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چکیده

تأسیس دارالفنون در سال 1268ق1851 /م .آغاز رسمی و جدیِ نوساازی

آموزش و متعاقباً عصر مبادالت علمای ،فرهنگای و هناری باا غارب باود.
امیرکبیر با رسیدن به مقام صدراعظمی ،خواهان اجرا کاردن اندیهاههاایی

مبنی بر پیهرفت در عرصه آموزش در علوم گونااگون برآماد ،از ایا رو

احااداد دارالفنااون را بااا بااه خاادمتگاارفت معلماای غرباای در اولویاات

فعالیت های خود قرار داد .از ای رهگارر ،در اناد

زماانی پاس از قتا

امیرکبیر و استخدام معلمی اروپایی و همچنی بازگهت محصالن اعزامای
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به اروپا ،سطح گستردهای از آموزهها و باورهای غربی وارد جامعاة ایاران
عصر ناصری گردید ،بهنحویکه هنر از ای قاعاده مساتینی نباود .بار ایا

اساس ،تأثیر آموزههای غربگرایانة دارالفنون بار موسایقی و نقاشای ایا

عصر پرسشِ مطروحه میباشد .پاووهش حارار بار آن اسات تاا باا روش

توصیفی ا تحلیلی و تکیاه بار تحقیقاات جدیاد باه بررسای تاأثیر و نقاش

معلمی دارالفنون در روند غربگرایی در سبکها و شیوههای هنار عصار

ناصری (1264-1313ق1847-1895 /م) و نیز تأثیر آن بر نظاام آموزشای
در دو حوزه موسیقی و نقاشی پرداخته و آن را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی :دارالفنون ،ناصارالدی شااه ،موسایقی ،نقاشای ،مسایو
لومر ،صنیعالملک

مقدمه

از جمله اقدامات اصالحی میرزا تقیخان امیرکبیر ،تأسیس دارالفنون بود که نقطه عطفی در

تاریخ آموزش ایران محسوب میگردید .زمینه ذهنای امیار در بناای دارالفناون را مایتاوان
نهااأتگرفتااه از برداشااتهااای شخصاای او از مهاااهده بنیادهااای علماای در سااایر کهااورها،
همچون روسیه و عیمانی ،دانسات کاه دارای تعاامالتی باا ایاران بودناد .هاد

امیرکبیار از

تأسیس دارالفنون تا حد بسیار زیادی برای بهرهگیری از دانش و فنون نوی و کاربردی باود
و بر ای اساس علوم نظامی در کانون توجه قرار داشت .با وجود اینکه در سالهای آغاز باه
کار ای مدرسه رشتههای تحصیلی تا حد زیادی نهانگر تخصصهای رایج در میانِ معلماان
اتریهی و آلمانی و اساساً مبتنی بر بنیادهای نظامی بود ،اما پس از گرشت مدت زماان و بناا
به دالیلی از جمله سیاستهاا و عالیا ناصارالدی شااه ،آماوزشهاای هناری باا توجاه باه
شیوههای غربی ،باهویاوه در دو حاوزة موسایقی و نقاشای ،محاور کاار مساووالن و معلماان
دارالفنون قرار گرفت.
در دهههای اخیر پووهش مستقلی درباره تأثیر دارالفنون بار روناد غاربگرایای در هنار
عصاار ناصااری صااورت نگرفتااه و صاارفاً برخاای از محققااان از جملااه رو اهلل خااالقی در
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«سرگرشت موسیقی ایران» ،حس مهحون در «تاریخ موسیقی ایاران» ،یعقاوب آنناد در «از
کارگاه تا دانهگاه» و رویی پاکباز در «نقاشی ایران از دیرباز تا اماروز» باه اشااراتی کلای و
گررا و گاه فاقد استناد تاریخی بسنده کردهاند .بر ای اساس ،در نوشته حارر تالش بار آن
است تا به ای پرسش پاسخ داده شود کاه میازان تاأثیر سیاساتهاای آموزشای دارالفناون و
به ویوه رویکرد معلماان آن در زمیناة رشاد و روا سابکهاای هناری غارب در دو حاوزه
موسیقی و نقاشیِ عصر ناصری تا چه میزان بوده است؟
در ای میان به احتمال فراوان با ورود معلمان غربی از جمله مسایو لاومر فرانساوی و نیاز
استخدام محصالن اعزامی به اروپا از جمله صنیعالملک و مزی الدوله ،سبکهای غربای در
دو حوزة موسیقی (باا باهکاارگیری ماواردی همچاون سالفو ،هاارمونی و ارکستراسایون) و
نقاشی (همچون پرسپکتیو ،ناتورالیسم و رئالیسم) پیش از پیش در میان هنرجویان دارالفناون
نفوذ و روا یافت .بهنحویکه بسیاری از میراد که در ای دو هنر  -ازجمله نقارهخاناه و
نگارگری سنتی -تا حد زیادی مترو

و پیروی از الگوهای غربی در دستور کار هنرمنادان

قرار گرفت که دلی ای امر را میتوان تا حد زیادی در غربگرایای دوساویهای از جاناب
ناصرالدی شاه و هنرمندان ای دوره دانست .در ای مقالاه تاالش مایگاردد تاا موراوز از
زوایای مختلف تاریخی -هنری و با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی و بهارهگیاری از مناابع
متق ِ کتابخانهای و پووههی مورد بررسی قرار گیرد .بدی منظور ابتدا سعی خواهد شد تا باه
عل تأسیس دارالفنون و رویکرد ناصرالدی شاه و نخستی معلمان استخدامشده و ساپس باه
معلمان اروپایی و ایرانی که در ترویج سبکهای غربی نقش داشته و نیز به تأثیر فعالیتهای
آنان و تحوالت حاصله پرداخته شود.
 .1تأسیس دارالفنون

امیرکبیر به واسطه استعداد ،آموختهها و تجربیات طوالنی از مسافرتهای خود باه خاار از

