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  از كارگاه تا دانشگاه
   ) شاگردي به نظام آموزشي آكادميك _تحقيقي در تبديل نظام آموزشي استاد (  

   * در نقاشي دوره قاجار
                                                                                                 دكتر يعقوب آژند**

2/2/85:   تاريخ دريافت مقاله                                                                                                                                 
4/85 /3   :   تاريخ پذيرش نهايي                                                                                                                                         

 
   :چكيده

شاگردي در _   اين مقاله كندوكاوي است براي يافتن و باز نمودن جنبه هاي گوناگون نظام آموزشي استاد
فرضيه . نقاشي دوره قاجار و تبديل آن به نظام آموزشي آكادميك يا مدرسه اي و همگاني شدن اين نظام

بر اين محور استوار است كه تبديل اين دو نظام به يكديگر و جايگزيني دومي به جاي اصلي اين مقاله هم 
اولي، بر اثر فراهم آمدن اسباب و امكاناتي ميسر شد كه از ارتباط ايران با غرب فراز آمد و در حقيقت اين 

ار صفويان پديدار شد تحول بازتابي سرراست از تعامل هنري بين ايران و اروپا بود و گرچه اين تعامل از روزگ
گفتني است كه اين تبديل و تبدل با . ولي در دوره قاجار از همه جهت نفوذ و تاثيري چشمگير بر جاي گذارد

و فرودست جامعه » فرود«حمايت دربار صورت گرفت و در حقيقت تحولي از فراز بود نه از فرود؛ ولي عوامل 
 . بيشترين بهره را از آن گرفت

  
   :واژه هاي كليدي

  .مدرسه صنايع مستظرفه،  صنيع الملك، نقاشخانه دولتي، نظام مدرسه اي،نقاشخانه

                                                 
بدين سبب از معاونت .  است"رويكردها و دستاوردها: نقاشي دوره قاجار"اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي با عنوان   *  

.پژوهشي دانشگاه تهران تشكر مي شود محترم           
.پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران ، دانشكده هنرهاي تجسمي،استاد گروه ارتباط تصويري و عكاسي  

**   
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   . ) 1199 – 1264(در آستانه نظام مدرسه اي : 1
آموزش نقاشان در دوره فتح عليشاه و   : مقدمه –الف   

.  شاگردي مي چرخيد_محمد شاه بر محور نظام سنتي استاد 
مچون سياه قلم، رنگ نقاشان اصول طراحي ونقاشي ه

 گل سازي، دورنما روغن، الگو پردازي از زندگي روزمره،
را در نزد استادان فن ) چهره پردازي (سازي و شبيه سازي 

نستند در اآنها عالوه بر نقاشي و ترسيم، مي تو. مي آموختند
تذهيب،  نگارگري، نقاشي الكي، نقاشي پشت شيشه، ديوار 

آنها حتي با . ولي را بياموزندنگاري و نقاشي مينايي هم اص
طراحي روي پارچه، قالي، كاشي و پيكرتراشي هم آشنايي 

تدريس و تعليم نقاشي به صورت رسمي . پيدا مي كردند
وجود نداشت و تشويق و ترغيب هم در ميان نبود چون هنوز 

هايي از  اصل ممانعت كالمي و فقهي نقاشي در بين گروه
ا به صورت خصوصي تعليم مي بود و نقاشان تنهجامعه جاري 

البته نبايد فراموش كرد كه تعليم طراحي و نقاشي . دادند
تحت نظام صنفي و در منازل شخصي خانواده هاي نقاشان 

ساير صنعتگران براي نقاشان همچون . صورت مي گرفت
  .)112، 1342 تحويلدار اصفهان،( خود صنف خاصي داشتند 

ار يدوره قاجار در اختل يگفتني است كه هنر نقاشي در اوا
در كاشان خانواده غفاري نقاشان . بعضي از خانواده ها بود

در اصفهان خانواده امامي و . ران داديل جامعه ايادي را تحويز
ن خانواده ها يدر ا. نجف علي به امر نقاشي شهره بودند

ن كار هنر نقاشي يهاي دروني صورت مي گرفت و با ا ازدواج
ن خانواده ها يچون اعضاي ا.  كرددا مييحالت موروثي پ

پدر مصورالملكي . ن نسل به امر نقاشي مشغول بودنديچند
هاي ما به جاي خون  در رگ«همواره ابراز مي داشت كه 

   ). 47 -51، 1350هاتفي، (» ان دارديرنگ جر
ز قابل اعتنا بود يران دوره قاجار نيشمار نقاشان در شهرهاي ا

ران به ي تن در شهرهاي ا100ن دوره حداقل يل ايدر اوا. 
 _، پنجاه 1366قاضي احمد قمي، ( نقاشي مشغول بودند 

ست تن يحدود ب.  ه1287در اصفهان سال ). پنجاه و سه
ست و هفت نفر نقاش ساختمان وجود داشت ياستاد نقاش و ب

 1330ن نقاشان در سال يشمار ا). 7، 1381گران، يو دفلور (
راز هم ي در ش. )7، 1303ب، جنا( ده است ي تن رس30به . ه 
ت ي تن نقاش فعال10زدهم هجري حدود يمه دوم سده سيدر ن

در خود تهران هم در سال  ). 548، 1314فرصت، (  داشتند
 شاگرد و پادو 26 تن استاد همراه با 26حدود .  ه 1342

   ).3/330، 1311هان، يك( زندگي مي كردند 
 -1. تشخيص داد در دوره قاجار سه طبقه نقاش د بتوانيشا

عالي ترين گروه از آن نقاشان درباري بود كه نقاش رنگ 
هاي الكي و مينايي، كتاب آرايي  روغن، ديوار نگاري، نقاشي

براي مطبوعات و سفرنامه  و نسخه پردازي و تصوير پردازي
هاي شاه و غيره را با امكانات خوب مالي به انجام مي 

در خانه هاي اعيان و رساندند و اين طبقه عالوه بر دربار 
اشراف هم كار مي كردند و از امتيازات خاصي برخوردار 

