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ورود عکاسي به ایران به عنوان حلقه اي از زنجیر مدرنیته، باعث تحوالت اساسی در نحوة بازنمایی هنری گردید. از طرف 
دیگر، ورود صنعت چاپ، تصویرگری ایرانی را به مرحله ای جدید رساند و امکان دسترسی عموم مردم به متون تصویری 
و نوشــتاری را فراهم کرد. برخی نشــریات دولتی نیز در این دوره منتشر شدند که در میان آنان روزنامة شرف جایگاهی 
ویژه  دارد. در این نشریه میرزا ابوتراب خان غفاري که عالوه برنقاشی رنگ و روغن و آب رنگ، در تصویرگری کتاب های 
علمی و داســتانی نیز زبده بود، حدود یکصد و پنجاه تصویر به روش چاپ سنگی )لیتوگرافی( با موضوعاتي چون مناظر 
ایراني و فرنگي و تصاویر رجال ایراني و اروپایي به وجود آورد که بیشــتر آنان برگرفته از عکس های آن دوره هستند. این 
مقاله قصد داردتا نحوة بازنمایي عکاسی را در تصویرگري هاي ابوتراب خان در روزنامة شرف مطالعه کند. پرسش این است 
که عکاســي نوظهور در ایران چگونه بر تصویرگری های ابوتراب تأثیر گذاشــته است. برای این منظور، از میان نمونه های 
متعدد، عکس هایي با زاویة دید مشابه انتخاب شده و میزان برگرفتگی، وجوه افتراق و اشتراک عکس و تصویر مورد بررسی 
قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تطبیقی با روش بیش متنیت ژنتی است. نگاهی به طرح های ابوتراب 
در روزنامة شــرف مشخص می کند که هنرمند با اقتباس و برگرفتگی ازعکس و دخل و تصرف های هوشمندانه و توجه به 
میراث تصویرگری گذشــتگان، به یک بیان بصری تازه دست یافته است. در دورة قاجار به سبب ضعف تکنیکی عکاسي، 
تصویرگری، دربازنمایی جزئیات بسیار قوي تر از عکاسي عمل می کرد که این نکته با توجه به ویژگی شناخته شدة عکاسي 
به  عنوان »نمایشگر واقعیت« قابل توّجه است. از طرف دیگر، ترکیب بندي  در نقاشي ها قوي تر و آگاهانه ترند و ابوتراب در 

برگرفتگی طرح های خود از عکاسی، با وجود محدودیت های تکنیکی چاپ سنگی، بسیار خالقانه عمل کرده است. 
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عكاســی و چــاپ به عنــوان 
دو حلقــه از ورود مدرنیتــه 
بــه ایــران، در دگرگونــی هنــر 
ــال 1360ق  ــتند. در س ــزایی داش ــهم به س ــی س ایران
نخســتین عكــس در ایــران بــه شــیوة داگرئوتیــپ بــر 
روي صفحــة ســیمین توســط ژول ریشــار1 فرانســوي 
ــورد توجــه  ــور، م ــت نوظه ــن صنع برداشــته شــد. ای
اشــراف و درباریــان و حتــي شــاه ایــران قــرار گرفــت. 
ــای  ــي و خارجی ه ــان ارمن ــان، عكاس ــر ایش ــزون ب اف
ــي و  ــاران نظام ــاً مستش ــه عمدت ــران - ك ــم ای مقی
ــر،  ــي از مناظ ــد - عكس های ــون بودن ــان دارالفن مربی
آثــار معمــاري، و مــردم ایــران تهیــه كردنــد. عكاســی 
به ســرعت جایــگاه خــود را میــان هنرمنــدان بــه 
ــار  ــر دورة قاج ــی هن ــوة بازنمای ــت آورد و در نح دس

ــرد. ــدگاری ایجــاد ك ــرات مان تأثی
از سـویی دیگر، چاپ سـنگی نیز در زمان فتحعلی شـاه 
از اروپـا به ایـران راه یافت. دربارة شـروع چاپ سـنگی 
در ایـران روایـات مختلفـی وجـود دارد، امـا بـه نظـر 
می رسـد میـرزا صالـح شـیرازی پـس از بازگشـت از 
اروپا، دسـتگاه چاپ سـنگی بـه ایران آورد. او در سـال 
1250ق اولیـن چاپخانـه را در تبریـز بـه راه انداخت و 
چاپ سـنگی یـا لیتوگرافـی]1[ )به معنی نگاشـتن روی 
سنگ و یكی از شیوه های چاپ مسطح( رواج یافت. در 
1. Jules Richard )1816-1891(               

دورة قاجـار صنعت چاپ و عكاسـی در نقطه ای طالیی 
بـا یكدیگر تالقی می كنند و آن، تصویرسـازی كتاب و 
مطبوعات اسـت. صنعـت چاپ امكان دسترسـی عموم 
مـردم بـه متـون تصویری و نوشـتاری را فراهـم آورد و 
هنرمندانـی چـون میرزا ابوالحسـن خان غفـاري، میرزا 
موسـي و مصورالملـك در تصویرگـری نشـریات مصور 
دولتـی همچـون وقایـع اتفاقیـه، دولـت علیـة ایـران، 
شـرف، و شـرافت از عكاسـی بهرة بسـیار بردند. در این 
نوشـتار بـا تمركـز بر آثـار ابوتراب خـان غفـاری در پی 
پاسـخگویی بـه این پرسـش هسـتیم كه ایـن هنرمند 
از چـه ترفندهایـی بـرای تبدیـل عكـس بـه تصاویـر 
مطبوعاتـی در روزنامـة شـرف اسـتفاده كـرده اسـت. 
گفتنـی اسـت كـه عكاسـی تأثیـر زیـادی در نقاشـی 
و تصویرگـری دوران خـود گذاشـت كـه تـا حـال نیـز 
ادامـه دارد. هنرمنـدان دورة قاجـار برای خلـق تصاویر 
و بازنمایـی واقعیـت، از عكاسـی به مثابه روشـی آسـان 
و كارآمـد اسـتفاده می كردنـد، امـا نحـوة بهره گیـری 
ایشـان از ایـن صنعـت نوظهـور، بـه سـبب ضعـف و 
مشـكالت فنی عكاسـی در این دوره، بیـان بصری را با 
چالشـی سـخت مواجه كرده بود. از سـوی دیگر، نحوة 
حضـور تصاویر در نشـریات به سـبب مشـكالت مربوط 
بـه صنعت چاپ، چالشـی جدید پیـش روی هنرمندان 
قـرار مـی داد. شـایان ذكر اسـت كـه مسـایل مربوط به 
رابطـة عكاسـی و تصویرگری مطبوعاتـی تا حال حاضر 

