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دوم عصر قاجاريان، پيرامون سه نقش مدني  (علما، 
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چكيده
مطالعه تاريخ به مدد تصاوير رويکردي نوين در تاريخ نگري است. در نيمه دوم دوران زمامداري قاجاريان، 
شرايط جامعه به گونه اي پيش رفت که امکان اقداماتي همچون مستندسازي تصويري فراهم گرديد. در اين 
دوران ساختار اجتماعي کشور متأثر از ارتباط با غرب و تفکرات نوين، دچار تطوراتي گرديد و در جهاتي عامل 
روشنگري مردم شد. ملت در پي نارضايتي  از قدرت حاکم به همراهي با علما برخاستند و نفوذ بيگانگان و رابطه 
متنفذانة ايشان با گروه خاصي از جامعه سبب رشد طبقه متموالن گرديد و جامعه زنان نيز به جهت امکان ارتباطات 
نوين، دچار دگرگوني شد. هدف مقاله بررسي تأثيراتي است که اين جريانات در مضامين ديوارنگاره هاي نيمه 
دوم حکومت قاجاريان بجاي گذارده اند و در پي معرفي اين نگاره ها به عنوان سندي تاريخي- تصويري براي 
مطالعه تاريخ دوران است. و به طرح دو سؤال مي پردازد: ١)چه نمودهايي از تأثير تحول جامعه و سيماي نوين 
آن در قالب اين ديوارنگاره ها قابل واکاوي اســت؟ ٢)تا چه حد مي توان از اين ديوارنگاره ها به عنوان اسنادي 
براي مطالعه تاريخ اين عصر نام برد؟ اين پژوهش با روش «تفسيري-تاريخي»و به صورت مطالعات ميداني و 
کتابخانه اي به جمع آوري اطالعات مي پردازد. و تعداد ٧٣ مورد کاشي نگاره و ٣٨ نمونه نقاشي ديواري را مورد 
بررسي قرار مي دهد؛ که به صورت موردي و بر اساس موضوع تحقيق، به شيوه انتخابي  گزينش گرديدند. در 
اين مقاله ١٧ نمونه از اين تصاوير ديده مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهند که تصوير مي تواند به عنوان سندي 
تکميلي در کنار مکتوبات براي مطالعه تاريخ مورد استفاده گيرد و قطعًا با اين روش درک بهتري از تاريخ حاصل 
خواهد شد، لکن اين نگاره ها به تنهايي نمي توانند بازنمايي درستي از رويدادها داشته باشند.  همچنين مشخص 
شد که شرايط اجتماعي نوين، تأثيراتي بر مضامين ديوارنگاره هاي اين عصر گذارده است و اثرات سه جريان 

موردمطالعة اين تحقيق ، در نگاره ها قابل واکاوي و در تطابق نسبي با مکتوبات تاريخي است.
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       صفحه ٨٥ تا ٩٩

و  راهنمايي  حاصل  مقاله  اين   .١
صميمانه  و  بي دريغ  مشاوره هاي 

دکتر حميدرضا انصاري است



مقدمه
به  مختص  تاريخ نگاري  هجدهم،  قرن  از  پيش  تا 
تاريخ  نگارش  گاهي  و  يادگار نويسي  تذکره نويسي، 
مفاخر بود. لکن با گذر از اين قرن، تاريخ نويسي مفهومي 
علمي و فني يافت و «يادنامه نويسي» جاي خود را به 
برآمد. مسائل  واکاوي  پي  در  و  داد  «کارنامه نويسي» 

گذشتگان  تاريخ  درباره  اطالعاتي  ما  به  تاريخ نگاري 
بازمي نماياند.۱  را  حقيقت  از  بخشي  و  مي دهد  ارائه 
گرديده اند  بيان  مکتوبات  قالب  در  تاريخ نگاره ها  اکثر 
است  ممکن  گذشته،  پيرامون  اطالعات  از  برخي  تنها  و 
تصاوير  باشند.  ارائه شده  بصري  تصاوير  به صورت 
جوهِر  و  صحنه ها  بازخواني  براي  مبنايي  مي توانند 
امکان  که  تاريخي    تورِق  به طورقطع،  و  باشند  رويدادها 
دسترسي به اسناد تصويري آن باشد، بسيار دقيق تر از 

تاريخ خواني روايي و مکتوب است.
در عصر قاجاريان هنرهاي تصويري با اقبال خوبي مواجه 
بودند و همين اقبال موجبات ترقي در تصويرسازي را 
به وجود آورد، همچنين ورود دوربين عکاسي به ايران، 
روند مستندسازي تصويري را سرعتي دوچندان داد و از 
قالب نقاشي صرف خارج کرد. به مرور نقاشي نيز متأثر 
سند نگاري  و  پرتره سازي  قالب  در  نوين،  ارتباطات  از 
تصويري، همپاي دوربين عکاسي گام برداشت. بسياري 
از وقايع اين عصر در کالبد عکس، نقاشي و ديوار نگاره 
به ثبت تاريخ رسيده اند؛ بامطالعه و بررسي اين آثار که 
تفکرات جامعه  و  از وضعيت  بازنمايي  از آن ها  بعضي 
دوران است، مي توان به نتايج مطلوبي پيرامون وضعيت 
جامعه قاجاريان دست يافت. اين پژوهش به دنبال تطابق 
از  ايران  اجتماعي  تاريخي-  جريانات  برخي  تصويري 
بيشتر  تمرکز  -با  قاجاريان  زمامداري  دوران  اواسط 
بر عصر ناصري- تا انتهاي اين سلسله است؛ که متأثر 
پيش  از  تا  که  نقش هاي مدني اي شکل گرفتند  از تحول 
تأثيرگذاري  از مرتبت واال و  يا  اين جايگاهي نداشته و 
برخوردار نبودند. از آن جمله به بررسي: علماي مذهبي، 
رجاِل متمول و نقش زنان مي پردازد و اين موضوع را 
-در  عصر  همين  ديوارنگاره هاي  برخي  با  تطابق  در 
هدف  مي دهد.  قرار  موردبررسي  مشخص-  بسترهاي 
مقاله مطالعه مصاديقي از مضامين و جريانات مذکور در 
اين ديوارنگاره ها، و ارائه شواهدي بر مکتوبات تاريخي 
است؛  تاريخي  سندي  به عنوان  نگاره ها  همين  کمک  به 
که خود متأثر از اين جريانات نوين، دچار تطوراتي در 
مضمون و صورت گرديده اند. و در پي پاسخگويي به 
تأثير تحول  از  اين سؤاالت برمي آيد: ۱) چه نمودهايي 
جامعه و سيماي نوين آن در قالب اين ديوارنگاره ها قابل 
واکاوي است؟ ۲) تا چه حد مي توان از اين ديوارنگاره ها 
به عنوان اسنادي براي مطالعه تاريخ اين عصر نام برد؟ 
است.  بخش  دو  بر  مشتمل  تحقيق  اين  انجام  ضرورت 

به  اتکاي  با  تصويري  تاريِخ  پيرامون  مطالعه  نخست: 
ديوارنگاره ها به صورت معدود به انجام رسيده است و 
دوم: کمتر نمونه اي از اين تحقيقات به واکاوي جريانات 
اجتماعي عصر قاجاريان در قالب ديوار نگاره ها به عنوان 
سندي تاريخي پرداخته است که به اتکاي آن ها بتوان به 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داد. 

روش تحقيق
اين جستار با روش «تفسيري-تاريخي»۲ به بازشناسي 
دوم  نيمه  در  ايران  جامعه  سياسي-اجتماعي  تحوالت 
به  صورت  و  مي پردازد۳   قاجاريان  زمامداري  دوران 
اطالعات  جمع آوري  به  کتابخانه اي  و  ميداني  مطالعات 
مکتوبات  و  اسناد  مرور  با  ازاين روي  مي نمايد.  تمرکز 
به چاپ رسيده و تهيه عکس و بررسي ديوارنگاره هاي 
لحاظ  به  مي پردازد.  مطالب  گردآوري  به  عصر،  اين 
ميزان اتکاپذيري تصاوير تهيه شده، الجرم به واکاوي 
مضامين ديوارنگاره ها در قالب مکتوبات روي مي نمايد 
از  تصاوير  اين  بر  شاهدي  مقايسه،  مقام  در  بتواند  تا 
نگارش  اين  خالل  در  نمايد.  استخراج  مکتوبات  قالب 
تعداد ۷۳ مورد کاشي نگاره و ۳۸ نمونه نقاشي ديواري 
بر  و  موردي  به صورت  که  گرفتند؛  قرار  کاوش  مورد 
اساس موضوع تحقيق به شيوه انتخابي، گزينش شدند. 
در جريان اين مقاله ۱۷ نمونه از اين تصاوير به عنوان 
شده  بررسي  متون  با  تطابق  در  مطالب،  بر  مصاديقي 
براساس  استدالل  روش  مي گيرند.  قرار  استفاده  مورد 
نظام علت و معلول است؛ بر اين مبنا که عوامل اجتماعي 
رخ نموده را به عنوان علت، و شکل گيري تصاوير و تطور 

آن ها را به عنوان معلوِل امر مطالعه و تشريح مي کند.

پيشينه تحقيق
تاريخ خواني  مبحِث  پيرامون  پذيرفته  صورت   تحقيقات 
باشند،  اجتماعي-تاريخي  رويه اي  داراي  که  تصويري، 
به صورت معدود صورت پذيرفته است. بيشتر تحقيقات 
در اين حوزه متمرکز بر تأثيرپذيري هنر عصر قاجاريان 
از غرب و فن آوري هاي نوين است. لکن ذکر نمونه هايي 
همچون  ديگر  اعصار  به  قاجاريان  عصر  بر  عالوه  که 
صفويان پرداخته است، الزم و بايسته مي نمايد. در ذکر 
اين نمونه ها بايد به مقاله رويان و سامانيان (۱۳۹۵) اشاره 
کرد که با عنوان: «مطالعه اهميت و کارکرد تصويرگري 
تاريخ در عصر صفوي» در شماره هجدهم نشريه «نامه 
است.  رسيده  چاپ  به  كاربردي»  و  تجسمي  هنرهاي 
عصر  مصورات  خواني  تاريخ  پيرامون  که  نگارش  اين 
صفويان گردآوري شده است، نخست به اين نکته اشاره 
تصويري- مطالب  به  دسترسي  محدوده  که  مي نمايد 

همسايه  دول  ساير  با  مقايسه  در  عصر  اين  تاريخي 
بسيار محدود است و اين امر را عامل کم توجهي محققين 

تنها  نه  تاريخ  که  روي  اين  از    .١
پيرامون گذشته ما سخن مي گويد بلکه 
به ما باز مي نماياند که به کجا مي رويم 

(Rosenstone, 1988, 1175)