جره داشتند و طراحي و ح نقاشاني كه در بازار -2. بودند
آنها آثاري را . مي دادند نقاشي هايي را در معرض فروش قرار

توليد مي كردند كه مورد پسند عامه مردم بود و حتي 
تاني عاميانه نقش مي هاي داس تصاويري را نيز به كتاب

ها و نيز نسخه  ها، مجري بعضي از آنها روي قلمدان. زدند
 نقاشاني كه كار آنها بيشتر - 3. هاي خطي نگاره مي كشيدند

هايي را براي استفاده قالي  فني و صناعتي بود و مثال طرح
نقاشان . بافان و پارچه بافان و يا كاشي پزان توليد مي كردند

مره اين نقاشان بودند كه پرده هاي قهوه خانه ها در ز
حماسي و مذهبي براي استفاده نقاالن در قهوه خانه ها كار 

 شاگردي –مي كردند و گفتني است كه نظام سنتي استاد 
بخصوص در بين طبق دوم و سوم بيشتر جلوه داشت و گاهي 
. طبقه اول از وجود استادان اين دو طبقه بهره مي گرفتند 

نقاشان . ه اول بيشتر از دو طبقه بعدي بودولي امتيازات طبق
ايران را در دوره قاجار هم به لحاظ شيوه كار مي توان به سه 

گروهي كه بر طبق شيوه هاي سنتي . گروه تقسيم كرد
گروه ديگري كه با سبك . نگارگري ايراني كار مي كردند

آنها از وجود عكس و . فرنگي آثار خود را بوجود مي آوردند
 و الگوهايشان را بر ن بهره را مي گرفتندپي بيشتريتصاوير چا

گروه سومي كه در . پايه الگوهاي اروپايي سامان مي ديدند
مي كردند و آثاري را پديد مي  حد فاصل اين دو گروه فعاليت

آوردند كه بعدها به نقاشي قهوه خانه اي شهرت يافت و مي 
  .توان از آن به نقاشي عاميانه تعبير كرد

هاي نقاشان ايراني  كارگاه :اه يا نقاشخانه كارگ_ب 
ري قجرهاي مححبيشتر آنها در . بسيار ساده و بي پيرايه بود

 كار مي كردند و از آتليه هاي پر زرق و برق اروپايي زاردر با
تصويري كه بنجامين از نقاش ايراني در . در ايران خبري نبود

ده نقاش اين دوره ارائه مي دهد تصوير تمام عيار زندگي سا
  .)415، 1363( استايران در اين عهد 

بيشتر آثار استادان ايراني، چه در كارگاه خصوصي آنها و چه 
هاي همايوني با كمك و دستياري شماري از  در كارگاه

شاگردان طرحي را كه استادان . شاگردان انجام مي گرفت
مي دادند كه  زدند، اجرا مي كردند و كارهايي را انجامي م

  .ظرافت زيادي را نياز نداشتوقت و 
فتح عليشاه همچون شاهان پيش از خود، نقاشان را وارد      

دربار خويش كرد و براي آنها كارگاهي ويژه ترتيب داد و اين 
(  كارگاه نقاشخانه و يا كارگاه نقاشي ناميده مي شد

 . )30، 1363؛ ميرزا صالح شيرازي، 58 ،1354عضدالدوله، 
محمد .  ديگر تحت نظر نقاشباشي بودندنقاشان و هنرمندان

 خان …فرماني به نام عبدا.) ه 1249-64سلطنت در( شاه
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نقاشباشي «  . ه 1255معمار صادر كرد و او را در سال 
او پيش از انتصاب به اين مقام جز . مفتخر كرد» باالستقالل 

 خان با …عبدا. نقاشان نقاشخانه همايوني فتح عليشاه بود
نا كاران، يراس نقاشان، معماران، مهندسان، ماين فرمان در 

شه بران، حدادان، يش، )سفالگران ( فخاران ، حجاران نجاران،
شمع ( و شماعان ) چاه كنان(ان نيداران، باغبانان، مقياسر

 . )302-1/3، 1376زي، يم زاده تبريكر(قرار گرفت ) سازان 
 « ادشدهيان هنرمندان ياع ن فرمان آمده كه اشراف ويدر ا

باالستقالل خود دانسته، از  نقاش ه را كما في السابقيمشارال
   ).1/303، انهم (»دني تجاوز ننما و صوابديد اوسخن

.  تن نقاشباشي وجود داشتند19در اين دوره دست كم     
نقاشباشي . البته جملگي آنها در زمره نقاشان همايوني نبودند

 . ) ه 1225ا سال ت( ميرزا بابا : هاي معروف عبارت بودند از
( حمد فرزند ميرزا حسن اميرزا . ) ه 1227-8(خان ... عبدا

خان ... عبدا . ) ه 1252(اسماعيل . ) ه 1234حدود سال 
  . )ه 1258- 59(محمد علي اصفهاني  . )  ه1255(معمار 

پس از  (       كازروني صاحب. .)ه 1265( محمد ابراهيم
 ه 1277 (      الملكابوالحسن غفاري صنيع .) ه 1266سال 

ميرزا علي اكبر خان  . ) ه 1288تا سال (محمد اسماعيل  . )
ميرزا محمد غفاري كمال الملك  . ) ه 1287(مزين الدوله 

  . )11، 1381 فلور و ديگران، ( . )ه 1300(
 از وظايف اصلي نقاشباشي طراحي و اجراي نگاره ها،    

نگاره ها براي ديوار نقاشي هاي رنگ روغن، تكچهره ها و 
  . حاميان خود بود

فرمان .     معتبرترين مقام نقاشخانه، باشي يا نقاشباشي بود
هاي كاري و وظايف باشي را كامال  محمد شاه ويژگي
او عالوه بر نظارت بر نقاشان بر ساير . مشخص مي كند

صنوف حتي چاه كنان و شمع سازان هم نظارت مي كرد 
 نباط مستقيم با امور تزييچون تمامي اين مشاغل  در ارت