مقدمه
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نیـز توجـه تصویرگـران را بـه خـود جلب كرده اسـت.
ایـن مقاله قصـد دارد بـا تمركز بـر روش بیش متنیت2 
ژنتی از قابلیت های مناسـب آن برای بررسـی و تحلیل 
رابطـة نقاشـی و عكس در برخی از آثـار ابوتراب غفاری 
بهـره گیـرد. بـر ایـن اسـاس، ضمـن معرفـی اجمالـی 
بیش متنیـت ژنـت3 و گونه هـای آن، بـه تحلیـل چنـد 
نمونـه می پـردازد و وجـوه افتـراق و اشـتراک عكـس 
و تصویـر، نحـوة تعامـل و میـزان برگرفتگـی بررسـی 

خواهد شـد.

ژرار ژنــت در ادامــة مباحــث 
ژولیــا  كــه  بینامتنیتــی 
كــرد،  مطــرح  كریســتوا 
بــراي  را  ترامتنیــت4  واژة 
ــرد  ــه كار  ب ــا غیــر خــود« ب ــوع رابطــة متــن ب »هــر ن
ــت،5  ــرد: بینامتنی ــیم ك ــته تقس ــج دس ــه پن و آن را ب
ســرمتنیت،6 پیرامتنیــت،7 ورامتنیــت،8 و بیش متنیــت. 
ــر بیش متنیــت متمركــز خواهــد  ــاً ب ــه صرف ایــن مقال
ــي  ــة برگرفتگ ــاي رابط ــر مبن ــه ب ــي ك ــود. متن های ب
از دیگــر متــون خلــق شــده اســت، دامنــة مطالعاتــي 

2. hypertextuality
3. Gerard Genette )1930-2018(
4. transtextuality
5. intertextuality
6. architextuality
7. paratextuality
8. metatextuality

بیش متنیــت را تشــكیل مي دهنــد. در ایــن مطالعــات، 
تأثیــر یــك متــن بــر متــن دیگــر مــورد بررســي قــرار 
مي گیــرد. ژنــت بیش متنیــت را اینگونــه تعریــف 
میكنــد: »هــر رابطــه اي كــه موجــب پیونــد یــك متــن 
ــه  ــد؛ چنانك ــف( باش ــین )ال ــن پیش ــك مت ــا ی )ب( ب
ایــن پیونــد تفســیري نباشــد« )نامــور مطلــق، 1386: 
ــن9 و  ــه را پیش مت ــن اولی ــن اســاس، مت ــر ای 131(. ب
متــن جدیــد را بیش متــن10 می خواننــد. ژنــت روابــط 
ــي  ــي و دگرگون ــوع همان گون ــه دو ن ــي را ب بیش متن
ــر  ــي ب ــت همان گون ــه بیش متنی ــد ك ــیم مي كن تقس
ــه  ــت؛ ب ــتوار اس ــرداري اس ــا كپي ب ــد ی ــاس تقلی اس
از پیش متــن  عبارتــی، بیش متــن به طــور كامــل 
برگرفتــه شــده اســت. در بیش متنیــت دگرگونــي 
یــا  جدیــد  متــن  در  پیش متــن  از  بخش هایــي 
بیش متــن اســتفاده شــده اســت. دگرگوني هــا گاه 
هدفمنــد و زمانــی بــا توجــه بــه تغییــر نظــام نشــانه اي 
ــة  ــال، ترجم ــوان مث ــه عن ــتند؛ ب ــر هس اجتناب ناپذی
ــي آن  ــر نظــام نشــانه اي و دگرگون ــدون تغیی شــعر، ب
امكان پذیــر نیســت. دگرگونگي هــا در دو ســطح كمــي 
و كیفــي قابــل بررســي اســت. ژنت بــر اســاس كاركرد، 
شــش گونــة اصلــی بیش متنــی را از یكدیگــر متمایــز 
ــورژری،  ــارژ، ف ــتیش، ش ــد: »پاس ــذاری می كن و نام گ
ترانسپوزیســیون]2[«  و  تراوستیســمان  پــارودی، 

9. hypertext
10. hyportext

رویکرد نظری
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ــه  ــت ك ــوان گف ــع  مي ت ــگاه جام ــك ن ــان(. در ی )هم
ــون  ــدي )همچ ــات تقلی ــك عملی ــا ی ــت، ی بیش متنی
پاســتیش، شــارژ و فــورژري( از پیش متــن اســت 
ــارودي،   ــون پ ــاز )همچ ــات دگرگون س ــك عملی ــا ی ی
تراوستیســمان، ترانسپوزیســیون(. تمایــز ایــن گونه هــا 
بــا توجــه بــه كاركــرد و نــوع ارتبــاط میــان دو متــن 
ــورت  ــه ص ــوان آن را ب ــه می ت ــود ك ــخص می ش مش

ــر خالصــه كــرد: زی

- همانگونگی:
1. پاســتیش: شــوخی كــردن بــا متــن پیشــین )رابطة 

) تفننی
2. شارژ: تقلید همراه با تمسخر )رابطة طنزی(

3. فورژری: تداوم و دنباله روی )رابطة جدی(

- تراگونگی:
1. پارودی )نقیضه(: تغییر متن بدون تحقیر یا تخریب 

پیش متن 
2. تراوستیسمان )دگرپوشی(: دگرگونی همراه با 

تخریب و تحقیر كردن
ــوم جابجــا  ــه مفه 3. ترانسپوزیســیون )جایگشــت(: ب
ــة  ــا ترجم ــگاه دادن ی ــای و جای ــر ج ــردن و تغیی ك

ــانه ای  بینانش
از میــان گونه هــای مذكــور در ایــن نوشــتار، فقــط بــه 
جایگشــت توجــه می شــود، زیــرا در جایگشــت امــكان 

