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 گفتمان بازگش  ادبی و هنالارهاي تصویري 
  شاه قاجارفتحعلی در شمایل

 

  *نریمی مریم 

 تربات مد   انشگاه  تپژوهز هنر کا اناسی ا اد

 فرفهیمی اصغر

 ه تربات مد   انشگا پژوهز هنرت  انشاا 

 خدایار ابراهیم
 ه تربات مد   انشگا شبان و ا باات فا سیت  انشاا 

 

   چکیده
فنةان منشكل اش چندين گاا ه و ص  ت گفنةانی است که با ت جه به ارايط سااسیت هر گ

ااه قاجا  آيد.     و   سلطنت فنیعلیوج   میفرهنگی و اجنةاعی    هر  و ه به
ا  ت ق(ت گفنةان مسلط باشگشت ا بی که هةان گفنةان سننی میس   می4240ت4471)

گرفت که    آن ااه و   با ت    مقا  نها  براسا  نظا  ا  اکی حاکم بر عصرم اكل 
ا ند. هدف اصلی اين نه میترين حامی هنر و ا باات اناخت لادکنند  گفنةان يا ادهت اصلی

ااه قاجا  با ت جه به پژوهز بر سی نقز گفنةان ا بی باشگشت    تصاوير مخنص فنیعلی
يا هةان  وح حاکم بر شمانه هام معرفنی و سامانة  انايی وضعات سااسیت اجنةاعیت شمانه

است. اگر بپذيريم که تا اين  و هت نقاای ايرانی و ا باات فا سی کةاباز با يكديگر    ا تباط 
گارم و قد ت يافنن گفنةان ا بی اين  و هت هنجا هام ت بايد گفت که با اكلاندو تعامل ب  ه

اد که    نگا گرم    آن پديدا  ام هام تاشهايرانی ناا  گرگ ن و ويژگی تص يرم    نقاای

                                                                                                                  
 Maryam.narimi@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *

 40/7/4093تا يخ پذيرش:   44/0/4093تا يخ   يافت: 
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اند تا براسا  نظرية هام پاشان سابقه نداانه است. نگا ندگان    پژوهز حاضر ک اادهسده
امت به اين مسئله بپر اشند که اناخنی و  ويكر م بانا انهعن ان الگ م  وشگفنةان ف ک ت به

مكنب پاكرنگا م   با م  هی به تصاوير ااهانة چگ نه گفنةان ا بی باشگشت م جب اكل
 هد    اين  و هت اعر و ت صافات اعرم هةچنان ها نشان میو اثرگذا م بر آن اد. بر سی

هام گفنةانی غالب    . اش اين  و ص  تاست منالة منبع الها  م    ت جه نقااان ب  هبه
اده بدل  سبک ا بی باشگشتت يعنی ص  ت تا يخ و ص  ت سااست که به گفنةان قد ت

ط  م که تصاوير ااه نةايز گذاانند؛ بههام نقاای تص يرم جديد اش ااه بهب  ندت    پر ه
تر امتر اد و هةچنان پاكر  ااه غارملة   و اسنعا هتر و هالة تقدسز با گغارواقعی
 گر يد.  

 جا . ااه قاگفنةان ف ک ت باشگشت ا بیت نقاای پاكرنگا م   با مت فنیعلیهاي كلیدي: واژه

 . مقدمه8

 ةاش ناة هندمت سبک اش پس که است ايران ا باات تا يخ    ام و ه باشگشت جريان
برخی اش  . و  سد   واش هم قةرم آغاش اد و تا پادايز انقال  مشروطه ا امه يافت

بندم (  ا به  و  و ه تقسام041/  0: 4007)بها ت «  سناخاا ا بی»نظران صاحب
. تةرکا نگا ندگان    (4031. عصر قاجا  )خاتةیت 2شا  و شند؛ . عصر اف4اند: کر ه

 ااه قاجا  است.اين پژوهز بر اعر  و    و  جريان باشگشت طی سلطنت فنیعلی
باشگشت ا بی که با ت جه به ارايط خاص حاکم بر آن  و ه اكل گرفنه ب  ت 

اين پاشروان هدفی جا  هايی اعر و ا   فا سی اش سبک پرتكلف هندم نداات؛ بنابر
سرايان آن تنها  اه  سادن به چنان هدفی  ا    احاام ا باات کهن و اقنفام اا   سخن

ااه ويژه    شمان سلطنت فنیعلیهام خراسانی و عراقی يافنند؛ اگرچه بعدها بهسبک
قاجا  ت انسنند با تكاه بر صبغة فكرم و هنرم خاص خ   گفنةانی جديد    اعر 

تنها    تعا ض وج   آو ند که نهو اوايل سد  ساا هم قةرم به اواخر سد   واش هم
کر ت بلكه با سبک هندم ب   و ه يت خ    ا    گسست اش  و   پاشان کسب می

هام منعد م ب   که اش ارايط سااسیت فرهنگی و اجنةاعی آن  و ه منشكل اش گاا ه
 گرفت.مايه می
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 . مسئله و روش پژوهش8ل8
اوست. يكی اش  ويكر هام  0اناسیبخشی اش مباحث  يرينه 2 ف ک 4نظرية گفنةان

و  0هام گفنةانیبندماناسی آاكا ساشم  وابط ماان ص  تم    ت جه     يرينه
هام غارگفنةانی است. اگر بپذيريم گفنةان نظامی است که نظا   يگرم  ا ت لاد ح شه

م که تا اواسط  و   قاجا   هنده به م ض عات است و ناا اگر اقرا  کناکند و اكلمی
ت پس بايد گفت که با نقاای ايرانی هةچنان با اعر و ا   فا سی    ا تباط ب  ه

ايرانی  گارم و قد ت يافنن گفنةان ا بی باشگشتت هنجا هام تص يرم    نقاایاكل
هام ا   که    نگا گرم سدهام    آن پديدا  میهام تاشهناا  گرگ ن و ويژگی

براسا  نظرية  ايمقه نداانه است. بنابراين    پژوهز حاضر ک اادهپاشان ساب
امت به اين اناخنی و  ويكر م بانا انهعن ان الگ م  وشگفنةان ماشل ف ک ت به

 هی هنجا هام تص يرم مسئله بپر اشيم که گفنةان ا بی باشگشت چگ نه به اكل
اثرگذا م بر آن منجر اد و  ويژه    تصاوير ااهانهت ومكنب پاكرنگا م   با مت به

اده    نقاای اواخر سد   واش هم و اوايل سد  ساا هم قةرم ها  ا به سننی تثباتآن
 بدل کر . 

 
 . پرسش پژوهش8ل2

ااه قاجا  هام جسةانیت پ اشی و تايانی    تصاوير فنیعلیيک اش ااخصهت کدا 
 ط   خاص اش گفنةان باشگشت ا بی نشئت گرفنه است؟به
 
 . فرضیة پژوهش 8ل9
 سد گفنةانی که    ا باات اواخر سد   واش هم و اوايل سد  ساا هم قةرم نظر میبه 

ح ل می   مفاهاةی هةچ ن ااه و باشگشت به گذانه اكل گرفنه ب  ت با اثرگذا م 
بر سنت تص يرگرم اين  و هت    گا  نخست تص ير ااه  ا به م ض ع اصلی باشنر 

ااه قاجا  به ساشم فنیعلیهام بعد ناا با اباهو    گا آثا  تجسةی بدل کر  
ت تص يرم اسنعا مت نةا ينت ااهنامهام پا ااهان ايران باسنان و پهل انان اسط  ه
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سبب آنت ااه اش تقد  باشنر نةايز گذاات که بهآ مانی و غارملة   اش او به
 اد.ناافننی میبرخ   ا  و باز اش پاز  ست

 
 ژوهش. پیشینة پ8ل4

هام اندکی   با    وابط ماان سبک پاكرنگا م   با م و جريان تا به امروش پژوهز
باشگشت ا بی ص  ت گرفنه است. علت اين امر  ا اايد بن ان    نگاه منفی بساا م اش 

هام با اين حالت    سال 1هنرپژوهان به اين  و ه اش تا يخ هنر و ا باات ايران  انست.
اش ج ا  علاةیةدم ا  کانی  هةگامی ا باات و نقاای قاجا ن اخار کنابی با عن ا

چاپ  ساده که ن يسنده    آن با مرو  نقاای و ا باات ناةة نخست عصر ( به4092)
 وش بانامننیت به بر سی مااان اثرپذيرم ص  ت ت صافی و تیلالی و بهقاجا ت به