لي يك بجقابليت ذاتي و استعداد . عمارات شاهي قرار داشت
تن هنرمند و تجربه و تداوم كار و مسلما مسايل ديگر از 
جمله ميزان ارتباط در روابط نزديك او با رجال دربار و اعتماد 
حاصله در اين مناسبات و خردمندي، صداقت و تقواي مذهبي 

محمد هاشم (  مقام باشيگري موثر بوده است در انتخاب او به
فرمان محمد شاه تا حدود زيادي  ). 101- 2، 1348آصف، 

و از براي رياست  صفوي  وشبيه فرمانهاي دوره تيموري
بود كه شماري از هنرمندان را از هر صنف كتابخانه سلطنتي 

و  خطاط، نقاش( تحت نظارت يك نفر هنرمند چيره دست 
  . رار مي دادق) مذهب و معمار 

   دربار با متمركز كردن شماري از مشاغل هنري تحت نظر 
يك واحد، مي خواست به نتايج مطلوبي دست يابد و تمامي 

باشي هاي . آثار هنري به نوعي يكدستي و هماهنگي برسد
  : دوره قاجار داراي دو وظيفه اصلي بوده اند

ه با  ارتباط و مكاتب-2هاي سلطنتي؛   نظارت بر كارگاه-1
  .  پايتخت و سرتاسر مملكتزارصنوف با

مي    آنها در حقيقت رابط بين دربار و اصناف بازار محسوب 
منصب باشيگري در واقع در دست دربار وسيله و . شدند

نقاشباشي يك . ابزاري براي هماهنگي امور برشمرده مي شد
 و هنر به شاه و يوظيفه ديگر نيز داشت و آنهم تعليم نقاش

اين وظيفه در سرتاسر دوره قاجار وجود داشت و . بودوليعهد 
افرادي چون مزين الدوله و اسماعيل جالير اين وظيفه را بر 

   ).277 -8  ،275 ،1361، معير الممالك( عهده داشتند 
.    اصوال جايگاه نقاشخانه ها در مجتمع درباري متمركز بود

در كتابخانه ار تيموريان و صفويان، نقاشخانه ها گمثال در روز 
در دوره قاجار نيز . ها بود هاي سلطنتي متمركز در كاخ

شيرازي در ميرزا صالح . نقاشخانه همايوني در كاخ قرار داشت
در «  مي نويسد كه     .ه 1227روزنامه سفر خود در سال 

روسي است دواروسي به جهت پيشخدمتان اجنبين تاالر چهار 
شيمن نقاشان و و غالم پيشخدمتان و دواروسي ديگر ن

زرگران و مينا كاران كه جهت شاه و اندروني شاهي شب و 
شاهزاده سلطان احمد   ).30  ، 1362(» روز كار مي كنند 

ا ملقب به عضدالدوله هم در تاريخ عضدي اشاره اي رزمي
 »نقاشخانه در جنب تخت مرمر قرار دارد «     : مشابه دارد

واره به شاه دسترسي بدين ترتيب نقاشان هم ). 58 ، 1315(
توانستند او را در حاالت گوناگون نظاره كنند   مي   داشتند و

و در موقع چهره نگاري از تجارب بصري خويش بهره ياب 
   .شوند

   از طرف ديگر، نزديكي نقاشان به شاه بيان كننده اعتماد 
اين اعتماد مكانت و اعتباري . زياد او به نقاشان سلطنتي بود

شان بوجود مي آورد كه ساير رجال از آن محروم را براي نقا
قد و حسادت رجال و حگاهي اين منزلت موجبات . بودند

در حقيقت توان گفت . عليه آنها را فراهم مي ساختدسيسه 
كه نقاشي بخشي از تزيينات دربار بود كه پيرامون شاه را فرا 

مي توانست بهر ترتيبي كه شده از اين  شاه. گرفته بود
او گاهي متوسل به حربه اي ديگر مي . ت بهره بجويدتزيينا

هنرمنداني را كه روي سنگ قبر او كار شد مثال فتح عليشاه 
 مي كردند به ياد مرگ مي انداخت تا در كار خود تعجيل كنند

پيداست كه در دوره قاجار بين  ). 133-2/4، 1344سپهر،(
وند هنر پرور و هنرمند پيوندي نزديك وجود داشت و اين پي

بعضي از . گذاشت مي تاثيري قاطع در موقعيت هنرمند
هنرمندان حتي اجازه داشتند چهره خود را در آثاري كه براي 
شاه اجرا مي كردند، بگنجانند مثال چهره عبداهللا خان در 
بخش تحتاني غالف شمشير فتح عليشاه با دو بيت شعر 

 هنرمندان ). 106، 1381فلور و ديگران، (نقش بسته بود 
بيوتات همايوني جزو نوكران اندروني محسوب مي شدند و از 

مسكن، شرايط كاري  خوراك،. امتيازات زيادي برخوردار بودند
دو فرمان از محمد . عالي و امكانات زيستي مطلوبي داشتند
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 از 1264 و 1261هاي  شاه براي خطاطان و مذهبان در سال

ا كه ه در اين فرمان. مي كندوضع مساعد آنها حكايت 
مبلغ  خطاب به خانواده خوشنويس وصال شيرازي صادر شده،
رعنا ( ثابتي از ماليات فارس را در اختيار آنها قرار داده است 

   ).83 – 85 ،1356 حسيني،
 -1324(شكل گيري نظام مدرسه اي  : 2

   . )ه 1264
حكومت قاجار در اوايل سده نوزدهم : مقدمه –الف 

 از نقاشان را به اروپا اعزام براي پيشرفت فن نقاشي بعضي
كاظم فرزند نقاشباشي عباس ميرزا از نخستين افرادي . كرد

 همراه گروهي از محصالن براي .  ه1266بود كه در سال 
با اينكه گزارش هايي از . فراگيري نقاشي به بريتانيا اعزام شد

پيشرفت كار او در اروپا در دست است ولي وي هرگز به 
( در بريتانيا در گذشت  . ه 1228در سال ايران بازنگشت و 
پس از او، ميرزا رضا  ).125، 1/123، 1354محبوبي اردكاني، 