ــام  ــك نظ ــر از ی ــی تغیی ــانه ای - یعن ــر بینانش تغیی
نشــانه ای همچــون عكــس بــه نظــام نشــانه ای دیگــر 
همچــون نقاشــی - میســر اســت. در حقیقــت، یكــی 
از مهم تریــن اشــكال تكثیــر متنــی همیــن جایگشــت 
بینانشــانه ای اســت؛ یعنــی تكثیــر یــك متــن از یــك 
نظــام بــه متنــی در نظــام نشــانه ای دیگــر. جایگشــت 
می توانــد در كمیــت یــك اثــر اتفــاق افتــد و بیش متــن 
ــر  ــی تغیی ــر كم ــود از نظ ــن خ ــه پیش مت ــبت ب نس
كنــد. در ایــن صــورت دو احتمــال وجــود دارد: كاهش، 
افزایــش. بــه عبــارت دیگــر، یــك بیش متــن می توانــد 
ــر،  ــود گســترده تر و بزرگ ت ــن خ ــه پیش مت نســبت ب
ــاره  ــا اش ــت ب ــود.]3[ ژن ــر ش ــر و محدودت ــا كوچك ت ی
بــه دو نــوع جایگشــت می نویســد: »یــك متــن ادبــی 
می توانــد دو نــوع جایگشــت متضــاد را تجربــه نمایــد 
كــه صرفــاً ســبكی و نــه مضمونــی خواهــد بــود. ایــن 
دو عملیــات یكــی بــر كوتــاه كــردن اســتوار گردیــده 
كــه آن را كاهــش می نامیــم و دیگــری بــر بلنــد 
كــردن اســتوار شــده كــه آن را گســترش می نامیــم« 
)Genette, 1982: 263(. بنابرایــن، كاهــش یــا افزایــش، 

حاصــل هــر نــوع برگرفتگــی یــا متن ســازی به واســطة 
ــة جایگشــت،  ــته، به خصــوص در گون ــای گذش متن ه
ــوع  ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــت ب ــود. ژن ــی می ش تلق

می نویســد: 
كاســتن یــا گســتردن یــك متــن، یعنــی تولیــد یــك 
ــی  ــین، متن ــن پیش ــك مت ــطة ی ــازه به واس ــن ت مت
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كوتاه تــر یــا بلندتــر كــه از آن برگرفتــه شــده باشــد، 
ــیوه هایی  ــه ش ــردن ب ــون ك ــن دگرگ ــا ای ــت. ام اس
ــرد.  ــژه انجــام می گی ــی وی ــار به صورت ــوع و هــر ب متن
ــارن  ــورت متق ــا را به ص ــوان آنه ــال می ت ــن ح ــا ای ب
ــا  ــا دگرگونی هــای كاهشــی ی ــن ب ــة بنیادی در دو گون

.)ibid, 264( ــه نظــم كشــید افزایشــی ب
ــد و اراده  ــا قص ــان ب ــت مؤلف ــن حال ــن در ای بنابرای
ــه  ــا را ب ــد و آنه ــذر كنن ــن گ ــند از پیش مت می كوش
دالیــل گوناگــون كاهش یــا افزایــش دهنــد. دگرگوني 
شــكلی )در صــورت و عناصــر بصــري اثــر هنــري( در 

چندیــن گونــه قابــل شناســایی اســت: 
1. گســترش: موتیــف یــا عنصــر موجــود در پیش متن، 
گســترش می یابــد و جزئیــات و شــاخ و برگ بیشــتري 

بــه آن افــزوده می شــود.
2. افزایــش: یــك عنصــر جدیــد بــه بیش متــن اضافــه 

. د میشو
3. كاهــش: در بیش متــن - بــر خــالف گســترش - از 

ــا كاســته می شــوند. ــا بخش ه برخــی عناصــر ی
حــذف  عناصــر  برخــی  بیش متــن،  در  حــذف:   .4

. ند می شــو
5. جابه جایــي: چیــزي حــذف یــا اضافــه نمیشــود، بلكــه 
ــاوت جابه جــا  ــن و متف ــي نوی ــا تركیب ــان عناصــر ب هم

مي شــوند.
6. تركیبــي: دو یــا چنــد نــوع دگرگونــي بــا تركیبــی 

ــوند.]4[ ــر می ش ــد ظاه جدی

در ادامــه بــا بررســی چنــد اثــر ابوتــراب غفــاری، نحوة 
برگرفتگــی ایــن هنرمنــد از عكــس، و تغییراتــی كــه از 
نظــام نشــانه ای عكــس بــه نظــام نقاشــی رخ می دهــد 

بررســی خواهد شــد. 

ابوتــراب غفــاری]5[ فرزنــد میــرزا 
بــزرگ غفــاري و بــرادر محمــد 
ــت.  ــك( اس ــاري )كمال المل غف
وي  تولــد  تاریــخ  مــورد  در 

ــد او را  ــال تول ــي س ــود دارد: برخ ــر وج ــالف نظ اخت
ــد  ــد. احم ــر 1263ق می دانن ــي دیگ 1279ق و گروه
ســهیلی خوانســاری تاریخ تولــد ابوتــراب را 1263ق در 
كاشــان، و محمــد غفــاری را 1264ق در تهــران اعــالم 
ــا توجــه  ــد ب ــه نظــر می رس ــن، ب ــرده اســت. بنابرای ك
ــد وی در  ــراب در 1307ق، تول ــوت ابوت ــخ ف ــه تاری ب
ســال 1263ق بــه حقیقــت نزدیكتــر باشــد. ابوتــراب در 
ــون  ــل وارد دارالفن ــة تحصی ــرای ادام ــالگی ب چهارده س
شــد )گلبــن، 1386: 51 -50(. او بــه تحصیــل نقاشــی 
و زبــان فرانســه همــت گماشــت و در مدتــی انــدک در 
ــوان نقاش باشــي  نقاشــی پیشــرفت كــرد. بعدهــا به عن
مخصــوص مظفرالدین میــرزا )ولیعهــد( اســتخدام شــد. 
ــد كــه  ــه مقــرر گردی ــه پیشــنهاد صنیع الدول ســپس ب
ابوتــراب بــا حفــظ عنــوان نقاش باشــي، در دارالطباعــة 
دولتــي نیــز خدمــت كنــد و احتمــاالً در آنجــا زیــر نظر 
میــرزا عبدالمطلــب نقاش باشــي اصفهانــي صنعــت 

زندگی، آثار چاپي 
و شيوة هنری ميرزا 
ابوتراب
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چــاپ را فــرا گرفــت؛ چنانكــه در شــمارة 58 روزنامــة 
اطــالع اینطــور آمــده اســت: »نــكات چــاپ تصویــر را 
ــرزا  ــا می ــه آق ــی ب ــب نقاش باش ــرزا عبدالمطل ــا می آق
ابوتــراب، نقــاش مخصــوص ادارة وزارت انطباعــات 
آموخــت و بــه انتشــار ایــن صنعــت كه مخصــوص خود 
ــدان  ــی، 1392: 140(. هنرمن ــت« )اقبال ــود پرداخ او ب
دیگــر نیــز صنعــت چــاپ را از ابوتــراب یــا عبدالمطلــب 