کهور ،از جمله مسافرت باه روسایه در 1244ق1828 /.م .باه مادت دو مااه و نایم باه علات
ماااجرای قتا «گریبایاادو » ،مسااافرتِ سااالِ 1253ق1837 /.م .بااه ایااروان در کنااار هیواات
اعزامی محمدشاه بارای ماراکره باا امپراتاور روسایه و مساافرتِ ساالِ 1259ق1842 /.م .باه
ارزنةالروم که چهار سال طول کهید ،با دستاوردهای فرهنگی ای سرزمی ها آشانایی نسابی
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پیدا نمود .همچنی در اثنای مأموریت به روسیه در 1244ق1828 /م .فرصات مناسابی بارای
وی فاراهم آماد تاا بهارهبارداری روساایه از پیهارفتهاای غارب را در زمیناههاای مختلااف
فرهنگی ،تعلیم و تربیت ،سرمایه گراری صنعتی ،مدارس نظاامی -فنای و هناری را مهااهده
نماید و از سوی دیگر با مطالعة کتاب «جهاننمای جدید» ،که به ابتکار و زیار نظار خاودش
ترجمه و تدوی شده باود ،شار دارالعلامهاای تماامی کهاورهای غربای را در رشاتههاای
گوناگون علمی و هنری با آمار شاگردان آن مطالعاه و از بنیادهاای فرهنگای دنیاای جدیاد
آگااااهی یاباااد (آدمیااات353 :1362 ،؛ مااادنی48-49/1 :1389 ،؛ مکااای64-67 :1366 ،؛
شیخنوری217 :1386 ،؛ کاشفی.)35 :1376 ،
از سویی دیگر ،تصمیم امیرکبیر به تأسیس دارالفناون هام از نیازهاای آموزشای داخلای
نهأت می گرفت و هم از برداشت او از مزایای حاص از عدم اعازام دانهاجویان باه غارب.
وی به درستی بر ای امر آگاه بود که سیاست عبااس میارزا و محمدشااه مبنای بار اساتخدام
مستهاران نظامیِ اروپایی و اعزام گروههای برگزیدة دانهاجویی باه خاار  ،ساودی در پای
نخواهد داشت .چرا که تجربه نهان داده بود مستهاران اقدامی در راه پیهارفت ایاران انجاام
نمیدادند و نباید چندان به آنان امید داشت و محصلی اعزامی باه غارب هام در فناونی کاه
تحصی کرده بودند به آن میزان مهارت به دست نمیآوردند کاه تماام احتیاجاات ایاران را
مرتفع سازند و تعداد آنها نیز چندان نبود کاه در کلیاة زمیناههاا ماورد اساتفاده قارار گیرناد
(محبوبی اردکانی254/1 :1370 ،؛ رینگر.)85 :1381 ،
به نظر میرسد امیرکبیر در پی مهاهده عدم بازدهی تالشهاای پایش از خاود ،حرکتای
اصالحی مبتنی بر فرهنگ ایرانی و تا حدودی براساس شایوههاای کهاورهای متمادن را در
پیش گرفت .بر ای اساس میتوان گفت که سیاست امیر تربیت تعداد بیهاتری دانهاجو ،باا
هزینه کمتر از اعزام به اروپا ،در مدرساهای ایرانای باود .از ایا رو امیرکبیار طار سااخت
دارالفنون را براساس دیدگاهی نظری و برنامهای عملیاتی ،به مرحله اجرا درآورد .ای اقدام
که تا حد زیادی نهأتگرفته از گفتمان نظری و کارکردی و متعاقباً نیازهای روز در مساائ
کاربردی بود  -خواسته یا نا خواسته -تغییرات بسیاری را در عرصههای گوناگون و باهویاوه
هنرِ ایرانی به همراه داشت.
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کارِ بنای دارالفنون از سال 1266ق1849 /م .و زیار نظار محمادتقی خاان معمارباشای و
میرزا ررای مهندسباشی (که در زمان فتحعلی شاه جهت تحصی به لندن اعزام شاده باود)
آغاز و نظارت بر ک ساختمان برعهدة شاهزاده بهرام میرزا قرار گرفات .باا وجاود ایا  ،باه
هنگام افتتا مدرسه توسط ناصرالدی شاه در تاریخ پنجم صافر  28( 1268نانویاه 1851م).
بنای مدرسه به طور کام به اتمام نرسیده بود .مقصاود و هاد

امیار ایا باود کاه در ایا

مدرسه تمام فنون جدید ،که هنوز به طور کالسیک به ایران نیامده بود ،تادریس شاود و باه
همی جهت نام آن را دارالفنون نهاد (واتس 376 :1354 ،؛ هاشمی رفسنجانی-107 :1362 ،
106؛ شمیم149 :1389 ،؛ هدایت.)124 :1333 ،
امیرکبیر از شیوة کارِ فرانسویها و انگلیسیها به ای امر پی برده باود کاه آناان در گاام
نخست تابع سیاستهای دولت خود میباشند نه هواخواه دولت ایران ،چراکه ای دو دولت
در پی اهدا

استعماری خود بودند .از ای رو متوجه دو کهور دیگر اروپایی یعنی اتاریش

و پروس (آلماان) گردیاد ،چارا کاه ایا دو کهاور چنادان قادرت جهاانگیری و سیاسات
اسااتعماری در خااار از اروپااا و منااافع سیاساای در ایااران نداشااتند .همچناای از جهاات
پیهرفتهای علمی به شهرت نسبی دسات یافتاه بودناد (محباوبی اردکاانی259/1 :1370 ،؛
سلطانزاده311 :1364 ،؛ محبوبی اردکانی.)22 :2535 ،
یک ماه پس از شروز بنای دارالفنون ،امیرکبیار «مسایو جاان داود» را کاه عواو وزارت

خارجه و مترجم دولت ایران و جاز اعواای سافارت در سا پطرزباور

باود و در ایاام

سفارت ارزنةالروم در خدمت امیر انجام وظیفه مینمود ،برای استخدام معلمانی از پاروس و

اتریش مأمور نمود (Bakhash, 1971: 150؛ قائممقامی69 :1324 ،؛ آل داود229 :1371 ،؛

برای اطالز بیهاتر ر : .خورماوجی108/2 :1344 ،؛ هادایت .)63 :1385 ،باه دنباال ورود

مسیو جان داود به اتریش ،مراکرات وی با پادشاه ای کهور شروز شاد و درخواسات امیار

با استقبال امپراتور روبهرو گردید و سرانجام در  27محرم 1268ق1851 /م .دو روز پاس از
برکناری امیرکبیر ،فرستاده وی به همراه معلمان استخدامشده وارد تهران گردیاد و آناان را

به حوور ناصرالدی شاه معرفی نمود (اعتمادالسلطنه1079-1080/2 :1368 ،؛ سپهر:1377 ،

 .)1170/3ای معلمان که به نظر میرسد تعدادشان از شش نفری که امیرکبیر مدنظر داشات
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بیهتر بود ،شام افارادی همچاون «کاپیتاان ذاتای» معلام مهندسای« ،نایاب کارزیس» معلام

توپخانه« ،نایب نمیرو» معلم سوارهنظام« ،موسایو کارنتاا» معلام عملیاات کوهساتانی« ،دکتار
پوال » معلم طب و جراحی« ،فوکتی» معلم داروسازی و «کاپیتان گومونز» معلم پیادهنظاام
بودند .پس از ورود معلمان و پایانیافت ساختمان شرقی مدرسه ،سرانجام در اول مااه صافر

1268ق مدرسه افتتا گردید .ناصرالدی شاه در پانجم همای مااه بارای بازدیاد از مدرساه

بدانجا رفت ،اماا افتتاا رسامی مدرساه در روز یکهانبه  5ربیاعاالول 1268ق 29 /دساامبر

 1851م سیزده روز پیش از قت امیرکبیر انجام پاریرفت (ناواد اکباری مهرباان– 99 :1387 ،

98؛ هاشمیان122 :1379 ،؛ بهنام.)31 :1375 ،

نخستی گروه محصاالن دارالفناون در ساال 1275ق1858 /م فاار التحصای شادند .باا

توجه به معلمان استخدامشده ،عمده دروس آنان در حوزه آموزشهای توپخانه ،پیادهنظاام،

سوارهنظام ،مهندسی ،پزشکی و غیره بود که در ای میان گویا آموزشهای هنری جایگاهی

نداشات (Lorentz, 1971: 95؛ Sheikholeslami, 1978: 216؛ روش شاوا.)105 :1378 ،

شاید ای امر تا حد زیادی باه دلیا اورااز اقتصاادی ایاران باود کاه امیرکبیار را بیهاتر در

رشتههای فنی و علمی شای و از توجه به فعالیتهای هنری بازداشت و در استخدام معلمان،
بر ای امر تکیه نمود.