در زمان محمد شاه براي تحصيل در نقاشي و انجام امور 
 آثار او نيز چندان  واز تحصيالت. ديگر به پاريس اعزام شد
  . اطالعي در دست نيست

 الملك فرزند صنيع   ابوالحسن غفاري كاشاني ملقب به 
 در كاشان متولد 1231ميرزا محمد حسن خان در حدود سال

در نوجواني به سبب داشتن استعداد نقاشي به تهران . شد
اعزام گشت تا در نزد مهر علي اصفهاني نقاشباشي مشق 

توجهات مهر علي قرار گرفت و حتي از او تحت . نقاشي كند
  . او اجازه يافت تا طرحي از چهره شاه بكشد

 براي تكميل تحصيالت 1262   ابوالحسن غفاري را در سال 
وي پس از گذراندن . نقاشي به رم و فلورانس اعزام كردند
.  به ايران برگشت1266نزديك به پنج سال در اروپا در سال 

ابوالحسن در اروپا عالوه بر نقاشي با فن چاپ و گراوورسازي 
« بخصوص تابلوي او در اروپا آثار رافائل . هم آشنا  شده بود

آثار . او را تقليد و اقتباس كرد» تجلي « و  » رامريم عذ
بعدي او در ايران جملگي نشان دهنده تاثيرپذيري وي از 

اين تاثيرپذيري در آثار نخستين او بويژه . نقاشي اروپايي است
كامال » فرخ خان غفاري و سه فرزند وي « در تابلوي 
  . مشهود است

 مجمع 1266م ناصرالدينشاه در سال كبير صدراعظ   امير
الصنايع را براي پيشبرد صنايع و فنون در زاويه غربي بازار كه 

اين مركز . امروزه به سبزه ميدان شهرت دارد، تاسيس كرد
براي توليد و ساخت و طراحي ساعت، توپ، كالسكه، 

هاي زيبا،  هاي نظامي به سبك اروپا، نقاشي يونيفورم
( گ سازي و قداره گري بر پا شده بود زركشي و زردوزي، تفن

كريم زاده تبريزي،  ؛1269، ذيل وقايع 1306اعتماد السلطنه، 
پيداست كه بخشي از مجمع الصنايع به  . )1/51-347، 1367

در . امور هنري همچون اجراي آثار نقاشي اختصاص داشت

 تن استادكار در 45تحت نظر  نفر شاگرد 144اين مركز 
، 1325اقبال، (  سلطنتي كار مي كردند پروژه هاي مختلف

اين بخش در اختيار ميرزا ابوالحسن قرار گرفت تا  ). 60- 70
وجي آن را به فارسي سنگاره هاي هزار و يكشب را كه ط

 تن نقاش، 34نزديك به . برگردانده بود، به انجام برساند
ميرزا ابوالحسن مذهب، خطاط و صحاف و غيره تحت نظر 

   ).مانه(كار مي كردند 
   با اينكه ميرزا ابوالحسن با شيوه هاي نقاشي اروپايي 
آشنايي داشت ولي از جريان امر پيداست كه پروژه كتاب 

شاگردي صورت _آرايي هزار و يكشب با شيوه سنتي استاد 
بين كاركنان اين نقاشخانه تقسيم كار دقيقي . مي گرفته است

حي مي كرد و ميرزا ابوالحسن نگاره ها را طرا. وجود داشت
اين پروژه در . شاگردان و سايرين به اجراي آن مي پرداختند

در شش جلد به پايان  ) 1268- 1275(هفت سالعرض 
كتابت آن بر عهده محمد حسين تهراني و تذهيب آن . رسيد

در مسووليت ميرزا عبدالوهاب و ميرزا علي محمد به همراهي 
 ميرزا علي و صحافي و تجليد آنرا. دو تن از شاگردان بود

تدهين روي جلدها را ميرزا احمد، غالمعلي و آقاجاني انجام 
 4 تا 3 بود و در هر برگ 1143كل نگاره هاي آن . دادند

 فلور و   ؛1/28، 1376كريم زاده تبريزي، (نگاره وجود داشت 
   ). 52، 1381ديگران، 

 به دستور ميرزا آقاخان 1273   ميرزا ابوالحسن در سال 
ا كمك شاگردانش به ديوار نگاري قصر نظاميه نوري و ب

 تكچهره از رجال دوره 48پرداخت و در اين سال ، ) لقانته(
   ). 1/23، 1376كريم زاده تبريزي،(ناصري را تصوير كرد 

كه ميرزا ابوالحسن خان پيش از اعزام به    نكته گفتني اين
او .  آمده بودر شاگردي با_خارج از كشور با نظام سنتي استاد

در واقع با فراگيري شيوه نقاشي اروپايي، اين دو رويكرد 
هاي جديد به توليد آثار  هنري را درهم آميخت و با ديدگاه

  . هنري پرداخت
  گفتيم يكي : نقاشخانه دولتي، نخستين مدرسه_ب

از فنوني كه ميرزا ابوالحسن در ايتاليا فراگرفت فن گراوور 
قلي ميرزا اعتضاد به همين دليل علي. سازي و چاپ بود

السلطنه وزير علوم با اشاره شاه، طبع و نشر روزنامه وقايع 
 به بعد كه 472اتفاقيه را در اختيار او گذاشت و او از شماره 

 بود نام اين روزنامه را به روزنامه 1277 صفر 5مصادف با 
او در نخستين شماره آن تكچهره اي از . دولت ايران تغيير داد
 تصوير چاپي براي اين روزنامه 57 رفته همخويش چاپ و روي

كار ابوالحسن مورد پسند شاه قرار گرفت و حدود . تهيه كرد
 فرمان 1277 ذيقعده 10اريخ  به ت491 در شماره  بعدپنج ماه

او درباره ابوالحسن منتشر شد و او را به لقب صنيع الملكي 
مفتخر كرد و به او خلعت بخشيد و چهار صد تومان بر 