ــن، 1386: 108-109(. ــد )گلب آموختن
ــه،  ــراب در دارالطباع ــت ابوت ــس از خدم ــال پ  ده س
ــد.  ــه ش ــرف گرفت ــة ش ــار روزنام ــه انتش ــم ب تصمی
درج  بــرای  1300ق  محــرم  در  شــرف  روزنامــة 
مربــوط  مطالــب  و  رجــال  تصاویــر  و  شــرح حال 
ــر  ــلطنه، وزی ــر اعتمادالس ــر نظ ــری زی ــد ناص ــه عه ب
ــا توجــه  ــت. اعتمادالســلطنه ب ــات، شــكل گرف انطباع
ــرای  ــردازی، از وی ب ــراب در چهره پ ــارت ابوت ــه مه ب
تصویرگــري و امــور لیتوگرافــی ایــن روزنامــه دعــوت 
ــش،  ــالف نام ــرف خ ــة ش ــرد. روزنام ــكاری ك ــه هم ب
ــمارة اول  ــرای ش ــراب ب ــود و ابوت ــه ب ــریه ای ماهان نش
تــا دوازدهــم آن، دو پرتــرة  ســیاه قلم و دورنمــا آمــاده 
می كــرد. آثــار وی بــا شــیوة چــاپ ســنگی در هفتــاد 
ــا 1307ق(  ــه )از1300ق ت ــن روزنام و ســه شــمارة ای
منتشــر شــدند. در شــمارة 75 روزنامــة شــرف ضمــن 
شــرحی كامــل از زندگــی ابوتــراب، به تصویرگــری وی 

ــده اســت:  ــاره ش ــة شــرف اش ــرای روزنام ب

در مبــادی ســنه هــزار و ســیصد كــه روزنامــة 
ــر  ــر تراجــم احــوال و تصاوی شــریفه شــرف مبتنــی ب
و اشــكال طبقــات اشــراف و رجــال بــه توســط جنــاب 
اعتمادالســلطنه وزیــر انطباعــات دولت علیــه و مترجم 
مخصــوص همایونــی ایجــاد شــد میــرزا ابوتراب خــان 
ــاب  ــاب جن ــه و انتخ ــه ملوكان ــازت علی ــب اج برحس
وزیــر انطباعــات اشــتغال بــه رســم و تصویــر اشــكال 
روزنامــة شــرف و غیــره جســته تدریجا صنعت نقاشــی 
ــود  ــدور ب ــه مق ــی را چندان ك ــن لیتوگراف باســمه و ف
ترقــی داده و بــه درجــه كمــال آورد تــا مســلم اقــران 
شــد. ابوتــراب در كار چنــان دقــت و مهارتي نشــان داد 
كــه در وزارت انطباعــات بارهــا مــورد عنایــت و توجــه 
ــت  ــه دریاف ــت و ب ــرار گرف ــاه ق ــاص ناصرالدین ش خ
حمایــل و نشــان درجــة ســرهنگي، نشــان درجة ســوم 
شیروخورشــید، خلعــت شــال ترمــة درجــة اول ایراني، 
ــت  ــي، و مدیری ــة دولت ــي دارالطباع ــوان نقاش باش عن

ــد )ذكاء، 1372: 267(. ــل گردی چــرخ حــروف نای

ابوتــراب آثــاری متنــوع بــا تكنیك هــاي نقاشــي 
ــاپ(  ــمه )چ ــي و باس ــگ، طراح ــن، آبرن ــگ و روغ رن
ــود  ــه خ ــداد را ب ــترین تع ــر، بیش ــورد آخ ــه م دارد ك
ــتي  ــه رابینســون در فهرس ــد؛ چنانك اختصــاص می ده
از بیســت و چهــار تصویرگــر چاپــي دورة قاجــار، 
بــه نــام صنیع الملــك و ابوتراب خــان نیــز اشــاره 
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ــرة رجــال و  ــراب شــامل پرت ــي ابوت ــار چاپ ــد. آث می كن
شــاهزادگان، تصاویــر ابنیــه،  آناتومــي، تصویرگري هایــی 
ــرای  ــری ب ــرای كتاب هــای علمــي و داســتاني، تصاوی ب
ــدد(،  ــاه )25 ع ــن ش ــة ســفر خراســان ناصرالدی روزنام
مطلع الشــمس، المآثــر و اآلثــار، جواهرالحكمــه ناصــري 
) 1 عــدد(، و مرآت البلــدان ناصــري اســت. دوازده تصویــر 
نیــز بــراي كتــاب سرگذشــت مســترس هورتســت خانم 

ــت. ــام داده اس ــتان، انج ــاپ هندوس ــي، چ انگلیس
ــراب كــه در روزنامــة شــرف چــاپ  ــي از ابوت طرح های
شــده، بــه شــیوه هاي گوناگــون امضــا شــده اســت: در 
ایــن میــان، 23 عــدد بــا امضــاي »ابوتــراب غفــاري«، 
42 عــدد بــا امضــای »ابوتــراب«، یــك عــدد بــا امضای 
»یــا ابوتــراب«، چهــارده عــدد بــا امضــاي ابوتــراب بــه 
زبــان فرانســه و 77 عــدد بي امضــا هســتند. بــه نظــر 
ــار  ــراب از امضــای برخــی آث می رســد خــودداری ابوت
بــه ســبب عــدم عالقــة وی بــه آنــان یــا بعضــی رجــال 
باشــد یــا شــاید شكسته نفســي هنرمنــد باعــث شــده 
ــردة  ــه در پ ــود ك ــاپ ش ــدون امضــا چ ــار ب اســت آث
ابهــام اســت. ابوتــراب طرحهــای شــخصیت های 
ایرانــی را بــه فارســی، و افــراد خارجــی را به فرانســوی 

ــرد. ــا می ك امض
ــرف  ــة ش ــا و روزنام ــري كتاب ه ــراب در تصویرگ ابوت
ــود -  ــوم ب ــیار مرس ــان بس ــه در آن زم ــس - ك از عك
ــدل  ــاي م ــس به ج ــتفاده از عك ــت. اس ــره مي گرف به