عر باشگشت پر اخنه است. اده    اهام وصفهام اين  و ه اش نةا ها و نشانهنقاای
ط   هام  يگرم   با   سبک پاكرنگا م   با م و جريان باشگشت ا بی بهپژوهز

لاال اند. ها ت جه  اانه و نگا ندگان به آنجداگانه انجا  اده است که    تیقاق پازِ
تص ير قد ت و قد ت تص ير: نات و نناجه    نخسنان »ام با عن ان  يبا    مقاله

( با مطالعة تصاوير ااهانه اش 4073« ) (4300ت4731قاجا  ) هام عصرنقاای
ااه قاجا ت هدف اش ا ائة اين آثا  و هةچنان قد ت تصاوير    مقا  اباا  فنیعلی

هات ن يسندگان پژوهز حاضر بر اينام  ا بر سی کر ه است. عالوهتبلاغاتی و  سانه
اناخنی اعر باشگشت و نقاای یتیلال پا ندهام شيباي» ام با عن ان   مقاله

 وش تا يخیت تیلالی و به (4090) «فنیعلاشاه قاجا   پاكرنگا م   با م     و 
مريكايی ا باات تطباقیت به بر سی پا ندهام اام مكنب ت صافی و با  ويكر  بانا انه

 ان برتةرکا نگا ندگمقالة يا ادهت .    اندخنهنظر اكل و مین ا پر اماناخنی اش شيبايی
است و مشنرک    کال  و تص ير  یانعكا  مفه م اش ها و تشابهاتتفاوت مطالعة

ط  م ؛ بها بی    من ن تص يرم مفاهام و اعرم ت صافاتبر سی چگ نگی باشنةايی 
که باوج   تأثارات هنر غربی بر نقاای اين  و ه و   عان حال نگاه به گذانة 

میة   فن حی  بان مشنرک  ست يابند. سناخاا ا بیت ت انسنند   نهايت به ش
( 4097« )قاجا م اناسی باشگشت انشكد  ا باات وا ث شيبايی» و معجنی    مقالة 
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ضةن بر سی علت مخالفت ن يسندگان و ا بام عصر قاجا  و پس اش آن با ا باات 
هايی اش مقاله به گفنةان  ايج و غالب سبک  و   صف يه و سبک هندمت    بخشی

ها بهره بر ه اد. خاتةیت اند که    اينجا ناا اش آن بخزگشت ااا ه کر ها بی باش
نگاهی به چرايی باشگشت ا بی اش منظر نظرية گفنةان »مد م    مقالة خانی و علیامن

گارم جريان باشگشت ا بی  ا براسا  ( با نگاهی تاشه علت اكل4033« )ف ک 
 و    بخز ا باات نظرم مقالة پازِاند. مبانی ص  ت گفنةانی تا يخ بر سی کر ه

هام تاکن ن اثرم مسنقل   با   بروش نظا  اند. با اين حالت  ا  اين مقاله میخ    ا وا 
ويژه هنرهام  يدا م )نقاای پاكرنگا م   با م( براسا  گفنةان کالمی غارکالمیت به

ام بر بانا انهعالوه)گفنةان باشگشت ا بی( تألاف نشده است. جنبة ن آو انة مقاله ناا 
 گفنه است.ب  ن آنت هةان م ض ع پاز

 
 شناختیعنوان الگوي روش. نظریة گفتمان فوكو به2

گفنةان يكی اش مفاهام مهم    تفكرات فلسفیت اجنةاعی و سااسی چند  هة اخار 
تعابار  3و ژاک   يدا 7ت م فه1است که    انديشة منفكرانی هةچ ن ماشل ف ک ت الکال

هات مفاهام و باو هام مرتبط با ام اش ايدهمجة عهنظر ف ک ت وتی يافنه است.    منفا
يابد و چا چ بی قد تةند برام بانی مقب ل    جامعه  سةات میعن ان جهانيكديگر به

    يدگاه اوت هر گفنةان اش چندين گاا ه يا   هد.فهم و عةل اجنةاعی  ا اكل می
کنندت با يكديگر ساشگا ند ها يكديگر  ا ت جاه میه اين گاا»حكم تشكال اده است. 

بندم کند. ف ک  اين  وابط  ا ص  تها عةل میو هر گاا ه    ا تباط با تةا  گاا ه
 .(12: 4031)هالت « گفنةانی ناماده است

 ست ها بهکند که تیلالی اش مفاهام آنها  ا به اين  لال مطالعه نةیف ک  گفنةان
 هاتاند.    نا  ومت گفنةانها برام او هسنة قد تگفنةانآو  .   واقع 

 هنده به هايی( ساسنةاتاک و اكلع املی مؤثر هسنند و اعةالی )تأثارگذا م 
هام صامتت خ   سخن ا   اين پديدهم ض عات )صامت(  ا ند که باعث می

ها  ا تعاان ها   با   م ض عات صیبت نكر ه و ه يت آنبگ يند. گفنةان
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ها( هسنند )عضدانل ت کنند. آنان ساشند  م ض عات )و ه يت معنايی آننةی
4034 :14 .) 

اكل  مفاهام و باو هام انسان تهاگفنةان يک چا چ   و نظا  است که اش ايده
خ   اش آن آگاه ناست و برايز نااناخنه است. اين میص ل  اما انسان ؛گار می

ا   و به قالبی حاکم می آ می ةو ضةار و انديش ادنت بر ذهن نااناخنه پس اش ساخنه
 .پذير است   آن امكان فقطکه انديشادن  ا  تبديل می
ت. اناسی اوس يرينه مباحثگفنةان ف ک  بخشی اش  ةظريکه ااا ه کر يمت نچنان

ها    عل   انسانی اناسی اا   تیلال ق اعد نهفنه و ناآگاهانة تشكال گفنةان يرينه»
آن ت صاف آ اا م اش احكا  است که    يک عصر و جامعة خاص  است. هدف

عد  تداو   اناسی بر اصل گسست و يرينه(. 24: 4092)  يف   و  ابان ت « اند ايج
هام مسنقل و منةايا  ا    تا يخ بشناسد و کند و   پی آن است که  و هتكاه می

ن ها  ا معاّاعد حاکم بر آنآو   و ق   عناصر هةس م يک نظا  شبانی ت معرفنی  ا گر
نامد سامانة  انايی میيا  9ف ک  اين ق اعد و مناسبات حاکم بر هر  و ه  ا اپاسنةه کند.

هام  يگر و معنقد است که نظا  ا  اکی حاکم بر هر  و ه يا هةان اپاسنةه با  و ه
ظا  قد ت  هدت به نتفاوت اساسی  ا  . اپاسنةه انديشه و کر ا  افرا   ا ناا اكل می

هام خاصی برام نظا ت اجنةاعی و کننرل  ا  . به هةان  لال منس   است و  وش
هام علةیت فرهنگی و اجنةاعی هةان عصر تأويل هر  و ه اش تا يخ بايد هةساش با  ا ه

بااد و اباا  خ    ا اش عقالنات ناای اش هةان  و ه اسنخراج کند.   نناجه هر  و هت 
 (. 4090و  اهبر هام خاص خ    ا  ا   )ضاةرانت ها نظا  تأويلی  وش

 
 هاي پیدایش و شکوفایی جریان بازگش  ادبی. زمینه9

برخی اش پژوهشگران پاز اش مرو م بر گفنةان ا بی باشگشتت با ت جه به  يدگاه 
هام بروش و اك فايی  سناخاا ا بیت اوضاعی تا يخ ا باات فا سی و با نگاهی به شمانه

نظر ف ک ت معناها بايد اش  ل به کنام که گفنةان ماب      آن بالاد؛ چراکهی ا بر سی م
اان ساخنا هام اجنةاعیت تا يخی و فرهنگی بارون آو  ه ا ند و    ابعا  بارونی

 تم    بر سی قرا  گارند. به باان  يگر
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ی هات بلكه برام   ک ارايطخاطر معانی نهفنه    آنها   ا نه بهف ک  گفنةان 
ها هايی که گفنةانا ند و  گرگ نیها پديدا  میها    آنکند که گفنةانمطالعه می
ج م و نبال ق انان ساشند  گفنةان ناست؛ بلكه    جستا ند ]...[ او بهسبب می