است  راهبردي  تنها  روش  اين   .2

مبين نحوه شکل گيري  که مي تواند 
روايتي باشد که درگذشته روي داده 
است(گروت و وانگ، ١٣٩٢، ١٦٧) و 
مشتمل بر مطالعه اسناد و تجزيه و 
تحليل مي باشد. پژوهش به اين روش 
سبب يافتن معني رويدادها مي گردد. 
(حيدري، ١٣٩٣، ٢٢٧-٢٢٦) چراکه به 
بيان لمينگ، پژوهش تاريخي: «فرايند 
ايجاد حقايق و اصول کلي از طريق 
دوره هاي  و  تاريخ نگاري  به  توجه 
تکامل يا تاريخي از آنچه مورد مطالعه 

است.» (عاملي، ١٣٩٢،٢٧)
٣. دليل انتخاب اين دوره زماني براي 
مطالعه پيرامون موضوع، وفور منابع 
دليل وجود  به  مرتبط است. چراکه 
آن  تصويري  و  چاپي  نسخه هاي 
دوران و همچنين دخالت خارجي در 
جمع آوري اطالعات، مطالعه پيرامون 
اين عصر به مدد اسناد مکتوب، کاري 
به مراتب کامل تر از ادوار پيشين خواهد 

(Yarshater, 2001, 190).بود
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زمينه مذکور به دوران صفويان مي داند. مقاله در روند 
ديوارنگاري و  به سه رويکرِد: تصويرگري نسخ،  خود 
تاريخ  به عنوان عرصه هاي تصويرگري  نگاره تک برگي 
از شناسايي حداقل ۲۰ نسخه  و  اشاره مي کند  صفوي 
مصور تاريخي سخن به ميان مي آورد. مقاله، عامل تمايز 
تصاوير اين عصر با ديگر اعصار را در کيفيت و کاربرد، 
و نه در کميت آن ها مي داند. مقاله ديگر با عنوان «بررسي 
جهت گيري نظام نقاشي در دوران انقالب مشروطه» که 
در شماره اول از دوره بيست و دوم «نشريه هنرهاي 
افالکي سورشجاني  نگارش  با  زيبا-هنرهاي تجسمي»، 
بررسي  به  است،  رسيده  چاپ  به   (۱۳۹۶) همکاران  و 
تأثير انقالب مشروطيت و متابعات اجتماعي آن بر هنر 
آيا  که  سؤال  اين  نمودن  مطرح  با  و  مي پردازد  دوران 
اين  هنري  تحوالت  بر  سرآغازي  مشروطيت،  انقالب 
دوران بوده است؟ مسئله را آغاز مي کند و آرمان هاي 
ايجاد فرصتي براي تطور  مشروطه خواهي را دليلي بر 
اين  تصويرگري  هنر  لکن  مي شمارد.  بر  دوران  هنر 
و  مي داند  درباري  قالب  در  يافته  مشروعيت  را  عصر 
از سه تحول آموزش، تصوير غير درباري و زنان نام 
مي برد. در مقاله «بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دوره 
قاجار)»  دوره  کاشي هاي  روي  موردي  (مطالعه  قاجار 
که در شماره چهل و يکم از نشريه «نگره»، با نگارش 
شيرازي و موسوي لر (۱۳۹۶) به چاپ رسيده است، از 
و  مي آورد  ميان  به  سخن  هنري  آثار  هويتي  اليه هاي 
اين مسئله را در عصر قاجاريان بررسي مي نمايد و به 
هويت چندگانه کاشي نگاره هاي اين دوران، متأثر از هنر 
باستان، هنر اسالمي و هنر غربي اشاره مي کند. همچنين 
انصاري و حيدري (۱۳۹۷) در مقاله«تــاملي بر تأثيرات 
بر  قاجار  ميانة عصر  در  ايران  جامعه  و  فرهنگ  تطور 
صارم  عمارت  ديوارنگاره هاي  گواه  (به  ديوارنگاري 
الدوله کرمانشاه)» که در شماره اول از دوره بيست و 
سوم نشريه«هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي»چاپ شده 
قاجاريان  ديوارنگاري عصر  تحوالت  بررسي  به  است، 
مي پردازند. اين مقاله ريشه امر را در الگوپذيري از غرب 
عمارت  ديوارنگاره هاي  از  مصداق  به عنوان  و  مي يابد 
منبعث  را  داده  رخ   تحوالت  مي برد.  نام  الدوله  صارم 
اين عصر مي داند و  اجتماعي متحول شده  از جريانات 
جايگاه هاي  تغيير  پوشاک،  تحول  همچون  تغييراتي  از 
با  ارتباط  از  متأثر  ديوارنگاري  و  هنر  تطور  اجتماعي، 

غرب سخن به ميان مي آورد.

مطالعه تاريخ دوران به روايت تصوير:
نيازمند  مطالعه  اين  که  است،  گذشته  مطالعه  تاريخ، 
 Nord, 1989,).است ويژه اي  تفاسير  و  تدابير  به 
سيري  داراي  طبيعي،  علوم  نيز  مانند  291)تاريخ 

تکامل  به  ميل  که  است  منطقي  و  منظم  انديشمندانه، 

دارد؛(زرين کوب، ۷۶،۱۳۹۴) لکن تفاوت در اين است که 
تاريخ نمي تواند به صورت مشاهده مستقيم حاصل شود 
توالي  بر  مبتني  را  که رويدادها  است  به همين جهت  و 
مدارک-دنبال  و  اسناد  واسطه ها-همچون  يمن  به  و 
از  ناقصي  تصوير  هم  واسطه ها  اين  مع األسف  مي کند. 
رويداد را ارائه مي دهند.(همان،۱۱۹) براي مطالعه تاريخ 
اين  که  گذشته هستيم  اطالعات  از  بهره گيري  به  ناچار 
اطالعات يا توسط مورخان و مکتوبات در اختيار ما قرار 
مي گيرند و يا به صورت نمودهاي بصري همچون عکس 
و نقاشي و.... در دسترس هستند. اکثر مطالعات پيرامون 
تاريخ متکي بر مکتوبات است؛ لکن در اين رابطه اسناد 
تصويري از اهميت بااليي برخوردارند، زيرا ناقل پيامي 
هستند که ممکن است نوشتار امکان انتقال آن را نداشته 
«حضور  ازاين روي   (۱۵۲  ،۱۳۹۴ باشد.(حيدرخاني، 
است  پنجره اي  به مانند  تاريخي،  تصوير در يک مطالعه 
که از آن مي توان به گذشته نگريست و تجربه اي بصري 

.(Rosenstone, 1988, 1177) «يافت
که  اندازه  همان  به  تاريخي  شواهد  معاصر،  زمان  در 
و  هست،  نيز  تصويري  مصاديق  داراي  است  مکتوب 
معرفي  وقايع  بر  شاهدي  به عنوان  خود  نمونه ها  اين 
يا  عکاس  که  آنجا   (White, 1988, 1193) مي گردند. 
اين  با هنر خود  نقاش در نقش مورخ ظاهر مي شود و 
انتقال را انجام مي دهد. چراکه اين حضور، سبب مي شود 
که عالوه بر درک روايي تاريخ، شناختي از فضاي حاکم 
کاهش  بر  عاملي  مي تواند  که  باشيم  داشته  آثار  آن  بر 
خطاي تاريخ خوان باشد و تا حدود زيادي، از قضاوت 
نمي تواند  هم  تصوير  لکن  مي کند.  جلوگيري  ناصحيح 
آيينه اي تمام نما از رويداد باشد و به طور قطع باز هم 
ماند.(همان, ۱۱۹۴)با  خواهد  مقهور  مطلب  از  جنبه هايي 
عنايت به مباني مطرح شده، گزينه هاي متمايزي همچون 
عکس، نقش برجسته، نقاشي، ديوارنگاره و.... در تطبيق 
با مکتوبات اين نگارش قابل بررسي هستند، لکن با توجه 
به قرابت مضموني ديوارنگاره هاي اين عصر با نقش هاي 
مدني مورد تحقيق و قابليت بازنمايي مطالب مطرح شده 
-به جهت تأثيرات جامعه بر تطور تصويرسازي- مقاله 

به بررسي اين نمونه مي پردازد. 
ديوارنگاره هاي مورد مطالعه در اين تحقيق از دو ايالت۱ 
و  اصفهان  واليت۲  دو  همچنين  و  فارس  و  آذربايجان 
است  باور  اين  بر  مقاله  گرديدند.  انتخاب  کرمانشاهان 
بسياري  پايتخت(تهران)،  در  قدرت  تمرکز  جهت  به  که 
ناحيه  اين  در  قاجاريان  عصر  ديوارنگاري  آثار  از 
ساختار يافته اند۳ باري در شهرهاي ديگر نيز نمونه هاي 
آن ها  به  کمتر  که  است  کاوش  قابل  منحصربه فردي 
اين  از  بهره گيري  در  مقاله  سعي  پس  پرداخته شده. 
گذاشته  تحقيق  پيرامون موضوِع  مطالعه  براي  نمونه ها 
آن  هدف  فوق الذکر  واليات  و  اياالت  انتخاب  در  شد. 

مملکت،  از  بخشي  ايالت   .۱
واليات  و  مرکزي  حکومت  با 
در  ايران  است.  جز  حاکم نشين 
ايالت  چهار  شامل  دوران  آن 
بلوچستان،  و  کرمان  آذربايجان، 
فارس و خراسان بود. (محرمي و 

مهربان، ۱۳۸۵، ۱۱)
که  کشور  از  بخشي  واليت   .۲
حاکم نشين  شهري  مرکز  داراي 
تابع  خود  و  است  آن  توابع  و 
حکومت يا يک ايالت است که ايران 
در آن دوران داراي دوازده واليت 
 ،۱۳۸۵ مهربان،  و  بود.(محرمي 

(۱۶
ابنيه  اکثر  تمرکز  جهت  به   .۳
مجلل اين دوران در طهران، به تبع 
با  مرتبط  مطالعات  از  بسياري 
موضوع، پيرامون واکاوي مسائل 
مشابه با موضوع ديوارنگاره هاي 
طهران صورت گرفته است و مقاله 
سعي بر آن دارد که با شناسايي 
نمونه هاي ارزندة ساير شهرها که 
آن ها  به  مقاالت  تدوين  در  کمتر 
نوشتار  اين  است،  شده  پرداخته 
را بر مبناي ديوارنگاره هاي آن ها 

به پيش برد. 



از  را  تأثير  بيشترين  که  شوند  برگزيده  نقاطي  که  بود 
جريانات اجتماعي آن دوران پذيرفته باشند. کرمانشاهان 
و آذربايجان به جهت موقعيت جغرافيايي و مسيرهاي 
مواصالتي خود، نقش عمده اي در تجارت ايران با عثماني 
داشتند و همچنين فارس به لطف بندر بوشهر و روابط با 
انگليسي ها و اصفهان متأثر از توان مالي بازرگانان محلي 
و همچنين پيشينه سياسي خود داراي جايگاهي متمايز 
نسبت به ساير شهرهاي ايران بودند و هريک به عنوان 
مرکزي مهم در کشور شناخته مي شدند.۱نواحي مذکور 
با وجود تمايزات منطقه اي، در مواجهه با وضعيت جديد، 
تا حدود زيادي و به طور همسان سيمايي جديد بر خود 
آفريدند و به بستري براي ايجاد ابنيه خصوصي و غير 
تبديل  واقفين  و  شاهزادگان  متموالن،  توسط  حکومتي 
شدند. توان مالي صاحبان اين ابنيه، اِمکاني براي بروز 
هنر ديوارنگاري نوين گرديد -فارغ از کاخ شاهي- و اين 
ديوارابنيه  بر  تصويرگران،نگاره هايي  گماردن  با  قشر 
اجتماعي  از جريانات  متأثر  که  آفريدند  تملکشان  مورد 

دوران،داراي تطوراتي مشهود و قابل مطالعه هستند.