مي كــرد،  ســاده تر  را  نقاشــان  كار  نه فقــط  زنــده 
ــرای ســاعات متمــادی  ــزوم حضــور مــدل ب بلكــه از ل
می كاســت. اعتمادالســلطنه دربــارة رابطــة نقاشــی 
وقتــي  قاجــار می نویســد: »از  و عكاســی در دورة 
ــي  ــر خدمت ــت تصوی ــه صنع ــه ب ــور یافت عكاســي ظه
خطیــر كــرده اســت]...[ دورنماســازي و شبیه كشــي و 
وانمــودن سایه روشــن و بــه كار بــردن قانــون تناســب 
و ســایر نــكات ایــن فــن همــه از عكــس تأصــل یافــت 
و تكمیــل پذیرفــت« )فلــور و دیگــران، 1381: 8(. 
ــك و  ــط كمال المل ــه توس ــاه ك ــر ناصرالدین ش تصاوی
ــه ای  ــده اند، نمون ــي ش ــس نقاش ــران از روي عك دیگ
از توجــه نقاشــان بــه عكــس اســت. رونــگاری از 
ــژه از  ــره، به وی ــا منظ ــره ی ــیم چه ــرای ترس ــس ب عك
ــك  ــنگي كم ــاي چاپ س ــه تصویرگري ه ــه، ب روي آین
ــر  ــت در تصاوی ــای كیفی ــث ارتق ــرد و باع ــراوان ك ف
چــاپ ســنگی شــد. تصویرگــران غالبــاً از شــخص یــا 
ــپس از  ــد و س ــس می گرفتن ــر عك ــورد نظ ــرة م منظ
ــری  ــه تصویرگ ــه، ب ــده در آین روی عكــس منعكس ش
می پرداختنــد. اكثــر تصویرهــای روزنامــة شــرف 
ــن، 1377:  ــت )پروی ــده اس ــه ش ــق تهی ــن طری از ای
119(. در كتــاب تاریــخ عكاســي و عكاســان پیشــگام 
ــراب در  ــای ابوت ــه طرح ه ــده ك ــاره ش ــران اش در ای
ــه از برخــي  ــه خراســان، برگرفت ســفرنامة دوم شــاه ب
اســت  عكاس باشــي  حســین  میــرزا  عكس هــاي 
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ــة  ــری روزنام ــراب در تصویرگ )ذكاء، 1349: 83(. ابوت
دولــت علیــه از روش عمویــش، ابوالحســن خان، یعنــی 
نقاشــی از روی عكــس منعكس شــده در آینــه اســتفاده 
می كــرد كــه در آن زمــان در مطبوعــات، عمــل تلفیــِق 
ــیاه قلم،  ــا س ــر ب ــی تصوی ــی و طراح ــی و عكاس نقاش
كاری خالقانــه محســوب می شــد. در طراحی هــای 
ــم و  ــتری مالی ــای خاكس ــات و تون ه ــراب جزئی ابوت
لطیــف وجــود دارد )اقبالــي، 1392: 239(. اقبالــی 
نقــل می كنــد كــه محمــد فروغــی، بــه عنــوان یكــي 
از شــاهدان عینــی روش نقاشــی ابوتــراب، در نامــه ای 

ــد: ــن می نویس ــی چنی ــر غن ــه دكت ب
یكــی از روزهــا كــه مــرا بــه آنجــا بردنــد ]دارالطباعــه[ 
مرحــوم میــرزا ابوتــراب غفــاری كاشــانی را دیــدم كــه 
ــی نشســته و عكســی در پیــش داشــت و در  در ایوان
ــری  ــه ای گذاشــته  و از روی تصوی ــل عكــس آین مقاب
كــه در آینــه افتــاده بــود روی ســنگ مرمــر نقاشــی 
ــرزا  ــنگ را می ــی روی س ــم نقاش ــرد و آن قس می ك
ــرده  ــكار نك ــر ابت ــا اگ ــرده و ی ــكار ك ابوتراب خــان ابت
ــده  ــاره زن ــس از منســوخ و متروک شــدن دوب ــود پ ب
ســاخته بــود كــه در ســنگ عملیاتــی می كــرد و آن را 
دان دان می ســاخت و مســتعد می نمــود كه مســتقیماً 
روی آن بــا مركــب چــاپ تصویــر بســازد و چــون خط 
ــه می گــردد از روی عكســی  ــر در چــاپ وارون و تصوی
ــس از  ــا پ ــاخت ت ــود می س ــاده ب ــه افت ــه در آیین ك

چــاپ مســتقیم دیــده شــود )همــان، 241 و240(.

تصویرگـري  بـراي  ابوتـراب 
آثارش از عكس هاي عكاسـان 
ایرانـی و خارجـی، نام آشـنا و 
یـا ناشـناس اسـتفاده می كرد. 

ایـن مقاله فقـط به كارهـاي برگرفته از عكاسـي ابوتراب 
در روزنامـة شـرف مي پـردازد كـه بـه دو دسـتة اصلـی 
هسـتند.  قابل تقسـیم  منظره پـردازی  و  چهره نـگاری 
و خارجـی  داخلـی  در طراحـی چهـرة شـخصیت های 
كـه اغلـب به صـورت سـه رخ یـا تمـام رخ كار شـده اند، 
ظرافت هـای خاصـی نظیـر رها سـاختن فرم و اسـتفاده 
از هاشـورهای بافـت دار دیـده می شـود و اگرچـه تصاویر 
دارای تركیب بندی ویژه ای نیسـتند، تنظیم كادر و پیوند 
طـرح و نوشـتار، از توجـه و حساسـیت ابوتـراب حكایت 
دارد و شـكلی نویـن از آرایش صفحه در سـدة سـیزدهم 
را معرفـی می كنـد. در ادامـه بـا ذكـر نمونه هایـی نحـوة 

برگرفتگـی نقاشـی از عكـس بررسـی می شـود.  