اما نباید ای موروز را از نظر دور داشت که وی دارای طبعی هنردوست بود ،چارا کاه

یکی از اقدامات وی در ای زمینه تأسایس «مجماعالصانایع» بارای تارویج فناون و هنرهاای

گوناگون بود (شیخنوری .)340 :1386 ،با توجاه باه ایا امار نمایتاوان امیرکبیار را فاردی
متعصب و مخالف با آموزشهاا و فعالیاتهاای هناری دانسات .باههرحاال دارالفناون نقطاه
آغازی برای ورود فرهنگ و هنر جدید مغرب زمای باه ایاران گردیاد و در اناد

زماانی

پیهرفتهای چهمگیری در آن رخ نمود ،بهنحویکه «هینریش بروگش» نایب سفیر پاروس

در ایران احدادِ دارالفنون را اقادامی بسایار مفیاد ارزیاابی نماود و از آن باهعناوان مدرساه
پلیتکنیک یاد کرده و سیاحان دیگر نیز آن را در ردیف مدارس کهورهای خاود دانساتند
(بروگش179 :1368 ،؛ اورس 164 :1353 ،؛ پوال .)209 :1361 ،

شاید بتوان دلی رون مباحث هنری در دارالفنون را تا حد زیادی متأثر از موراعگیاری

ناصرالدی شاه نسبت به دارالفنون ،معلمان و دانشآموزان آن دانست .از زمانی که امیرکبیر
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برای نخستی بار فکارِ تأ سایس دارالفناون را مطار نماود ،درباریاان رقیاب از جملاه میارزا

آقاخان نوری به مخالفت برخاسته و کوشیدند آن را در نظر شاه بیهوده نهان دهند .با وجاود
چنی ههدارهایی و مخالفت بسیار شدید با اصالحات امیرکبیر ،کاه منجار باه عازل او شاد،
ناصرالدی شاه دارالفنون را تعطی نکرد (رینگار .)110 :1381 ،از ساویی توجاه ناصارالدی

شاه به آموزشهای هنری را میتاوان باه دلیا برداشاتهاای سیاسای دانسات« ،شااه کاه از
دارالفنون احساس ناامنی میکرد به وزیر علوم خود دستور داد که محصالن دارالفناون را از

خواندن کتابهای مربوط به انقالب کبیر فرانسه و آثار مونتسکیو منع کند ،چون میترساید

که آنها برای او دردسر درست کنند .تحت تأثیر همی بیموهاراس باود کاه شااه باهتادریج

توجه خودش را به رشتههایی چون نقاشی معطو

کرد» (علیزاده بیرجندی.)129 :1391 ،

به احتمال فاراوان نقطاه او چنای طارز فکاری در ساال 1278ق1861 /م .و مقاارن باا
تأ سیس فراموشخانه توسط ملکام خاان و حواور کییاری از معلماان و شااگردان دارالفناون
محسوب میشود ،چرا کاه از دیادگاه ناصارالدی شااه فراموشاخانه از مااهیتی ردسالطنتی
برخوردار بود .ناصرالدی شاه چنی طارز تفکاری را تاا حاد بسایار زیاادی نهاأتگرفتاه از
مطالعة آثار سیاسی نویسندگان خارجی میدانست .لارا توجاه مساووالن آموزشای بار ساایر
رشتهها همچون نقاشی ،موسیقی ،تواتر ،تاریخ ،جغرافیا و غیاره ،کاه در آن مطاالبی در بااب
مسائ سیاسای نباود ،معطاو

شاد (Algar, 1973: 49-50؛Ekhtari, 2001: 158 – 161؛

 .)Scarce, 2001: 112از ای رو حمایتهای گسترده ناصرالدی شاه در نخستی سالهاای
تأسیس دارالفنون مبدل به عادم اعتمااد و نگرشای منفای نسابت باه آن شاد .چنای باه نظار
میرسد که با آغاز تحرکات افراد تحصی کرده و ترویج افکار تجددخواهانه ،آزادیطلباناه
و نوگرایانه و نیاز نگاارش و انتهاار مقااالت رداساتبدادی در میاان قهارِ در حاالِ تحصای
دارالفنون و بیان انتقادهایی گسترده از دربار و ترکر درباره لازوم تحاول در سااختار و نظاام
سیاسی ،برداشت منفیِ عملکردِ دارالفنون از سوی ناصرالدی شاه تقویات گردیاد و متعاقبااً
براساس سیاست اعمالی از سوی شاه ،سایر حوزههای آموزشی همچون رشاتههاای هناری و
به ویوه آموزش موسیقی و نقاشی در کانون توجه قرار گرفت و پیهرفتهای چهمگیری در
رشتههای مرکور در مدرسة دارالفنون به وقوز پیوست.

 / 184تأثیر آموزشهای دارالفنون در گرایش هن ِر عص ِر ناصری به غرب (با تکیه بر موسیقی و نقاشی)

 .2مدرسین اروپایی و ایرانیِ هنرِ به سبک غربی

با گرشت چند سال از افتتا دارالفنون دورِ جدیدی از استخدام معلمان اروپاایی و از ساوی
دیگر محصلی اعزامی به اروپا ،که در عصر ناصری بازگهته بودند ،در راستای تادریس در
دارالفنون آغاز شد و متعاقباً فعالیتهای هنری با روشهای آموزش باه سابک غربای ماورد

توجاه قارار گرفات (Farazmand, 1999: 923؛ باراون125 :181 ،؛ فووریاه-129 :1385 ،
 .)128با رسیدن علیقلی میرزا اعتوادالسلطنه به مقام ریاست دارالفناون در 1272ق1855 /م.
وی به ای امر آگاهی یافت که معلمان دارالفنون ناکاافی اسات و برخای دیگار از رشاتههاا
مورد نیاز مایباشاد ،لارا باه دعاوت از معلماان اروپاایی در رشاتههاای گونااگون ،باهویاوه
آموزشهای هنری ،اقدام نمود (Arjomand, 1997: 16؛ .)Mahdavi, 2005: 186
از آنجایی که در آموزشهای دارالفنون فعالیتهاای نظاامی در اولویات قارار داشات و
چون ای آموزش هاا عموما ًا باه سابک غربای باود ،وجاود دساته موزیاک نظاام (مبتنای بار
شیوههای غرب) امری ال زم شناخته شاد و در اناد