جامعه  تحوالت  بر  آغازي  اجتماعي،  نوين  جريانات 
قاجار

دوران  از  پس  تا  قاجاريان،  سلسله  تأسيس  ابتداي  از 
ناصري، شاه حاکم مطلق بود و قبضه قدرت را در دست 
داشت (Keddie, 1971, 4)اعتمادالسلطنه پيرامون مطلب 
بود،  مقام ظل اهللا  حائز  ازآنجايي که  «شاه  مي دارد:  بيان 
تصميمات و فرامين او قابل چون وچرا نبود و اطاعت از 
آن ها واجب بود. بدين لحاظ در نظام سياسي قاجاريه، 
همانند سلسله هاي گذشته در ايران، شاه مرکز ثقل قدرت 
بود و کليه اختيارات و مسئوليت ها متوجه او بود و مردم 
همه بندگان شاه بودند و او ولي نعمت همه آن ها. شاه از 
مانند  وظايفي  بود.  برخوردار  مطلق  و  گسترده  قدرتي 
اعالم جنگ، عقِد صلح، اعطاي مناصب و تعيين ماليات، 
مقام  باالترين  او  بود.  او  عهدة  بر  و...  تيول  واگذاري 
قضايي کشور به شمار مي رفت.» (افشار، ۱۳۵۰، ۱۷۵-

۱۷۴) باوجود ظلم و استبداد فراوان، ناصرالدين شاه مدت 
رعايا  نارضايتي  سبب  که  ماند.۲  قدرت  سر  بر  مديدي 
شاه،  خودکامگي  و  قدرت  عليرغم  باري  بود.  گرديده 
مردم به مرور در جهت اصالحات و بهبود وضعيت خود 
برآمدند که دو دليل عمده را مي توان براي اين موضوع 
برشمرد: ۱) جامعه ايراني براي مدت ها توان قبلي خود 
را ازدست داده بود و در بسياري از موارد سير نزولي را 
طي مي کرد، درحالي که در همان زمان جوامع غربي در 
حال پيشرفت چشمگير در عصر خردگرايي و انقالبات 
صنعتي بودند. ۲) آگاهي تدريجي ايرانيان از گستردگي 
غرب و توان غيرقابل توقف و برتري نظامي و فن آورانه 
آن. اين مقايسه باعث شد که درک فاجعه عميق تر شود 

افزايش  قدرت شاه  براي محدوديت  را  تغيير  به  ميل  و 
براي  قانون  وضع  خواستار  مردم  هم  طرفي  از  دهد. 
در  عمومي  مشارکت  و  درباريان  فساد  به  دادن  پايان 
اين  مجموع  که  بودند؛  کشور  کالن  تصميم گيري هاي 
ملت  ميان  در  را  قيام  و  انقالبي  جنبش  به  ميل  عوامل 
گسترش داد (Yarshater, 2001, 192). بعالوه تحوالت 
ساختار  تحول  و  توسعه  بازرگاني،  رشد  و  اقتصادي 
 ،(Foran, 1993,142-144) جمعيت  رشد  کشاورزي، 
به  آموزش  آغاز  روشنفکران،  توسط  نوين  افکار  نشر 
سبک جديد، استبداد فزاينده حکام، بي کفايتي نظاِم حاکم 
بر  که  بودند  عواملي  ازجمله  زندگي  سنتي  ساختار  و 
نارضايتي هاي اين عصر دامن زدند (بشير، ۱۳۸۶، ۴۷)؛ 
تفکرات ضد خودکامه و  با  از طرفي هم آشنايي مردم 
اصالح طلبانه سيدجمالدين اسدآبادي و همچنين رويکرِد 
فرهنگي،  تحوالت  ايجاد  به سبب  وطني  آزادي خواهاِن 
(خاتون  بودند.  مردم  بيداري  در  مؤثر  عوامل  ديگر  از 
همسايه  کشورهاي  تحوالت  ۴۰)بعالوه،   ،۱۳۹۰ آبادي، 
که منبعث از جرياناتي مشابه ايران بود، موجب به وجود 
آمدن جنبش هايي در ميان مردم آن کشورها شده بود 
.۱۸۸۱ تا  ۱۸۶۰.م/۱۲۳۹.ش  سال هاي  حدفاصل  در  و 

و  عثماني  در  مشروطه طلب  جنبش هاي  م/۱۲۶۰.ش 
مصر براي اعطاي حق نمايندگي به مردم نيز به وقوع 
پيوست که اخبار اين تحرکات در ملل همسايه از ديگر 
عوامل بيداري مردم ايران بود. (Cole, 1992, 2)انتشار 
روزنامه۳ در ايران عاملي شد تا مردم عادي با حداقل 
ايران و جهان حتي در حد  سواد هم بتوانند از اوضاع 
از  نسبي اي  شناخت  و  آورند  بدست  اطالعاتي  محدود 
که  متوجه شوند  و  کنند  پيدا  ديگر  ملل  اجتماعي  قدرت 
از  مهم تر  بسيار  قانون  حاکميت  جامعه،  پيشرفت  براي 
 (۲۵۰  ،۱۳۹۱ (پناهي،  است.  فن آوري  و  ابزار  توسعة 
تحوالت  با  ارتباط  در  اصلي۴  جريان  سه  مع الوصف 
صورت پذيرفته در اين دوران ايران را مي توان برشمرد 
که ريشه هاي هر يک از اين جريانات در تحول نقش هاي 

مدني مورد مطالعه اين تحقيق قابل واکاوي است.

با  ملت  همراهي  و  حاکم  قدرت  از  مردم  نارضايتي 
علما

تدريجي  افول  با  شاه،  جايگاه  ناصري  دوره  اواخر  در 
شکل  وي  از  متمايز  تصوري  و  تصوير  و  شد  مواجه 
گرفت که بخشي از آن متأثر از تحول پوشش ايشان به 
سبک فرنگي بود، و ديگر از آن جايگاه اسطوره اي شاه 
 (Keddie, 1971, 4) .خبري نبود و بسيار عامي مي نمود
عدم رضايت اجتماعي و القاي فشار از جهت نيروي حاکم 
بر کشور مسببات اولين جرقه ها و زمزمه هاي تغيير را 
خوش گذراني هاي  ظلم،  اين،  بر  افزون  آورد.  فراهم 
از  شاهزادگان  و  شاه  ممانعت  و  درباريان  بي پايان 

١.  ايالت آذربايجان و واليت اصفهان 
مناسبي  توسعه  از  دوران  اين  در 
را  آن  بيشتر  که  شدند  برخوردار 
غرب  با  تجاري  مناسبات  مديون 

(foran, 1989, 36).بودند
قدرت هاي  رشد  حال  در  نفوذ    .٢
و  روسيه  به خصوص  خارجي، 
ايران به گونه اي بود که  بريتانيا در 
ايشان به طور مکرر متضمن قدرت 
قاجار در ايران براي سال هاي متمادي 
بودند. چراکه هيچ دولتي نمي توانست 
به اندازه قاجارها براي ايشان سودآور 

(Keddie, 1971, 4) .باشد
مکتوب  نشريه  ۳.نخستين 
در  اخبار»  «کاغذ  نام  با  ايران 
و  يافت  انتشار  محمدشاه  دوره 
در  باهارا»  «زاهاريرادي  نشريه 
جريده  نخستين  به عنوان  اروميه 
شهرستاني به زبان آشوري نشر 
يافت. اما نشريه «وقايع االتفاقيه» 
در  که  بود  ايران  جريده  سومين 
نخستين  براي  ناصري  عصر 
روزنامه هاي  فرم  و  شکل  با  بار 

امروزي بچاپ رسيد.
۴. جريانات مذکور مبتني بر مطالعه 
يک  و هر  تدوين گرديده  نگارنده 
داراي جريانات فرع مي باشد. لکن 
اين  که  ندارد  را  آن  داعيه  مقاله 
اجتماعي  جريانات  تمامي  مطالب 
مي دهد  پوشش  را  قاجار  دوران 
جريانات  اين  گرديده  سعي  و 
در  تحقيق،  رويکرد  با  متناسب 
مطابقت با ديوارنگاره هاي دوران 

باشد.

تأملي بر تحوالت تاريخي- تصويري 
ايران در نيمه دوم عصر قاجاريان، 
پيرامون سه نقش مدني  (علما، متمولين 
و زنان) در تطابق با ديوارنگاره هاي 

اين عصر/٨٥-  ٩٩ 



شماره۵۲  زمستان۹۸
۸۹

فصلنامة علمي نگره

ظهور و بروز افکار نوين در سطح جامعه، عاملي ديگر 
بود.(مجدالملک سينکي،  نارضايتي هاي مردم  بر تشديد 
۱۲۹۸، ۳-۲) از طرفي هم قاجارها چون قبيله بودند، نظام 
اداره کشوري شان نيز بر همين منوال بود و اداره امور 
کشور را عمومًا به دست هم خونان خود مي سپردند که 
اين سبک اداره کشور، باعث اعماِل فشاِر هرچه بيشتر 
 (Yarshater, 2001,191).بر رعايا و ظلم به ايشان بود
فارغ از قدرت شاه، سه گروه از قدرت زيادي در جامعه 
در  اجتماعي  گروه هاي  قوي ترين  و  بودند  برخوردار 
قرن نوزدهم ايران را تشکيل مي دادند. رهبران قبيله اي، 
اربابان (مالکين و زمين داران) و رهبران مذهبي (علما)، 
قابل توجهي  اولين و دومين گروه داراي همپوشاني  که 
مردم  نارضايتي  سبب  به    (Keddie, 1971, 4).بودند
در  گروه  سه  اين  نقش  به مرور  درباريان،  و  شاه  از 
با  اول  گروه  دو  که  به گونه اي  شد.  پررنگ تر  جامعه 
اعمال قدرت بر دهقانان و رعايا نوعي خودکامگي نوين 
فارغ از استبداد شاه آفريده بودند و دسته سوم نيز به 
دليل اقبال مردم به ايشان، از جايگاه وااليي در جامعه 
عهده دار  را  اجتماعي  رهبران  نقش  و  شدند  برخوردار 
شدند. (Scarce, 2007, 857) که در مجموع پنج دليل 

