوالحسنخان
غفاری مهمترین و تأثیرگذارترین معلم نقاشل دارالفنون بوده اسلت .او سلع نوود اصو نقاش را
بهشللیوهای که ا نقاشللان اروپای آموخۀه بود به کار گیرد و با دگرگون روند آمو ش صللنی الولک
غفاری و با تأثیرپذیری ا آمو ش غرب سلع داشلت الگوی نوین در آمو ش نقاش با تأثیرپذیری
ا هنر غرب و هنر با نوای به کار برد .این مدرسلله بهعنوان اولین مدرسلله با برنام درسلل اروپای
سللرآغا آمو ش نوین در هنر نقاش ل ایران رقم د که نقش مزینالدوله بهعلت سللا های طوالن
تدریس و مدیریت و هوچنین پرورش نسللل درخشللان حائز اهویت اسللت .هدف این پژوهش پ
بردن به نقش تدریس میر ا عل اکبرخان مزینالدوله در دارالفنون و هنرمندان یادشللده در دورۀ قاجار
اسلت .سلاا پژوهش به این شرح است :نقش میر ا عل اکبرخان مزینالدوله بهعنوان معلم و نقاش
در مدرسل ل دارالفنون چه بود؟ ضلللرور و اهویت تحقی در این اسلللت که نقش مزینالدوله در
دارالفنون بهلحاظ اهویت فرهنگ و هنری تدریس شلایان اهویت م باشللد .بر این مبنا تورکز اصللل
پژوهش ،نقش کلیلدی مزیناللدولله در آمو ش نقاشل ل دارالفنون و تأثیرگذاری او در آمو ش هنر
نقاشل آکادمیک ایران است .ضرور پژوهش حاضر مطالع ندگ این هنرمند و معلم دورۀ قاجار
اسللت که مۀأسللفانه بهعلت داشللۀن نقشهای مدیریۀ و موارد دیگر آثار نقاش ل

یادی ا او برجای

نوانده اسلت .ا فعالیت درسل رشلۀ نقاشل و برنامههای درس و جزوا دارالفنون در این رشۀه
اطالع دقیق در دسلت نیسلت و نحوۀ کار اساتید و شیوۀ تدریس در این مدرسه بر ما پوشیده است.
این موضللوع بهرغم اهویت تاکنون بهصللور پژوهش ل مسللۀق صللور نوذیرفۀه و بر نقش او بر
هنرمندان درخشان نس بعد توجه نشده است؛ لذا ضرور این پژوهش را نشان م دهد.
۱ـ .۱روش پژوهش

این مۀن مطالعهای با رویکرد تاریخ است؛ پژوهش به روش توصیف تحلیل و با اسۀفاده ا مناب
کۀابخانهای و فیشبرداری انجام شللده اسللت .تصللاویر آثار هنرمندان ا نوونههای مو های تهیه و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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تحلی شلللده اسلللت .جامع آماری پژوهش آثار مزینالدوله و شلللاگردانش در مان تدریس در
دارالفنون اسلت که برای بررس دقی تر به روش نوونهگیری خوشهای و تصادف انۀخاب صور
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 .۱مقدمه

م گیرند .شللیوۀ تحلی آثار بر اسللاس اصللو و قواعد تجسللو بهکاررفۀه در ویژگ های ظاهری
نقاشل هاسلت و بر اسلاس تحلی منطق و قیاس صور

پذیرفۀه است و مطالع نقاش و نقش

مزینالدوله بهعنوان مدرس و مدیر در مدرس دارالفنون را در بر م گیرد.
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش

تلاکنون تعلداد معلدودی ا پژوهشلللگران هنر به موضلللوع نقش مزینالدوله در نقاشل ل قاجار
پرداخۀهاند ،ول این پژوهشها فقط به معرف او پرداخۀه و به مروری تاریخ و اهدای نشانها به
او بسلنده شلده است .درمجووع توجه محققان به این هنرمند تأثیرگذار کم بوده و به سیر تدریس
او در دارالفنون ،نقش تأثیرگذار او در روند آمو ش نقاشلل و تربیت نسلل درخشللان هنر ایران
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گرفۀه اسللت و بهوسللیل معیارهای مرتبط و به روش منطق و قیاسلل مورد تجزیه و تحلی قرار

توجه نشلللده و آثار او و ویژگ های تجسلللو آن مدنقر قرار نگرفۀه اسلللت .هوین موضلللوع
ضلرور این پژوهش و جنب نوآوری آن را نشان م دهد .در ادامه به معرف پژوهشهای نامبرده
پرداخۀه م شلود .پیشلین پژوهش حاضر بر مطالعات که دربارۀ بخش نقری تحقی تاریخ قاجار،
دارالفنون و مزینالدوله بوده است مۀورکز م شود .ذکا ( )۰7۷1به آمو ش مدارس هنری در ایران
م پردا د ،آدمیلت ( )۰7۰1دارالفنون و اهویلت آمو ش در دورۀ قاجار را بررسل ل م کند .میر ا
آقاخان ( )۰737در مقال خود به تاریخچ دارالفنون پرداخۀه اسللت .سللعیدی ( )۰7۷1به آمو ش
کۀابهای درسلل ایران در دورۀ قاجار م پردا د .هاشللویان ( )۰713در پژوهش خود ،نخسللۀین
رئیسلان مدرسله را معرف م کند .صلفای
وظایف معلوان و مدیران و شلرح نواق

( )۰733به گزارشهای ا مدرسه م پردا د که شرح
برای ناصلرالدینشاه است .خلخال و تقدیری ()۰71۰

به اقداما امیرکبیر و تأسلللیس این مدرسللله م پردا ند .در پژوهش خوب و جام رسلللول پور
( )۰71۷به نقش عل اکبرخان مزینالدوله در آمو ش هنرهای نوین در ایران و بهخصللون نقاش
پرداخۀه شللده اسللت .در کۀابهای پاکبا ( )۰7۷1و فلور ( )۰71۰به نقاشلل قاجار و در کۀاب
کشلویرشلکن ( )۰717به جایگاه این مدرسله و نقاش قاجار و تدریس مزینالدوله اشارات شده
اسلللت .قلاضل ل ها ( )۰71۰به معرف هنر و هنرمندان و تاریخ قاجار پرداخۀه و به مزینالدوله و
ندگ او اشللارات شللده اسللت .درمجووع م توان نۀیجه گرفت که مقاال و کۀب دربارۀ این
هنرمند کم بوده و این مین پژوهش بهرغم اهویت هنری و تاریخ مورد غفلت واق شده است؛
بهخصلون در مین نقش تدریس مزینالدوله بر نس بعد در دارالفنون پژوهش صور

نگرفۀه

اسللت .بنابراین در این مقاله سللع م شللود با بهرهگیری ا مناب مرتبط و اسللۀفاده ا نوونههای

مطالعۀ نقش تدریس
میرزا علیاکبرخان
مزینالدوله در مدرسۀ
دارالفنون در دورۀ قاجار

0۰























 .۲آموزش هنر آکادمیک در دارالفنون در دوران قاجار
با روی کارآ مدن میر ا تق خان امیرکبیر و اسللۀقرار سلللطنت ناصللرالدینشللاه (۰۲2۰ق) اقداما
اصلالح هوهجانبهای در کشور آغا شد که یک ا آنها تأسیس دارالفنون و آغا آمو ش علوم
و فنون جدید در ایران بود؛ اما ابۀدا دارالفنون به سلاخۀوان ،معلم و برنامه ،کۀاب درسل و وسای
کار و بودجه نیا داشلللت که آنها را امیرکبیر برنامهریزی کرد (معۀودی .)۰۰۲ :۰71۲ ،اندیشل ل
تأسللیس دارالفنون سللاخۀ فکر و تصللویم امیرکبیر بود که نیا به کسللب تکنولو ی را درک کرد و
ایجاد دارالفنون را ضللروری و اجۀنابناپذیر تشللخی