 (. 010: 4019کنند )عضدانل ت ها     آن شندگی میارايطی است که گفنةان
ع امل منعد  سااسیت اجنةاعیت فرهنگی و بروش و بالندگی اعر باشگشت بر اثر 

نشانی اعرا و فنرت ط النیت عالت  يک  و  ةحنی اقنصا م اكل گرفت که نناج
ن يسندگانت تیقاق و پژوهز    آثا  منظ   و منث   پاشاناان و ناا احسا  نااش مبر  

صر ت ان    عباشگشت  ا میهام جريان  يشه ا باات غنی فا سی ب  . شنده کر نبه 
امثال   الساعه و تنها م ل   خ است و ا ا وجه خلقهاچآن  ا به»صف م هم  يد و 

 ؛ با اين حالت(901: 1407ک  ت )ش ين «مشناق و آذ  و هاتف و صباحی نبايد پنداات
صف م و پاامدهام  ةانگاا سلسلفضام سااسیت اجنةاعی و فرهنگی حاصل اش پايان غم

سلطننی و قرا  گرفنن بخشی اش اين  ةتا اج کنابخانبه اصفهان     هاغاناف ةحةل
گارم  سناخاا ا بی مهم اكل هامتمر   و اهل ذوق يكی اش عل ر  سن     ها اکن

 ن يسد:اين م ض ع می  بها    با  مالشعرااست. ملک

غا ت بر ند و فروخنند و کنب معنبر  هلی ناا به  ست ه کنب اصفهان  ا افاغنه ب
و بالجةله به ايران آمد و مجة ع اين کنب بعد اش انقراض افاغنه و  نا  ااه افنا 

اننشا  کنب مذک      ماان مر   خاصه    پاينخت  [.].. نا   به  ست مر   افنا 
ثار أتش ذوق طلبه و تنبع اسنا ان علم و ا   بی ااراشت بالاک    تربات و پرو

 هم و ساا هم اا   ن يسندگی م که    قرن  واشابانمرتبه میچه يک ؛نب  ه است
و ااعرم تغاار کر ه و نثرهايی  فاع و سنجاده و عالی و اعرهايی پخنه و 

تر تر و لطافطباعی تآيد که هرچند قد م سا ه استسبک اش کا  بارون میخ ش
  . (047 :4007نةايد )بها ت می

ف م ناا    بااا م اش سبک هندم و وضع نابسامان اعر و ا   عصر ص اش س م  يگر
با ت جه به نظر پاشروان نهضت  44نقز بساايی  اات.گارم اين نهضت ا بی اكل

 تباشگشت

برقی يافنه است که سا گی وچنان پاچادگی و ش قاعر فا سی    ط ل شمان آن
کر ند که اين شبان و  وانی باان خ    ا اش ست  ا ه است. آنان تص   می ةاولا
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هام ة   باشنرم  اانه و اعر فا سی  چا  لفاظیهام اخار نخص صات    قرن
 .(17: 4030کريةی حكاکت ) سبک هندم اده است ةآماا و پرطنطنگاافه

عد  ت جه مةدوحان به اعرام »علت باشگشت ا بی  ا اش س يی ناا ا وا   براون 
تعبارم وقف اعر برام جدم ااعر با مر   و يا به ة ابط  يگر سرا و اش س مقصاده
.    اين ماانت بايد به نقز (149: 1404)براونت  « انداش س م اعرا می مر  

 هايز اش اعراااه ناا ااا ه کر  که بعد اش به سلطنت  سادنت با حةايتفنیعلی
« چنان م    اهةال اسالفز قرا  گرفنه ب  ت حاات  وبا ه بخشادا بی  ا که آن ةقريی»
ند و اعر و ا باات اده و مدح اش ن  شنده ادقص. اش اين  و (44 /4 :1040 ابانس نت )

اعر با  »    انیصا    با  و به خدمت طبقة خاصی اش جامعه   آمدند. به باان  يگرت
 يگر اش مر   جدا اد و به قد ت پا ست. باشا  مداحی و چاپل سی  يرين گرمی 

کنند  انسلاقة ااراف عامل تعا». بنابراين    اين  و هت (17: 4070)ن بختت « گرفت
گرايی و باسنان هاتبر اين(. عالوه132: 4097)فن حی  و معجنیت « ا شش ا باات است

تیقارهام ناای و   عان حال  ايران پاز اش اسال  ا تا يخفكران ايرانی بآانايی  وش
و اش ست  ا ن مناطق وساعی اش  ة تاا ماش  وساق ام ايران هام پااپی اكستاش 

يک آ شوم هةگانی    باشگشت به قد ت و عظةت  گارمكلمنجر به ا کش  خاک 
ماندگی نظامی و نداانن ا تز منسجم و  وشگا  پاشان اد. اگرچه ضعف و عقب

اين خ است و ت نارومند نن انست قد ت سااسی و اعنبا  گذانه  ا به ايراناان باشگر اند
ةچ ن  ا  و آثا م  ه ا باات نشاناعر و آ شوم عة می خ    ا    قالب 

هام شمانه هرچند فر وسی سرو ه اد؛ مااهنامه م صبا به تقلاد اشهنامهااهنش
  (. 70 :4070)ن بختت  اجنةاعی و تا يخی حةاسه    آن  و ه وج   نداات

 

 . گفتمان بازگش  ادبی4
گفنةان مسلط باشگشت ا بی هةان گفنةان سننی است.    گفنةان سننیت جامعه حكم 

   که اش اجاا و  وابط معدو  و مشخصی ساخنه اده است. اين اجاا ام  ا  انظا  بسنه
اند و شبان ناا  ا ه و کهنا  ت عة ماً پازکه اامل آ ا  و  س  ت  فنا ها و باو ها می

ها عةل هام کهن است و با اين کا    جهت حفظ و تداو  آنهة ا ه يا آو  سنت
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ها و تشباهات آ اسنه و به هات کنايههات اسنعا هکند؛ بنابراين شبان به ان اع نةا پر اشممی
(.    گفنةان ا بی 4032انا ت ا   )حقها ماين میگرايیاقسا  تلةایات و کهنه

می  م ت که اش نظرية ااه آ مانی    انديشة گرايی و  ااهباشگشتت  و مؤلفة سنت
د. اين  و ناا کر  ت نقز مهم و اساسی  ا ايفا کر ناهرم تبعات میسااسی ايران

بر اينكه اش حقاقت و  وح حاکم بر آن عصر نشئت گرفنه ب  ندت به گفنةان عالوه
 قد ت    آن  و ه ناا بدل ادند.

 
 گرایی. سن 8ل4

نگاه اننقا م ا با و مننقدان اين  و ه به سبک هندم و بااا م جسنن اش آن و هةچنان 
اعر سبک » و   صف م مانند اينكه منسجم و احكامی   با   ا باات  مهاتكرا  گاا ه

سبک هندم اش نظر کا بر  شبان فا سیت    ک و فهم خا ج اده است؛  هندم اش  اير
سست و ضعاف است؛ الگ م شبان و اعر  ا بايد    آثا  سخن  ان با گ و کهن 

: 4034ت و  يگران )م  يس« چها  /  هم و پنجم/ ياش هم( باشجست  )ااعران سد
 نبال شنده بهااعران ا باات باشگشت باز اش هر  و    يگرم تا باعث اد  ت(030

تی ل اعر  ا اش »هام اعرم گذانگان بااندت تاحدم که کر ن ماراث ا بی و سنت
سرايان با گ ا   (. تقلاد اش سخن09: 4031)خاتةیت « جريان به  َوَ ان انداخنند

انده اش اعرام جريان مهام باقیبسنگی به سنت    ااعا  و ن انهفا سی و  ل
حقاقت ساخنه اده و »خ بی مشه   است؛ شيرا    گفنةان باشگشت ا بی باشگشت به

ها و سرآغاشهاستت اجاش  ص  ت گفنةانی تا يخز که    آن اصالت با گذانه و سنت
)خاتةیت « گذااتمطرح ادن هاچ ايد   يگرم جا باشگشت به گذانه  ا باقی نةی

 آتشكده(. به هةان  لال است که آذ  باگدلی    30: 4033ت مد مخانی و علیامن
 صراحت اش اقنفام اا   ااعران گذانه و تجديد اسل   منقدمانت( به041: 4001)

تذکر  صاحب کنا  آو  ه و يا ماان اعرام پاز اش عصر صف مت سخن به سبک يعنی
ااعر واجب  اش معنقدات اوست که بر»گفنه است:   اش ق ل مشناق چنان  وش  وان