بر اين مسئله مي توان برشمرد:
معصوم؛  امام  غيبت  زمان  در  مسلمين  واليت  ۱.مبحث 
و  مي دانسته  غيرقانوني  را  گرا  زمان  حکام  تمام  علما، 
مشروع  هدايت  که  مي کردند  ادعا  فزاينده اي  به طور 
اراده  تحت  بايد  دوازدهم،  امام  حکومت  فرارسيدن  تا 

رهبران مذهبي باشد.
۲.موقعيت مستقل و غيرقابل دسترس رهبري شيعي در 
استان هاي عراِق عثماني، که دور از دسترس دربار ايران 

بود.
ايرانيان  اکثر  توسط  علما  رهبراِن  براي  زياد  ۳.احترام 
علماي  و  اصناف  بين  نزديک  بسيار  روابط  همچنين  و 

مذهبي.
قرن  اوايل  در  روسيه  عليه  جنگ ها  اولين  زمان  ۴.از 
نوزدهم، علماي مذهبي با عنواِن محبوِب ضد اجنبي در 

ميان مردم شناخته مي شدند.
(علماي  دربار  به  وابستگي  عدم  و  علما  مادي  ۵.منابع 
مذهبي شيعه برخالف علماي کشورهاي سني، به عنوان 
گيرنده مستقيم خمس کمتر وابسته به دربار بودند.) و 
کنترل ايشان بر امور قضايي و آموزش و پرورش، که 
 Keddie,) .در ايران قرن نوزدهم کمتر مورد مناقشه بود

 (1971, 5

گستردگي روابط مردم با جامعه روحانيون، عامل مهمي 
جامعه اي  نيز  علما  لکن  بود.  قشر  دو  اين  نزديکي  در 
به همراهي قدرت  از آن ها  نداشتند۱ و بخشي  يکپارچه 
حاکم مي پرداختند.۲ در اواخر قرن نوزدهم،بخش اعظم 
سياسي- قدرت  بودند،  مردم  با  همياري  در  که  علما 

جريانات  رهبري  در  و  نمودند  کسب  زيادي  اجتماعي 
کردند.(پناهي،  ايفا  سازنده  نقش  دوران  آن  اجتماعي 
۱۳۹۱، ۵۹ و۶۰) افزايش قدرت علما در ايران، مستقيمًا 
قاجارها  چراکه  مي شد،  مربوط  دربار  قدرت  خأل  به 
ملي  ديوان ساالري  يا  مؤثر  مرکزي  ارتش  يک  هرگز 
بر  فزاينده  ماليات  اعمال  ديگر  از طرف  نکردند.۳  ايجاد 
کشاورزان، فروش مناصب دولتي و فرمانداري و توان 
محدود دولت مرکزي در خارج از تهران-که سبب ايجاد 
فشار از سوي اربابان و مالکين بر رعايا مي شد- ازجمله 
نارضايتي  اين  آتش  بر  هيزم  که  بودند  عواملي  ديگر 
مي ريختند. در چنين شرايطي علما از مقبوليت بيشتري 
نسبت به نيروي حاکم برخوردار شدند و توانستند ارادة 
خود را بر جامعه اعمال کنند و دولت هم بدون هيچ گونه 
مداخله اي عليه رهبري علما و پيروي مردمي از ايشان 
تنها نظاره گر امر بود.(Keddie, 1969, 34) روحانيوِن 
مخالِف حاکميت، به صدور احکام سياسي و مداخله در 
از آن به شرح ذيل  کار دولت پرداختند، که نمونه هايي 

است:
 فراخواني جهاد عليه روسيه در سال ١٨٢٦.م/١٢٠٥.

 (Keddie, 1969, 34).ش
 دخالت در برکناري ميرزا حسين خان سپهساالر١٨٧٢.

(Keddie, 1971, 6) .م/١٢٥١.ش
 Keddie,) .تقاضاي لغو امتياز رويتر١٨٧٣.م/١٢٥٢ ش 

(1969, 34

بريتانيا همچون  انحصاري  امتيازات  لغو  براي  مبارزه   
 Keddie,).امتياز تنباکو ١٨٩١.م/١٢٧٠و ١٨٩٢.م/١٢٧١.ش

 (1969, 34

۱۹۰۵.م/۱۲۸۴.ش-۱۹۱۱. مشروطه  انقالب  خواست   
. (Keddie, 1971, 6)م/۱۲۹۰.ش

به  احترام  براي  دوران  اين  در  يادماني  تصويرنگاري 
و  يافت  خاصي  رواج  تاريخ  تأثيرگذار  شخصيت هاي 
عمومًا در محيط هايي همچون آرامگاه ها و تکايا صورت 
نخستين   (۴۳  ،۱۳۸۱ همکاران،  و  (فلور  مي پذيرفت. 
بر  مردم  اقبال  بنابر  شيعي،  مذهبي  علماي  تصاوير 
بيشترين  که  بست.  نقش  دوران  اين  ديوارنگاره هاي 
«تکيه  کاشي نگاره هاي  به  متعلق  آن ها  پررنگ ترين  و 
معاون الملک کرمانشاه»۴ است. مضموني که تا پيش ازاين 
در ديوارنگاري ها جايي نداشت و به جهت ارتقاي منزلت 
اجتماعي روحانيون در ميان عامه مردم و حتي بخشي 
بودند.۵  نهاده  تصوير  کالبد  بر  پاي  شاهي،  درباِر  از 
ديوارنگاره هاي  در  مذهبي  علماي  موضوع  با  تصاوير 
نگاره هاي   (۱ است.  واکاوي  قابل  بخش  دو  در  تکيه 
به علماي برجسته کشور همچون شيخ فضل اله  متعلق 
نوري، شيخ مفيد، شيخ مجلسي، ميرزاي شيرازي و... ۲) 

در  علما  از  بخشي  ۱.حرکت هاي 
برخي وقايع جنبه اي منفي داشت. 
تبريزي،  همچون سرکشي مجتهد 
آقاميرفتاح و تسليم شهر به روس ها 
و همچنين اعالم دولت خودمختار 
در اصفهان توسط سيد محمدباقر 
(کاظمي  جمله اند.  آن  از  که  شفتي 

موسوي، ۱۳۷۶، ۲۲۰ و ۲۲۱)
۲. براي نمونه، ميرزا حسن آشتياني 
در مرقومه اي، ناصرالدين شاه را 
حامي دين و اسالم مي خواند و به 
تأکيدمي ورزد.  ايشان  با  همراهي 

(کاظميان، ۱۳۹۲، ۳۱)
ايشان براي داشتن  تنها تالش   .۳
به  قدرتمند  و  منظم  ارتش  يک 
بازمي گردد  ميرزا  عباس  دوران 
که با مرگ وي، ناتمام و ابتر رها 

گرديد.
۴. تصاوير علماي موجود در تکيه 
معاون الملک تنها مختص به علماي 
از  قاجار نيست و بسياري  عصر 
پيشين  اعصار  برجسته  علماي 
مالحظه  ديوارنگاره ها  اين  در 
از  بالغ بر ۳۰ عنوان  مي گردند. و 
را در کاشي  اين گونه موضوعي 

نگاره هاي تکيه مي توان تمييز داد.
۵. هرچند علماي مذهبي در دوران 
اجتماعي  جايگاه  از  نيز  صفويان 
لکن  بودند،  برخوردار  وااليي 
اجتماعي  تأثير  نداشتن  جهت  به 
و  خود  زمان  در  تحول آفرين 
همچنين تمرکز ايشان به آموزش 
و تدريس، کمتر تصويري از آن ها 

به چشم مي خورند.



علما و فضالي محلي شهر کرمانشاه بودند. (تصوير۱) 
حالت  به  و  شده  قاب بندي  نگاره ها،  اين  فرمي  ساختار 
اين  هنرمندان  تأثيرپذيري  از  نشان  که  است  پرتره اي 
عکاسان۱  توسط  ثبت شده  پرتره هاي  نمونه  از  عصر 
است. اشخاص تصوير شده، در قامت ايستاده يا نشسته 
به صورت منفرد طرح گرديده اند. بيشتر تصاوير داراي 
متمايز  پس زمينه اي  با  مواردي  در  و  سفيد  پس زمينه 
از  فارغ  تا  گرديد  موجب  علما  به  ترسيم شده اند.  اقبال 
تصاويري که تا پيش ازاين تماميت موضوع ديوارنگاري 
به  جديد  مضموني  بودند،  داده  اختصاص  خود  به  را 

دايره تک نگاره هاي اين عصر اضافه شود و علما به جهت 
و  قدرداني  به پاس  داشتند،  عامه  ميان  در  که  مقبوليتي 
يادگار، عمومًا در اماکن مذهبي و وقفي تصوير گرديدند. 
سندي  به عنوان  مي توان  عمومًا  را  ايشان  نگاره هاي 
تصاوير  اين  است  ممکن  هرچند  نمود.  لحاظ  تصويري 
در مقايسه با واقعيت داراي تمايزات شکلي باشند، لکن 
با بررسي حضور ايشان در کالبد کاشي نگاره ها مي توان 
به اين مطلب پي برد که همچون مکتوبات تاريخي که از 
اين  مي گويند،  مردم سخن  نزد  علما،  به رشد  رو  اقبال 

تصاوير نيز شاهدي بر صحت مطلب هستند.

نمونه  از  بسياري  بررسي  در   .١
پرتره هاي عکاسي اين عصر مي توان 
امر قاب بندي و  شباهت تکنيکي در 

سبک هاي فردي را مشاهده کرد.

تصوير ۱. پرتره نگاري بر کاشي از علماي مذهبي، موقعيت: تکيه معاون الملک کرمانشاه. از باال راست:مرحوم مجلسي، مرحوم 
ميرزاي شيرازي، مرحوم شيخ فضل اله، شيخ مفيد، مرحوم آقا شيخ طه،مأخذ: نگارنده.