داد .او تا مان رسللیدن به صللدار به

مأموریت سللیاسلل روسللیه ،ایروان و عثوان اعزام شللد که این سللفرها در اقدام او در تأسللیس
دارالفنون کامالً ماثر بود .مأموریت او در سلفر به روسیه ۰۲۰۰ق (در برخ مناب  ۰۲۰2ذکر شده
اسللت) که به هوراه هیئۀ بهمنقور عذرخواه ا قۀ گریبایدوف صللور گرفۀه بود .این هیئت
بیش ا دو ماه در پۀر بورگ اقامت داشت و هر رو به دیدن یک ا ماسسا علو و صنعۀ و
آمو شل روسللیه م رفت .به دیدن مدرسلهای رفۀند که اطفا مسلللوین و گرج را بان ترک و
فارسل و روسل و نقاش و سایر علوم مۀعارفه را درس م دادند (محبوب اردکان  :۰7۷۱ ،ج،7
۰۱لل ل .)۰۷در مأموریت به روسلیه فرصلت مناسلب برای وی فراهم آمد تا بهرهبرداری روسیه ا
پیشرفتهای غرب در مینههای مخۀلف فرهنگ  ،تعلیم و تربیت ،سرمایهگذاری صنعۀ  ،مدارس
نقام فن و هنری را مشاهده کند؛ هوچنین توانست با مطالع کۀاب جهاننوای جدید که با ابۀکار
و یر نقر خودش ترجوه و تدوین شللده بود ،شللرح دارالعلمهای توام کشللورهای غرب را در
رشللۀههای گوناگون علو و هنری با آمار شللاگردان آن مطالعه ،ا بنیادهای فرهنگ دنیای جدید
آگاه یابد (آدمیت .)737 :۰7۰1 ،امیرکبیر پس ا فکر تأسللیس مدرسلله ،ابۀدا مین سللاخۀوان را
نزدیک کاخهای سللطنۀ توپخانه ا هر جای دیگر مناسلبتر تشخی

داد و پس ا موافقت شاه

ا میر ا رضللاخان مهندس تبریزی خواسللت نقش ل سللاخۀوان را تهیه کند .میر ا رضللاخان نقش ل
عوار

را شلبیه سربا خانهای که در انگلیس دیده بود ،ترسیم و آماده کرد .معوار ساخۀوان ،اسۀاد

محودتق معوارباشلل  ،جد مادری کامران میر ا پسللر ناصللرالدینشللاه بود که مد

دو سللا

(۰722لل ل )۰721سلاخۀوان را به پایان رساند .امیرکبیر به پیشرفت کار ساخۀوان و تأسیس مدرسه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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بسللیار عالقهمند بود؛ بهطوری که هروقت فرصللۀ م یافت به سللرکش ل سللاخۀوان و کار بنّایان
م پرداخت (معۀودی .)۰۰۲ :۰71۲ ،اجرای طرح تأسلیس مدرسل دارالفنون که سله سا به طو
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موجود به بررس علو و تحلی این موضوع پرداخۀه شود.

دانشلگاه نوین را سلبب گشلت و ا اینروست که ا امیر بهعنوان بنیانگذار آمو ش عال ایران
یلاد م شلللود (هلاشلللویلان .)۲۱۱ :۰713 ،در ربی االو ۰۲21ق ،چند رو پس ا قۀ امیرکبیر،
ناصلرالدینشلاه دارالفنون ،اولین مدرسل عال در ایران ،را با حضلور چند معلم اتریش و عدهای
مۀرجم که ا میان محصلالن اعزام به فرانسه انۀخاب شده بودند افۀۀاح کرد .شاگردان این مدرسه
ا خانوادههای اعیان و اشلللراف بودند .رشلللۀههای تحصلللیل دارالفنون عبار بود ا  :پیادهنقام،
سلوارهنقام ،توپخانه ،مهندسل  ،پزشک و جراح  ،داروسا ی و کانشناس  .در توام رشۀهها بان
خارجه ،علوم طبیع و ریاضل  ،تاریخ و جغرافیا و نقاش نیز تدریس م شد .معلوان خارج در
آغا  ،کۀابهای درسل را به بان خارج (بیشلۀر فرانسله) تدریس م کردند .در هوان سا های
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انجامید شللاید بزرگترین کار ویژۀ عصللر امیرکبیر بود که موجبا

پایهگذاری نقام آمو شلل و

نخسلۀین ،معلوان و مۀرجوان ایران برای اولین بار چند کۀاب درسل را برای اسۀفادۀ دانشجویان
دارالفنون به فارسل تألیف و ترجوه کردند .با تأسلیس و ار علوم و معارف در سا ۰۲۷۲ق و
انۀصللاب علیقل میر ا اعۀضللادالسلللطنه رئیس دارالفنون به و ار علوم ،آهنگ تأسللیس مدارس
شلۀاب بیشۀری یافت (سعیدی .)۲1 :۰7۷1 ،در میان اسناد کۀابخان مجلس شورای اسالم سندی
مربوط به بودج سللا ۰7۱۲ق دارالفنون وجود دارد که ارقام آن به حقوق ماهیان این افراد اشللاره
دارد :نقاشباش و معلم بان فرانسله  ۰۱۱تومان و معلم نقاش توام کالسها  2۱تومان (خلخال
و تقدیری .)۰1۰ :۰71۰ ،اسللام برخ معلوان اروپای مدرسلل دارالفنون عبار اند ا  :کر

یز۰

اتریش معلم حساب و هندسه و اسۀاد تاریخ و جغرافیا ،گراف کارچای ۲اتریش معلم فن  ،جنگ
و نقشلهکشل  ،ات  7اتریشل معلم حساب ،هندسه و حساب و ریاضیا  ،بوهلر ۰فرانسوی معلم
حسلاب و هندسله و جبر و نقشهکش و مثلثا  ،کا رپلو 3ایۀالیای معلم نقاش (هوان .)۰1۷ :در
گزارش رؤسلای دارالفنون برای ناصلرالدینشلاه در (۰۲1۲ق) به هنر و دروس هنری نیز اشارات
شلده است...« :اینهوه فواید که االن در دولت علّیه پیدا شده که در توام رو نامههای اروپا توجید
و تحسلین ا اه ایران م شود بهسبب بنای مدرس مبارکه است مث علم تلگراف و دواسا ی که
ا آن نۀایج عکاس و بعض جوهریا و اسباب تواشاخانه گرفۀه شده و علوم هندسه و جرثقی ،
اقسام حساب و مثلثا اعل که نقشهکش م توان گفت در این علوم با مدارس بزرگ فرنگسۀان
م توان گفلت مقلابل م کند» (صلللفای  .)721 :۰733 ،در آن مان افرادی که بۀوانند در کالس
درس این اسلللۀادان آمو ش ال م را دریافت کنند وجود نداشلللت؛ نزدیک به  ۰3۱نفر جوان بین
چهارده و شلللانزدهسلللاله که توانای خواندن و نوشلللۀن داشلللۀند و اغلب ا خانوادههای اعیان و
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چند سلللا که اسلللۀادان خارج در کالسها بهطور عول تدریس کرده بودند ،مۀرجوان آنها با
اسلۀفاده ا یادداشلتهای که خود آماده ساخۀه بودند یا کۀابهای که آن اسۀادان ا خارج آورده
یا در اینجا نوشلۀه بودند فراهم آوردند .این کۀابها در چاپخان دارالفنون بهصللور

چاس سنگ

تهیه م شلد و در دسلۀرس دانشلجویان قرار م گرفت .نخسلۀین مشکل که برای تهی کۀابهای
درسل وجود داشت نداشۀن اصطالحا علو تعریفشدهای بود که بهجای وا ههای خارج به
کلار رود .نلداشلللۀن کلاغذ و مرکّب مرغوب ،فقدان اسلللۀادکار ماهر و تجهیزا
مشلللکال