 ). 1/24 ، 1376كريم زاده تبريزي، (   سابق او افزودمواجب



97 
  ...تحقيقي در تبديل( از كارگاه تا دانشگاه 

 

  

ضمنا ناصرالدينشاه اجازه تاسيس نقاشخانه و چاپخانه دولتي 
مشاراليه پرده ها و اسباب « را به او تفويض كرد و اينكه 

مرغوبه نقاشي را كه از سفر ايتاليا به همراه آورده و يا در اين 
و كارخانه در آنجا مدت جمع آوري نموده با اتباع روزنامه 

 »برده، شاگردان عديده نيز در اين صنعت تربيت نمايند
ابوالحسن پس از دريافت فرمان به جهت عالقه ). 25، همان(

اي كه به تاسيس مدرسه نقاشي داشت، اسباب و لوازم نقاشي 
هاي گوناگون و ابزار و  ها و رنگ ها و مدل و طراحي

 عمارت سلطنتي نقل وسايلي ديگر خود را جنب ارك دولتي و
پرداخت و مكان داد و رسما به تاسيس مكتب خانه نقاشي 

 روزنامه دولت عليه 1278 شوال 3 مورخ 518آنرا در شماره 
در روزنامه هاي قبل نوشته شده بود كه  « :ايران اعالم نمود

صنيع الملك نقاشباشي  حسب االمر مقرر گرديده است
انه دولتي ترتيب داده و خاصه، كارخانه باسمه تصوير و نقاشخ

در آنجا پرده هاي كار استادان مشهور را با بعضي از باسمه 
هاي معتبر كه از روي عمل استادان معتبر كشيده و طبع 
نموده اند با ساير اسباب و اوضاع يك مكتب خانه نقاشي، 

يكه در فرنگستان ديده بوده است و اسباب الزمه آنرا وربط
حسب الحكم با خود آورده است، ترتيب داده، بطوريكه هر 
كس طالب آموختن اين صنعت باشد به هيچ وجه نقصي در 
اسباب تحصيلش نباشد، بلكه ساير صاحب صنعت ها هم، 
درهر طرح و هر كار كه محتاج به نمونه و امتياز و سليقه 

عطل نباشند؛ و همچنين كارخانه باسمه تصوير را باشند، م
مايد كه همه روزه تصاوير مختلفه از كارخانه بيرون متداول ن

آيد و اين صنايع را رواج كامل بدهد و در اين مدت مشغول 
انجام اين خدمت بوده و در ارك سلطاني در جنب ديوانخانه 

در مباركه نقاشخانه و كارخانه را ترتيب داده، بنحوي كه 
كارخانه باسمه چهار چرخ در كار است و به عالوه خدمت 
طبع روزنامجات و احكامات دولتي و طبع باسمه تصاوير را 
چنان ممتاز نموده است كه هر كس طالب چاپ نمودن شبيه 
خود با مجلسي باشد، به فاصله چند روز يكهزار صورت او در 

ته كاغذهاي ضخيم طبع مي گردد كه نهايت امتياز را داش
و ترتيب نقاشي از اين قرار است كه چند پرده كه خود . باشد

مشاراليه در سفر ايتاليا از روي عمل استاد مشهور رافائيل 
كشيده و از صحه جميع استادان گذارنيده بود، درآنجا نصب 

هاي گچي و ساير كارهايي كه از  و صورتنموده و از باسمه 
ساير استادان كه  وتيسيانه و روي عمل ميكائيل و رفائيل 

اسامي آنها در كتاب آموختن نقاشي ذكر شده است كشيده و 
 هر قبيل اسباب و آالت  ازنموده اند، نصب نموده اند چاپ
و بعد از .  را در آنجا فراهم آورده قريب به اتمام استكار

اينكه ايام رمضان المبارك منقضي شد ثانيا اعالن خواهد 
هفته در آنجا جمع شده مشغول نمود كه جوانان قابل در ايام 

تحصيل باشند و هفته اي يك روز هم خود مشاراليه مشغول 
تعليم خواهد بود و هفته اي دو روز هم در آنجا قراري داده 

خواهد شد كه مردم جهت تماشاي آنجا ماذون باشند و اين 
اول نقاشخانه و كارخانه باسمه تصوير است كه در دولت 

اول مي گردد بطور و طرز و متدايران حسب االمر معمول 
                       .»انگلستان

   بدين ترتيب نخستين مدرسه نقاشي ايران تاسيس شد و 
مي      برنامه هاي آموزشي آن هم بر محور مدارس فرنگ 

والدين فرزندان خود را روزهاي شنبه براي تعليم . چرخيد
روزهاي شاگردان در . صنيع الملك مي آوردندنقاشي نزد 

ديگر هم مي توانستند از نقاشي او و نقاشي هاي چاپي 
روز جمعه هم مردم از مدرسه . اروپايي تقليد و اقتباس كنند

حتي ناصرالدينشاه نيز شخصا از . مي كردند نقاشي او ديدن 
. مدرسه ديدن كرد و صنيع الملك را مورد الطاف خود قرار داد

  : رديدخبر اين بازديد در روزنامه نيز درج گ
 كه مراجعت فرمودند به 1278 شوال 12عصر روز شنبه « 

ركه انقاشخانه دولتي كه صنيع الملك در عمارت ديوانخانه مب
بطور خوب و وضع مرغوب ترتيب داده است تشريف شريف 
همايوني ارزاني داشته، صنيع الملك هم پيشكش و قرباني و 

تصوير را شيريني مهيا نموده، مدتي سياحت نقاشخانه و چاپ 
فرموده، زايدالوصف طرز و وضع نقاشخانه در نظر همايون 
مستحسن و مقبول افتاده، اظهار مرحمت و عطوفت بسيار در 

      .»حق صنيع الملك فرمودند
   در شماره ياد شده اعالن هنرستان نقاشي صنيع الملك 

هاي  چاپ شده بود و عالقمندان را دعوت به شركت كالس
 دانش آموزان پرمايه براي فراگيري نقاشي آن كرده بودند تا