تأملي بر تحوالت تاريخي- تصويري 
ايران در نيمه دوم عصر قاجاريان، 
پيرامون سه نقش مدني  (علما، متمولين 
و زنان) در تطابق با ديوارنگاره هاي 

اين عصر/٨٥-  ٩٩ 



شماره۵۲  زمستان۹۸
۹۱

فصلنامة علمي نگره

تأثيرات نفوذ بيگانه و تمول وابستگان به ايشان
اروپا  با  ارتباط  جهت  به  ناصري،  دوران  از  گذار  در 
تحوالت عديده اي در ايران رخ داد و برخي فن آوري ها 
بر  عالوه  که  شد  وارد  کشور  به  ارتباط  اين  سبب  به 
جنبه مثبت آن، در بسياري موارد داراي بار استعماري 
بود.(Scarce, 2007, 859) از طرفي هم پس از جنگ هاي 
ايران و روس، کنترل اقتصادي کشور به طور فزاينده اي 
امتيازات  متعاقبًا  که  گرفت  قرار  روس ها  اختيار  در 
آورد. ارمغان  به  آن ها  براي  را  بيشتري  سياسي 

(Keddie, 1971, 8) با حضور اروپاييان، تغييرات زيادي 

در حيطه کشاورزي رخ داد. تا جايي که روس و انگليس 
با ديکته کردن محصول موردنياز کارخانجات صنعتي 
نياز  ترياک-  پنبه و  ايران -مانند  خود براي کاشت در 
خود را با دادن بذر مرغوب به کشاورز و خريد محصول 
بدون  اين پروسه  تأمين مي کردند.  قيمت،  به حداقل  آن 
و  بود  موردنياز  غله  تأمين  براي  کشور  نياز  به  توجه 
غذايي  مايحتاج  تأمين  در  را  فراواني  مشکالت  به مرور 
مردم به وجود آورد.(McDaniel, 1971, 42&43) در 
اين ميان عالوه بر دربار، کساني سود مي بردند که در 
ارتباط مستقيم با تجار بيگانه بودند و به سبب خدمت  
به ايشان، به اموال درخوري دست مي يافتند. قشر نوين 
با  سياسي  ارتباط  يا  تجارت  جهت  به  اکثرًا  که  متمول 
دست يافته  زيادي  ثروت  و  مال  به  اروپاييان  و  دربار 
بودند، با اتکا به توان مالي خود به خريد زمين، امالک و 
ايجاد تجمالت در زندگي پرداختند؛ تا جايي که وضعيت 
معيشت برخي از ايشان طعنه به درباريان و شاهزادگان 
مي زد.طبقه بندي جامعه در اين دوران مشتمل بر يک هرم 
است که شاه در رأس آن قرار داشت و ديگر اقشار، در 
دو مرتبت جامِع متمول و فقير قابل دسته بندي هستند. 
متموالن  مرتبه   (۴۳-۴۴  ،۱۳۸۷ عزيزي،  بنو  و  (اشرف 

قبايل،  دولتي، روساي  کارگزاران  درباريان،  از  متشکل 
و  دهقانان  و  بود.  تجار  و  زمين داران  مذهبي،  علماي 

پيشه وران و کارگران در قعر اين هرم جاي داشتند. 
قاجاريان، مطمئن ترين دستمايه سرمايه داران  در زمان 
زمين داري بود، و ايشان اکثر نقدينگي خود را به زمين 
تبديل مي کردند. اين امر سبب تحوالتي پيرامون مسئله 
پاولوويچ،  راستا  اين  در  شد.  کشور  در  زمين  مالکيت 
اشاره دارد که: «مالکيت زمين به طور فزاينده اي از دست 
و  علما  بازرگانان،  دست  به  قدرت  صاحبان  و  دربار 
(Pavlovitch, 1910,618) «صاحب منصبان منتقل شد

نظامي شبه بورژوازي  به وجود آمدن  اين روال سبب 
طبقه  در  ديگر  اصلي  (Keddie, 1971, 5)عنصر  شد. 
کشاورزان  توليدات  بر  که  بودند  تجار شهري  مالکين، 
قيمت  اقِل  با  را  محصول  و  مي کردند  سرمايه گذاري 
عمدتًا  و  اروپاييان  اختيار  در  و  مي کردند  خريداري 
قابل مالحظه اي  روس ها مي گذاشتند و در عوض سود 
ازجمله  جديد،  مالکين  ازاين روي  مي کردند.  دريافت 
و  سياسي  قدرت  به  قبايل  سران  و  اربابان  تاجران، 
که  همان طور  بودند.  دست يافته  متناسبي  اقتصادي 
المبرت مي گويد: «در طول دوره قاجار، طبقة مالک [….] 
 Foran,)«بودند پادشاهي  نظام  رجاِل  قدرتمندترين  از 

.(1989, 29

تحوالت صورت پذيرفته در مضامين هنري اين دوران با 
اضافه شدن تصاوير سياسيون، تجار، خوانين و حکام 
و  (فلور  يافت.  ادامه  پرتره ها  و  ديوارنگاره  نقاشي ،  به 
ملي  رجال  و  تجار  ۲۹) شاهزادگان۱،   ،۱۳۸۱ همکاران، 
داشتند،  خود  جايگاه  تقويت  در  سعي  که  نيز  محلي  و 
دريافته  را  مطلب  اين  به خوبي  اربابان خويش،  همچون 
بودند که به کمک هنر مي توانند اين راه سخت را تا ميزان 
زيادي سهل نمايند. ازاين روي، ايشان نيز در مناطق تحت 

اندروني خانه اي  شاهزاده و توپ، 
سيف،  (مأخذ:  اصفهان  در 

(۱۳۵،۱۳۷۹

کاشي  به  منصوب  عکاسي،  حال  در  شاهزاده 
(مأخذ:  شيراز  قديمي  خانه هاي  نگاره هاي  

سيف، ۱۹۷،۱۳۹۲)

شاهزاده در حال عيش، کاشي نگاره 
(مأخذ:  شيراز  در  قديمي  خانه  از 

همان، ۲۳۵)

جدول۱. ديوارنگاه هايي از رجال و شاهزادگان قاجاري (مأخذ: نگارنده)

١. ارتقا جايگاه شاهزادگان و حضور 
در ساختار قدرت از زمان فتحعلي شاه 
پا گرفت و به مرور در عصر ناصري، 

افزايش يافت.



سيطره خود، همان رويه شاهان قاجار را پيش گرفتند 
و ديوارهاي عمارت هاي اشرافي خود را به تصاوير و 
خود  به  مختص  تصويري  تا  نمودند،  منقوش  پرتره ها، 
را ثبت نمايند. (همان) باري در شکل گيري اين تصاوير، 
فن آوري هاي نوظهور همچون عکس، تمبر، کارت پستال، 
همچنين  داشتند.  فراواني  تأثير  و....  فرنگي  باسمه هاي 
با دربار  ارتباط  اين اشخاص و  به جهت جايگاه واالي 
فرنگ  ارمغان هاي  از  -متأثر  خارجي  تجار  و  سفرا  و 
هنرمنِد  از  را  خود  درخواست  شاهي-  کاخ  ساختار  و 
تصويرنگار، همسان با الگوي نوين تغيير دادند و سعي 
در اين هماني با هنر درباري داشتند. اين قشر به سبب 
بنا نمودند و  توان مالي باالي خود، عمارت هاي مجللي 
در تزيينات آن ها از هيچ هنري فروگذار نبودند و برخي 
نمونه ها حاکي از آن است که اين عمارت ها کم از دربار 
شاهي نداشتند. در بررسي بسياري از اين نمونه ها که 
آورده  مطلب  گواه  به عنوان  آن ها  از  برخي  در جدول۱ 
فن آوري  و  قدرت  تمول،  به  تمايل  مي توان  است،  شده 
را در ميان شاهزادگان و اعيان به خوبي مشاهده کرد. 
فرنگي  ابزارآالت  از  استفاده  و  پوشش  تغيير  با  ايشان 
يا نمايش مراسم عيش و عشرت،  همچون دوربين و... 
شکوه  اين  درآوردن  نمايش  به  در  سعي  خود  به زعم 
داشتند. به جهت مالکيت خصوصي اين ابنيه، در تصاوير 
آن ها تمايزات جالبي نسبت به هنر درباري قابل مشاهده 
است؛ که بيشتر در قالب پرتره نگاري -با ظاهر و سبک 
برخي  در  و  است  متمايز-  مو، پوشش و کاله  پيرايش 
نمونه ها بي شباهت به تجار و سفرا و نظاميان خارجي 
و  مالي  توان  دليل  به  نيستند.(جدول۲)  همسرانشان  و 
جايگاه اجتماعي، اين قشر عمومًا در ارتباط با اروپاييان 
بودند و همين ارتباطات باعث شيفتگي به رسوم، آيين 
و پوشش غربي ها در ميان اين طبقه از جامعه شد. در 
که  را مشاهده کرد  نمونه هايي  بسياري موارد مي توان 

دارد،  فرنگي  الگوي  از  تقليد  در  قاجاري سعي  شخص 
تا جايي که پيش تر ذکر شد، ناصرالدين شاه نيز پوشش 
تن  بر  را  شاهي  رداي  آن  ديگر  و  داد  تغيير  را  خود 
نداشت و در سيمايي نوين ديده مي شد. اين مطلب عالوه 
بر مکتوبات، در بسياري از ديوارنگاره ها قابل واکاوي 

است.

سير جريان متجدد و تحول جامعه زنان
حضور  درباريان،  و  شاه  اروپايي  سفرهاي  آغاز  با 
بازگشت  ايران،  در  نويسان غربي  سياحان و سفرنامه 
و  نوين  فن آوري هاي  ورود  اروپا،  از  تحصيل کردگان 
ارتباط با فرنگ، جريان متجدد ايراني به وقوع پيوست؛ 
و  ايران  در  تجددخواهي  سير  لکن   (۷۲ ,۱۳۹۱ (حجت، 
ساير کشورهاي جهان سومي بسيار متمايز با آن چيزي 
مواجهه  و  بود  دادن  رخ  حال  در  امر  باطن  در  که  بود 
با  مي توان  تنها  را  اروپايي  نوظهور  روند  با  ايشان، 
نمود. (جهانبگلو، ۹، ۱۳۸۴)  عنوان يک برخورد مطالعه 
بدين سياق تطوري که در اين جوامع رخ داد، ماحصل 
نبود و هيچ تجربه دروني اي  دگرگوني ساختار جامعه 
از مدرنيته در پس آن وجود نداشت (همان، ۱۹۶-۱۹۷) 
و اين حرکت تنها با شوق گريز از عقب ماندگي صورت 
گرفت. (موسوي حاجي و ظريفيان، ۱۳۹۳، ۱۹۶-۱۹۷) 
الجرم همين حد از تغييرات و تقليدات هم موجبات رواج 
تحوالِت  و  ساخت  فراهم  را  جامعه  در  نوين  افکاري 
نويني را رقم زد. همان گونه که پيش تر بيان شد، جمعيت 
و  سخنراني  ايراد  با  تحصيل کردگان  و  روشنفکران 
از علما مذهبي۲،  انتشار مرقومه۱ و روزنامه، و برخي 
حدودي  تا  را  خود  وضعيت  به  نسبت  مردم  آگاهي 
افزايش دادند و درصدي از جامعه را متأثر نمودند، که 
ايشان  با  رابطه  بود۳ و در  بر جامعه زنان هم  مشتمل 
نازل اجتماعي شان۴، خرافه پرستي و  به تشريح جايگاه 

 

مرد اروپايي در حال عيش، قصر سردار 
ماکويي (مأخذ: سيف،۱۴۷،۱۳۷۹)

قصر  شرقي،  آسياي  رجال  از  نمونه اي 
سردار ماکويي (مأخذ: همان، ۱۵۳)

نظامي اروپايي، اندروني خانه قديمي در 
کرمانشاه (مأخذ: نگارنده)

جدول۲. نمونه اي از ديوارنگاره هايي با سبک رجال فرنگي با پوشش ها و پيرايش متمايز، مأخذ: نگارنده.