ناق

ا دیگر

بود کله هو آنها با مدیریت و کوک علیقل میر ا اعۀضل لادالسللللطنه و یر علوم و

رضلاقل خان هدایت ناظم و سلرپرسلت مدرسله برطرف م شد .گفۀن است که نخسین مدیران
دارالفنون ا دانشلوندترین و آگاهترین اشلخان عصر خود بودند و هوین مدیریت آگاهانه سبب
شلد که اسلۀادان خارج هر سلا یک کۀاب بنویسلند و مۀرجوان ایران آن کۀابها را به فارس
برگردانند (معۀودی۰۰۰ :۰71۲ ،للل .)۰۰3در گزارشهای مدرسه شاگردان مرتب او رشۀ نقاش ،
میر ا اسلللواعی ولدحاج محود مان ،میر ا ابوالقاسلللم میر ا احود ،میر ا عبدالدهاب ولد میر ا
حسلین رئیس الکۀاب ،میر ا عل اکبر حجار ولد حالج محودعل  ،میر ا صلادق ولدحسین بیک
ذکر شلده اسلت .این رشلۀه ا تصحیح و نقشهکش جدا ذکر شده است (یغوای .)7۱3 :۰7۷1 ،
این موارد نشلان م دهد که در بدو تأسلیس مدرسل دارالفنون ،آمو ش هنر وجود داشۀه و به این
رشۀه ،معلوان ایران و خارج و حقوق آنها مشخصاً اشارات شده است.
 .۳میرزا علیاکبرخان مزینالدوله (۱۲۲۳ـ)۱۳۱۲
قلدیو ترین فرد ا خلاندان مزین (مزین) که سلللند رسلللو ا او در دسلللۀرس باشلللد ،میر ا
محودحسینخان کاشان ا مالکان منطق کاشان و نطنز است .وی در اواخر دورۀ ندیه تقریباً در
۰۲۱1ق مطاب ۰۷17م اده شللد و در ۷۰سللالگ در ۰۲1۰ق۰12۷/م چشللم ا جهان فروبسللت.
میر امحودحسلینخان باآنکه اسلۀطاعت مال و سلواد کاف داشللت ،برخالف رسم معوو و نیز
رویلهای کله بعلدهلا فر نلدان و نوادگلان او پیش گرفۀند ،به مشلللاغ دولۀ وارد نشلللد .میر ا
محودحسلینخان در  ۲۱ربی الثان ۰۲27ق /آوری ۰1۰۷م در نطنز صاحب فر ندی شد که او را
عل اکبر نهاد .مطاب یادداشلتهای رسلو امیر نقام گروسل (سفیر ایران در فرانسه) عل اکبر ا
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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وابسلۀگان فرخخان امینالدوله کاشللان قلوداد شللده اسلت (رو نامه دولت علّیه ایران.)۷ :۰۲1۰ ،
وی ا کودک در فراگیری دروس و بهویژه نقاش اسۀعداد خوب ا خود برو داد؛ ا اینرو مان
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شلاهزادگان بودند برای آمو ش در دارالفنون انۀخاب شلدند .نخسلۀین کۀابهای درس را پس ا

هرا بهعنوان سللفیر فوقالعاده عا م پاریس شللد .بهدلی نزدیک به محودحسللینخان که عالق
مفرط به ادامهتحصی فر ند خود داشت ،عل اکبر را بهطور غیررسو هوراه خود به پاریس برد.
عل اکبر بهمد یک سا در مدرسهای در پاریس به آمو ش نقاش و بان اشۀغا داشت تا اینکه
در ۰۲۷3ق۰131/م بنا به پیشلنهاد فرخخان ۰۲ ،محصل ا سلوی دولت ایران برای تحصی عا م
اروپا شلدند و عل اکبر نیز جزو این گروه ،دوباره راه فرانسلله شللد .گروه محصلالن اعزام بین
پنج تلا نله سلللا در فرانسللله اقلامت گزیدند .او توام مد

عور طوالن خود را در تدریس در

دارالفنون و نقار بر امور فرهنگ کشلور گذراند و تحوال چشوگیری در فرهنگ و هنر نوین
ایران به وجود آورد .او  3۰سلا در این مدرسله به تدریس بان فرانسه ،نقاش و تئوری موسیق
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که فرخخان امینالدوله در ۰۲۷۰ق۰13۷/م ا سلوی ناصلرالدینشاه بهمنقور مذاکره و رف مسئل

اشلۀغا داشلت (رسول پور .)2۲ :۰71۷ ،میر ا عل اکبرخان چون ا کودک مای خوب ا ذوق و
سللیقه و قریح هنری داشلت ،پس ا عزیوت به اروپا در مدرس هنرهای یبا در پاریس تحصی
کرد و بهخصلون نقاشل را نزد انگر ،آخرین نقاش بزرگ و نامآور کالسلیک اروپا که فرانسوی
بود ،آمو ش دید و با پشللۀکار فراوان طب هنری خود را پرورش داد .رو نامه دولت علّیه ایران در
یک ا شللوارههای خود با اشللاره به این مطلب نوشللۀه اسللت« :آقا عل اکبر کاش ل ا وابسللۀگان
امینالدوله و مۀعلوین دولۀ است ،جوان بااسۀعداد و قابل است .بعد ا سه سا تحصی مقدما
در مدرسل دیپ به حکم و یرمخۀار ،او را به پاریس آورده به صلنعت نقاش گذاشۀند و حا دو
سلا اسلت با کوا سع و مراقبت مشغو این صنعت است و ترقیا

یاده کرده است .معلم او

یاده ا حد ا او راضل و خشنود است» (رو نامه دولت علّیه ایران ۰3 :۰۲1۰ ،ذی الحجه) .پس
ا آن نیز در دانشللگاه جنگ فرانسلله معروف به سللن سللیر نزدیک یک سللا تعلیوا

نقام را

فراگرفت و پس ا نه سللا اقامت در فرانسلله به ایران مراجعت کرد .عل اکبرخان در بدو ورود،
بهعنوان پیشخدمت مخصون ناصرالدینشاه مشغو خدمت شد و هم مان معلو

بان فرانسه و

نقاشل شلاه را به عهده گرفت و لقب خان دریافت کرد .در رمضلان ۰۲11ق با فرمان و دسۀخط
ناصلرالدینشاه به نقاشباش ملقب شد (بامداد ،۰۲2 :۰7۰۷ ،رو نامه ایران ۰۷ ،رمضان ۰۲11ق).
قب ا او صلنی الولک غفاری این عنوان و لقب را داشلت .مدت بعد در کنار مسئولیت دربار ،در
دارالفنون به تدریس رشلۀههای نقاشل  ،بان فرانسله و موسلیق نقام مشغو شد و بیش ا هر
اسلۀاد دیگری در آن مدرسله کار کرد (محبوب اردکان  :۰7۷1 ،ج .)۲17 ،۰معلم نقاش دارالفنون
قب ا او موسلیو کونسۀانس فرانسوی بود ،بعد ا آن میر ا عل اکبرخان نقاشباش مزینالدوله که
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نقاشلل و عصللرها بان فرانسلله را تدریس م کرد (میر ا آقاخان .)11۲ :۰737 ،بان فرانسلل
مزینالدوله بهقدری قوی بود که در فرانسلله او را دایرةالوعارف مۀحرک م خواندند .وی عالوه بر
نقاش  ،موسیق نیز آموخۀه بود و در دارالفنون مو یک نقام درس م داد (قاض ها.)7۷ :۰71۰ ،
وی نخسللۀین ایران بود که در مورد نقاشلل آکادمیک و پرسللوکۀیو که علم تسللطیح و ترسللیم
دورنواسللت کۀاب نوشللت و با چاس سللنگ آن را در اخۀیار شللاگردان قرار داد .در حقیقت میر ا
عل اکبرخان بان نقاشلل آکادمیک در ایران بود و بهمد

نیم قرن نقاشلل اروپای را با اصللو

علو ا آنلاتوم تلا نقاشل ل مناظر و مرایا تدریس کرد و در ایران رواج داد و پس ا او در این
رشلۀه ،آنچنان که م بایسلت تا دوران پهلوی دوم کارآمو ی نوین صلور