   قصاده به ان  مت     ش  به فر وسیت    با  به  است    غال به سعدم ااراشمت
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 «خطا پاةايد  يةان و     باعی به خاا  اقندا نةايدت و نه جا نظامیت    قطعه به ابن
 . (703: 4000ت )حسان صبا

 

 44. حکوم  پدرشاهی2ل4 

اکم بر ظه   و بروش گفنةان  ا    ق اعد ح اناسیف ک     فصل ضةاةة کنا   يرينه
ج  کر ؛ وق اعد باشم شبانی  ا نبايد    منن گفنةان جست»کند: ص  ت شبان باان می

« بلكه بايد آن  ا    کا کر هام نها م يافت که ت لادکنند  گفنةان ماب   است
  ااه قاجا(.     و    و  جريان باشگشت ا بی ناا   با  فنیعلی27: 4090)ضاةرانت 

   مقا  يک نها  سااسیت ت لادکنند  گفنةان باشگشت ا بی است.    اين نها ت حك مت 
اناسى   جامعها  . اين ن ع حك مت  ا ا ه میاكل پد ااهی يا پاترية ناالاسم به

ااه     أ  هةة    آن  ص  تى اش حاکةات سااسى سننى است که وبرماکس سااسى 
وابسنگى کامل نظا  چرخد.    وج  م او میچاا ح ل میام   قرا   ا   و هةه

گارى که م جب اخصى ب  ن  وند تصةام ساال ى به اخص پا ااه و فر ى ي ان
. لر  (4012)فروندت هام اين ن ع حك مت است  ت اش ويژگیگر ادن کامل اقندا  مى
  ااه عةالً می »ن يسد: می ايران و قضاة ايراناش با عن ان کرشن    اثر تا يخی

گذا م  ولت گر ش تةا  کا هام ملک است و تةا  کا هام قضايیت اجرايی و قان ن
(. اين م ض ع سبب ايجا  ص  ت گفنةانی 207: 4034« )جا     ست  ا   ا يک

   ااعا  اين  و ه به کلادواژه « ااه»سااست    گفنةان باشگشت اد. بنابراين واژ  
که قاآنی به وج   ااه وابسنه اد؛ چنان تبديل گشت و    نظر ااعرانزت وج   عالم

 ااه سرو ه است:   مدح فنیعلی
 ااهت اهريا  جهان سن  ه فنیعلی

 

 که اصل و فرع وج   است و ماية ااااست 
 

(4034 :447) 

هام ايران پاز اش سال سلطننز ک از کر  تا يا مان 07ااه قاجا  طی فنیعلی
ه ااه و ااراف اذعان  اانندت تالاشان    احاام چنان کآن»اسال   ا اش ن  شنده کند و 

با تقلاد اش وم  (.3: 4031 )آ ام وات «اك ه و عظةت  و ان هخامنشی و ساسانی ب  
هام ايران پاز اش اسال ت مننسب کر ن خ   و خاندانز به سلسلة کااناانت سنت
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به حك مت  کر  تاهام ايرانیت سعی میاسنفا ه اش القا  باسنانی و تجلال اش جشن
خ يز اعنبا  و مشروعات ببخشد. اش س م  يگر او هة ا ه خ    ا به ااهان 

خان    کا     شير  ي ا نگا   عبداهلل ؛ برام نة نهکر هخامنشی و ساسانی تشباه می
 «ااهت  ا ي ش شمان استاين تخت فنیعلی» :سلاةاناة کرج اين عبا ت  ا ن انه ب  

اهرم تبعات چنان اش نظرية ااهی    انديشة ايرانوم هة .(97: 4030 )و ن يتت
پس اش اسال  م ت   میرک انديشة سااسی ايراناان اده ب  .    اين  کر . اين انديشهمی

تنها اش مرتبه و جايگاه بلند  نا م برخ   ا  ب  ت بلكه نظريهت ااه فر  ايا م  اات و نه
اهرم  يگرت انديشة سااسی ايران . به باانبر اش اأن و منالت معن م ناا بهره می

نگرش قدسی به سااست و مق لة فرمانروايی ] اات[ و اهريا   ا انسانی آ مانی و »
(. بنابراين    گفنةان 04: 4033وندمت ) سنم« کر نا يک به جهان خدايان تلقی می

اد که  ا ام جنبه باشگشت ا بیت ااه هةچ ن قهرمانان و اخصانی مقد  تص   می
 به وصفت ان با ه می    اينهام آ مانی و منشأ خار و قد ت است. ژگیو وي

 اا ه کر :ااه قاجا  اش شبان نشاط اصفهانی افنیعلی

 ش آهتن گر فريدون  است الفی
 

 اكافیآهتن ت  اش ف ال ِ تاغ 
 

 شمان مشنی غبا  اش آسنانت
 

 حجتابی چند بر    آسةانت 
 

 ش ذاتت جا خدا برتر که بااد
 

 گرين اتاهیت خداوندم چه بااد؟ 
 

 (4007 :244) 

نكنة  يگرم که    اينجا بايد بدان ااا ه کر ت  وابط ماان ااه و بندگان يا  عايايز 
ب  ندت اش م قعات واالترم ناا تر می   چنان نها مت هرچه افرا  به ااه نا يکب  . 

منظ   تقر  باشنر به ا  و بهسبب وابسنگی به   بادند. اش اين  و ااعران بهبرخ   می
هام آماا به وصف ويژگیها با ت صافات اغراقسرو ند که    آنااهت ااعا م می

پر اخنند. برام مثال خاو  امارمت اش اعرا و ملنامان ااه میظاهرم و باطنی فنیعلی
 گ يد:ااهت    وصف او می کا  فنیعلی

 عشق بنان سنگدلت تن کاهد و جان پترو  
  ل  ا که عشق است آ  و گلت  يدا  جانان پرو      
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  ل کاست او  س ام عشق اش جان و  ل اادام عشق
 پنهان او پاتدام عشقت ايتن  اش پنهان پرو  

 شلف کج  لخ اه  ا چ ن پرو   بان ماه  ا 
 ان آو  تد که ايةتانتشاه  ا متار ااهنتاةش

 (444: 4071)به نقل اش گروسیت 

سنايز وم به مدح و  ااعا  و آثا م ب   که طالبباشنر  ااه  واقع چ ن فنیعلی
گفنةان »پر اخنه اده باادت اعرا مجب   ب  ند به خ است ااه گر ن نهند؛ شيرا 

ام اا هصرف اقندا  مطلق و اطاعت مطلقه بهپاترية ناالاسم سننیت   اسا  به
 عات چاا يا کس  يگرم گذاات. اش اين  و تئ کراتاک تأکاد میپد ساال انه و يا ابه

 (.  47: 4030)بشاريهت « چ ن مطاع مطلق نب  

 شاهانه و تأثیرا  گفتمان بازگش  ادبی . شمایل5
ها برام حفظ پا ند ت ان اش آخرين تالشمكنب پاكرنگا م   با م  ا می

سالة نقاای ايرانی و ا باات فا سی  انست. هرچند اين اا ه    تكناکت هاا واندم
نگا گرم فاصله گرفت و تاحدو م به  اه منفاوت به انسان و حنی م ض ع اشفر ت نگ

ويژه    تصاوير ااهت هنر غربی گرايز يافتت الگ ها و هنجا هام تص يرم خ    ات به
عن ان منبع اش ت صافات اعرم برگرفت. به عبا ت  يگرت اعر و ت صافات اعرمت به

هام تص يرم و اش اين  اه ت انسنند سنت الها ت م    ت جه نقااان قرا  گرفت و آنان
بر اينت اش نةايز بگذا ند. عالوهاكلی ن ين    آثا اان بههام هنر ايرانی  ا بهااخصه
هام غالب بر اعر آن  و هت هةچ ن گفنةان تا يخ و گفنةان سااستت   جهت گفنةان
ه    تصاوير ااپر اشم فراواقعی فنیعلیام و اخصاتنةايی و نةايز اسط  هبا گ

ها جايگاه و منالت ااه باالتر ااهانه اسنفا ه کر ند. بدين ترتابت هرچه    اين گفنةان
 اد. تر میتر و هالة تقدسز ناا با گترت غارواقعی فتت تصاوير او ناا اسنعا ممی