زماانی باه خاال یاک دساتة موسایقی

نظامی آگاهی یافته و برای رفع آن در اولی گام فردی به نام «نیبوونی» 1،که مستهار دولتی

در تهران و مستخدم قهون ارتش بود ،باه عناوان طبا زنْ آماوزش گروهای از محصالی را
برعهده گرفت اما کاری از پیش نبرد (ممتح الدوله.)277 :1362 ،

پس وی از «بوسکه» 2و «رویون» 3که از جمله مدرسان موسیقی در فرانساه بودناد ،بارای

تدریس در دارالفنون دعوت شدند .ای دو معلم در آغاز به تدریس اصول و مبانی موسایقی

نظامی براساس روش های علمای اروپاا پرداختناد ،اماا از آنجاایی کاه شااگردان مدرساه از

«نُت»های موسیقی آگاهی نداشتند ،کارِ آموزش آنان به کندی پیش رفت .افراد فوقالارکر
سرانجام موف به تهکی گروهی شدند ،چنانکه هنریش بروگش به چگونگی اجرای دساته
موسیقی دارالفنون در حوور امپراتور فرانسه در محا ییالقای سافارت آن کهاور واقاع در

تجریش اشاره نموده و آن را ثمرة فعالیتهای ای دو معلم ذکر میداناد (باروگش:1368 ،

 .)257در ای میان بوسکه پس از مدتی ایران را تر

و بهجای او یک دریانورد ایتالیایی به
1. Givenin
2. Bousques
3. Roujon
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نام «مارکو» 1که هیچ گوناه اطالعااتی از موسایقی نداشات ،باه تربیات شااگردان دارالفناون
پرداخت .اما سرانجام به علت عدم موفقیت ای معلمان ،سفارت ایاران در فرانساه از دولات

آن کهور درخواست یک معلام موسایقیِ نظاامِ ورزیاده را نماود و در پای آن «آلفارد نان

باتیست لومر» 2به ایران اعزام گردید (محبوبی اردکانی.)283/1 :1370 ،

در حوزه نقاشیِ دارالفنون شاید بتوان «گانرپلو» 3ایتالیااییاالصا را ناام بارد کاه گویاا

موفقیت چهم گیری در دارالفنون بهدست نیاورد و بر ای اساس «مسیو کنساتان» 4جاایگزی

او شد .کنستان نقاش در کارخانه چینیسازی «ساور» 5در نزدیکای ورساای فرانساه باه کاار

مهغول بود و کاارِ نقاشای بار روی چینایهاای کارخاناه را برعهاده داشات .وی باه هماراه

دخترانش اا که دو ت از محصلی اعزامی زمان ناصرالدی شاه آنها را به همساری درآورده
بودنداا به تهران آمد .اگرچه تخصص وی نقاشی روی ظرو

چینی بود ،اماا چاون امکاان

اشتغال بدی حرفه در تهران برای مسیو کنساتان فاراهم نباود در دارالفناون باه سِاممت معلام

نقاشی پریرفته شد و تا پایاان عمار (1288ق1871 /م) بادی کاار اشاتغال داشات (محباوبی

اردکانی283 - 282/1 :1370 ،؛ هاشمیان.)207 :1379 ،

با ای حال معلمان اروپایی بهویوه در حوزه نقاشی بسیار اند

بودند ،اما داناشآماوزان

اعزامی  -در دوره محمدشاه و ناصرالدی شاه به غرب که پس از کساب آماوزشهاایی باه
ایران بازگهتند -اکیراً در مدرسه دارالفنون به عناوان معلام اساتخدام گردیاده و باه تارویج

سبکهای اروپایی در میان شاگردان دارالفنون پرداختند که از آن جمله مایتاوان باه میارزا

ابوالحس خان غفاری (صنیعالملک) (1222-1282ق1806-1865 /م) اشاره نمود .در ساال

1262ق1845 /م ابوالحس خان بنا به صال دید محمدشاه به ایتالیا اعزام شاد تاا تحات تعلایم

معلمان غربی قرار گرفته و نیز آثار نقاشان صاحب سابک و معارو اروپاا و باه ویاوه نقاشاان

دوره رنسانس را از نزدیک مهاهده و با طرز کار و شیوه آنان آشنا گردد .از ای رو مادتی در

هنرستانهاا و ماوزه هاای رُم ،فلاورانس و واتیکاان باه تحصای  ،مطالعاه و تقلیاد از تابلوهاای
هنرمندان ایتالیایی از جمله «رافائ » و «تیسی » پرداخت و سارانجام پاس از نزدیاک باه چهاار

1. Marco
2. Alfred Jean Batist Lemaire
3. GajReplo
4. Constant
5. Sever
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سال در اواخر سال 1266ق1849 /م به ایران بازگهت (مصاطفوی221 :1378 ،؛ شاریفزاده،
177 :1375؛ حسینی .)65 :1371 ،ابوالحس غفاری زمانی که به ایاران بازگهات ،ناصارالدی

میرزا به پادشاهی رسیده بود و شاه او را لقب «نقاشباشی» داد (غفااری280 :1378 ،؛ سارابی،
.)3-4 :1361

صنیعالملک در اند

زمانی جایگاه خاصی در دربار یافت ،به نحوی که عالوه بر ترسیم

چهره رجال درباری ،ناظر رشاته نقاشای دارالفناون نیاز باود .عاالوه بار ایا  ،در یکای از ایا
حجره های متعدد مجمعالصنایع تحت عنوان «حجره نقاشان» ،با  34نفار از شااگردان خاود باه
انجام فعالیت های هنری مهغول و در ای مجمع بود که غفااری ماأمور کتاابآرایای «هازار و
یک شب» شد که مصور ساازی ایا نساخه سارانجام در  6مجلاد و مهاتم بار  1134صافحه
تصویری به انجاام رساید (معیرالممالاک (ب)276 -277 :1390 ،؛ ذکاا 23 :1342 ،؛ پرهاام،
 .)96 :1383با توجه به ای نکته که غفااری باا سابک هاا و شایوه هاای نقاشای غربای آشانایی
داشت ،اما به احتمال فراوان ای طر براساس نظام سنتی و که ِ اساتاد اا شااگردی مبتنای بار
تقسیم کاریِ دقی و سنجیده سرانجام یافته است .چنانکه به نظر میرسد صانیعالملاک طار
اولیه تصاویر را ایجاد و شاگردان او به تکمی و افزودن سایر تزئینات فرعی آن میپرداختند.
عالوه بر صنیعالملک فرد دیگری که در گسترش نقاشی و موسیقی به سابک غربای در
دارالفنون نقش بسزایی داشت ،سرتیپ میرزا علی اکبرخان کاشانی معرو

به «مزی الدوله»

بود .وی در سال 1275ق1858 /م به همراه دیگر دانشآموزان ایرانی به فرانسه فرستاده شاد
و در آنجا مهغول فراگیری نقاشی شد .پس از بازگهات باه ایاران باا لقاب مازی الدولاه باه
خدمت دربارِ ناصرالدی شاه درآمد و رم آن با مسیو کنستان نیز همکاری داشات و پاس
از مر