نمونة اول: تصوير ناصرالدين شاه
صفحــة اول از شــمارة نخســت روزنامــة شــرف مزیــن به 
تصویــر ناصرالدین شــاه اســت كــه از عكســی بــا همیــن 
ــعی  ــراب س ــر 1(. ابوت ــده )تصوی ــه ش ــوژه برگرفت س
كــرده اســت كلیــت تصویــر را حفــظ كنــد و بنابرایــن، 
در تصویــر فقــط برخــی جزییــات تفــاوت كــرده اســت. 
برخــی از دگرگونی هــای بیش متــن نســبت بــه عكــس 
یــا پیش متــن از ایــن قــرار اســت: ابوتــراب صندلی شــاه 

ازعکس تا تصویرگری 
در آثار ابوتراب
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را كــه در عكــس به ســبب عمــق میــدان ناچیــز، محــو و 
تــار اســت، به طــور واضــح و بــا جزئیــات ترســیم كــرده 
ــه عكــس، كمــی  اســت؛ ســر شــاه در طــرح نســبت ب
ــن  ــه ای ــه ســمت چــپ حركــت داده شــده اســت ك ب
نــوع چرخــش در بیشــتر آثــار ابوتــراب دیــده می شــود؛ 
ــاه  ــان ش ــر لب ــدی ب ــراب لبخن ــن، ابوت ــر ای ــزون ب اف
نشــانده كــه بــا چهــرة جــدي شــاه در عكــس تفــاوت 
ــتان  ــت انگش ــر حال ــیر و تغیی ــی شمش دارد. جابه جای
دســت چــپ نیــز طــی فراینــد برگردانــدن عكــس بــه 

نقاشــی انجــام شــده اســت.

بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت برگرفتگــی بیش متــن 
ــت  ــت. بیش متنی ــكار اس ــل ان ــر قاب ــن غی از پیش مت
ــری و  ــی بینا هن ــی اقتباس ــی و به نوع ــوع دگرگون از ن
بینارســانه ای اســت و رســانه عكــس بــه رســانه طراحی 
و تصویــر تغییــر وضعیــت داده و جابه جــا شــده اســت. 
بنابرایــن در گونة جایگشــتی قــرار می گیــرد. همچنین 
از آنجایــی كــه در ایــن تغییــر بینارســانه ای، طنــز یــا 
تفنــن نقشــی نــدارد و اقتبــاس جــدی صــورت پذیرفتــه 
ــوع پاستیشــی  ــوان گفــت جایگشــت از ن اســت، می ت
ــن،  ــه بیش مت ــن ب ــل از پیش مت ــد تبدی اســت. در رون

تصویر 1. عكس ناصرالدین شاه )چپ(، طرح برگرفته از عكس ناصرالدین شاه در شمارة اول روزنامة شرف )راست(
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ــی در  ــزودن جزییات ــد اف ــدک اســت؛ مانن ــرات ان تغیی
لبــاس و صندلــی و همچنیــن چرخــش جزیــی ســر و 
ــر  ــزون ب انگشــتان دســت ســوژه )ناصرالدین شــاه(. اف
ایــن، رنــگ پس زمینــه نیــز از تیــره بــه روشــن تغییــر 

یافتــه اســت.

نمونة دوم: تصوير ظل السلطان
در شــمارة دوم روزنامــة شــرف، طرحــی از ظل الســلطان 
ــاپ  ــر 2( چ ــلطنه )تصوی ــس صنیع الس ــاس عك ــر اس ب
شــده اســت )ســتاري و ســالمت، 1388: 59(. در مقایسة 

بیش متــن و پیش متــن می تــوان مالحظــه كــرد در 
ــات  ــس و تزئین ــی از كادر عك ــده بخش ــرح چاپ ش ط
لبــاس حــذف شــده اســت، امــا صــورت، كاله، مدال هــا 
و تزئینــات به دقــت و بــا جزئیــات كامــل ترســیم شــده  
ــود در  ــكاالت موج ــی از اش ــب، یك ــن ترتی ــه ای ــد. ب ان
ــر  ــات ب ــي محــو شــدن جزئی عكس هــای آن دوره، یعن
ــز  ــه نی ــن نمون ــی، برطــرف شــده اســت. ای ــر نورده اث
هماننــد مثــال قبلــی، بیش متنیــت از نــوع دگرگونــی و 
از گونــة جایگشــت و جــدی اســت و تغییــر بینارســانه ای 
در تبدیــل عكــس بــه تصویرگــری اتفــاق افتــاده اســت. 

تصویر 2. عكس ظل السلطان )چپ(، طرح برگرفته از عكس ظل السلطان در شمارة دوم روزنامة شرف )راست(



49 49 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

نمونة سوم: تصوير محمودخان ملک الشعرا
ابوتــراب گاهــی عكس هــای گروهــی را به عنــوان 
پیش متــن برمی گزیــد و بخشــی از آن را انتخــاب 
ــان  ــرح محمودخ ــال، ط ــراي مث ــرد؛ ب ــر میك و تكثی
شــرف  روزنامــة  هفتــاد  شــمارة  در  ملك الشــعرا 
برگرفتــه از عكســی اســت كــه توســط میرســیدعلی 
اعتمــاد تهیــه شــده و در آن، میــرزا محمدخــان 
ــان  ــان، نش ــرادرش، محمودخ ــار ب ــی در كن ندیم باش
ــط  ــرح فق ــن ط ــر 3(. در ای ــت )تصوی ــده اس داده ش
ــي و  ــاب، طراح ــعرا انتخ ــة ملك الش ــي از نیم تن بخش

برجســته گردیــده اســت. بــه عبارتی، بخشــی از عكس 
گزینــش، ارزش افزایــی و بــزرگ شــده و بقیــة تصویــر 
حــذف شــده اســت. در ایــن فراینــد پس زمینــة تیــرة 
عكــس به صــورت روشــن بــه تصویــر درآمــده اســت.

نمونة چهارم: تصوير نظرخان
ــة شــرف  ــه در شــمارة 38 روزنام  طــرح نظرخــان ك
چــاپ شــد، نمونــة دیگــر برگرفتگــی از یــك عكــس 
ابوتــراب شــخصیت  گروهــی اســت )تصویــر 4(. 
مــورد نظــر خــود را از عكــس گروهــي انتخــاب 

تصویر 3. عكس میرزا محمدخان و محمودخان )چپ(، طرح برگرفته از عكس در شمارة هفتاد روزنامة شرف )راست(
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ــی، آن را  ــگاه ارزش ــر جای ــا تغیی ــرده، و ب ــزا ك و مج
ــت.  ــیده اس ــر كش ــه تصوی ــكل ب در كادری بیضی ش
ــز  ــه نی ــرة پس زمین ــای تی ــراد، فض ــذف اف ــز ح به ج
ــر،  ــن تغیی ــرده اســت؛ ای ــر ك ــگ روشــن تغیی ــه رن ب
از  می شــد.  اعمــال  چــاپ  محدودیــت  به خاطــر 
ــن  ــات محــو عكــس، در بیش مت ــر، جزئی طــرف دیگ
بــا دقــت در كاله، لبــاس و مدال هــا ترســیم شــده اند. 
حجم نمایــی در صــورت و ریــزه كاری در ریــش و 
ســبیل از دیگــر دگرگونگی هــای افزایشــی اســت كــه 