هر گفنةان میص ل فضام فرهنگیت ذهنات شمانهت ساخنا هام »اگر بپذيريم که 
هام (ت پس گفنةان20: 4071)آا  مت « و فرهنگی خاص است سااسیت اقنصا م

ااه  ا بايد با ت جه به وضعات سااسیت غالب    اعر باشگشت و تصاوير فنیعلی
اجنةاعی و فرهنگی آن  و ه بر سی کر ؛ شيرا نقاای و اعر اين  و ه    پا ندم 

اند. یطاط سااسیها ناا میص ل  و ان انالينفک با ااه و   با  هسنند و هر  وم آن
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 ( و 4340هام ايران اش  وساه و   پی آن تیةال  و عهدنامة گلسنان )اكست
تنها به تجاية هام سااسی اين  و ه است که نهترين  ويدا  ( اش مهم4323ترکةنچام )

شيا م اش ايران منجر ادت بلكه ااه و   با  او  ات چه     اخل و چه    خا جت  بخز
ها و اكلی بر نات انیکر  تا بهااه تالش می   ا . بنابراين فنیعلی   م ضع ضعف قرا

 42اش  ا الناا  بخشد.ادهاش سرپ ش بگذا   و غرو  خُر هام سااسیضعف
ام اك هةند اش خ  ت اكست جا گذاانن چهرهااه تالش  اات تا با بهفنیعلی»

هام ؛ بنابراين جاذبه ا جبران کند 4340/ 4423ها    سال مفنضیانة خ   اش  و 
ش (. ا041: 4070)س  آو ت « پرطةطراق ص  م جايگاين کةب  هام نظامی گشنه ب  

اين  و به خ است وم ااعا م    وصفز سرو ه اد که با حقاقت  مساش نب  .    
کند تا صفاتی چ ن قد تت هات ااعر با لینی حةاسی تالش میبرخی اش اين سرو ه

 ا    پا ااهی نةايان ساش  که به گ اه تا يخت کةنرين جنگج يیت   ايت و غارت 
 ا  .نشانی اش اين صفات    او  يده نةی

   سپاهر ان  وسیتا ه گتبه يكب
 

 د  و ست م آو  گاهتتنها ن 
 

 ا ه گشتبتر آتشان ت   و  ات پ
 

 ا ه گشتتنسن ه پنا جهان پر ش 
 

 غتتد و تاتآسةان گرش با ي هةی ش
 

 تغماد بر تارهز افشانتهةی آت 
 

 انتاه جهتر س     آهنگ اتش ه
 

    آهنج بر اژ هام  مان 
 

 (727  ت)صبا
ن عی  وح و خصايص کا  بر ه اد و نقاای بههةان  ويكر     تصاوير ااه ناا به

تا يخ و شمانة خ    ا باشتا   ا  و به اباا  تبلاغاتی   جهت خدمت به ااه و حفظ 
  حالی است که پس اش و و  اسال  به ايرانت نقاای تنها    منافع او تبديل اد. اين 

آ ايی ب   و ااهان ايرانی و   با هايشان بااينكه حامی هنر و ا باات خدمت کنا 
عن ان اباا م   جهت مشروعات بخشادن به تاج و تخت خ   بهره ها بهب  ندت اش آن

کر ند تا     اخل و خا ج اش هام  يگر تالش میااهان قاجا  باز اش سلسله»نبر ند. 
هايی که ااهان وسالة هنر به    مر   بكشندت اش  و هايران قد ت و اهةات خ    ا به

جسنندت ا وا  پاز اش ايرانی برام تبلاغ حك مت خ  ت اش هنرهام تجسةی بهره می
ه اا(.    برخی اش تصاويرت فنیعلی04: 4034 و اخناا ت چكل وسكی)فل  ت « اسال  ب  
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ها ( و يا حال جنگ با  و 4مقند انه يا   حال سان  يدن اش ا تز است )اكل 
 ( و لگدک   کر ن اجسا  2)اكل 

 (. 0گرياند )اكل يافنگان اش تر  میسرباشان  اةنت   حالی که نجات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةم، موز83 ةشاه از ارتش، بدون رقم، رنگ روغن روي بوم، آغاز سدبازدید فتحعلی. 8شکل 
 (212: 4031)آ ام وات  آرمیتاژ

، م83 ةها، بدون رقم، رنگ روغن روي بوم، اوایل سدشاه با روسنبرد فتحعلی. 2شکل 

 (Diba, 1998: 169)شناسی، تهران  موزة باستان
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، بدون رقم، «هاشاه با روسنبرد فتحعلی» بخشی از تابلو. فرار دشمنان از شاه در 9شکل 

 جا()هةانشناسی، تهران ، موزة باستانم83 ةروي بوم، اوایل سدرنگ روغن 

 

هام ااهانهت اهدايی به سران چهرهتعدا   يگرم اش اين تصاوير ناا اامل تک
کش  هام ا وپايی ب   که    آن با اخنصاص  ا ن مرکا تابل  به پاكر  ااه و پر اخنن 

وات جنگی و  يگر تعلقات ومت به جائاات اندا ت چهرهت پ ازت ج اهراتت اباا  و ا 
 (.0اد )اكل پاامی خاص به مخاطبان القا می

   .  يبا: لاال نظر بنابه  
ت ن[ معرِف نخسنان واکنز فرمانروايان ايران نسبت به امكان ]اين تصاوير  ا می

 يگرت    اين تصاويرت گرش  اش س يی. تسلط و نف ذ ا وپاياان بر کش    انست
ها و هات يراقو نشان ؛ غالف معرف تهديدم تل يیی ب    ر سلطننی و اةشا

باشوبندهام مرصع ج اهرنشان ااه و تايانات گرانبهام سالنت گ يام ثروت 
 .  (004: 4073ب   )[ او تةكن]و

تص ير انسان    مكنب پاكرنگا م   با م که    اينجا مشخصاً پاكر  ااه استت 
هام عرفانی با آن م اجهامت    آم شههام مثالی  ا که برخالف نگا گرمت ويژگی

اش ست  ا  و تص يرگر با اثرپذيرم اش گفنةان قد ت و  وح شمانهت نگاه به  و   
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گرايانه غربیت مخاطب  ا برام نخسنان با  با انسانی خاصت باسنانی ايران و اا   انسان

کا  فنه    بهعالوه تايانات فراوان به .جهانی م اجه کر ام و   عان حال ايناسط  ه
ام اش ثروث عناصر نةا ينی هةچ ن تاجت عصام سلطننیت کةربند و باشوبند ااه نشانه

 و اك ه   با  قاجا  ب  ه است.

ااه اثر گذاانن بر باننده هدف اصلی اش اا   پرتجةل   با  فنیعلی اش آنجا که 
نقااان  با مبالغه    ابهت و حشةت و ناا حقانات ااه و حاکم ب  ت حاصل تالش

آن  و ه چاام جا تظاهر اك هةندمِ سر  و عا ينی و اشماان  فنن جذابات و 
 (.  203: 4070هام پاز اش کا    ناامد )فريهت صةاةات اا ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاه نشسته با ساع  جیبی، رقم میرزابابا،فتحعلی. 4 شکل

 (Raby, 1999: 38) ق8289 ،رنگ روغن روي بوم
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تا يخ نقاای ايرانی ت اسالمی اين نخسنان با  است که ااهد چنان  اش آنجا که   
تر يد اين امر منأثر اش ص  ت گفنةانی سااست است که بی 40نگاهی به ااه هسنامت

هام منعلق به اد. بخز  يگرم اش نقاایخ اهان ت جه باشنر به نقز ااه می
گ نه و تصنعیت  مانناک هامها ااه با ژستااه ناا تصاويرم است که    آنفنیعلی

هام آ مانی ترسام اده است.    اين سنت تص يرمت ام    وشمره هةراه با شيبايی
جايی ندا ند و ااه   حال جل   بر تخت سلطنتت نشسنه    ماان فرشندانزت س ا  

 ها و نق شبااد. اين م ض عات باشنر يا آو  حجا مبر اسب و   حال اكا  می
ها و هات صخرهه ااهان هخامنشیت ااكانی و ساسانی بر  ل ک هام هسنند کبرجسنه

(    اين  و هت عظةت باسنانی 1ت1گذاانند )اكل يا گا  ظروف ساةان اش خ   به
ااه قاجا  به ااهان و ساشم فنیعلیايران با   يگر به نقاای  اه يافت تا با اباه