وی در سال 1288ق1871 /م به عنوان معلم اصلیِ نقاشی در دارالفناون مهاغول باه

کار شد .مزی الدوله همچنی در کار اجارای توااتر مهاارت فراوانای داشات (عای السالطنه،
7661 /10 :1374؛ افو الملک198 :1361 ،؛ معیرالممالک (ب)276 :1390 ،؛ برای اطاالز
بیهتر رDiba, 2013: 17 : .؛ Kia, 1998: 16؛ .)Nakjavani, 2012: 832
آنچه مههود است ،مدرسی دارالفنون در دو حوزه موسیقی و نقاشی یا عمومااً معلمینای
اروپایی بودند که سبک و روش غربی را در آموزشهای خود مد نظر قارار مایدادناد و یاا
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محصلی ایرانی ،که براساس روشهای غربی آموزش و پس از دستیابی به مقام تادریس در
ای مدرسه ،آموختههای خود را به هنرجویان منتقا مایکردناد .بار ایا اسااس ثماره ایا
تالش عالوه بر تبیی مبانی نظام آموزشی غرب ،ترویج الگوها و سبکهای هناری اروپاایی
در نقاشی ایرانی و الگوپریری بسیار زیادِ دانش آموزان دارالفنون از آن بود .البته شاید بتوان
یکی از دالی ای تأثیرپریری را طرز تفکار تحات تعلام ایا مرکاز و یاا در ارتبااط باا آن
دانست ،چرا که طرفداران هنر غربی اکیراً معلمان و محصالن دارالفناون و نیاز شااهزادگان،
دولتمردان متجدد و روشنفکر بودند که عموماً باور داشتند کاه مباانیِ علاوم و فناون ناوی ،
عام تفوق غرب و نخستی علت تجدد و ترقی آنان بوده اسات .متعاقبااً تحات تاأثیر افکاار
ای قهر ،که آرای آنان بیش از همه بر هنجارهای جامعه تأثیرگرار باود ،سابکهاای غربای
در هنر ایرانی روا یافت و نیز به دلی جایگاه برتر اجتماعی آنان در ساختار عصر ناصاری،
برخوردی جدی با ای موروز از سوی دیگر اقهار جامعه صورت نپریرفت.
 .3تأثیرات آموزش به سبک غربی

3ـ .1موسیقی

با تأسیس دارالفنون و استخدام معلمان اروپایی ،ای مرکزِ آموزشای کاه باه سابک و سایاق
غربی آغاز به کار نموده بود ،تأثیر خاود را بار تحاوالت فرهنگای -اجتمااعی ایاران نهااد و
زمینه های نفوذ علوم ،فنون و هنرهای غربی را فراهم آماد کاه یکای از آنهاا تربیات نیاروی
نظامی بود (Kia, 2001: 105؛  .)Mahdavi, 2014: 16سالها پس از تأسایس دارالفناون و
ایجاد گروه نظام ،لزوم داشت دستههای موسیقی نظامی به سبک جدیاد ،کاه جاز لاوازم و

تهریفات سلطنتی بود ،مورد توجه قرار گرفت .متعاقباً ناصرالدی شاه نیز بر ایا امار تأکیاد
نمود و بدی منظور شعبهای در دارالفنون به نام شعبه موزیک تأسایس شاد و لاومر فرانساوی
که سواب درخهانی در عرصة موسایقی نظاامی در فرانساه داشات باا انعقااد قاراردادی کاه
سپهساالر اعظم وزیر امور خارجه و جنگ به نمایندگی از ساوی دولات ایاران باا او منعقاد
نمود ،جهت تعلیم دساتة موزیاک راهای ایاران گردیاد (فوروکااوا104 :1384 ،؛ دالماانی،
158 :1335؛ خالقی210-211/1 :1389 ،؛ هاشمیان.)217-219 :1379 ،
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ای در حالی بود که در ای دوره نقارهخانه به سبک پیهی پابرجا بود ،چنانکاه «اوبا »
مینویسد« :در نقارهخانة پایتخت یکصد ساز زن عوویت دارند [ ]...افراد نقارهخانه به چهار
جوخه تقسیم میشوند و هر جوخه به ترتیب شیپور ،نیلباک و طبا هاای بازر

مایزنناد.

جمع آنان دسته موزیک دربار را تهکی میدهند و در رفت شاه به جایی جاز ملتازمی ِ باه
رکاب به شمار میروند .در عده آنان جمعاً سی شیپورزن و تیبرهزن ،بیست و شاش طبا زن
و چهارده فلوتزن وجود دارد» (اوب  .)248 :1362 ،نقارهنوازی در دوره قاجار گویا بیهاتر
جنبه نظامی داشته است ،باه نحاوی کاه «کلمبااری» سارهنگ مهندسای قورخاناة مبارکاه و
همچنی «سالتیکو » نقاش سیاحتگر روسی به ورو به توصیف گروه نقارهخانة سالطنتی،
که در قهون نظامی فعال بوده ،اشاره داشتهاند (تورنت 50 :1374 ،؛ سالتیکو .)74 :1381 ،
با ورود لومر ،شعبه موزیک دارالفنون در سال 1285ق1868 /.م .تأسایس و ریاسات آن
به وی واگرار شد .ای معلم فرانسوی با تاالش فاراوان ،آماوزش دساته موزیاک نظاامی را
براساس برنامههای موزیک نظام پاریس پیش گرفت و به تربیات دساتههاا و تکناوازیهاای
موزیااک نظااام ،باارخال

معلماای همچااون بوسااکه و رویااون بااه طااور جاادی اقاادام نمااود

(دورینگ39 :1382 ،؛ نصیریفر.)27-28 :1383 ،
دوره شعبة موزیک شش سال و به روایتی دیگار پانج ساال باود (درویهای30 :1373 ،؛
مهحون )435 :1388 ،و لومر انفرادی به تدریس موسیقی علمی و شاخههاایی چاون سالفو

1

(نتخوانی به سبک غربی) ،هارمونی( 2هماهنگی اصوات) و ارکستراسایون( 3ساازبندی) باا

توجه به ویوگیهای تووریِ موسیقیِ غربی و آموزش تمامی سازهای نظاامی غربای از قبیا
فلوت ،ساکسیفون ،انواز طب و سنجها پرداخت و با وارد کردن کلیه سازهای ماورد نیااز از

فرانسه ،هر آنچه را که یک دسته موزیک حرفهای نیاز داشات فاراهم آورد .برناماه درسای
لومر عبارت بود از آموزش نُتِ موسیقی با قواعد و اصول علمی ،ناواخت ساازهای باادی و