١. نخستين مرقومه به نگارش يک زن 
پيرامون وضعيت جامعه مردساالر 
قاجار و ظلم به زنان با عنوان «معايب 
الرجال» با قلم بي بي خانم استرآبادي 
در سال ١٢٧٤.ش و در پاسخ به رساله 
«تأديب النسوان» نگاشته و چاپ شد. 

(اتحاديه، ١٣٧٧، ٢٨)
٢. در ميان علما ديني، سيد جمال الدين 
واعظ اصفهاني و حاجي ميرزا نصراهللا 
ملک المتکلمين با ايراد سخنراني هاي 
به  جديد،  مباحث  ايراد  با  و  متعدد 
حرکت نهضت بانوان کمک شاياني 

کردند.(خداداد، ١٣٨٧، ٢٣)
نو تحوالت در جامعه زنان،  ٣.موج 
با گسترش ارتباطات ايران با غرب 
در زمان ناصري شکل گرفت و در 
سطوح  و  درباري  زنان  ميان  اين 
متمول جامعه که در ارتباط نزديکي 
سريع تر  داشتند،  قرار  اروپاييان  با 
خود را تحت لواي ارمغان هاي فرنگي 
درآوردند و از صابون معطر، جوراب 
نازک، کفش پاشنه دار، لباس با طرح 
و پارچه نوين گرفته تا تقليد از آداب 
و ظاهر زنان فرنگي، به تقليد از زن 

اروپايي پرداختند.(شل، ١٣٦٨، ١٦٢)
مقهور  اجتماع  در  همواره  زنان   .٤
واقع مي شدند و به جز برخي نسوان 
خاص  مرتبت  از  الباقي  درباري، 
اجتماعي اي برخوردار نبودند و تنها 
نقش خود را همسر و کودک داري 

مي دانستند.(شل، ١٣٦٨، ٨٩)

تأملي بر تحوالت تاريخي- تصويري 
ايران در نيمه دوم عصر قاجاريان، 
پيرامون سه نقش مدني  (علما، متمولين 
و زنان) در تطابق با ديوارنگاره هاي 

اين عصر/٨٥-  ٩٩ 



شماره۵۲  زمستان۹۸
۹۳

فصلنامة علمي نگره

بي سوادي آنان پرداختند  (Bayat, 1978, 298) و زنان 
را به شناخت جايگاه خود در اجتماع سوق دادند. در اين 
انجمن هاي زنان  ميان تأسيس مدارس دخترانه، تشکيل 
و چاپ نشريات بانوان بيشترين تأثير را در بيداري اين 
قشر داشت. نخستين مجوز تأسيس مدارس دخترانه در 
ايران به زمان محمدشاه قاجار و به درخواست هيئت هاي 
خارجي و سفارت خانه ها باز مي گردد.۱ اين مدارس فارغ 
از انگيزه  هاي نخستين خود، _همچون رواج مذهبشان_ 
عاملي بر تحول تفکرات جامعه شدند. (ترابي فارساني، 
۱۳۸۷، ۹۱) پس از مشروطه امر به ايجاد مدارس نوين 
 ،۱۳۴۴ (کسروي،  يافت؛  بيشتري  رواج  دختران  براي 
در  «پرورش»  عنوان  با  دخترانه  مدرسه  اولين   (۲۶۹
چهار  از  کمتر  در  که  گرديد،  تأسيس  ۱۲۸۲.ش  سال 
مدارس  ايجاد  روند  شد.  تعطيل  متعصبان  توسط  روز 
پس از سه سال مجددًا احيا شد و از آن جمله مي توان 
به مدارس «تربيت»، «ناموس» و «حسنات» اشاره کرد. 
(رشديه، ۱۳۶۲، ۱۴۹) از طرف ديگر، انجمن هاي زنان۲ در 

ايران براي نخستين بار در پي جريانات مشروطه خواهي 
در  زنان»  «حريت  انجمن  بار  نخستين  گرفتند.  شکل 
با همکاري برخي از روشنفکران زن و  سال ۱۲۸۶.ش 
مرد تشکيل شد. (سانا ساريان، ۱۳۸۴، ۶۲) و به مرور 
۱۳۰۱.ش،  وطن»  «نسوان  همچون  ديگر  انجمن هاي 
«مخدرات وطن» ۱۲۸۹.ش و.... شکل گرفتند. باري هدف 
تمامي اين انجمن ها، فعاليت فرهنگي براي زنان نبود بلکه 
در مواردي با دعوت از سخنرانان مرد و زن پيرامون 
حقوق ناديده گرفته شده زنان و همچنين استعمار بيگانه 
ايراد خطابه مي پرداختند.  به  و مسائل مختلف سياسي 
به  بانوان  انجمن هاي  مرور  به   (۳۱۸ (سعيدي،۱۳۸۵، 
چاپ نشريه نيز اهتمام ورزيدند. اولين نشريه زنان در 
ايران به سال ۱۲۸۹.ش با عنوان «دانش» و در دفاع از 
يافت،  انتشار  ايشان  ارزش هاي  بازيابي  و  زنان  حقوق 
به سال ۱۲۹۲.ش روزنامه مصور «شکوه»۳  ادامه  در 
۱۲۹۸.ش  سال  در   (۲۳  ،۱۳۸۷ (خداداد،  گرديد.  نشر 
روزنامه «زبان زنان»۴ براي نخستين بار با رويکردي 

  

پوشش و جواهرات زن نشاني از تجمل، کاخ 
سردار ماکويي (مأخذ: سيف،۱۴۹،۱۳۷۹)

شاهزاده خانم با لباسي متموالنه و جواهرات 
(مأخذ: همان، ۱۴۵)

زن و آيينه، عمارت باغ ارم شيراز، (مأخذ: 
سيف،۲۳۶،۱۳۹۲)

جدول۳. زن قاجاري در پوشش تجمل گرا، مأخذ: نگارنده.

زن با پوشش متمايِز فرنگي، 
کاخ سردار ماکويي(مأخذ: 

سيف،۱۴۸،۱۳۷۹)

مراسم بزم با نوازندگي و 
رامشگري زن ، خانه قديمي در 
شيراز (مأخذ: سيف،۱۲۴،۱۳۹۲)

هم صحبتي زنان و مرد با پوشش 
فرنگي، عمارت صارم الدوله در 

کرمانشاه (مأخذ: نگارنده)

جدول۴. زن در تجدد به سبک فرنگي، مأخذ: نگارنده.

دخترانه  مدارس  تأسيس  مجوز   .١
براي سفراي خارجي، مشروط بر آن 
بود که هيچ مسلماني اجازه تحصيل 
در مدارس آن ها را نداشته باشد و 
اين رويه ادامه داشت، تا دوره ناصري 
که با درخواست وزيرمختار آمريکا  
اجازه حضور دختران در اين مدارس 
صادر شد. فعاليت مدارس خارجي 
براي دختران در ايران تا سال ١٢٨١.

فارساني،  (ترابي  داشت.  ادامه  ش 
(١٣٨٧، ٩٠

٢. تشکيل اين انجمن ها تنها مختص 
تهران نبود. براي مثال کميته نسواِن 
تبريز در جريان محاصره اين شهر به 
سال ١٩٠٧.م / ١٢٨٧.ش نقش بسزايي 
در انتشار اخبار حادثه ايفا کردند و 
ملکه  به  تلگراف  ارسال  با  همچنين 
انگلستان و پروس براي بهبود شرايط 

گام برداشتند. (سعيدي، ١٣٨٥، ٣٢٠)
٣. تاريخ روزنامه شکوفه به دو بخش 
تقسيم مي گردد. بخش اول: از نخستين 
شماره تا دهمين آن، که به حقوق زنان 
و توسعه فعاليت هاي فرهنگي بانوان 
از شماره  که  دوم:  مرحله  پرداخت. 
دهم تا پايان انتشار روزنامه نيز ادامه 
داشت، رويکردي سياسي بود که به 
استقالل ملي و لزوم مبارزه بانفوذ 
بيگانگان مي پرداخت. (خداداد، ١٣٨٧، 

(٢٤
٤. اين نشريه حتي به مسئله حجاب 
عکس   با  که  کرد  ورود  نيز  زنان 
و  جامعه  طرف  از  تندي  العمل هاي 
 ،١٣٨٥ (سعيدي،  شد.  مواجه  علما 
٣٢١) و در مقاله اي تحت عنوان «زنده 
قرارداد  امضاي  به  نسبت  قلم»  باد 
انگليس توسط  با  ١٩١٩.م/١٢٩٨.ش 
وثوق الدوله واکنش نشان داد که باعث 
توقيف نشريه شد. (خداداد، ١٣٨٧، ٢٤)



١.براي نمونه حضور زنان دربار در 
جنبش توتون و تنباکو در حرم سراي 
ناصري، مشارکت در پايين آوردن 
از   ... و  شاه  مسجد  امام جمعه 
نمونه هاي حضور مؤثر زن در جامعه 
است.(کرباليي،  دوران  آن  سنتي 

(١٣٦١، ١١٣-١١٢
٢. در برخي متون، ارنست اورسل 
عنوان  نيز  فرانسوي  جهانگرد  را 
نموده اند. لکن بيان اصالت بلژيکي 
بر  اتکا  با  نوشتار  اين  در  ايشان 
تحقيق فريماه فالحي بيان مي گردد. 
جهانگرد  خيره  نگاه  باعنوان:  که 
تاريخ    ۳۶۲۴ شماره:  در  بلژيکي، 
چاپ: ١٣٩٤/۰۸/١٧روزنامه اقتصاد 

به چاپ رسيده است.
٣. واژه منشق به معني پاره و شکافته 
است که در قالب جامعه منشق به معني 

اجتماعِ چندپاره و ناراضي است.
به معني شوريده و  ٤. واژه منقلب 
متحول است که در قالب جامعه منقلب، 
مي شود  به کاربرده  اجتماعي  براي 
که دچار تحوالتي در بطن خود شده 

باشد.

کامًال سياسي به همت صديقه دولت آبادي منتشر شد 
(سعيدي، ۱۳۸۵، ۳۲۱).