ــت.  ــام داده اس ــارت انج ــه و مه ــا حوصل ــراب ب ابوت

نمونة پنجم: دورنما و مناظر 
ــال  ــری شــخصیت ها و رج ــر تصویرگ ــزون ب ــراب اف ابوت
ــز  ــهري را نی ــی و ش ــی، دیوان ــای مذهب ــی، فضاه دولت
ــت:  ــرده اس ــر ك ــی تصوی ــاي مختلف ــا تركیب بندی ه ب
برخــي از آنــان ماننــد عمــارت جامــع اعظــم داراي 
تركیــب متقــارن هســتند؛ گروهــی ماننــد تكیــه دولــت 
ــه جهــت خطــوط داراي عمــق  ــا توجــه ب )از بیــرون(، ب
هســتند   و تعــدادي ماننــد تكیــه دولــت )از درون( كــه به 
احتمــال زیــاد از روي اثــر رنــگ و روغنــي طراحي شــده، 
تركیــب منتشــر دارنــد )حســیني، 1377: 13-12(. همة 

تصویر 4. عكس گروهی )چپ(، طرح برگرفته از عكس گروهی در شمارة 38 روزنامة شرف )راست(
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بیســت و چهــار تصویــری كــه اغلــب از ابنیــة دولتــي در 
روزنامــة شــرف چــاپ شــدند، اثــر ابوتــراب هســتند. وی 
ــب  ــس را متناس ــی از عك ــرورت بخش ــه و گاه به ض هم
بــا كادر روزنامــه انتخــاب و اغلــب بــدون هیــچ تغییــری 
ــارت  ــراب از عم ــرح ابوت ــت. در ط ــرده اس ــی ك بازنمای
مباركــة اســبدوانی كــه از عكــس میــرزا عبــداهلل قاجــار 
برگرفتــه شــده اســت، وی بــا ایجــاد كنتراســت و افزودن 
ــك  ــر كم ــود تصوی ــه بهب ــر ب ــی عناص ــذف بعض ــا ح ی
كــرده اســت )تصویــر 5(. بــر ایــن اســاس، جمعیــت انبوه 
ــات چاپســنگی حــذف شــده و  ــود امكان به واســطة كمب
ــده  ــر و پرن ــاي اب ــی، تكه ه ــدن از یكنواخت ــرای دورش ب
ــزودن خاكســتری های  ــا اف ــه شــده و ب در آســمان اضاف
ــن  ــت. ای ــده اس ــك ش ــا كم ــف فض ــه تلطی ــی ب میان
برگرفتگــی هــم از نــوع دگرگونــی جایگشــتی محســوب 
ــه صــورت پاســتیش  ــی ب می شــود كــه در آن بخش های

تكــرار شــده اســت. 

ــة  ــمارة 69 روزنام ــه در ش ــه ك ــر امیری ــر قص تصوی
ــس  ــد، از روی عك ــاپ ش ــال 1306ق( چ ــرف )س ش
محمدحســن خان كپــی شــده و به لحــاظ تكنیــك 
و اجــرا قابــل  تأمــل اســت )تصویــر 6(. وفــاداری 
ــاخ و  ــه وی ش ــت ك ــان اس ــس چن ــه عك ــراب ب ابوت
ــرعت  ــاد و س ــت وزش ب ــه به عل ــی را ك ــرگ درختان ب
پاییــن دكمــة مســدودكنندة دوربیــن، محــو و دچــار 
ــت.  ــرده اس ــازی ك ــاً بازس ــده اند، دقیق ــیدگی ش كش
ــت در  ــك درس ــل كوچ ــه، پ ــاًل قرین ــي كام در تركیب
مقابــل بیننــده قــرار گرفتــه اســت و صفحــه را بــه دو 
ــت  ــد. ظراف ــیم مي كن ــاوي تقس ــاً مس ــمت تقریب قس
ــان  ــي درخت ــراب در طراح ــرزا ابوت ــتادكاري می و اس
ــم  ــت. تجس ــدا اس ــان در آب هوی ــكاس تصویرش و انع
انعــكاس درختــان در آب، به مثابــه یكــی از ترفندهــای 
ــام  ــی انج ــز به زیبای ــا نی ــراب، اینج ــة ابوت ــورد عالق م
شــده اســت. از ســوی دیگــر، بعضــی جزئیــات محــو در 

تصویر 5. عكس عمارت مباركة اسبدوانی )چپ(، طرح برگرفته از عكس عمارت مباركة اسبدوانی )راست(
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عكــس ) بــه  ســبب ضعــف تكنیكــی عكاســی در دورة 
قاجــار(، بــا وضــوح ترســیم شــده اند؛ و چنیــن به  نظــر 
ــرد. ــان می نگ ــه آن ــك ب ــده از نزدی ــه بینن می رســد ك

ــه  ــي ب ــئلة ورود عكاس مس
ایــران را  بایــد به عنــوان 
از زنجیــر ورود  حلقــه اي 
ــه باعــث تحــول  ــي نمــود ك ــران تلق ــه ای ــه ب مدرنیت
نقاشــي ایرانــي شــد. عكاســی در آغــاز، خــود را بســیار 

ــا، شــیوة  ــك نمــود و تركیب بندي ه ــه نقاشــي نزدی ب
نوردهــي و بیــان بصــري خــاص نقاشــانه را برگزیــد تــا 
بدین وســیله بــه موجودیــت خــود به عنــوان وســیله اي 
هنــري كــه در آن زمــان بســیار مــورد پرســش واقــع 
شــده بــود، رســمیت بخشــد. عكاســي در اروپــا، پــس 
ــوان  ــه به عن ــود را ن ــت و خ ــتقالل یاف ــدي اس از چن
كپــي ناقــص نقاشــي، بلكــه به صــورت وســیلة بیــان 
هنــري بــا امكانــات ویــژه مطــرح ســاخت. چنیــن بــه 
ــران و در دوره ای  ــل در ای ــه حداق ــد ك ــر مي رس نظ