نگرفت (رسول پور،

 .)2۰ :۰71۷وی چند کۀاب آمو ش نقاشل نیز انۀشلار داد؛ هوچنین معلم موسیق علو و نیز ا
نخسلۀین بنیانگذاران تئاتر بود (پاکبا  .)731 :۰7۷1 ،این هنرمند تا اواخر سلطنت احودشاه قاجار
اسۀاد نقاش بود و در سا ۰1۰۰م ا طرف اموراتوری روس ،تزار روسیهلل ل نیکالی دوملل ل نشان
افۀخار گرفت .نشلان «اسلۀانیسالس» که ا مدا های پراعۀبار آن دیار به شوار م رفۀه به وی اعطا
شلده است (کریم اده تبریزی :۰727 ،ج7۷1 ،۰لل ل .)7۷1میر ا عل اکبرخان در سا ۰۲11ق لقب
نقاشباشلل را دریافت کرد .او در دارالفنون در کنار موسللیق و تئاتر به تعلیم نقاشلل پرداخت و
نقاشان چون کوا الولک ،مصورالولک و اسواعی جالیر و ابوتراب غفاری ا شاگردان او بودند.
او در دورنواسا ی و شبیهسا ی توانا بود (فلور و دیگران.)2۲ :۰71۰ ،
مزینالدوله عودتاً منقره و گ نقاشل م کرد ول در چهرهنگاری با اسلللوبپردا نیز دسللت
داشت (پاکبا  .)731 :۰7۷1 ،در مان که مقفرالدینشاه به سلطنت رسید ،تعلیم و سرپرسۀ پسر
او ملک منصلور میر ا (شلعاعالسللطنه) را به عهده داشت و در شوا ۰7۰3ق لقب مزینالدوله به
وی اعطا شلد (افضل الولک .)۰11 :۰72۰ ،او در تدریس سلختگیر و بسیار بادقت بود (عویدی
نوری :۰71۰ ،ج .)۰7 ،۰مرگ وی به سللا ۰7۰7ش برابر ۰72۰ق اتفاق افۀاده اسللت (سللرمدی،
 .)۰71 :۰7۷1احۀواالً تحصی او در مدرس نقام بر آمو ش سختگیرانه و مسۀبدان او تأثیرگذار
بوده اسللت .با توجه به این موارد ،مزینالدوله نقاشل غرب  ،سللیسللۀم آکادمیک هنر فرانسلله را در
ایران پیلاده کرد .روش تلدریس او در دارالفنون بعلدها در صلللنای مسلللۀقرفه ،هنرکدۀ تزیین و
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هنرهای یبای دانشللگاه تهران به دسللت شللاگردانش نسل بهنسل در ایران ادامه پیدا کرد و اولین
پلههای آمو ش آکادمیک نقاش ایران بهشیوۀ غرب را شک داد.
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در اروپا نقاشل را تکوی و بان فرانسله را خیل عال م دانست به تدریس پرداخت؛ او صبحها
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تصویر  :۱تصویر نقاشی میرزا عبدالوهاب

تصویر  :۲ناصرالدینشاه ایر مزینالدوله،

خواجه نوری ،نظامالملک ،ایر مزینالدوله،

۱1۱۲ق ،مداد روی کاغذ ،رقم جاننثار علیاکبر،

۱1۱۱ق (رسولیرور)3۴ :۱13۷ ،

نگارخانه کاخ گل ان (کشمیرشان)13 :۱131 ،

تصویر  :1نمونهای از نقاشی مزینالدوله ،کشیشان ،کاخ موزۀ سعدآباد ،سا ( ۱1۱۱رسولیرور)31 :۱13۷ ،

ا مزینالدوله بهدلی مشلغلههای حساس و سا ها ریاست دارالفنون آثار هنری اندک برجای
مانده اسلت .در آثار او نخسلۀین مورد دقت باال و جزئیا

در نقاش ها ،ساخت و پرداخت دقی ،

رنگپردا ی و پرسلوکۀیو مۀناسلب اسلت .سلع در نشلان دادن فلزا  ،سنگ و یراق آال
بهخوب و دقت ا ویژگ های کار اوسلت .با مطالع آثار مزینالدوله مشخ

لباس

م شود که او شیوۀ
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هنرمند ا عکاس ل برای تکوی نقاش ل های خود اسللۀفاده م کرده اسللت یا خیر ،بر ما مشللخ
نیسللت ول با توجه به دقت در اجرای جزئیا و تدریس این هنر در مدرسلله به نقر م رسللد
مزینالدوله در نقاشل های خود و آمو ش به هنرجویان ،ا این هنر بهره م برده است .در تصاویر
 ۰و  ۲طراح هلای مزیناللدولله ،دقت در جزئیا
مشلخ

و با نوای قوی ،کیفیت پردا و حالت چهره

است .او در فرم چهره و با نوای شخصیت در تصویر ،دقی عو کرده است .پرداخۀن

به بافت پارچه و اسلۀفاده ا نقوش ،حاشی پوست یا خز و نوایش جنسیت آن ،جنسیت چوب در
عصلای نقامالولک ا قدر این هنرمند نشلان دارد .تصلویر  ۲که نوونهای درخشان و ب نقیر ا
چهرۀ ناصلرالدینشلاه اسلت ،با نوای حالت چهره با توجه به نوونههای تصلاویر عکاس مۀعدد
موجود ا ناصللرالدینشللاه نشللان م دهد که مزینالدوله به مفهوم با نوای روانشللناسللانه آگاه
داشلۀه و در تصلاویر  ۲ ،۰و  7نیز این مورد مشللخ

م شلود .تصلاویر  ۰و  ۲با نوای ا مد

نده یا عکاسلل و تصللویر  7احۀواالً کو برداری م باشللد که دارای طنزی تلخ اسللت .مطالعا
چهره و با نوای جزئیا چینوچروک لباس در این تصلللاویر نشلللان م دهد هنرمند به سلللبک
شخص با تأثیرپذیری ا هنر عکاس و روانشناس دست یافۀه است .هوچنین مطالعه در تصاویر
 ۰و  ۲مشلخ

م شلود مزینالدوله با طراح های صنی الولک ا رجا آشنای داشۀه و رد پای

طراح های روانشللناخۀ او در آثار مزینالدوله قاب با یاب اسللت .در آثار مزینالدوله ،طراح
دقی  ،اندا هها ،نسلبت و اویهها نشلان م دهد هنرمند به شیوۀ نقاش با نوای بهخوب آشنا بوده
است .او در پرترهسا ی و شبیهسا ی ،نوایش حاال و روحیا  ،ا مهار

و هنرمندی ا قدر

باالی برخوردار بوده اسلت .فاصلل مان این آثار نشان م دهد که او در طراح و نقاش فردی
پرکار بوده اسلت .شلیوۀ طراح گون تصلاویر  ۰و  ۲به نوع نقاش با م گردد که با سفیداب و
طل کار شلده و بسلیار شلفاف است .این تکنیک در آثار در اویش جالیر نیز مشاهده م شود که
احۀواالً به تأثیر ا مزینالدوله اسللت .این شللیوۀ نقاشل در آثار سللیاه و سللفید ابوتراب غفاری نیز
دیده م شود .در سندهای تاریخ ذکر شده است که او ا چهرۀ شعاعالسلطنه پسر مقفرالدینشاه
نیز با این شلیوه نقاشل داشلۀه اسللت که تصلویری ا آن موجود نیسلت .این موارد در جدو ۰
جو بندی م شود.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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جدو  :۱مطالعۀ ویژگی آیار علیاکبرخان مزینالدوله
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نقاشل ل واق گرایانه ،طراح قوی و پرداخۀن به جزئیا

را در با نوای رعایت م کند .اینکه این

مزینالدوله نطنزی

سا
تانیک
ویژگی ایر
موضوع

۰7۰۰ق

۰7۰۲ق

۰7۰۰ق

طراح

طراح با مداد روی

احۀواالً سفیداب و طل

کاغد

با نوای دقی

با نوای دقی ا روی

با نوای دقی  ،کیفیت اجرای

دید روانشناسانه

عکس دید روانشناسانه

عال  ،دید روانشناسانه

نقاش فیگوراتیو

نقاش فیگوراتیو

رنگ و روغن
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علیاکبرخان

نقاش فیگوراتیو
کو ا روی عکس

(منب )۰۰۱۱ :
 .۴شاگردان مزینالدوله در دارالفنون
مزینالدوله را م توان یک ا مهمترین شلخصیتهای هنری دورۀ دوم قاجار دانست که مۀأسفانه
در یر سلای نام کوا الولک و اخۀالف که با این هنرمند داشت و یادداشتهای او درست یا غلط
کوۀر دیده شلده اسلت .اخۀالف او با کوا الولک و نوشلۀن حساد او به کوا الولک توسط وی
جنب منف به شخصیت هنری او داده است .ا او بیشۀر بهعنوان یک معلم و مدیر هنری سختگیر
در دارالفنون یاد م شود .او نس مهو ا هنرمندان در دورۀ دوم قاجار مانند جالیر ،مصورالولک،
ابوتراب غفاری و محود غفاری را آمو ش داده است .در این بخش به معرف شاگردان و آثارشان
پرداخۀه م شود.
۴ـ .۱مهدی مصورالملک