پررنگ تر  را  جامعه  در  زنان  حضور  مذکور،  تحوالت 
فعاليت هاي  در  ايشان  نقش آفريني  بر  عاملي  و  کرد 
فوق،  مباني  بر  عالوه  که  سرآغاز  اين  شد.  اجتماعي 
فتاواي  و  مذهبي  اعتقادات  و  نوين  ارتباطات  بر  مبتني 
جنبش هاي  مسبب  بود۱،  گرفته  صورت  مذهبي  علماي 
-۱۱۳  ،۱۳۶۱ (کرباليي،  گرديد  زنان  جامعه  در  بعدي 

۱۱۲) و ايشان فرصت پيش آمده را بهترين موقعيت براي 
برخي  در  مردان،  با  همراهي  در  و  دانستند  ترقي خود 
جريانات اجتماعي آن دوران نقش آفريني نمودند. به نقل 
يک  در  خود  موفق  حضور  نخستين  زنان،  کدي:  نيکي 
جنبش مدني را با اعتراض به امتياز رژي نشان دادند. 
(کدي، ۱۳۵۶، ۱۲۵) اما هنوز هم حضور زن، مشارکتي 
ناشناس و جمعي بود (ترابي فارساني، ۱۳۸۸، ۱۳-۱۲)و 
حتي جايگاه زنان درباري نيز در امور سياسي کشور 

به گونه اي ناملموس و واسطه اي بود. 
از زنان و  قاجاريان، تصاوير ترسيمي  اوايل عصر  در 
مردان به لحاظ صورت و اندام داراي تمايزات خاصي 
و  (ارمغان  پوشش  در  افتراقشان،  وجه  تنها  و  نبود 
همکاران، ۲۱، ۱۳۹۴) و آرايش و بزک صورتشان ديده 
مي شود. متعاقبًا بنابر لذت جويي شاهان قاجار از ترسيم 
سيماي زنان، نگاره هايي از ايشان توسط برخي نقاشان 
و ديوارنگاران به ثبت مي رسيد. حضورزنان در از اين 
هنجارها، تا ميزان زيادي مبتني برحس جنسي به آن ها 
ارنست  نوشته هاي  در  وضوح  به  را  مطلب  اين  بود. 
که  کرد  بازخواني  مي توان  بلژيکي۲  جهانگرد  اورسل 
از تصاوير زنان عريان  نگارخانة ناصري  در توصيف 
در قاب هاي کوچک بر ديوارها سخن به ميان مي آورد. 
(فلور و همکاران، ۱۳۸۱، ۳۹) لکن به مرور حضور زن 
در تصاوير، منوط به نقش و تاثيرگذاريش و مبتني بر 
فرديتش شکل گرفت و فرديت زن در ترسيمات هنرمند 
نقاش، اولي تر از جنسيت وي گام برداشت. (سجودي و 
زن  تصوير  دوران  اين  ۱۱۲)در   ،۱۳۹۱ مرادي،  قاضي 
شده اش،  متحول  جايگاه  بنابر  و  داشت  نوين  مفهومي 
از ايشان هم تغيير کرد. به لحاظ ظاهري  تصويرنگاري 
در اين تصاوير زنان با موها و لباس و آرايش متمايز 
به چشم مي خورند که در برخي موارد بسيار نزديک به 
نمود هاي فرنگي است. حاال ديگر زن در سيمايي کنشگر 
ديده مي شود، گاهي به آيينه مي نگرد، يا از ديد دوربين 
مدرن  اشياي  را سياحت مي کند؛  دنيا  پنجره  و  عکاسي 
اکنون  زن  اين  مي کند؛  تفاخر  آن  به  و  دارد  دست  در 
براي خود نقش هايي متصور است. در مواردي سيمايي 
يا  دست  در  سيگاري  با  و  مي گيرد  خود  به  گونه  مرد 
جامي بر لب نقش مي شود، گاهي در حال نوشتن است 
و گاهي حيواني خانگي در آغوش دارد. (افضل طوسي 

تصاوير  در  نمونه  به عنوان   (۵۷۸  ،۱۳۹۲ همکاران،  و 
جدول۳ زنان با ويژگي هاي فردي متمايز تصوير شده اند 
و داراي پوشش و جواهرات مجللي هستند ولي هنوز هم 
ايشان مشخصات تصوير زن  اندام  و  صورت، دستان 
در کالبد نقاشي قاجاري را داراست. در برخي تصاوير، 
يا گاهي  زنان و مردان در حال مراوده ديده مي شوند 
بخش  هستند  رامشگري  و  موسيقي  نواختن  حال  در 
اعظمي از اين ديوارنگاره ها با مضمون پرتره هاي زنانه، 
يا سبک فرنگي با پوشش ايراني دارند و يا کامًال اروپايي 
با  با رنگ مو و آرايش و کاله متمايز تصوير شده اند. 
اکثر  که  مي گردد  مشخص  تصاوير  اين  دقيق  مطالعه 
عصر،  اين  پرتره نگاري  معمول  ساختار  همانند  آن ها 
داراي صورت هاي گرد با چشمان درشت هستند که با 
آرايش و لباس جديد پوشش داده شده اند.(جدول۴) در 
به  مستقيم  اشاره اي  هرچند  ديوارنگاره ها  اين  بررسي 
تحوالت اين عصر به عنوان موضوع نگاره پردازي ديده 
تحول  از  نشان  تغييرات  از  حجم  همين  لکن  نمي شود، 
به  آنان  به  بخشي  و شخصيت  زنان  جامعه  به  ديدگاه 

سبب تصويرسازي با مفهومي نوين است.

بحث
پيرامون جنبش هاي سياسي-مدني جامعه قاجاريان، چند 
عامل مهم قابل بررسي است که درآمدي بر شکل گيري 
جامعه اي منشق۳ بودند. نفوذ بيگانگان سبب اعمال فشار 
مقابل،  در  و  بود  شده  جامعه  ضعيف  طبقه  بر  بيشتر 
مرتبطين با ايشان از تمول خوبي برخوردار شده بودند. 
ايضًا شاه و قدرت حاکم کشور از جايگاه پيشين خود 
به  بر مردم،  اعمال ظلم و زور  با  بودند و  نموده  افول 
اين عوامل  بيشتر دامن مي زدند. مجموعه  نارضايتي ها 
مردم را مجاب کرد تا به ديگر ارکان جامعه رجوع کنند 
که با همراهي ايشان بتوانند در جهت احقاق حق پايمال 
شده خود گامي بردارند. از طرفي هم جريان متجدده در 
حال شکل گيري بود و ابعاد خاموش جامعه را به بيداري 
و تکاپو وامي داشت. اين جريانات سبب شکل گيري برخي 
اصالحات در جامعة چند پاره آن روزگار شد که تحت 
عنوان اصالحات مدني شروع به حرکت کردند و سر آخر 
اين  منجر شد.  مشروطيت  انقالب  به  مظفري  در عصر 
جامعه منقلب۴، به دنبال بازيابي نقش هاي مدني کم رنگ 
اين جامعه نوين باشد.  تا پاسخي براي  شده خود بود 
ازاين روي وابستگان به بيگانگان و دربار، طبقه متمولين 
را تشکيل دادند؛ مردم نيز راه نجات خود را در همراهي 
با علماي مذهبي و فتاوا و رهنمون هاي ايشان يافتند و 
جريان تجدد خواه عناصري خاموش چون جمعيت زنان 

را به نقش آفريني در اجتماع رهنمون ساخت.(نمودار۱)
و  واقعيت ها  از  شکلي  مي تواند  دوره اي  هر  در  هنر 
و  باشد  آن عصر  مردمان  اجتماعي  زندگي  عينيت هاي 

تأملي بر تحوالت تاريخي- تصويري 
ايران در نيمه دوم عصر قاجاريان، 
پيرامون سه نقش مدني  (علما، متمولين 
و زنان) در تطابق با ديوارنگاره هاي 

اين عصر/٨٥-  ٩٩ 
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به عنوان زباِن باز گوينده وقايع عمل کند. در جامعه نوين 
قاجاري، ساختار هنر و مضامين آن دچار تطوراتي شد 
بود.  جامعه  تحوالت  با  همگام  آن  سوي  و  سمت  که 
بازنمودهايي از اين همراهي را در بسياري از هنرهاي 
در  که  کرد  مشاهده  مي توان  دوران  اين  تصويري 
دچار  نموده،  رخ  اجتماعي  هيجانات  غليان  با  مواجهه 
برخورد  اين  از  بازنمايي  و  هستند  قبل  با  تمايزاتي 
مي گذارند.  نمايش  به  خود  مضامين  و  مباني  در  را 
دوم  نيمه  تاريخي-اجتماعي  جريانات  بررسي  در 
فرنگي سازي  ردپاي  ايران،  بر  قاجاريان  زمامداري 
الجرم  است،  مشهود  عوالم  تمام  در  تجددخواهي  و 
به  فرنگي  هنر  از  متأثر  آثار،  موضوعاِت  از  بخشي 
گرديد.۱  مختص  پرتره سازي  و  تک نگاره پردازي 
تصاويري که تا پيش ازاين در ترسيمات جايي نداشتند 
جايگاهي  چنين  مي بستند،  نقش  بستري  بر  هم  اگر  و 
را  خود  مطلوب  کمال  ديگر  نبودند.هنرمند  متصور  را 
دل فريب  ره آورد  و  نمي نمود  کاوش  خويش  سنت  در 
فرنگي معيار نگاه وي شده بود؛ که ردايي نو بر هنرش 
که  بود  نويني  موضوعات  نيازمند  پس  بود.  پوشانده 
در اين رداي نو پوشيده بگنجد؛ اما اين خرقه بر تنش 
زار مي زد. چراکه صورتش در مغايرت با سيرتش بود. 
تازه،  ره آورد  از  کافي  شناخت  نداشتن  دليل  به  باري 
تنها به صورت يک مقلد با آن برخورد مي کند و بيشتر 
الگوهاي خود را از ساختار بيگانه استنتاج مي نمايد. و 
در تالشي بي ثمر، با تأمل در مفاهيمي چون پرسپکتيو، 
سايه روشن و حجم پردازي، سعي در آفرينش جلوه اي 
ناکام  بازهم  عمل  در  که  دارد؛  خود  نقاشي  براي  نو 
مي ماند. و بسياري نمونه ها، داراي تمايزات فاحشي با 

الگوي فرنگي است. 
به  تازه  رويکردي  مي کرد  سعي  که  قاجاري  هنرمند 
بصيرت  نداشتن  جهت  به  باشد،  داشته  تصويرنگاري 
براي  امکاني  ديگر  که  آنجا  و  موضوع،  پيرامون  کافي 
دست  بازهم  ندارد،  را  وارد  تازه  الگوي  از  برداشت 
ناملموس  ترکيبي  در  و  مي شود  پيشين  دامن سنت  به 
بسياري از کارهاي دو رگه يا چند رگه و فاقد اصالت 
را ارائه مي دهد.۲ که بسياري از نگاره هاي اين عصر را 

دچار عدم تعادل و تجانس مي نمايد. 
«زاغ چو ديد آن ره و رفتار را

 وان روش و جنبش هموار را
با دلي از دور گرفتار او

رفت به شاگردي رفتار او
باز کشيد از روش خويش پاي 

وز پي او کرد به تقليد جاي
بر قدم او قدمي مي کشيد  

 وز قلم پا رقمي مي کشيد
در پيش القصه در آن مرغزار  

رفت بر اين قاعده روزي سه چار
عاقبت از خامي خود سوخته

 ره روي کبک نياموخته
کرد فرامش ره و رفتار خويش 

ماند غرامت زده از وار خويش»۳
مستثنا  مقوله  اين  از  نيز  ديوارنگار  هنرمند  مع الوصف 
نماند و خود را در ورطه اين موج نوين انداخت و پيرو 
هنر متجدد شد.ديوارنگاره ها به جهت ساختار و مضمون 
دچار تطوراتي گرديدند که متأثر از جريانات نوين جامعه 

و خواسِت سفارش دهندگان آثار بود.(نمودار۲) 

نمودار۱. نقش اصالحات مدني در سير از جامعه منشق و تأثيرپذيري هاي آن به جامعه منقلب و تأثيرگذاري هاي آن، مأخذ: نگارنده.