کوبهای و زهیِ متداول در موسیقی نظام اروپا ،آموزش مصطلحات موسیقی نظام معمول در
غاارب ،شااناخت شاایوة آهنگسااازی و هماااهنگی موساایقی نظااام بااا موزیااک مغاارب زماای ،
1. Solfege
2. Harmony
3. Orchestration
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شناسایی پارتیسیونهای 1موزیک نظام (نوشت نت برای هر گروه) ،تربیات رهبار ارکساتر و
تغییرات در اصطالحات موسیقی نظام رایج در ایران .بدی ترتیب برای نخستی بار در عصار
ناصری موسیقی نظامی به روش علمی و به سابک غربای تادریس شاد ( Wiggins, 2012:

116؛ درویهی30 :1377 ،؛ مددپور.)607/1 :1386 ،
در ای بی میرزا علیاکبر خان نقاشباشی (مزی الدوله) نیز ترجمه دروس تواوری لاومر
را برعهده داشت .در ایا راساتا لاومر باه تاألیف کتاابی باا عناوان «تعریاف علام موسایقی»
پرداخت و مزی الدوله آن را ترجمه نمود .ایا کتااب در ساال 1300ق1882 /م در تهاران
انتهار پیدا کرد که در واقع چیزی جز توریح سادة مبانی آموزش موسیقی اروپایی در قارن
نااوزدهم نبااود (Ardalan, 2012: 3؛ Daniel, 2006: 199؛ و نیااز ر : .سااپهر:1386 ،
 .) 158/1چون در آن زمان کلیه دروس دارالفنون خصوصاً قسامت مدرساه موزیاک دارای
برنامه منظمی نبود و نظر به ای که معلم کافی نیز وجود نداشات ،دوره تکمیا ایا فا در
حدود پانزده سال به طول انجامید .شاید به همی دلی بود کاه لاومر پیهانهاد نماود تاا یاک
فرانسوی دیگر به نام «دوال» 2را به ایران دعوت شود (آریانپور.)88 :1389 ،

دوال نوازندة ویول  ،اولی مدرسی باود کاه ناواخت آن را در ایاران متاداول سااخت و
میرزا تقی خان (تقی دانهور) شاگرد او نخستی هنرجوی ایرانی محسوب میگردید کاه باه
نواخت ویول پرداخت (درویهی .)30 :1377 ،دوال در موزیک نظام نیز باهصاورت جادی
مهغول به فعالیت شد و یک ارکستر  36نفری از نوازندگان سازهای زهی بهوجود آورد .اما
بیش از دو سال در ایران نماند و همان لومر بود که دنباله کار و آموزش دستههای موزیاک
و مدیریت آن را برعهده داشت (نصیریفر.)28 :1382 ،
عالوه بر ای  ،لومر خط موسیقی اروپایی (نُت) را که کامالً غربی بود به هنرجویان خاود
آموزش داد و پس از آن ناصرالدی شاه ساخت سرود ملای و ماارش تاا گاراری (ماارش
سلطانی) را به ای معلم فرانسوی واگرار نمود و در سال 1291ق1873 /م سرود ملای ایاران
ساخته شد .چنانکه در میان صفحات بهجامانده از ای سرود ،صفحه  10361با عنوان «سالم
شاه با سالمتی ارکس شاهی به فرمان مسیو لومر ننرال» گواه آن مایباشاد ( Krone, 1952:
1. Partysiyon
2. Doval
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25؛ کرزن438/1 :1380 ،؛ سپنتا138 :1366 ،؛ خالقی .)215/1 :1389 ،همچنای وی برخای
از نغمات موسیقیِ ردیف و محلی را ثبت کرد و در واقع لومر به مانند موسایقیداناان عصار
«بااارو » اقااداماتی را در دسااتور کااار خااود قاارار داد .ایاا مهاام عبااارت بااود از تلفیاا
موسیقیهاای عامیاناه و باومی باا اصاول ریارایوار چندصاداییکاردن اصاوات باه طریا
هارمونیک (پورمندان .)55 :1383 ،بر ای اساس ،میتوان بیان داشات کاه او باا ایا روش،
معنا و مفهوم ساختار و بنیاد موسیقی و به ویوه موسایقی نظاامی را در ایاران متحاول و شایوه
آموزش علمی را به شیوة غرب در ایران مبتنی بر نیازهای درباری و گاه اقهار جامعاه ایجااد
کرد.

از ای رو «لوبرن رونان» 1در رسالهای تخت عنوان «موزیک فرانساویان در ایاران» 2بیاان

میدارد که پادشاه ایران به پاس خدمات درازمدت لاومر ،او را باا پااداشهاای مکارر خاود
مفتخر می کرد و در ای راساتا باه ایا مادرس فرانساوی مقاام و درجاه سرلهاکری ،نهاان
افتخار ،نهان شیروخورشید و نهان علمی عطا کرد .در ادامه رونان مایافزایاد لاومر از چناد
مملکت دیگر نیز نهان دریافت و عالوه بر ای  ،پادشاه فرانسه او را فراماوش نکارده و باه او
نهان «بر

خرما» که یک نهان دانهگاهی است اعطا نمود (بلوکباشی.)254 :1381 ،

به هر حال از اواخر عصر ناصری ،دستههای موزیک نظاام در دارالفناون ،کاه زیار نظار
افسران فرانسوی و بهویوه لومر تحصی کرده بودند ،به امار شااه در میاادی مهاهور شاهر از
قبی میدان و سردر نقارخانه و اَر

تهران ،در نوبتهای معینی به ناواخت مهاغول شادند و

حوزه های گوناگونی از موسیقی ایران نیاز تحات تاأثیر آناان قارار گرفات کاه از آنجملاه
میتوان به مجالس شاهانه ،تعزیة تکیه دولت ،مجالس عروسی و جها هاای عماومی اشااره
نمود (معیرالممالک (الف)61 :1390 ،؛ افو الملک68 :1361 ،؛ ویلس269 :1363 ،؛ سرنا،
216 :1362؛ مستوفی.)294/1 :1384 ،
هرچند اقدامات لومر در زمینة گسترش موسیقی به سبک غربی ،دارای تأثیرات میبتی از
جمله ایجاد خط موسیقی در جهت حفظ قطعات بود ،اما ازجمله آثار منفی و بسیار مهام آن
ازبی رفت گروههای سنتی مهاغول در درباار باود .چناانکاه نماود باارز آن را مایتاوان در
1. Le Brun Renand
2. Le Musique Francaise en Perse
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کمرنگ شدن نقاش نوازنادگان تواناای دربااری و مسالط باه موسایقی اصای ایرانای و نیاز
نقارهخانه به عنوان عنصری فعال در عرصه نظامی مهاهده نماود .بار ایا اسااس ،اکیار ایا
نوازندگان از دربار مطرود شدند و متعاقباً تا حدودی سنتهای شفاهی رو به افاول نهااد .باه
احتمال فراوان رویکرد افراطی ناصارالدی شااه متاأثر از سافرهای غربای و متعاقبا ًا حمایات
درباریان از ایا موراوز در جهات کساب رراایت شااه ،تاا حاد بسایار زیاادی موجباات
مغفول ماندن از هویات خاودی را فاراهم آورد و در ایا میاان رویکارد توجاه باه موسایقی
اروپایی در ارجحیتِ حمایتیِ مسوولی دارالفنون قرار گرفت.
3ـ .2نقاشی