به لقب مصورالولک شهره بود و ا چهرهپردا ان و تصویرگران اوای قرن ۰۰ق به حساب م آمد.
او در آبرنگ و سللیاهقلم و نقوش رنگ و روغن دسللت داشللت .در چهرهسللا ی ،منقرهسللا ی ا
طبیعت و کو هر سلله دسللت داشللت؛ تصللاویر رو نام شللرافت به قلم او بود .میر ا مهدی در
شلبیهسا ی و چهرهپردا ی و ارائ مناظر یبا و فرحانگیز دست قدرتوندی داشت و عالقهمند بود
که صحنههای مخۀلف ندگ و حاال مردم عادی را ثبت کند .شبیهپردا یهای وی که ا رجا
عهد ناصلللری و مقفری ،به قلم ماهران خود مصل لور سلللاخۀه ،معرف بردسلللۀ نقاش در امر

چهرهپردا ی بود که به قلم سلیاه و هاشلور ماهرانه ترسللیم نووده و در رو نام ماهیان شللرافت
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را خوب م دانسللللت و در آثللار خود ا آن بهره م یللافللت (کریم اده تبریزی ،۰7۷۱ ،ج:7
۰۲۰۷ل .)۰۲3۱مهدیخان مصورالولک در واق گرای و رعایت قوانین پرسوکۀیو و رنگپردا ی ا
هنرمندان بزرگ مشللهور بوده و ا دانشآموخۀگان دارالفنون و ا شللاگردان مزینالدوله اسللت .او
مۀأثر ا مزینالدوله بوده و شلیوۀ نقاش او در واق گرای و چهرهنگاری و بهخصون در طراح ،
پیرو اسۀاد خود بوده است.

تصویر  :۴ررترۀ کما الملک ،مردی مصورالملک ،روزنامۀ شراف  ،ترران ،ش۱3۰۱ ،0۰م
ک ابخانۀ دانشگاه ررین ون ()Diba, 1999: 273

۴ـ .۲میرزا ابوتراب غفاری

ابوتراب غفاری ،نقاش و چاپگر ایران ۰۲1۱/۰127 ،قللللل ۰7۱۷/۰111ق یک ا پیشللگامان هنر
گرافیک در ایران به شللوار م آید .او برادر بزرگ کوا الولک بود .ابوتراب در مدرسلل دارالفنون
مشغو به تحصی علوم مۀداو و بان فرانسه شد و به تکوی هنر نقاش پرداخت که حرفه و
پیشل خاندانش بود .وی تحت تعلیم اسلۀادان چون میر ا عبدالوطلب اصلفهان  ،نقاشباش و
کارمند دارالطباع دولۀ و میر ا عل اکبرخان مزینالدوله نطنزی قرار گرفت .محودحسلللنخان
صللنی الدوله که بعدها لقب اعۀوادالسلللطنه گرفت ،ابوتراب غفاری را به اسللۀخدام دارالطباع
دولۀ درآورد و مقفراللدین میر ا ولیعهلد ابوتراب را بلهعنوان نقلاشبلاشللل خود برگزید .با
موافقت ناصلرالدینشلاه مح خدمت ابوتراب دارالطباع پایۀخت تعیین شد و لقب نقاشباش
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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حضللور ولیعهد برای او در نقر گرفۀه شللد (پورثان ۰۲ :۰711 ،للللل .)۰7قدر

دسللت او در

شلبیهسا ی قاب توجه است .تعدادی تکچهرۀ آبرنگ نیز ا او بهجای مانده است (پاکبا :۰7۷1 ،
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(چاس ا سا ۰7۰۰ق) این طرحهای خط انۀشار م یافۀه است .این هنرمند قوانین مناظر و مرایا

نقاشل و بان فرانسله پرداخت .او نقاشل چیرهدسلت بود و چندین نشان دریافت کرد .ابوتراب
غفاری در فن چاس سللنگ مهار

داشللت و تکچهرههای عکسگون برای رو نام شللرف و

شلرافت تهیه م کرد .بعد ا وی ،میر ا موسل و مهدی مصللورالولک تصللویرسا یهای رو نام
شلرف و شلرافت را ادامه دادند و به رواج چاس سلنگ و مصورسا ی کۀابهای چاپ پرداخۀند
(ریاضلل  .)1۰ :۰713 ،او در رجب ۰7۱۷ق در ۲۷سللالگ درگذشللت (کریم اده تبریزی:۰727 ،
ج .)۰1 ،۰او یک ا مهمترین هنرمندان دانشآموخۀ دارالفنون اسلت که مۀأسفانه آثار یادی ا او
برجای نوانده است و مکان برخ ا آثار مشخ

نیست .او دارای دست طراح قوی م باشد و

در شیوۀ پردا ایران اسۀاد بوده است .ذوق هنری در چهرهنگاری با پردا و طراح های درخشان
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 .)۰او در حوال سا ۷۷/۰۲17للل ۰1۷2به تهران رفت و وارد دارالفنون شد و در آنجا به فراگیری

سللیاه و سللفید برای چاس سللنگ در آثار او دیده م شللود که مۀأثر ا روش طراح مزینالدوله
است.