هركس خواسته باشد « در اين هنرستان ثبت نام كنند و 
نقاشخانه دولتي باز . طفل خود را به مكتب نقاشخانه ببرد

است و صنيع الملك روزهاي شنبه را خود به تعليم شاگردان 
خواهد پرداخت و ساير ايام شاگردان در همان نقاشخانه از 

هاي و باسمه ها  هاي كار استاد و صورتروي پرده 
فرنگستان و غيره به مشق نقاشي و تحصيل اين صنعت بديع 

   ).1/26 ، 1376كريم زاده تبريزي، (  » ...مي پردازند 
يا مدرسه دولتي نقاشي واقع در »  دولتينقاشخانه   « 

 طبق اشاره 1280 رجب 12عمارت ديوانخانه مباركه در 
صنيع الملك در سال .  افتتاح شد552اره روزنامه ايران در شم

 ناظر چاپخانه دولتي و نيز سه روزنامه ديگر و نايب 1282
با شكل گيري اين مدرسه، تعليم نقاشي . وزير علوم گرديد

براي نخستين بار با برنامه ريزي نظام مدرسه اي و تحت 
در حقيقت نظارت وزارت . نظارت وزارت علوم صورت گرفت

 كه تا به روزگار ما رسه، سنتي را پديد آوردعلوم بر اين مد
با اينكه برنامه درسي ابوالحسن غفاري از . ادامه يافته است

از روي برنامه هاي مدارس اروپايي بوده، ولي در مدرسه او 
تعليم هندسه، تشريح و تئوري هنر خبري نبود و در حقيقت 
 برنامه آن طوري تنظيم شده بود كه تناقضي با تعليم سنتي

ها و الگوها؛ آثار   حال مدلاما بهر. هنر در ايران نداشته باشد
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اروپا همچون آثار ميكل آنژ، رافائل و تيسين  ي گراطبيعت

بود و شاگردان با شيوه ها و شگردهاي اين استادان آشنا مي 
نقاش در اين مكتب خانه . شدند و آنها را تقليد مي كردند

، پرسپكتيو، اقع گرايي مي آمد كه اثر او از نظر ورطوري با
اسلوب سايه روشن و الگو بندي با معيارهاي اروپايي منطبق 

البته گفتني است كه فن عكاسي هم امكاناتي پديد . باشد
آورد تا هنرمند ايراني بتواند با دقت و صحت بيشتري كار كند 

اعتمادالسلطنه . و به جزئيات روانشناختي آن دست پيدا كند
عكاسي و لدينشاه به ارتباط تنگاتنگ وزير انطباعات ناصرا

در اين ). 268، 1363(رده است كنقاشي در اين دوره اشاره 
زمان بيشتر تكچهره هاي رجال ناصري از روي عكس هاي 

 112، 1381فلور و ديگران، ( داگروتيپ صورت گرفته است 
.(  

 تاثيري 1268 تاسيس دارالفنون در سال :  دارالفنون_ج 
برنامه . زش هنرها بخصوص نقاشي داشتقاطع در روند آمو

 ريزي آموزشي آن بر پايه الگو هاي اروپايي بود چون افرادي
كه در آن به تعليم هنر نقاشي پرداختند از تحصيلكردگان 

هاي نقاشي دارالفنون  كالس. مدارس هنري اروپا بودند
و بازگشت مزين » نقاشخانه دولتي« ظاهرا پس از تاسيس 

مزين الدوله در فرانسه تحصيل .  بوده استالدوله از فرانسه
كرد و دانشنامه خود را در نقاشي،  تئاتر و موسيقي دريافت 

 يكي از نقاشان كار كرد و در نزدچندي را در پاريس . نمود
او . پس از بازگشت به ايران معلم زبان فرانسه دارالفنون شد

سپس به جاي موسيو كنستان معلم فرانسوي نقاشي كه امين 
 به پاريس، او را استخدام كرده بود،  1848لدوله در سفر سال ا

 لقب 1288ميرزا علي اكبر خان در سال . منصوب گشت
او در دارالفنون در كنار موسيقي و . نقاشباشي دريافت كرد

تئاتر به تعليم نقاشي پرداخت و نقاشاني چون كمال الملك، 
او در . ندمصور الممالك، اسماعيل جالير از شاگردان او بود

مزين الدوله در رم از . دور نماسازي و شبيه سازي توانا بود
 رنسانس مثني برداري مي كرده نقاشي هاي نقاشان عصر

فلور و ( و كار عبثي بود نكنت دوگوبياست كه به نظر 
    ).62، 1381ديگران، 

   كمال الملك با اينكه از شاگردان او محسوب مي شد،  
ميرزا علي اكبر خان « عتقد بود كه عقيده مشابهي داشت و م

معايبي هم داشت از جمله . مزين الدوله طبع صنعتي نداشت
 ،1364 دهباشي، _بهنام ( » حسود بودند، نظرش كوچك بود

هاي نقاشي دارالفنون پس از مرگ ميرزا  كالس ). 18
 تحت نظر مزين 1284ابوالحسن خان صنيع الملك از سال 

اصول و قراردادهاي نقاشي شناخت . الدوله قرار گرفت
آكادميك اروپا، تخصصي در اجراي اسباب و لوازم فني غربي 
. از شرايط اساسي تخصص در نقاشي برشمرده مي شد

اعضاي نقاشخانه را وزارت علوم و يا شاه انتخاب مي كرد، 

مزين الدوله . چنانكه مزين الدوله با اين شيوه انتخاب شد
البته چيزي از . تدريس مي كردحدود پنجاه سال در دارالفنون 

برنامه درسي دارالفنون شناخته نيست اما چنين مي نمايد كه 
مزين الدوله از تجارب تدريس ميرزا ابوالحسن بهره گرفته 
است و كار شاگردان مثني برداري از روي كار استادان 
اروپايي بود و الگوهاي آنها پيكره هاي برهنه اروپايي، سر و 