در حوزه نقاشای بارخال موسایقی ،گویاا ایا معلمای ایرانایِ ازغارببرگهاته بودناد کاه
مهمتری اقدامات را در ترویج آموزشهای ناوی باه سابک غربای را انجاام داده و باه تعلایم
هنرجویان دارالفنون پرداختند ،چنانکه می توان صنیعالملک را در ای عرصه پیهگام دانست.
پس از بازگهت میرزا ابوالحسا غفااری باه ایاران و قارار گارفت در سالک مالزماان شااه و
فعالیااتهااای چهاامگیر در زمینااههااای هنااری ،ناصاارالدی شاااه در ذیقعااده  ،1277وی را بااه
«صنیعالملک» ملقب نمود و از سویی دیگر اجازة تأسیس نخستی نقاشخانه را باه سرپرساتی و
مسوولیت وی صادر نمود .صنیعالملک پس از دریافت فرمان به جهت عالقاه فراوانای کاه باه
تأسیس مدرسه نقاشی داشت ،در مکانی مناسب در کنار ار

سلطنتی ،با وسایلی که از ایتالیاا

بااه منظااور تهااکی یااک هنرسااتان نقاشاای آورده بااود ،نقاشااخانه دولتاای را کااه زیرمجموعاة
دارالفنون محسوب می شد برای تعلیم رایگان نقاشی باه شایوه جدیاد تأسایس نماود (پاکبااز،
159 :1390؛ برخواه .)28 :1390 ،ای موروز در  27شاوال 1278ق1861 /م در شاماره 520
روزنامه دولت علّیه ایران اطالزرسانی عمومی گردید« :از ای تاریخ باه بعاد هار کاه خواساته
باشد طف خود را به مکتب نقاشخانه ببرد نقاشخانه دولتی باز اسات و صانیعالملاک روزهاای
شنبة را خود به تعلیم شاگردان خواهد پرداخت و ساایر ایاام شااگردان در هماان نقاشاخانه از
روی پرده های کار استاد و صورتها و باسمه های فرنگستان و غیره بهمه نقاشای و تحصای
ای صنعت بدیع میپردازند» (غفاری.)394 /1 :1370 ،
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بدی ترتیب نخستی مدرسه نقاشی ایران تأسایس شاد و برناماه هاای آموزشای آن نیاز بار
محور برنامههای غربی قرار گرفت .با شک گیری ایا مدرساه بارای نخساتی باار مدرساهای
برای فراگیری هنر نقاشی با برنامهریزی نظام مدرسه ای و تحات نظاارت وزارت علاوم و زیار
نظر دارالفنون صورت پریرفت (حسینی77 :1377 ،؛ اصفهانیان ،)236/2 :1385 ،چرا که قبا
از آن هیچگونه مکانی حتی شبیه به مدرسه صنیعالملک وجود نداشت ،به نحوی که ایا امار
بهخوبی در گزارش های بنجامی و ویلس به چهم می خورد .آنان تأکید میکنند که در عصار
ناصری (تا قب از اقدام صنیعالملک) مکانی جهت تعلیم هنر نقاشی در میان تاودة ماردم دایار
نبود و صرفاً افراد براساس استعداد ذاتی به ای امر می پرداختند و از ای جهات باه دلیا عادم
فراگیری علمی و عملی الزم ،هنر آنان در سطح بسایار ناازلی قارار داشات (بنجاامی :1369 ،
248؛ ویلس.)187 :1363 ،
بههرحال ابوالحس غفاری با اقدام خود به نوآوری منحصربهفردی در ای عرصه مبادرت
ورزید .با ای که برنامه های درسی صنیعالملک به تقلید از مدارس اروپایی باود ،وی از تعلایم
هندسه ،تهریح و تووری هنر خودداری کرد و در حقیقت برنامه آن به گونه ای تنظیم یافته بود
که تناقوی با تعلیم سنتی هنر در ایران نداشته باشد .اما بههرحال مدلهاا و الگوهاای رایاج در
مدرسه جهت تمری و سرمه  ،آثاار هنرمنادان طبیعاتگارای اروپاا همچاون «میکا آناو»،
«رافائ » و «تیسی » بود (آنند .)125 :1391 ،بر ای اساس ،شاگردان با شایوه و اسالوب هناری
ای اساتید و سبک آنان آشنا می شدند و به تقلید از آثار آن می پرداختناد .باه عباارتی دیگار،
میتوان بیان داشت که نقاشان در ای مدرسه به گونه ای آماوزش مای یافتناد کاه اثار آناان باا
واقعگرایی ،پرسپکتیو ،اسلوب سایهروش و الگوبندی با معیارهای غربی منطب باشد.
با ای وجود ،صنیعالملک پیوساته در کاار خاود کوشاید باه تلفیا تاازه ای از سانتهاای
تصویری اروپایی و ایرانی دست یابد ،چنانکه عدم رعایت دقی پرسپکتیو اا که مای بایسات
امااری انتخااابی و آگاهانااه بااوده باشااد اااا نمایااانگر گاارایش او بااه ساانت هناار ایراناای اساات.
بدی ترتیب ،او خود را از قید نر نماییها رها نمود تا بتواند طر و رنگبنادیِ دو بُعادی را
حفظ کند .کار اصلی صانیعالملاک بای شاک چهارهنگااری واقاعگرایاناه و آماوزش آن باه
شاگردانش در دارالفنون بود .او نه فقط در شبیه سازی خصوصیات ظاهری ،بلکه در نمایانادن
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حاالت و ویوگیهای شخصیت «مُدِل» نهایت دقت را باه کاار مای بسات .هرچناد بسایاری از
شاگردان او همی شیوه را در پیش گرفتند ،اما شااید کمتار کسای توانسات باه تیزبینای او در
بازنمایی حالتهای واقعی دست یاباد و راه او را اداماه دهاد (اساکارچیا53 :1376 ،؛ پاکبااز،
.)3 :1391
پس از صنیعالملک ،شماری از جواناان ایرانای بارای هنرآماوزی باه اروپاا اعازام شادند،
چنانکه مزی الدوله یکی از آنان بود .وی به دستور ناصرالدی شاه همراه  42ت دیگار بارای
کسب علوم و هنرهای غربی به اروپا اعزام گردید (عی السلطنه .)7661 /10 :1374 ،از ای رو
«فرخ خان امی الدولة کاشی همراه وی به پاریس رفات و چاون خیلای شاوق باه ایا صانعت
[نقاشی] داشت ،امی الدوله او را به یکی از مدارس فنی مجانی سپرد تا ای که مقاداری از ایا
صاانعت را آموخاات» (کرمااانی .)39 :1328 ،وی دورة مدرساة هنرهااای زیبااای پاااریس را بااا
موفقیت طی نمود و در ای مدرسه عالوه بار نقاشای ،مجسامهساازی ،موسایقی و توااتر را نیاز
فراگرفت و پس از بازگهت به ایران ،نخسات معلام زباان فرانساه ناصارالدی شااه شاد و «در
صنعت نقاشى و دانست زبان فرانساه ،سامت معلماى یافات .برحساب امار دولات ،تادریس
شاگردان مدرسه دولتى ایران [دارالفنون] به ایهان واگارار شاد و الحا  ،شااگردان مااهر از
تعلیم ای دانهمند از مدرسه دارالفنون دولتى بیرون آمد» (افوا الملاک )198 :1361 ،کاه
کمالالملک تنها یکی از آنان بود .مزی الدوله همچنی در سال 1288ق از ساوی ناصارالدی
شاه ملقب به نقاشباشی شد (Dida, 2013: 17؛ آنند17 :1390 ،؛ و نیز ر : .سپهر:1386 ،
.)158/1
به احتمال فراوان ،مهمتری تأثیر مزی الدوله به عنوان معلام نقاشای در دارالفناون ،انتقاال
اندوخته های خود از پاریس به هنرجویان ایرانی بود .تخصص وی در منظرهپردازی و طبیعات
بی جان بود که تأثیرِ آموزشهای غربی در آن بهورو دیده مای شاد (افهاار مهااجر:1384 ،
 .)104عالوه بر ای  ،بنابر عقیدة پاکباز وی در سابک رناگ روغا مهاارت منحصاربهفاردی
داشت و عمدتاً به نقاشی مناظر می پرداخت و گاه در چهرهپردازی از اسالوبپارداز (اسالوبی
ظریف برای برجستهنمایی تصاویر با استفاده از نقطههای بیشمار باا راربات ریاز قلام ماو)
بهره میبرده است (پاکباز162 :1390 ،؛ ؛ پاکباز .)118 :1391 ،در ای راستا شناخت اصول و
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قراردادهااای نقاشاای مراکااز هنااری اروپااا و آمااوزش تخصصاای ساابکهااای غرباای در زمااره
آموزشهای وی به شاگردان دارالفنون قرار گرفت .به نحوی که برنامه آموزشای هنرجویاان،
تقلید از آثاار اساتادان اروپاایی و الگوهاای آناان از جملاه پیکاره هاای برهناه ،سار و نایم تناة
پیکره های کالسیک ،طر هایی از مسیح (ز) و مریم عررا و نیز تصویرپردازی از چهره و تناة
ناصرالدی شاه با مراعات شیوههای نقاشی غربی به ویوه پرسپکتیو ،ناتورالیسام و رئالیسام باود
(آنند.)126 :1391 ،
بر ای اساس ،در پی تداوم نفوذ هنر غارب در عصار ناصاری ،ایا موراوز زمیناة ایجااد
سبکی را در نقّاشی ایرانی فراهم آورد که به «مکتب قاجاار» معارو گردیاد .در بیهاتر آثاار
هنری نقّاشان ای مکتب ،که در عصر ناصری به فعالیت مهغول بوده اند ،تلفی دو نوز نگارش
ایرانی و اروپایی مههود است که متعاقباً پیامد آن ،ایجاد گونة خاا ِ هناری در نقاشای دوره
قاجار محسوب میگردد .به عبارتی دیگر ،هنرمند با دارا بودن پیش زمیناه هاای نقاشای اصای
ایرانی و بهرهگیری از ویوگیهای هنری اروپا و انتخاابی سانجیده ،آثااری را پدیاد آورد کاه
دارای ماهیتی ایرانی ،اما متناسب با باورهای زمانه و عالی حامیان آن بود ،چنانکه ای امر در
شیوة آموزشی افرادی همچون صنیعالملک و مزی الدوله تجلی یافت.
نتیجهگیری