تصویر  :5مج مۀ همایونی ناصرالدینشاه،

تصویر  :0حاج میرزا سلیمانخان روحالملک،

ابوتراب غفاری ۱93۰م ،روزنامۀ شرف ،ترران،

ابوتراب غفاری ۱99۰ا۱993م آبرنگ روی

ش  ،5۰ک ابخانۀ دانشگاه ررین ون ،نیوجرسی

کاغذ ،موزۀ لوور راریس ()Diba, 1999: 254

آمریاا ()Diba, 1999: 265

۴ـ .۳اسماعیل جالیر

مطالعۀ نقش تدریس
میرزا علیاکبرخان
مزینالدوله در مدرسۀ
دارالفنون در دورۀ قاجار

5۰























دارالفنون آموخت .در چهرهنگاری و نقاشلل موضللوعهای مذهب دسللت داشللت .او اسلللوبهای
مخۀلف نقاشل طبیعتگرایانه را تجربه م کرد و به خوشنویس توأم با رنگآمیزی و قلوداننگاری
نیز م پرداخت .در شللوای های که به دسللت جالیر کار شللدهاند ،دلبسللۀگ او به نوایش حاال
درون چهره مشلهود است (پاکبا  .)۲1 :۰7۷1 ،او در نقاش رنگ و روغن  ،آبرنگ و سیاهقلم دست
داشلۀه و به منقرهپردا ی نیز م پرداخۀه اسلت .جالیر خط نسۀعلی را خوش م نوشۀه و در این هنر
ا شلیوۀ میر ا غالمرضا پیروی م کرده است (سرمدی .)17 :۰7۷1 ،او ا شاگردان مزینالدوله است
که خود به تعلیم شلاگردان نیز مشلغو است (معیرالووالک .)۲۷۷ :۰72۰ ،جالیر در اغلب رشۀههای
هنری ا قبی آبرنگ و سللیاهقلم و نقطهپردا و شللبیهسللا ی پراسللۀعداد بود و در نقاشلل های رنگ
وروغن و قلودانسلا ی نیز دسللت پرمهار داشللت .عوده آثار شللیوای جالیر به سللبک خان او،
سلیاهقلو است .رنگ سفیدی را در بطن سیاه سایهها جلوهگر م کرده و در نوع خود مۀوایز بوده
است .بیشۀرین و موۀا ترین اثر او شوای های مۀعدد در اندا ه و سبکهای مخۀلف است .او به التین
نیز امضا م کرده است (کریم اده تبریزی ۰727 ،ج۷۷ :۰لل ل .)۷1شیوۀ پردا یا نقطهگذاری اسواعی
جالیر بهلحاظ ریزنقشل ل و نامرئ بودن حیر آور اسلللت و فقط با دقت در نقطهپردا یها معلوم
م شللود که هنرمند ا چه مهارت برخوردار بوده اسللت .بعضلل معۀقدند که وی کارهای خود را با
چشلم مسللح کار کرده اسلت و در هنگام کار عینک به چشم داشۀه است .حضور این شیوۀ غریب
در آثار وی را ا مصلداقهای حس و رفۀارهای وسلواسل او برشوردهاند؛ طوری که ساعتها روی
اثر کلار م کرده و مد ها بدان خیره م شلللده و اگر پسلللند طبعش نو افۀاده ،پاره م کرده و دور
م ریخۀه است .بیشۀر آثار وی با اسلوب سیاهقلم در اجرا پردا شده است.
ا ویژگ های آثار با مانده ا او شلفافیت و براق بودن آنهاست .او در آثار خود ا سفیدکنندهای
بهره م جسلۀه که هنو پس ا گذشلت سالیان شفافیت خود را ا دست نداده و هوچون مرواریدی
درخشلان برق م ند .بعض معۀقدند که این مادۀ سفیدکننده ا اسۀحال مادۀ طل یا مادهای نقیر آن
به دسللت آمده و سللفیداب نامیده م شللده اسللت .ا اینرو در سللایهروشللن آثار جالیر سللایه ا
نقطهچینکاری یا شللیوۀ پردا پدید آمده و روشللن ا سللفیداب اسللت که برای جالی آن به کار رفۀه
اسلت (آ ند .)۰۰ :۰71۰ ،نقاشل های اسلواعی جالیر را م توان ا چند بُعد مورد بررس قرار داد.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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وی در بیشلۀر مضامین این نقاش ها تحتتأثیر آمو ههای دوران کودک ا معان و مضامین صوفیانه
و مذهب قرار داشلۀه و این آمو هها را با جهت و دید جدیدی کار کرده است .پیداست که وی روی
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نقاش و خوشنویس ایران  ،نقاشلل را یر نقر اسللۀادان عهد ناصللری و مزینالدوله در مدرسلل

به این مفاهیم است که توسط پدرش در دوران کودک به وی القا و جزئ ا فرهنگ وی شده است
(هوان .)۰۷ :این هنرمند در مین چهرهنگاری مذهب و ا درویشللان به سللبک شللخ

خود دسللت

یافۀه بود .در چهرۀ درویشلان و کارهای مذهب او نشلان دادن حاال درون دراویش ،معصومیت و
مقلومیت دیده م شلود .روش نقاشل او که مانند طراح سیاه و سفید با طل و سفیداب کار شده،
دارای کنۀراسلت شلدید در تصویر م باشد که به جلوه و یبای کار افزوده است .احۀواالً این روش
را ا اسۀادش در دارالفنون آموخۀه بوده و به شیوۀ شخص در این روش دست یافۀه است.
۴ـ .۴محمد غفاری ملقب به کمالالملک

محوللد غفللاری ،مشلللهورترین و پرنفوذترین
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موضلوعا صلوفیانه و اندیش عارفان غاف نبوده است .این آثار مذهب نشاندهندۀ تعل خاطر وی

شلخصلیت در تاریخ هنر معاصلر ایران به شوار
م آید .با نقاشلل های او جریان دویسللتسللال
تلفی سلللنلتهلای ایران و اروپلای بله پایان
م رسلد و سنت طبیعتگرای اروپای در قالب
نوع هنر آکادمیک تثبیت م شلود .او سا های
کودک را در کلاشلللان گذرانید ،در نوجوان به
تهران آمد و به مدرس دارالفنون رفت و یر نقر
مزینالدوله نقاشل را آموخت (سرمدی:۰7۷1 ،
 .)۰1۰فعلالیلت هنری کوا الولک بخش مۀأخر
دوران قلاجللار و اوایل دورۀ پهلوی را در بر م گیرد .او برخالف دیگر مۀقللدملان و حۀ
برخ هنرمندان همعصلر خود تردیدی در پذیرش اصو و نقاش واق نوای پسارنسانس

تصویر  :۷نورعلیشاه ،اسماعی جییر ،ترران
حدود ۱950م ،رنگ و روغن روی بوم،
 99/3×03/۲سان یم ر ()Diba, 1999: 259

اروپای به خود راه نو دهد .با بررسلل خط سللیر هنری وی ،ا کارهای آغا ین تا دورههای مۀأخر،
م توان تالش پیگیر او را در شللناخت و اعوا این نقام در آثارش دریافت (کشللویرشللکن:۰717 ،
.)۰۰
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موزۀ ملک ،اهداکننده :عزتالملوک ملک

رنگ روغن۱3۰۰ ،م ،موزه ملک ،ترران

(سودآور) شماره اموالی

()Diba, 1999: 274

۱1310۰۰۰۰0۲URL1

مهدی بامداد ضلون آنکه ا عل اکبرخان مزینالدوله اسلۀاد نقاش کوا الولک نام برده معۀقد
است او اولین بار کوا الولک را به ناصرالدینشاه معرف کرد .م توان او و کوا الولک را در یک
حلدودی به لوپرو ن ( )Le Peruginو رافائی ( )Raphaelنقاشلللان ایۀالیای تشلللبیه کرد (بامداد،
 .)۲2۰ :۰7۷۰قبو چنین مقایسللهای جای درنگ اسللت؛ یرا مزینالدوله پیرو انگر و رافائی بود
درحلال کله کوا الولک ا مکۀب نقاشل ل رامبراند تقلید م کرده و بر اسلللاس یادداشلللتهای
بهجایمانده ا او به وی ارادا

م ور یده اسلللت (یادنام کوا الولک .)۲3 :۰7۷1 ،مزینالدوله

اغلب تعریف ذوق و اسلۀعداد شلاگرد خود یعن کوا الولک را نزد شاه م کرد و شاه اغلب او را
تشللوی م نوود (رسللول پور .)2۰ :۰71۷ ،دکۀر اعلمالدوله ثقف نیز در ذکر نام مردان بزرگ قرن
 ۰7خورشلیدی ا کوا الولک و مزینالدوله یاد م کند و م نویسلد« :کوا الولک مدرسل نقاش
جدید را که مزینالدوله در جادۀ تکوین آن پیشقدم و دکۀر ابراهیمخان حکیم الووالک ماسلللس
آن است ترق داد (رو نام خاطرا

عینالسلطنه سالور.)2772 :۰7۷۰ ،

 .۵مطالعۀ نقش تأثیرگذار تدریس مزینالدوله در دارالفنون
میر ا عل اکبرخلان مزینالدوله معلو که  3۰سلللا در دارالفنون تدریس م کرده و به بداخالق و
جدیت معروف بوده ،بیشللۀر ا البهالی کۀابهای تاریخ شللناخۀه م شللود و صللحبتهای که در
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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گریزی ا اتفاق در این مورد نوشلۀه شلده است .منب مشخص در مورد مدرس دارالفنون ،آمو ش
نقاشل در این مدرسه و نحوۀ تدریس ،شیوۀ امۀحان گرفۀن و مناب درس موجود نیست .در بررس
این موارد م توان ا البهالی موضلوعا تاریخ مربوط به مدرسه به این دسۀاوردها دست یافت که
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تصویر  :9ناصرالدینشاه ایر کما الملک۱۲39 ،ق،

تصویر  :3تابلوی جنگیر ،کما الملک ،ترران،

ابوالحسلنخان غفاری مهمترین هنرمند نقاشباشل دربار قاجار بوده اسلت و پس ا موسللیوکنسۀان
فرانسلوی که در فاصل چندسال بین ریاست صنی الولک و مزینالدوله در دارالفنون تدریس م کرد،
نقم و هواهنگ را به مدرسلله با گرداند .هم میر ا ابوالحسللنخان و هم مزینالدوله شللیوۀ آمو ش
غرب را در مدرسله در پیش گرفۀه ول تفاو های در این مورد وجود دارد :او آنکه دورۀ ریاست
و عور ابوالحسلنخان بسلیار کوتاهتر ا میر ا عل اکبرخان بوده است .ابوالحسنخان شغ های دولۀ
بیشلۀری داشلۀه و مهمترین فعالیت او کۀاب هزارویک شب بوده که وقت بسیاری ا او گرفۀه است؛
در صلورت که شغ های میر اعل اکبرخان کوۀر بوده است و وقت بیشۀری را در مدرسه م گذرانده
و تدوین برنام درسل دارالفنون بیشۀر در راسۀای تفکر او بوده است .هرچند که در سا های ابۀدای
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میر ا عل اکبرخلان هنرمنلدی بود جلدی ،سلللخلتگیر و بسلللیلار سلللختکوش .او پس ا میر ا