هايي از مسيح و مريم   كالسيك، طراحي هاينيمه تنه پيكره
عذرا و تصوير پردازي از چهره و تنه خود ناصرالدينشاه بوده 

  curzon ).          ٫ 1892 ،1 / 5_494( است
  اسماعيل جالير از شاگردان مزين الدوله كارگاهي در 

ها  رالفنون ايجاد كرد و در آن عالوه بركشيدن تابلو نقاشياد
 ،1361معير الممالك، ( ردان نيز مشغول شد به تعليم شاگ

ابوتراب برادر زاده صنيع الملك از ديگر فارغ ). 277
الفنون بود كه بعدها مصور هاي نقاشي دار التحصيالن كالس

  .وزارت انطباعات گرديد
  
   . )ه 1329- 1345(تكوين نظام مدرسه اي:3

گفتيم كه كمال الملك از دست پروردگان :  مقدمه_الف 
ي خورو اطالعات در كه شناخت ام آموزشي دارالفنون بودنظ

در زمينه هاي نقاشي، تاريخ و زبان فرانسه پيدا كرد و در 
او پس از .  از ناصرالدينشاه لقب نقاشباشي گرفت1299سال 

كشته شدن ناصرالدينشاه به فكر مسافرت اروپا افتاد و يك 
ز عازم سال و نيم پس از فوت ناصرالدينشاه، از طريق قفقا

در آنجا به . يك سال و نيم در فلورانس گذراند. اروپا شد
برداري از آثار رامبراند پرداخت و از محضر صورت 
( نقاش ايتاليايي بهره ياب شد ) gordigani(گوردياني

پس از فلورانس عازم رم شد و  ). 15 ،1364دهباشي، _بهنام 
 از راه يك ماه را در آنجا گذراند و به گردش پرداخت و سپس

رم و ميالن و سوئيس راهي پاريس شد و در آنجا آتليه اي 
كارهاي او بيشتر از روي . برپا كرد و مشغول كار گشت

دو سال در پاريس . تيسين و رامبراند مثني برداري مي كرد
گذراند و با فانتن التور آشنايي بهم زد و مورد تاييد او قرار 

وين و روسيه به راه سپس به دستور مظفرالدينشاه از . گرفت
و در دربار مشغول كار شد ولي  ) 16، همان(ايران بازگشت 

« نتوانست آنرا تحمل كند؛ به قول خودش،  مظفرالدينشاه
شاه . و من تن در نمي دادم... هاي كثيفي مي داد  سفارش

دو سال . دوباره كه رفت به فرنگستان من هم رفتم به كربال
يك زمستان و يك بهار در يك پائيز و . در عتبات ماندم

تابلوهاي ). 16، همان(» و تابستان رفتم بغدادكربال بودم و 
فالكير بغدادي، آهنگر بغدادي، رمال بغدادي و ميدان كربال از 

يك سال و نيم در بغداد گذراند و . يادگارهاي اين سفر بود
يك ماه در نجف سپس مظفرالدينشاه او را به تهران احضار 

لك بار ديگر در دربار مشغول كار شد و اين بار كمال الم. كرد
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بود كه به طيت و او در دربار مصادف با انقالب مشريزندگ
  . هواداري از آن پرداخت

كمال الملك در سال  : مدرسه صنايع مستظرفه_ب   
وزير فرهنگ ) حكيم الملك( با كمك ابراهيم حكيمي 1329

نه احمد شاه، وقت و همراهي ناصرالملك قراگوزلو نايب السلط
اجازه نامه اي از مجلس براي واگذاري شش زرع از اراضي 
نگارستان با مبلغ هفت هزار تومان مخارج ساختمان مدرسه 

 دريافت كرد و بدين ترتيب نخستين  راصنايع مستظرفه
مدرسه رسمي نقاشي ايران با همت و رياست كمال الملك بر 

ال الملك نيز اين مدرسه به نام موسس آن مدرسه كم. پا شد
 مي شد و درضلع جنوبي باغ نگارستان قرار داشت خوانده

    ).43 ، 1368سهيلي خوانساري، (
ها و تزيين ويژه يكي از     خود باغ نگارستان با ابنيه و كاخ

مدرسه صنايع . آثار معتبر هنري دوره قاجار محسوب مي شد
مستظرفه با رياست كمال الملك مدت شانزده سال در اين 

ل دوام يافت و پايه گذار نقاشي كالسيك سده اخير ايران مح
مدرسه صنايع مستظرفه يك نفر مدير مدرسه . گرديد

، يك نفر )ميرزا اسماعيل(  ، يك نفر معاون)حسنعلي خان (
) ميرزا عبدالباقي خان (و يك نفر منشي ) ميرزا عليخان( ناظم
  ).77، 1368سهيلي خوانساري، ( داشت

وزارت معارف نايع مستظرفه از طرف    بودجه مدرسه ص
مي   تعيين مي شد و پس از تصويب به كمال الملك ابالغ

تعدادي از جوانان هنرمند وارد اين  )44، همان( گرديد 
. مدرسه شدند و بعدها از نام آوران هنر نقاشي ايران گرديدند

مجسمه : مدرسه صنايع مستظرفه شعب مختلف داشت
قلم  گ روغن، نقاشي آبرنگ ، سياهسازي، قاليبافي، نقاشي رن

سه صبح درساعات كار م ) 50، همان ( مدادي و گراوورسازي

مدرسه صنايع مستظرفه استقالل خاصي داشت و  .و عصر بود
وزارت معارف در كار آن دخالت نمي كرد و اين البته به 

اما . ل الملك ارتباط داشتاشخصيت محكم ومستقل كم
شد دخالت در كار مدرسه را زماني كه تدين وزير معارف 

شروع كرد و كمال الملك محل بي مهري و مغضوب دستگاه 
و )  182، 1364بهنام و دهباشي، ( قرار گرفت تيحكوم

از اين رو استعفاي خود  .دريافت كه كار مدرسه تباه شده است
را تسليم داشت و تقاضاي بازنشستگي كرد و از كار كناره 