دارالفنون نخستی مؤسسه آموزشی به سبک غربی در ایاران باود کاه تأسایس آن در عصار
قاجار ،تحول عمیقی در سرنوشت هنری جامعه ایران برجای نهاد ،باهنحاویکاه خواساته یاا

ناخواسته شیوه و مبانی آموزش رشتههای گوناگون و بهویوه شاخههای هناری را از انحصاار
نظام آموزشی که ایران در دو حوزة موسیقی و نقاشی -که تا پایش از آن در قالاب شایوه
انحصاریِ استاد -شاگردی و سنت شفاهی بود -خار نمود .بار ایا اسااس ،نظاام آماوزش
هنری ایران حرکتی گسستهازپیش و نهاتگرفته از الگوهای غارب را آغااز کارد و متقاابالً
شایوههاای آموزشاای قبا از آن منساوخ گردیااد .بادی ترتیاب در حااوزه موسایقی هرچنااد
اقدامات لومر در زمینه گسترش الگوهای غربی ،تأثیرات میبتی از جمله ایجاد خط موسایقی
(نُت) در جهت حفظ قطعات را فراهم آورد  -چراکه گاه در سنت شفاهی مواردی خواساته
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یا ناخواسته دچار تغییر میشد و گاه اصالت خود را از دست میداد -اما ازجمله آثاار منفای
و بسیار مهم آن از بی رفت گروه نقارهخاناه باود .چناانکاه اکیار ایا نوازنادگان از درباار
مطرود و دیگر از آنها ذکری به میان نیامد .در زمینة نقاشی نیز با توجه به اینکاه آماوزش باه
شاایوة علماای در ایااران سااابقه چناادانی نداشاات و اغلااب هنرمناادان مبااانی نقاشاای همچااون
طبیعتگرایی و واقعگرایی را به شیوة خودآموخته فرامی گرفتند ،تنها در پایان عصار ناصاری
حرکت هایی در راستای نظامبندی آموزش نقاشی از سوی محصلی بازگهته از اروپا همچون
صنیعالملک ،براساس الگوهای غربی به منصاه ظهاور رساید و تاا حادودی ایا رویکارد باه
صورت منسجم و جدّی و مبتنی بر شیوه های علمی و عملی انجام پریرفت .البته ایا نکتاه را
نباید از نظر دور داشت که ورود آموزشهای غربای در حاوزة موسایقی و نقاشای در عصار
ناصری ،اف جدیدی را برای هنرمندان ایرانی گهود که موجبات تحوالت گستردهای را در
ساختار و محتوا و نیز مبانی نظری و عملیِ هنرِ عصر ناصری فراهم آورد.
منابع و مآخذ
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 پرهام ،سیروس (« .)1383صنیع الملک؛ زندگی پربار و مرگی خاموش» .خیال .شاماره
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 ترجماه ساید. تاریخ اجتماعی ایران در عههد قاجاریهه.)1363(  چارلز جیمز،  ا ویل
. زرین: تهران. به کوشش جمشید دودانگه.عبداهلل
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 دفتار. قام. امیرکبیر یا قهرمهان مبهارزه بها اسهتعمار.)1362(  اکبر، هاشمی رفسنجانی
.انتشارات اسالمی

. بینا: بیجا. گزارش ایران.)1333(  مهدیقلی، هدایت
. زوار: تهران. خاطرات و خطرات.)1385( _____ 
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