
بودن این پادشاه قجری اســت. ناصرالدین شاه عالقه ویژه ای به 
هنر داشت. نقاشی می کرد، خطاطی می کرد، ساز می نواخت، به 
نمایش و تعزیه عالقه داشت و عکاسی می کرد. این بسته جذاب 
فرهنگی هر کسی را متقاعد می کند که زندگی این شاه هنرپرور 
را به رشــته تحریر و تصویر دربیاورد. ناصرالدین شاه به نقاشی 
عالقه زیادی داشت و در کودکی نقاشی را نزد عموی کمال الملک 
فراگرفت و بعدها تالش زیادی کرد که نقاشــی را به کمال فرا 
بگیرد اما تصاویر باقی مانده از نقاشــی های شاه نشان می دهد 
تالش او چندان قرین موفقیت نبوده اســت امــا حمایت های 
ویژه شاه از نقاشان ســبب خلق شاهکارهایی مانند نقاشی های 

کمال الملک شد.
شاه قاجار وقتی برای اولین بار با پدیده عکاسی مواجه شد 
و نخستین عکس های ثبت شــده از خودش را که معلم فرانسه 
دارالفنون گرفته بود، دید شــیفته آن شــد و تالش کرد کار با 
دوربین را یاد بگیرد و عکس های زیادی هم که منتسب به اوست 
باقی مانده اســت. ناصرالدین شــاه عکس هایی گرفته است که 
گاهی بیانگر نوعی از نبوغ عکاسانه در او بود از جمله عکس های 
خودنگارانه ای کــه در تاالر آینه انداخته و بــه نوعی جد بزرگ 

سلفی های امروزی است.
در زمینه ادبیات هم شاه شهید تالش هایی در سرودن شعر 
و داستان سرایی داشت که چندان موفق از آب درنیامد و ترجیح 

داد تنها به گوش دادن نوشته های دیگران اکتفا کند. 

آنتوان سوروگین
آنتوان ســوروگین عکاس روس-گرجی تبار بــود که در 
عهد ناصری در ایران می زیست و تا سال های سلطنت رضاشاه 
همچنان مشغول به عکاسی بود. ســوروگین که از زمان والیت 
عهدی مظفرالدین شاه به دستگاه ســلطنت راه پیدا کرده بود 
عکس های زیادی از زندگی اجتماعی مردم در آن دوره و به ویژه 
عکس های مشهوری از دربار ناصری گرفت و پرتره هایی از شاه 
و اشخاص سرشناس دربار از هنر عکاسی سوروگین باقی مانده 
است. این تصاویر امکان شبیه سازی افراد و مکان های آن دوره را 

برای فیلمسازان فراهم می کند.

خط قرمز
واقعیت این اســت که پرداختــن به دوره قاجــار و به ویژه 
ناصرالدین شاه با کمی اغماض خط قرمزهای حساس کمتری 
در قیاس با دوره پهلوی دارد. رعایت کمی از مسائل در خصوص 
روابط شاه و زنان حرمسرا، می تواند باقی مســائل را از زیر نگاه 
سانسور و ممیزی به در ببرد. آن چه که به اختصار برشمرده شد، 
بخشی از دالیلی است که ناصرالدین شاه را برای نویسندگان و 
فیلمسازان سینما و تلویزیون ایران محبوب کرده است و حاال هم 
با همین دالیل و برخی دالیل دیگر، سریال »جیران« به تصویر 
درآمده است که علی رغم مشکالت متعددی که در نحوه روایت 
وقایع تاریخی دوره ناصری دارد، اما با اقبال نسبی مخاطبان خود 
مواجه شده است. بزرگ ترین مشکل سریال »جیران« این است 
که بین پایبنــدی به واقعیت های تاریخی و یا روایت شــخصی 
فیلم ساز مردد مانده است و این ســبب بروز اشتباهات متعدد 
تاریخی شده است که می توان در یک مقاله مفصل به آن پرداخت. 
آن چنان که می توان اشــاره کرد علی رغم این کــه بنابه روایت 
سریال، عقد شاه و جیران پس از قتل امیرکبیر رخ داده است اما 
در اسناد و روایات متقن تاریخی، امیرکبیر در زمان ازدواج جیران 

و ناصرالدین شاه زنده بود و مقام صدراعظمی را برعهده داشت. 
شــاید به خالصه بتوان گفت ناصرالدین شاه محبوبیتش را 
از همان ابهامی برگرفته است که همیشه در روایت تاریخ از او با 
آن مواجهیم. شاهی که از یک مستبد عیاش تا غمازی عشوه گر 

تصویر شده و چهره واقعی اش در غباری از ابهام پوشیده است. 
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