نشان  هد قاجا يان وا ثان  مهااهناام    خسروان ايرانی و قهرمانان ملی و اسط  ه
برحق سلطنت ايران هسنند. اين  سنه اش آثا  با اثرپذيرم اش ص  ت گفنةانی تا يخ 

نةا  جالل پا ااهی و  ااه[م ]فنیعلیقد وتصاوير تةا »اكل گرفنند؛ تا جايی که 
 (.001: 4073  يبات . ) «ب   می  فرهنگ تا يخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خان، نقاشی دیوار شاه، اثر عبداهللس م نوروزي فتحعلی ةربخشی از دیوارنگا. 5شکل 

 (Diba, 1997: 175)م 83 ةپایان سدتهران، تاالر بارعام كاخ نگارستان، 
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خان، حالاري روي سنگ، ري، حدود شاه درحال شکار، اثر عبداهللسم  راس : فتحعلی. 6شکل 
ل جنگ، حالاري روي سنگ، سم  چپ: هرمز دوم درحا ؛(Diba, 1998  :41) م819١ل812١

 (477: 4074 )گاراةنت م4 ةنقش رستم، آغاز سد

کندت کا بر  نةا ين تاج کاانی و ااه خ  نةايی می م ض ع  يگرم که    اةايل
 . (7)اكل  عصام سلطننی است

ا  ت تاج کاانی که    عة   آثا  مهرعلی و يک نة نه    آثا  مارشا بابا مشاهده می
ااه قاجا  شمر  و ياق ت و مروا يد ب  ه و    شمان فنیعلیمرصع به الةا  و 

ساخنه اده و م    اسنفا ه ساير سالطان قاجا م قرا  گرفنه است. اين اولان 
تاجی است که پس اش سالطان ساسانیت تا شمان سالطان صف يه به اين ص  ت 

شا ه ص  ت جقّه ب  ه است )کريمها بهساخنه ادهت شيرا    شمان صف يه تاج
 (.4277: 4074تبريامت 
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 م81١3 ،رقم مهرعلی، رنگ روغن روي شاه قاجار،فتحعلی قدة تمامچهرتک. 7شکل 
(Diba, 1998 :183) 

 

عصام سلطننی اش  يگر عناصر م    ت جه نقااان اين  و ه    تصاوير ااهانه 
 (.  3  اده است )اكل هام هخامنشی اين نةا  با ها تكرااست؛ گرچه    حجا م

ط ل تا يخت عصا     ست اهريا ان نةا م اش ا کت و قد ت ب   و ااهان    
پنداانند ]...[ و آنچه باز اش هةة نةا ها برجسنه و آن  ا نشان فرمانروايی خ   می

ا  ت عصا يا ملة   است و نةا  اهريا م و سلطة مقند انة ااه میس   می
: 4097قرا   ا   )کاويانی پ يا و امارم ش ندت   ب سی است که     ست آنان

497 .)  
ا   که آن  ا ااه    باالم عصام سلطننی نقز هدهد  يده می   تصاوير فنیعلی

آماام طرش اغراقويژه که بهت ان تأکادم مضاعف بر وجه ااهانة تص ير  انست؛ بهمی
 .   است کا م ادهتايان و مرصع
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 پديا()ويكیریوش بزرگ نشسته بر تخ  شاهی. حالاري بر دیوار كاخ تخ  جمشید  . دا1شکل 

هام مر انه هام شنانة پاكرهاش  يگر هنجا هام تص يرم اين  و هت اكل و حالت
برانگاا ملأنكنه تااه نة   با ش چنان هنجا م است. هام فنیعلیچهرهاست و تک

ت میاسن و  يز بلندچ ن هة نهار هام مکه نقاش ضةن نةايز ويژگی جاستاين
ها و خصايص تص يرمت    تصاوير و اين ويژگی» که سنبر ةباشوان سنرگ و سان

بر کةر با يکت  (40: 4034ت )س  آو  «خ   چشم میهم به ااهنامهت صافات کالمی 
کشاده و ابروان کةانی ااه ناا هام حنابسنهت چشةان خةا  و سرمه سنان ظريفت ناخن

 (.44ت9و ش  )اكل وم اصرا  می شنانه  جل  بر وکند یتأکاد م
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 موزة ،م8185 علی، مهر رقم ،«قاجار شاه فتحعلی ةچهر» ها در بخشی از تابوي. چشم3شکل 

 ( )م ش  بروکلان بروكلین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ق8995ل8994شاه نشسته، رقم مهرعلی، رنگ روغن روي بوم، .  فتحعلی8١شکل 

(Diba, 1998 :84) 
 

اند؛ مثالً مفن ن ها ااا ه کر هاعرا ناا    ااعا اان به برخی اش اين ويژگی
 گ يد:باگ    وصف فنیعلی میعبدالرشاق
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 يا م که اب قد  و اب عاد من او  است
 

 

 آن گاس م آافنه و آن طترّ  طترا  
 

  ويز مه و لب مهره ولی تا نبتترم  ست
 

 

 ر  و آن مهره بتر متا آن متتاه بتترِ عقتت 
 

 ... گر با  گذ  يابد اش آن شلف و بناگت ش
 

 

 کافت   به خرمن بَرَ  و مشتک به ختتروا  
 

  ا ام جهان فنیتتعلی اه که به نتتامز
 

 

  بر سكه بسی منت و اش سكه به  ينا 
 ج

 (444: 4071)به نقل اش گروسیت 

هام به گذانه و احاام سنت شه نگاه نقاام ک و ه    است که حال پرسز اين
چرا  (تخصايص مر انه بر آثا  تجسةی غلبه  ا ندام که هنرم ايران باسنان است ) و ه

-شنانگی و ظرافت باز اش حد سايه می هام ااهتچهرهويژه    تکتصاوير آنت به   

ن ناچ ترين عامل    بروشاصلی  سدنظر میبه   پاسخ به اين پرسز بايد گفت  .افكند
حض   پر نگ م ض عات غنايی و فضام عااقانة حاکم بر اعر  و   هنجا مت 

نث و ؤاناسی مبخز اعظم ا باات اعرم بر جةال» باشگشت بااد و اش آنجايی که
اعرام  ت(441: 4031)فن حیت « جسم منةرکا است متص ير و اكل بارونی و شيبا
هام ی و عراقیت شيبايیهام خراسانتبع ااعران سبکجريان باشگشت ا بی ناا به

ت صاف ها و صفات شنانه ويژگیمعش قت میب   و يا مةدوح خ    ا براسا  
کر ند؛ اش اين  و تص يرگران سبک پاكرنگا م   با م با اثرپذيرم اش فضام عاطفی می

مانند و شيبا اش ااه و  يگر منظ   ا ائة تص يرم بیحاکم بر اعر اين  و ه و به
بر ند؛ به هةان هام اعرم بهره میا ت اش ت صافات و تص يرساشم هندگان آثسفا ش

 هام مر انه    اين  و ه سايه افكند. هام شنانه بر پاكره لال حاالت و ويژگی
 
 . نتیاله  6

هام غالب بر سبک ا بی باشگشت براسا  نظرية    اين پژوهزت با ترسام گفنةان
شعم نگا ندگان ت که بهنگا م   با م گفنةان ماشل ف ک  و نسبت آن با نقاای پاكر
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گفنةانی و سااسی آن عصر است ت  ک ااده اد هام بانکنزها و برهممیص ل کنز
تا اش طريق پا ند  و ح ش  گفنةانی شبانی و تص يرم و تیلال مناسبات ماان اين  وت 

وهز ام ن  به باشخ انی بخشی اش هنر نقاای  و   قاجا  گش  ه ا  . ننايج پژ يچه 
ا  ت تكرا   هد    گفنةان باشگشت ا بی که هةان گفنةان سننی میس   مینشان می

سبک  ت  ک و فهم خا ج اده  اعر سبک هندم اش  ايرهايی هةچ ن احكا  و گاا ه
الگ م شبان و اعر  ا بايد  ت وهندم اش نظر کا بر  شبان فا سی سست و ضعاف است

گارم منجر به باشگشت به سنت و اكل تباشجست    آثا  سخن  ان با گ و کهن
عن ان حامی ااه و   با شت بهبندم گفنةانی تا يخ اد و اش س م  يگر فنیعلیص  ت

ساشم  هنده به گفنةان قد تت با برجسنههام اكلا باات و هنرها و يكی اش گاا ه
.    بندم گفنةانی سااست  ا تباان کر واژهت ص  تاخصات ااه و تبديل آن به کلاد
 هی که گفنةان ا بی باشگشت چگ نه منجر به اكلپاسخ به مسئلة اصلی پژوهز 