بدين ترتيب مدرسه صنايع و   . )ه 1364/ ش 1306(جست 
مستظرفه، نخستين موسسه هنرهاي زيباي ايران تعطيل شد 

 و به مدرسه صنايع پيشه و هنر تبديل و محل . )ش1306(
    .آن به مقابل باشگاه افسران سابق منتقل گرديد

   با اينكه كار مدرسه صنايع پيشه و هنر چند سالي به وسيله 
مه يافت ولي چندان دوام بعضي از شاگردان كمال الملك ادا

كمال الملك در حسين . نياورد و بالكل به تعطيلي كشانده شد
آباد نيشابور اقامت گزيد و پايان عمر را به كشاورزي پرداخت 
از شاگردان نامدار اين مدرسه كه بعد ها خود استادي نامدار و 

، حسنعلي وزيري، ميرزا برجسته شدند، اسماعيل آشتياني
... ابوالحسن صديقي، محمود اوليا، فتح اعليخان ناظم، 

عبادي، علي محمد حيدريان، محمود ظهيرالديني، رفيع 
مصيري، حسين شيخ، هادي تجويدي، علي ... حالتي، نعمت ا

و غيره را مي توان نام رخساز، محسن مقدم، محمد مختاري، 
كمال الملك در روز  .)81- 3، 1368سهيلي خوانساري، (برد 

دانشكده يعني سال تاسيس .  ش1319د  مردا27يكشنبه 
     .هنرهاي زيبا دار فاني را وداع گفت

  

نتيجه گيري
    

  از اطالعات و يافته هايي كه گذشت پيداست كه آموزش 
هنر نقاشي دوره قاجار در چند مرحله بتدريج تحول يافته 

نهاد آموزش در ابتداي اين دوره، همچون ساليان . است
صورت مي گرفت و در خود نقاشخانه ه  گذشته، در نقاشخان

 شاگردي در بين ارباب هنر رايج بود و _هم سنت استاد 
اثرها و برآيندهاي آن . ميدان رشدي به هنر آموزان نمي داد

هنر آموز اندك اندك، زير . بيشتر موروثي و خانوادگي بود
دست استاد خود كه بيشتر پدر و يا از اقوام خانوادگي بود، هنر 

 آموخت و كنجكاوي و پژوهندگي او در چارچوب اصول را مي
ه و تفسير مي شد و او ناگزير از اين اصول وام مي يسنتي توج

 مي رسيد و در صيرورت اين يگرفت تا به مرحله استاد
 وابسته اه تاريخي و فرهنگي هنر خود شديداًمراحل به خاستگ

كم در عرصه تمدن مدرن   كه ايران كميامدچندي برن. بود
ه صفويان شروع شد و در ورافتاد و اين عرصه جديد از د

رفت و آمد . ابتداي حكومتداري قاجارها به سوي كمال رفت
نقاشان اروپايي به ايران، اعزام محصل به خارج از كشور در 
ابتداي دوره قاجار از براي فراگيري فنون و جلوه هاي تمدن 

آورد و افق جديد، جهت فكري تازه اي در نقاشان ايران پديد 
دستگاه گردنده و  .هاي جديد را پيش روي آنها گشود
و دربار هم در پرورش گرداننده هنر نقاشي در دست دربار بود 

و باالندن آن خواهان چيزهاي ارزنده در ارتباط با تحوالت 
هنري جهان بود؛ از اينرو نوآوري و بداعت را تشويق مي كرد 

براي . را ارضا كندتا شور و شوكت و شكوه درباري خويش 
اينكار شماري از جوانان و نوخاسته هاي تازه نفس را راهي 
فرنگ كرد تا از دانسته ها و دستاوردهاي فرنگ براي همسو 

اين جوانان در فرنگ كه از ساليان . شدن با آنها بهره بگيرد
ها و مدارس هنري راه افتاده و آموزش  پيش در آن آكادمي

نده بود، با فرآيندها و دستاوردهاي هنر را به سطح جامعه كشا
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آن از نزديك آشنا شدند و هنرشان را به مرحله تازه اي فرا 

هنگامي كه به ايران برگشتند با كوله باري از تجارب . بردند
هنري بر سركار هاي معناهاي جديد  فني و هنري و يادگيري

شدند و تمامي معادالت سنتي هنر نقاشي پيشين را بهم زدند 
 تازه اي به نقاشي، خواه به لحاظ  زيبايي شناسي و و جهت

الملك  مدرسه اي كه صنيع. خواه از حيث آموزش آن، دادند
راه انداخت نگارگري سنتي ايران را كه از  . 1278در سال 

كامال خاك نشين كرد ها پيش رو به افول گذاشته بود،  مدت
. ختو نقاشي از نوع ناتوراليستي فرنگي را جايگزين آن سا

اين مدرسه راه و رسم آموزشي هنر را بر پايه همان آداب 
آموزشي فرنگ بكارگرفت و بدان جهت و معنايي جديد 

 با تشكيل مدرسه دارالفنون و ايجاد رشته هنر نقاشي .بخشيد
و آموزش آن در اين موسسه ، گسترش و چيرگي فنون و 

انديشه هاي نو در نقاشي فزوني گرفت و روش عينيت علمي 
  .  واج پيدا كردر

زمان و دگرگوني نهاد سياسي و پديداري فكر    با گذشت 
مشروطه در جامعه، هنر نقاشي نيز از حصار دربار بيرون آمد و 
شكل و معناي مردمي پيدا كرد و نخستين نتيجه بالفصل 
اين دگرديسي، ايجاد اولين مدرسه مستقل هنر نقاشي بود كه 

رباري يعني كمال الملك راه با سرپرستي يكي از ارباب هنر د
هاي  اندازي شد و گرچه چندي بعد گرفتار دست يازي

سياسي گشت ولي بذري كه پاشيد در خاك متحول اوايل 
سده بيستم ايران رشد كرد و با بهره وري از وراثت اجتماعي 

خستين دانشكده هنري در سال نو تاريخي در شكل گيري 
ميك هنر را در به تكامل رسيد و آموزش آكاد.  ش1318
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