روش میر ا ابوالحسن خان را دنبا م کرده ،روش که هر دو بهواسط آموخۀن هنر نقاش در غرب
ا مدارس اروپای الگوبرداری کرده بودند ،ول تفاو دیدگاه ایران ابوالحسللنخان و وفاداری او به
هویلت و اصلللالللت ایران راه او را ا میر ا عل اکبرخللان جللدا م کنللد .دیللدگللاه عل اکبر خللان،
طبیعتپردا انه و غرب اسلت و ا فضای توثیل و شرق و ایران ابوالحسنخان جداست و این امر
بهمرور در آمو ش ،برنام درسلل و تدریس به دانشآموخۀگان در ماحصلل کار دیده م شللود که
واق گرای امۀیا ی اسللت که در هنرهای این دوره ا اهویت یادی برخوردار اسللت و در نهایت در
آثلار عکسگونل کوا الولک ا هنر ایران جدا م شلللود و به انۀها م رسلللد .کو برداری ا روی
تندیسها برای درس طراح و کو ا روی آثار نقاش ل هنرمندان اروپای جزو تکالیف دانشللجویان
بوده اسلت .مطالع آثار هنرمندان ایران و نگارگری در هیچجا نوشلۀه نشلده و به آن اشلارهای نشده
است و این مطلب نشان م دهد که جزو اولویتها نبوده است.
آنچه ا تدریس مزینالدوله نوشلۀه شلده ،عالق او به هنر غرب  ،جدیت و سلختگیری اوست.
آنچه مسلللم اسللت این معلم با درایت خود و بهواسللط نفوذی که در دربار و آمو ش شللاهزادگان
بهخصلون شلعاعالسللطنه داشلۀه است و تأییدی که بر روش تدریس او بهعنوان نقاشباش دربار
بهعنوان هنرمندی آمو شدیده در فرنگ بوده اسلللت .اخۀالف کوا الولک با مزینالدوله ،حسلللاد
مزینالدوله به کوا الولک و آنچه کوا الولک معۀقد اسلت آموخۀهای ا معلوانش نداشۀه و بیشۀر به
خانواده و تالش خود اشلاره داشلۀه اسلت ،موجب شده آمو ش این معلم کورنگتر دیده شود .این
در حال اسلت که مزینالدوله نس درخشان ا هنرمندان فارغ الۀحصی دارالفنون هوچون اسواعی
جالیر ،مهدی مصلللورالولک و میر اابوتراب غفاری و کوا الولک را تحوی جامع هنری قاجار داده
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جالیر و ابوتراب غفاری هنو دیده م شللود ،ول در آثار کوا الولک این ریشللهها حذف شللده و
بهسللوی غربگرای صللرف پیش م رود .تدریس مزینالدوله به این هنرمندان بر مبنای سللیسللۀم
اسللۀادشللاگردی ایران در دورههای گذشللۀه بوده اسللت؛ او آمو ش سللنۀ ایران را با نگاه غرب در
دارالفنون پیاده کرده اسللت .او در تدریس نقاشلل موف و هنرمندی برجسللۀه و تأثیرگذار و مدیری
موف و آگاه به بان فرانسلله ،نقاشلل و موسللیق بوده اسللت .تفاو دیدگاه او با میر ا ابوالحسللن
غفاری ،نورداخۀن به هنر ایران و هویت آن در مسللیر تدریس هنری م باشللد ،و اگر این امر در آثار
ابوتراب غفاری دیده م شلود و نسبت به آثار باق شاگردان مزینالدوله پررنگتر است شاید بهسبب
اندوخۀ خانوادگ تحتتأثیر صنی الولک باشد.
اسلواعی جالیر شلیوهای ا سفیداب و طل در نقاش خود به کار م برد که تکرار راه اسۀادش
اسلت .در آثار ابوتراب غفاری و جالیر روحی ایران نسلبت به آثار غرب پررنگتر است که در میان
این سله نفر ،ابوتراب احۀواالً با تأثیرپذیری بیشلۀری ا صلنی الولک برخوردار است .آخرین هنرمند
دارالفنون که بعدها نقاشباشل اصلل دربار قاجار و معلم شلاه م شود کوا الولک است که در آثار
او روحیه و نگاه نقاشلل ایران حذف م شللود ،نگاه غرب و عکس گونه حاکم م شللود و به نقر
م رسلد این امربیشلۀر به سللیقه خود محودغفاری مربوط است .شاگردی که با اسۀادش مزینالدوله
رقابت م کند ،او را قبو ندارد و معۀقد اسلت مزینالدوله شلخصل حسلود ،بدون صنعت و دارای
طب کوچک اسلللت .حلا اینکه مزینالدوله اولین بار شلللاگردش را به شلللاه معرف م کند ،اینکه
کوا الولک چرا با اسلۀادش بعد ا نقاشباشل شلدن برخالف احۀرام رابط اسۀادشاگردی سنۀ در
ایران ارتباط کوۀری دارد ،تدریسلل در دارالفنون ندارد و عدم ارتباط که شللاید بهعلت کوبود مناب
اسلت جای ساا است .با هو این موارد به نقر م رسد مزینالدوله هنرمندی درخشان بهخصون
در عرصلل چهرهنگاری اسللت که هرچند بهعلت فعالیت یادش در دارالفنون آثار کو ا او برجای
مانده اسللت ،در هوین آثار اندک م توان قدر دسللت اسللۀاد ،رنگپردا ی و درسللت بودن علم
پرسلوکۀیو و توای به هنر غرب و طبیعتپردا ی را مشللاهده کرد .هو این موارد در آثار کوا الولک
نیز دیده م شللود .او دانشآموخۀ دارالفنون اسللت و تأثیرا آمو ش غرب مزینالدوله درسللت یا
غلط در آثار او دیده م شلود .مزینالدوله معلو جدی ،سختگیر و هنرمندی آمو شدیدۀ آکادمیک
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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اروپای بوده که توانسللۀه اقۀدار و تأثیرا آمو ش غرب را در این مدرسلله اجرا کند .او در آمو ش
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اسللت که هریک و نهای در هنر این دوران م باشللد .روحی ایران و تأثیرا نقاشلل ایران در آثار

ایران و قاجار تحوی داده است .او مسیر هنر نقاش ایران بهشیوۀ آکادمیک را پایهگذاری م کند.
جدو ( :)۲مطالعۀ بررسی تثییررذیری ویژگی بصری شاگردان از مزینالدوله در وررهنگاری

علیاکبرخان

ابوتراب غفاری

اسماعی جییر

مصورالملک

محمد غفاری

طراح مداد

آبرنگ

رنگ روغن

طراح مداد

رنگ و روغن

با نوای دقی

با نوای دقی

ارتباط با روانشناس

با نوای دقی

با نوای دقی

ارتباط با

ارتباط با

چهره

مۀأثر ا عکاس

مۀأثر ا عکاس

روانشناس چهره

روانشناس چهره
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هنری با توجه به شللرایط و امکانا آن مان درسللت عو کرده و هنرمندان قابل را به عرصلل هنر

شباهت با هنر اروپای
(نگارنده)۱۴۰۰ :