تصویر 6. عكس قصر امیریه )چپ(، طرح برگرفته از عكس قصر امیریه )راست(

جمع بندی
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ــن  ــت، چنی ــش اس ــن پژوه ــز ای ــة تمرك ــه نقط ك
ــدار  ــارن كــه از اصــول پای نشــد و عكاســي به جــز تق
ــه  ــي اســت، چیــزي از نقاشــي ب زیبایی شناســي ایران
عاریــت نگرفــت. عكاســي در ایــران در هیجــان ناشــي 
ــال ها  ــا س ــد و ت ــي مان ــي باق ــت بیرون ــت واقعی از ثب
محدودیت هایــي چــون دوربین هــاي ســنگین بــا 
ــزرگ  ــه اي ب ــاي شیش ــم، نگاتیوه ــه پایه هاي حجی س
و زمــان نوردهــي بــاال مزیــد بــر علــت گشــت. نقاشــي 
دورة قاجــار كــه در دغدغــة بازنمایــي واقعیت و نشــان 
ــوان  ــي به عن ــود، از عكاس ــده ب ــپكتیو وامان دادن پرس
ــن نحــو حــل  ــه بهتری ــن مهــم را ب وســیله اي كــه ای
می كــرد، ســود جســت و از آن به عنــوان پایــة اصلــي 
و نقطــة عزیمــت اســتفاده نمــود. ایــن دو وســیلة بیان 
ــه یكدیگــر  ــي ب ــام بازنمای ــه ن بصــري، در نقطــه اي ب
رســیدند و رابطــه ای معنــادار بــا یكدیگــر پیــدا كردند. 
از آنجــا كــه عكاســي در دورة قاجــار از نظــر تكنیكــي 
ــود، به خوبــي مشــهود اســت كــه  در آغــاز راه خــود ب
ــر از  ــیار قوي ت ــات بس ــم جزئی ــر تجس ــي  از نظ نقاش
ــا توجــه  ــن نكتــه ب عكاســي عمــل كــرده اســت و ای
ــوان »نمایشــگر واقعیــت«  ــه ویژگــی عكاســي به عن ب
بســیار جالــب اســت. تركیب بنــدي  در تصویرســازی ها 
قویتــر و آگاهانه تــر اســت و طرح هــا در بازنمایــی 
پرتره هــا و عناصــر معمــاری عــالوه بــر نمایــش ظاهــر، 
روح و رایحــة انســاني دارنــد؛ چنانكــه حتــي در غیــاب 

پیكره هــا در بناهــا، نقــش و حضــور انســان به خوبــي 
مشــهود اســت. ابوتــراب در طرح هــای برگرفتــه 
از عكــس بــا خالقیتــی هنرمندانــه، از گونه هــای 
كاهــش،  حــذف،  همچــون  دگرگونــی  مختلــف 
ــواع  ــی از ان ــن تركیب ــی، و همچنی ــش، جابه جای افزای
ــات  ــدد امكان ــه م ــد. وی ب ــتفاده می كن ــا اس گونه ه
جدیــد و بــا نظــر بــه میــراث تصویرگــری گذشــتگان، 
دخل و تصرف هایــی هوشــمندانه در عكــس انجــام 
می دهــد و بــه یــك بیــان بصــری تــازه در هنــر دورة 

ــد. ــت مي یاب ــار دس قاج
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پی نوشت

]Lithography ]1؛ در چــاپ ســنگی از ویژگــی عــدم اختــالط 
ــب چــرب  ــا مرك ــداد ی ــا م ــرح ب ــود. ط ــتفاده می ش ــن اس آب و روغ
روی ســنگ آهــك صیقل خــورده منتقــل می شــود و ســپس ســطح 
ســنگ را بــا قلم مــوی نــرم آغشــته بــه محلــول رقیــق صمــغ عربــی 
ــرب  ــمت های چ ــه قس ــا ك ــانند. از آنج ــك می پوش ــید نیتری و اس
ــید،  ــی و اس ــغ عرب ــول صم ــتند، محل ــاوم هس ــید مق ــل اس در مقاب
بخش هــای منفــی را گــود می كنــد و طــرح در ســطحی باالتــر قــرار 
می گیــرد. پــس از یــك روز ســنگ را بــا آب می شــویند و بــا اســفنج، 
مرطــوب نگــه می دارنــد. ســپس بــا غلتــك چرمــی، مركــب چــاپ را 

ــانند. ــی( می نش ــنگ )طراح ــرب س ــمت های چ روی قس
]2[ نظــر بــه اینكــه معادل هــای ارائه شــده از ایــن واژگان به طــور كامــل 
افــادة معنــا نمی كنــد، بــه همیــن شــكل ذكــر شــده اســت كــه می توان 
آن را چنیــن خالصــه كــرد: پاســتیش )تقلیــد تفننــی و ســبكی(؛ شــارژ 
ــه داری(؛ پــارودی )نقیضــه(؛  )تقلیــد طنــزی(؛ فــورژری )تــداوم و دنبال
تراوستیســمان )دگرپوشــی(؛ ترانسپوزیســیون )جایگشــت(. به هرحــال، 

تعاریفــی كــه ژنــت ارائــه می كنــد، فراتــر و تخصصی تــر اســت.
ــا عنــوان  ــوع ســومی نیــز ب ــه نظــرات ژنــت ن ]3[ البتــه می تــوان ب
ــه  ــه عنصــری كــم می شــود و ن »جابجایــی« افــزود. در جابجایــی ن

ــاد، بلكــه عناصــر تغییــِر جــا یــا وضعیــت می دهنــد. زی
]4[ بــراي اطالعــات بیشــتر، نــك: منیــژه كنگرانــی، »فراینــد 
ــة هنرهــای تجســمی و  ــة نام بیش متنیــت در نقاشــی«، دوفصل نام

ــص19-34. ــتان، 1388(، ص ــز و زمس ــمارة 4 )پایی ــردی، ش كارب
ــت.  ــی داش ــر كوتاه ــك، عم ــالف كمال المل ــراب، برخ ــرزا ابوت ]5[ می
محمــد حســنخان اعتمادالســلطنه در یادداشــت های روزانــه اش مــرگ 
وي را سه شــنبه 19 جمادی الثانــی 1307ق ذكــر كــرده اســت )گلبــن، 
1386: 31(. بــه گفتــة گلبــن، جنــازة او در را در امــام زاده حســن دفــن 

كردنــد، امــا امــروزه اثــري از آن مشــهود نیســت )همــان، 63(.
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