ويژه    تصاوير ااهانه و اثرگذا م هنجا هام تص يرم مكنب پاكرنگا م   با م به
اده    نقاای اواخر سد   واش هم و اوايل سد  ها  ا به سنت تثباتبر آن اد و آن

اين  و ه اعر و ت صافات اعرم هةچنان  ساا هم قةرم بدل کر ت بايد گفت   
هام گفنةانی غالب    عن ان منبع الها ت م    ت جه نقااان ب  ند؛ اش اين  و ص  تبه

بدل  سبک ا بی باشگشتت يعنی ص  ت تا يخ و ص  ت سااست که به گفنةان قد ت
نقاای  نةايز گذاانند که    تا يخهام نقاای تص يرم اش ااه بهاده ب  ندت    پر ه
تر و هالة تقدسز سابقه ب  . به اين  لال که تصاوير ااه غارواقعیايرانی ت اسالمی بی

تر گر يد. به باان  يگرت امتر اد. هةچنان پاكر  ااه غارملة   و اسنعا هناا با گ
ادت ام    ااعا  ت صاف میهام آ مانی و اسط  هااه قاجا  با ويژگیهرقد  فنیعلی

ااه گر يد. اش س م  يگر با باشنةايی فنیعلیتر میا فراواقعی و نةا يناو نا اةايل
عن ان يک اباا  تبلاغاتی مهم     اسنام قاجا     هائت ااهان باسنانیت تص ير به

ط   کلی اهداف اعنبا بخشی به سلطنت ااهت نةايز ا کت و جالل   با  قاجا  و به
ها و ا هام تص يرم اين  و هت غلبة حالت. يكی  يگر اش هنج ااتااهانه گا  برمی

سبب حض   پر نگ هام مر انه است که اين م ض ع بههام شنانه    پاكرهظرافت
م ض عات غنايی و فضام عااقانة حاکم بر اعر  و   باشگشت ب  . هةچنان اعرام 
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هام چها   تا هشنم قةرم به ت صاف هام اعرم سده و   باشگشت با تبعات اش سنت
 ست  ها و صفات شنانهويژگیهام معش قت میب   يا مةدوح خ  ت براسا  ايیشيب
ياشيدند که اين م ض ع باعث اد تا تص يرگران سبک پاكرنگا م   با م ناا با می

مانند و منظ   ا ائة تص يرم بیاثرپذيرم اش فضام عاطفی حاکم بر اعر اين  و ه و به
هام اعرم بهره  ت اش ت صافات و تص يرساشم هندگان آثاشيبا اش ااه و  يگر سفا ش

هام مر انه و تص يرپر اشم هام شنانه بر پاكرهببرند؛ اين امر م جب غلبة ويژگی
 اناسی مؤنت اد. براسا  جةال

 هانوش پی
1. discourse 
2. Paul Michel Foucault 
3. archeology 
4. discursive formation 

ت ان جاو هنر و ا باات عالی دند اعر و تص يرگرم عصر قاجا   ا نةیبساا م اش هنرپژوهان معنق. 1
گر اين  و ه ا»هام پاز است و و فاخر  انست؛  چراکه اعر باشگشت تكرا  مكر ات ااعا  سده

 ا  هام اصلی اعر آنچ ن نة نه ؛ و  ا اش تا يخ ا باات فا سی حذف کنندت چاام اش ست نةی
 تو  يگران )م  يس« من چهرمت عنصرم و امار معام باشجست هام سعدمتنات ان     ي می

ا شش  انسنن هنر .   با   سبک پاكرنگا م   با م ناا نگاهی مشابه مبنی بر کم(400: 4034
 «ام بر نقاای قاجا مقدمه» با نا ام آيدين آغداال     مقاله مثالًتص يرگرم اين  و ه وج    ا  ؛ 

کم نظار کماش هم هجرم قةرمت سنت و خاطر  نگا گرم فاخر و بیاوايل قرن  و اش»ن يسد: می
خ است تص   انسان فانی اش جنت م ع   ابدم انگاام که میوج م اگفتفرام ش اد و جست

پرسنانه  ا  که پا ااهان و هام گذ ام نفس ا تص ير کندت جام خ    ا به تثبات و تجلال لذت
نشاند که جالل و اك ه   وغان و نام ج  م می ةكو بر ا يکشاد مقدا   ا برمیشا گان بیااه

  واقع و    باطنت هةگی اش ائ ن و مناسبات جهان معاصر خ   حذف اده ب  ند. تص ير 
کنم اگر و گةان می  ]...[ کرهام اريف  ا  نبال نةیناگرام نقاای قاجا م آ شوها و آ ملیظه

هام تراشويی قرا  گارند و اش نسخه ةسال    کف هام خطی مص   اين يكصدوپنجاهتةامی نسخه
ام ابراهام مارشام صف مت    کفهجامی سلطان او نگهفتمعنبر قرن  هم هجرم قةرمت مثالً 

  .(94 ت94: 4030) « يگرت اين کفه چارگی و سنگانی خ اهد يافت

6. Ernesto Laclau  
7. Chantal Mouffe 
8. Jacques Derrida 
9. episteme 
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   ايرانت عة ماً سبک » تسبک هندم      با  عثةاناان و گ  کاناان خريدا ان بساا   ااتگرچه . 44
اةا ند و بساا م اش مننقدان و ا يبان طراش اولت عصر  واج سبک باشا م میهندم  ا ناشل و ک چه

عرفانی و  هام منعالینامند؛ شيرا    آن اش انديشههندم  ا  و   انیطاط اعر کالساک فا سی می
 :4092)فن حیت « هام با گ و معانی پراك ه و شبان فاخر اعر کالساک خبرم ناست وايت

تشباهات و  پر اشمآفرينز مضامان تاشهت خاال   اعرا و ا بام اين سبک افراط  ةچنانه(. 139
ها و بااا م جسنن اعرام باشگشت ا بی اش ی م جبات واکنز ا ا گ يپاچادگی و  ت و  اش ذهن

  نظم و نثر اين  و ه فراهم اد.
11. paternalism 

     و   اول که هاهنشاهنام  م بلندم است به نا ترين آثا  حةاسی اين  و هت مثن. يكی اش مهم42
خان صبام کااانی    قاجا  و به  ست فنیعلی ااه سن   فنیعلی هب تو  و  ايران هامجنگ

ااا ت ه ناماده و ظاهراً اين تسةاه ب اهنشاهنامهصبا خ   اين منظ مه  ا » بیر منقا   سرو ه اد.

اهز کر   اهنشاهنامه/ نامز چ  اين نامه کر   تةا ه ب .ااه قاجا  ص  ت گرفنه استفنیعلی
آماخنه به  تااههام فنیعلیاش جنگاست  واينی ط   کلی اين کنا  . به(074: 4039)صفات  «نا 

 نظر برخی اش پژوهشگرانتآماا. تا جايی که بههةراه مبالغات اغراقبهقاجا   ةتا يخ سلسل
مارشا ناست ااه و فرشندش عبا فنیعلی  بسنه   با سر یةچاام جا يک مدي»صبا  ةناماهاهنش

  . (02: 4032 پ  ت)آ ين «ل مثن م  ا ه استمفصّ ةنامو   واقع قصاده جام خ    ا به يک سنايز

سااسی و تبلاغاتی  تکا بر م ةتنها جنبنهقاجا  ااه هام فنیعلیچهرهتک   ن ش هم ماال م   سد. 40
 عة     معرض  يد  هاهات باشا ها و  يگر مكانسلطننی    تكاه نشانيک    مقا  كه بل ااتت 
ت اسالمی نةايز فر يتت جايگاه و  ايرانی منگا گراين   حالی است که     .گرفتقرا  می

منالت اجنةاعی ااه اش اهةات چندانی برخ   ا  نب   و چهره و پاكر  پا ااه ناا با اص لی ثابتت 
يا انعكا  حاالت عاطفی مانند نخ ت و غرو     چهرهت بدون پر اشم بدون ت جه به اخصات

-گ نه و هةچنان بدون تأکاد بر جسةانات او ترسام میهام  سةیت تصنعی و  مانناکا ائة ژست

 اد. 

 منابع

 :تهران. شهره فاضی ةترجة .ا ماناژ ةهام ايرانی گنجاننگا ه .(4031)ت.  آ ام وات ا.ت 
 فرهنگسنان هنر.