با مطالع جدو  ۲مشخ

م شود هنرمندان فارغالۀحصی دارالفنون در مین چهرهنگاری ا

اسلللۀلاد خود عل اکبرخلان مزیناللدولله مۀأثر بودهاند؛ اگرچه تکنیکهای مخۀلف به کار بردهاند
تلأثیرپلذیری ا نوع اجرا و نگاه روانشلللناسلللانه در آثار با نوایان ابوتراب غفاری و جالیر دیده
م شلود .در اثر مصورالولک با نوای واق گرایانه بهسوت عکس م رود که نشان م دهد با توجه
به سا اجرا که قدیو تر است نوع نگاه به پرترهنگاری اروپای تر شده است .در اثر محود غفاری
نیز واق گرای ا بلاق هنرمنلدان دقی تر و بله هنر اروپای مۀوای تر شلللده اسلللت .در باق آثار
هنرمندان ،ایران بودن در شلیوۀ اجرا و نوع با نوای ملووستر است ول در اثر کوا الولک نگاه
اروپای و اجرای سو ه مۀأثر ا هنر طبیعتگرای غرب است.
 .۶نتیجهگیری
در رابطه با جایگاه عل اکبرخان مزینالدوله ،این هنرمند و معلم تأثیرگذار دوران قاجار ،باید مقام
او را در میان مشللاهیر دورۀ قاجار ا دیار کاشللان و معلو تأثیرگذار بر نسلل بعد نقاشلل ایران
معرف کرد .با بررس روند عولکرد او در  3۰سا تدریس در دارالفنون م توان دریافت وی یک
مدیر الی  ،هنرمندی توانا ،آشنا به بان فرانسه ،هنر نقاش  ،موسیق و تئاتر بوده است .در آمو ش
هنر نقاشل مۀأثر ا واق گرای اروپای و ا شلاگردان انگر بوده است .او سا های طوالن مدیر و
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آمو ش او بلا الگوبرداری ا ملدارس اروپلا بوده اسلللت .نگاه طبیعتپردا انه و غرب در آمو ش
نقاشل در دارالفنون در نس بعد دانشآموخۀگان این مدرسه مانند اسواعی جالیر ،میر ا ابوتراب
غفاری ،مهدی مصلللورالولک و محود غفاری بهخوب دیده م شلللود .در دوران ریاسلللت او در
دارالفنون ،شلللیوههلای نوین آمو ش هنر بلا توجله بله امکلانلا

بهخوب اجرا شلللده ول نگاه

ار شگذارانه به هنر ایران بهآرام حذف و یبای شللناسلل عکاسللان اروپای در هنر نقاشلل
جایگزین م شلود .این امر در مطالع آثار دانشآموخۀگان این مدرسلله دیده م شللود که بیشۀر ا
هوه در آثار محود غفاری جلوه م کند و او این مسللیر را در صللنای مسللۀقرفه نیز ادامه م دهد.
جایگاه مزینالدوله بهعنوان مدیریت مدرسللله نقش مهو در تولید آثار هنری و تربیت هنرمندان
درخشلان در عرصل نقاشل داشۀه است .او در هنرهای نقاش موسیق و تئاتر و بان فرانسه نیز
سرآمد بود و بهعنوان مدیری توانوند و باسواد و مدبر و آگاه شناخۀه م شود.
پینوشتها
1. Kriziz
2. Graf Karnczay
3. Zatti
4. Buhler
5. Gay Replo
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 .1خلخال  ،سلید مح الدین و تقدیری ،سلعید (« ،)۰71۰مقدمهای بر معرف دارالفنون و اقداما امیرکبیر» ،پیام
بهارسۀان ،سا پنجم ،شوارۀ ۰۷1 ،۰1ل.3۰۰
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مدرس مدرسل دارالفنون بوده است .روند آمو ش هنر در این مدرسه مۀأثر ا نحوۀ تفکر و شیوۀ

شوارۀ 33۲ ،2۷ل.332

 .۰۱رو نام خاطرا

عینالسلطنه سالور ( ،)۰7۷۰ایرج افشار و مسعود سالور ،تهران :اساطیر.

 .۰۰رو نام دولت علّیه ایران ،شوارۀ  ،32۷۱مورخ  ۰3ذیالحجه  ،۰۲1۰ن.۷
 .۰۲ریاض  ،محودرضا ( ،)۰713کاش کاری قاجاری ،تهران :یساول .
 .۰7رسلول پور ،مرتض (« ،)۰71۷میراث عل اکبرخان نقاشباش (مزینالدوله) در آمو ش ،فرهنگ و هنرهای
نوین ایران» ،آرشیو مل  ،سا چهارم ،شوارۀ 2۱ ،۰7ل.۰۱۱
 .۰۰سرمدی ،عباس ( ،)۰7۷1دانشنامه هنرمندان ایران و اسالم ،تهران :هیرمند.
 .۰3سعیدی ،حوریه (« ،)۰7۷1مقدمهای بر سیر تحو تدوین کۀابهای تاریخ در مدارس ا تأسیس دارالفنون تا
پایان دورۀ پهلوی او  ۰7۲۱ش» ،تاریخ معاصر ایران ،شوارۀ ۰۲ل2۲ ،۰7ل.23
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 .1ذکا ،یحی

(« ،)۰7۷1میر ا ابوالحسلنخان غفاری کاشلان ماسس نخسۀین هنرسۀان نقاش ایران» ،ایراننامه،

 .۰2صفای  ،ابراهیم ( ،)۰733گزارش ا دارالفنون ،شوارۀ ۷ل72۰ ،1ل.7۷۰
 .۰۷عویدی نوری ،ابوالحسلن ( ،)۰71۰یادداشتهای یک رو نامهنگار (تحوال

نیم قرن تاریخ معاصر ایران ا

نگاه ابوالحسن عویدی) ،مخۀار حدیدی و جال فرهوند ،تهران :ماسسه مطالعا تاریخ معاصر ایران.
 .۰1فلور ،ویلم و دیگران ( ،)۰71۰نقاشلل و نقاشللان دورۀ قاجار ،ترجو یعقوب آ ند ،تهران :ای شللاهسللون
بغدادی.
 .۰1قاض ها ،فاطوه ( ،)۰71۰ناصرالدینشاه قاجار و نقاش  ،تهران :سا مان اسناد و کۀابخان مل ایران.
 .۲۱کشویرشکن ،حوید ( ،)۰717کنکاش در هنر معاصر ایران ،تهران :نقر.

 .۲۰کریم اده تبریزی ،محودعل ( ،)۰727احوا و آثار نقاشللان قدیم ایران و برخ ا مشللاهیر نگارگر هند و
عثوان  ،لندن :مسۀوف .
 .۲۲لللللللللللل ( ،)۰7۷۱احوا و آثار نقاشان قدیم ایران و برخ ا مشاهیر نگارگر هند و عثوان  ،ج ،7لندن:
مسۀوف .
 .۲7محبوب اردکان  ،حسین ( ،)۰7۷1تاریخ ماسسا تودن جدید ایران ،ج ،۰تهران :دانشگاه تهران.
 .۲۰للللللل ( ،)۰7۷۱تاریخ ماسسا تودن جدید در ایران ،ج ،7تهران :دانشگاه تهران.
 .۲3معۀودی ،اسفندیار (« ،)۰71۲کۀابهای درس در ایران ا تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالم ۰۲7۱لل ل،»۰73۷
تاریخ معاصر ایران ،شوارۀ ۰۰۰ ،۲۷ل.۰71
 .۲2میر ا آقاخان (« ،)۰737تاریخچهای ا دارالفنون» ،وحید ،شوارۀ 1۷1 ،۰73ل.11۷
 .۲۷معیرالووالک ،دوسۀعل خان ( ،)۰72۰رجا عهد ناصری ،تهران :تاریخ ایران.
 .۲1هاشویان ،احود (« ،)۰713نخسۀین رئیسان مدرس دارالفنون» ،گنجین اسناد ،دورۀ  ،۰2شوارۀ ۲۱۱ ،۲ل.۲۱۷
مطالعۀ نقش تدریس
 .۲1یادنامه کوا الولک ( ،)۰7۷1عل دهباش  ،تهران :بهدید.
میرزا علیاکبرخان
 .7۱یغوای  ،اقبا ( ،)۰7۷1مدرس دارالفنون ،تهران :سروا.
مزینالدوله در مدرسۀ
(با یاب شده در تاریخ  31. URL1:www.malekmuseum.org)۰711/۰۰/۲1دارالفنون در دورۀ قاجار
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32. Diba, Layla and Maryam S-Ekhtiar (1999), Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch 17851925 Hardcover, NewYork: Broklyn Museum of Art
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