با تصیاح و تیشاه و تعلاق حسن سا ات  .آتشكده (.4001)باگ لیت لطفعلیآذ  باگدت 
 تهران: امارکبار. .ناصرم

  تهران: شوا . .4ج .اش صبا تا ناةا(. 4032)پ  ت يیای آ ينت 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F13948%2F%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25AA-%25D9%25BE%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C-paternalism&ei=DKnCVISvN5fnarfugOAO&usg=AFQjCNHOwUaZVn0s_oG4mwok5tZc9x5X0Q&sig2=kNiv7nQUSFO2Xrl-chtwoA&bvm=bv.84349003,d.d2s
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 .فرهنگی صراط ةسسؤتهران: م ه.ما و مد نان(. 4071ت آا  مت  ا ي ش ) 

 . 94ت94صص. 40ش .هنرمند ةحرف «.ی قاجا مام بر نقاامقدمه» (.4030)آغداال ت آيدين ت 

 نا.بی تهران: . ااد ياسةی ةترجة .تا يخ ا باات ايران(. 4041)بروانت ا وا   ت 

. 2. شناقد«. ايدئ ل ژم سااسی و ه يت اجنةاعی    ايران(. »4030ريهت حسان )ات بش
 . 04ت40صص

تهران: . 0و  4جج. 0 .سیاناسی يا تا يخ تط   نثر فا سبک(. 4007) بها ت میةدتقیت 
 امارکبار.

میةدحسان  ةبه تصیاح و تیشا . وش  وان  تذکر(. 4000)حسان صبات میةدمظفر ت 
  اشم. ةکنابخان تهران: .شا ه آ مات کن

  شبان و ا باات فا سی    گذ گاه سنت و مد نانه.(. 4032میةد )انا ت علیت حق
 تهران: آگه. 

 تهران: پايا. .باشگشت و سبک هندم و   (. 4031) خاتةیت احةدت 

نگاهی به چرايی باشگشت ا بی (. »4033مد م )خانی و م نا علیت خاتةیت احةدت عاسی امن
 . 33ت70(. صص14)پااپی  0. شتا يخ ا باات«. اش منظر نظرية گفنةان ف ک 

. ماشل ف ک  فراس م ساخنا گرايی و هرمن تاک(. 4092ت   يف  ت ها برت و پل  ابان  )
 تهران: نشر نی.. ترجةة حسان بشاريه

هام  واش هم و ساا هم به نگا گرم ايران    سدهنگاهی  (.4010)و.  . ابانس نت  ت 
 فنر مخص ص علااحضرت  تهران: .کل   کرباسی ةترجة .4ج .ها(ام اش ن انه)گايده

 اهبان م ايران.

 تهران: امارکبار. .یانديشة ايرانشهرم    عصر اسالم (.4033وندمت تقی )ت  سنم

 الةللی الهدم.اننشا ات بان تهران: .اش گذانة ا بی ايران(. 4071)ک  ت عبدالیسان ش ينت 

هام تص ير قد ت و قد ت تص ير: نات و نناجه    نخسنان نقاای(. »4073) يبات لاال ت  . 
 .  012ت020صص .17ش .نامهايران«.  ( 4300 ت4731عصر قاجا  )

مهدم  ةترجة «.هام  واش هم و ساا همنگا گرم ايرانی: سده(. »4070 العالء )س  آو ت ابت 
 .040ت297صص  .23ش فصلنامة هنر.حسانی. 

 .کا نگ تهران:. ناهاد میةد اةارانی ةترجة .هنر   با هام ايران(. 4034) تتتتتتتتتتتتتتتتت 

  يا .. تهران: ش    و   سلطنت قاجا  ايران(.  4094)اصغر ت اةامت علی



 410           ...م تص يرم    اةايلگفنةان باشگشت ا بی و هنجا ها             07/ اةا   42سال 

ملی جةه  م اسالمی ايران به  ةمیف ظ    کنابخان ةنسخ .امهنااهنشاه تخانصبات فنیعلیت 
  .4111  اةا 

 .امارکبار تهران: .سرايی    ايرانحةاسه (.4039)اهلل صفات ذباحت 

 . تهران: هرمس. انز و قد ت(. 4090ت ضاةرانت میةد )

. 04. شنامهايران «.فنا م   با   گفنةاناش  يدگاه  يگر: گ(. »4019حةاد ) عضدانل تت 
 . 011ت010صص

 . تهران: نشر نی.گفنةان و جامعه(. 4034تتتتتت )تتت تتتتتتتت

 . تهران: يساولی.هةگامی ا باات و نقاای قاجا (. 4092ت علاةیةدم ا  کانیت ج ا  )
 سخن. تهران: .بالغت تص ير (.4031)فن حی  و معجنیت میة   

. قا ه انشنامة شبان و ا   فا سی    ابه   « سبک هندم(. »4092تتتتتتتتت )ت تتتتتتتتتتتتت
 .194ت110. تهران: فرهنگسنان شبان و ا   فا سی. صص0ج

« اناسی باشگشت قاجا م انشكد  ا باات وا ث شيبايی(. »4097ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
 . 190ت170. صص يهام هفنا    

 گ هر. وبر. ترجةة عبدالیسان ناکاناسی ماکس معهجا(. 4012ت فروندت ژولان )
 تهران: ناكان. 

 . ترجةة پرويا مرشبان. تهران: فرشان  وش. هنرهام ايران(. 4070ت فريهت  .  بلا  )و.( )
 تهران: .قاجا   نقاای و نقااان  و  (.4034)اخناا   يمو مر چكل وسكی ت پانرفل  ت ويلمت 

 اننشا ات ايل ااهس ن بغدا م.

اناخنی تیلال پا ندهام شيبايی»(. 4090فرت اصغرت ابراهام خدايا  و مريم نريةی )ت فهاةی
 «.ه.ق(4471ت4240)اعر باشگشت و نقاای ااه قاجا  پاكرنگا م   با م     و   فنیعلی 

 . 411ت404(. صص1)پاايی  2. شهام ا باات تطباقیزهپژو  وفصلنامة

مارشا میة    ةبراسا  نسخ . ي ان حكام قاآنی ااراشم. (4034) قاآنی ااراشمت مارشاحبابت 
 نگاه. تهران: .به تصیاح امار صانعی )خ انسا م( .خ انسا م

ها و عصا و جايگاه نةا ين آن    فرهنگ(. »4097ت کاويانی پ يات حةاد و اماره امارم ش ند )
 . 242ت432. صص49شا باات تطباقی. «. باو هام باسنانی

 :تهران. غالمعلی وحاد ماشند انی ةترجة .ايران ةايران و قضا (. 4034ل )تاناکرشنت جرج نات 
 .علةی و فرهنگی
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هام  واش هم و ساا هم    ايران ت مرو م بر نقاای سده(. 4010ت کريةی امامی و  يگران )
 اننشا ات  فنر مخص ص. :نتهرا ها.ام اش ن انهگايده

 تهران: .مسع   جعفرم ةترجة .   اعر فا سی تجد  ةطلاع(. 4030)کريةی حكاکت احةد ت 
 مروا يد.

با مقدمة  کنر ت فاق سبیانی. تهران: تذکر  انجةن خاقان. (. 4071خان )ت گروسیت فاضل
  وشنه.

 تهران:. وایبهرا  فره ةترجة .هنر ايران     و ان پا تی و ساسانی (.4074)گاراةنت  مان ت 
 علةی و فرهنگی.

 :تهران .حسانعلی ن ذ م ةترجة .هام گفنةانام بر نظريهمقدمه(. 4034) ايان   انلتمکت 
 فرهنگ گفنةان

يعق    ةترجة .تا يخ ا باات ايران اش آغاش تا به امروش(. 4034)م  يست جرج و  يگران ت 
 نشر گسنره. تهران: .آژند

نخعی. تصیاح حسان گنجانة  ي ان نشاط اصفهانی. (. 4007ت نشاط اصفهانیت عبدال ها  )
 تهران: مؤسسة مطب عاتی ارق.

 .اش آغاش تا نهضت مشروطه نظم و نثر پا سی    شمانة اجنةاعی:(. 4070)ن بختت ايرج ت 
  باع. تهران:

 . تهران: آگاه.غر  و بقاه: گفنةان و قد ت(. 4031ت هالت اسن ا ت )
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