مدعي  اين  است  ذکر  به  الزم   .١
است،  تحقيق  رويکرد  بر  مبتني 
چراکه تصاوير با مضامين مذهبي 
شاهان  تصاوير  و  اسطوره اي  و 
که بخش اعظمي از ديوارنگاره هاي 
اين  در  مي دهند،  تشکيل  را  دوران 
دسته بندي قرار نمي گيرند و فارغ از 

موضوع پژوهش مي باشند. 
٢.در برخي تصاوير مي توان حضور 
حيوانات  يا  فرنگي  سبک  به  اشيا 
که  اين چنيني  مواردي  و  خانگي 
پيش تر در نقاشي ايراني جايي نداشت 

را مالحظه کرد. 
٣.«جامي، نورالدين عبدالرحمن، هفت 
اورنگ، تحفه االحرار، حکايت زاغي که 
چند روز در قفاي کبکي دويد و از 

رفتار خود بازمانده به وي نرسيد.»



نتيجه
روند مستند سازي تصويري در اواسط عصر قاجاريان به مدد فّناوري هاي جديدالورود به ايران همچون 
عکاسي رونق يافت. نقاشي و ديوارنگاري نيز به تأسي از الگوي نوظهور شروع به مستند نگاري تصويري با 
شيوه اي متمايز نمودند.  ازاين روي با مشاهده ديوارنگاره هاي اين عصر، تا حدودي مي توان تحول رخ داده را 
در تطابق با تاريخ نگاشته هاي همين دوران، بهتر درک نمود. ارتقا جايگاه علما، حضور اجتماعي زنان، بروز 
طبقه اجتماعي متموالن ازجمله تحوالت مورد کاوش در اين نگارش بودند. بامطالعه در تصاوير اين دوران 
به وضوح مي توان ردپاي سه جريان فوق الذکر را کاوش نمود. علما مذهبي با توجه به جايگاهشان در اجتماع، 
از طرف مردم به جهت ارج نهادن و احترام، در ديوارنگاره هاي اماکن عمومي و نيمه مذهبي اي همچون تکيه 
معاون الملک نقش گرديدند؛ با اين تمايز که در ديوارنگاره هاي پيش ازاين عصر، مضموني با عنوان تک نگاري 
از علما به چشم نمي خورد و تنها در قالب تصاويري همچون مجالس درباري و جمعي ديده مي شوند. همچنين 
زنان که حاال جايگاهي متمايز داشتند، بنابر مرتبتشان آذين بخش ديوارهاي کاخ و عمارت هاي خصوصي شده 
بودند. اين حضور متمايز از تصويرنگاري اعصار پيشين بود. در اين دوران حضور زن در تصاوير تحت 
عنوان شخصيت بخشي به مقام اوست و اگر هم هنوز نقشي با عنوان رامشگري و امثالهم براي وي متصور 
است، در مقايسه با قبل بسيار ناچيز است. زن حاال در لباسي فاخر با تزئينات و جواهرات و آرايش نوين ديده 
مي شود و تصويري متمايز از خود را نمايش مي دهد. طبقه اجتماعي اشراف نيز به سبب مال و ثروت خود، در 
ارتباط با اروپائيان بودند و در راستاي نمايش تمول خود روي به هنر آوردند که تا پيش ازاين در نزد ايشان 
محلي از اعراب نداشت و به سبب آشنايي با دنياي غرب و همچنين تقليد از دربار شاهي و نمايش قدرت خود 
به کمک هنر، مسببات شکل گيري ديوارنگاره هايي را در عمارت هاي شخصي شان فراهم نمودند که تصاويري 
از رجال و زنان فرنگي و ايراني با ساختاري متمايز در آن ها به چشم مي خورد. شاهزادگان و اشراف که 
پيش تر در اين گونه ديوارنگاره ها ديده نمي شدند؛ حال به موضوعي نوين براي ترسيم بدل شده بودند و در 
برخي موارد نيز رجال بيگانه که در ارتباط با ايشان بودند، تصويري براي ديوارهاي عمارت هاي اشراف 
مي شدند؛ لکن در اعصار قبل اگر تصويري از رجال فرنگي ديده مي شد، مبتني بر رويکردي ديپلماتيک و در 
اکثر موارد متعلق به مراسمي درباري، يا به نوعي کپي از تصاوير کارت پستالي بود و حاال به عنوان مضموني 
جديد در اين ديوارنگاره ها شناخته مي شوند. بخش دوم يافته هاي اين پژوهش نشان داد که تاريِخ تصويري 
و به طور خاص ديوارنگاره را مي توان به عنوان مدرک در مطالعه تاريخ لحاظ نمود. لکن اين نمونه ها تنها 
مي توانند به عنوان مکمل در کنار مکتوبات مورد مطالعه قرار گيرند و به جهت بررسي حال و اوضاِع فضاي 
حاکم بر آن دوران مي توان به اين نگاره ها اتکا کرد. که به طور مشخص با تغيير پوشش ها و انتخاب سبک هاي 
متمايز و استفاده از نمودهاي نوين در آن ها قابل تميز است. به طور قطع و مبتني بر نتايج اين مقاله، نگاره ها 
به تنهايي امکان انتقال تاريخ با دقت الزم را ندارند؛ چراکه بخشي از آن ها وابسته به ذوق طراح، دچار تغييراتي 
در مقايسه با اصالت موضوع شده اند. و طراح نيز متأثر از اجتماع خود، در خلق نگاره ها تأثيراتي از جامعه 

نمودار ۲. سير تحوالت جامعه و تأثيرگذاري بر ديوارنگاري، مأخذ: نگارنده.

تأملي بر تحوالت تاريخي- تصويري 
ايران در نيمه دوم عصر قاجاريان، 
پيرامون سه نقش مدني  (علما، متمولين 
و زنان) در تطابق با ديوارنگاره هاي 
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خود پذيرفته است؛ که در متن مقاله به بسياري از اين اثرات، همچون تقليد از غرب اشاره شد. 
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the trace of the three aforementioned streams. Due to their place in society and to 
be paid respect to, religious Ulama played a role in the murals of public and semi-
religious places such as the Tekyeh Moaven al-Molk, with the distinction that in 
the murals prior to this era, no monograph theme can be observed by Ulama, and 
can only be observed in the form of images such as court and collective assemblies. 
Also women, who had a distinctive status, were depicted in the decorations of 
the palace walls and private mansions. At this time, the woman,s presence in 
the pictures respects her character. The woman is now seen dressed in glittering 
dresses, jewelry and modern make-up, displaying a distinctive image of herself. 
The aristocrat social class was also associated with the Europeans because of their 
wealth, and in pursuit of showing off their wealth, they turned to art which had been 
neglected. Because of their familiarity with the Western world, as well as imitating 
the royal court and exhibiting their power through art, they gave rise to the formation 
of murals in their personal mansions, with pictures of foreign and Iranian women 
and men with distinctive structures. The princes and nobles who had never been 
seen before in such murals were now a new subject for drawing, and in some cases 
the Europeans who were associated with them were depicted on the walls of the 
nobles, mansions. In the past, if there had been an image of the Europeans, it was 
based on a diplomatic approach, and in most cases a courtship ceremony or some 
kind of copy of postcard images, however, it was now recognized as a new theme 
in these murals. The second part of the findings of the present study showed that 
visual history, and in particular murals, can be considered as evidence in the study 
of history. However, these examples can only be studied as complementary to the 
written documents, and can be relied upon to investigate the status quo of affairs 
of the time, which is distinctive by changing the coatings and selecting distinctive 
styles and using modern manifestations in them. Certainly, and based on the results 
of this article, the paintings alone are not capable of accurately expressing the 
history, as some of them have undergone changes in relation to the originality of 
the subject, depending on the painters, taste, and the painter also, influenced by 
his own community, has accepted the effects of society in creating images of the 
community. Many of these effects such as imitating the West are mentioned in the 
article.
Keywords: : Visual History, Mural Painting, Qajar Era Iran, Ulama, The Upper Class, Women,s Society

References: AflakiSooreshjani, Asghar and Sepehran, Kamran and Moridi, Mohammad Reza, 

Assessing orientation of painting system through constitutional revolution era, J Fine arts (Visual 

Arts), 22[1]; 2017: 107-122.

Afshar, Iraj (1971), Etemad Al-Saltanah Diary: Minister of Imprint at the end of Naseri Period, 

Tehran, Amirkabir.

Afzal Tousi, Effatalsadat&Selahi, Golnaz&Selahi, Ladan, Investigating tiles with Qajar women 

motifs in houses of Shiraz, 5[4], 2014, 577-594

Ameli, SeyedReza(2013), Research Methods in Cultural and Media Studies, Tehran, University 

of Tehran.

Ansari, HamidReza and Heydari, Erfan, Reflection on evolution of culture and society of Iran in 

mid-Qajar era , following the link with west (To witness the wall paintings of Sarim Al-Dawla 

mansion in Kermanshah), J Fine arts (Visual Arts), 23[1]; 2018: 17-28.

18/152    Abstract



Scientific Quarterly Journal                                           faculty of art Shahed university 

 winter  2020 - NO 52

17/153    Abstract

A Reflection on the Historical-Visual Developments of Iran in the Second Half of the 

Qajar Era, Regarding the Three Civil Roles (of Ulama, the Upper Class, and Women) 

in Conforming with the Murals of this Era
Erfan Heydari, MA in Architecture, Kish International Campus, University of Tehran, Architectural teacher at the non-profit 

school of Science and Technology, Tehran, Iran

Recieved: 2019/05/22  Accepted: 2019/11/13

Studying history through images is a new approach to historiography, because most 
of the chronicles were expressed in the form of writing, and only part of information 
about the past may be visually presented. Images can serve as a basis for reviewing 
the scenes and essence of events, and, of course, a historical study where there is 
access to the visual documents is much more accurate than a narrative and written 
study. The visual arts were welcomed in the mid-Qajar era, and the arrival of 
the camera in Iran accelerated the process of visual documentation. Painting, also 
influenced by the West, gradually took a step further in the form of portraiture and 
image documentation alongside the camera. In the meantime, the social structure 
of the country evolved, influenced by the relationship with the West and modern 
thinking, and led to the enlightenment of the people in some ways. Following 
the dissatisfaction with the ruling power, the nation arose alongside the Ulama, 
meanwhile the influence of the Europeans and their influential relationship with a 
particular group of the society led to the growth of the upper class, and the women,s 
community undergone transformations to allow for modern communications. The 
present article aims at investigating the effects of these movements on the content 
of murals in the second half of the Qajar dynasty and introducing these images as a 
historical-visual document to study the history of the era. This article investigates 
the subject by asking two questions: 1) what are some of the manifestations of 
the effect of society’s development and its modern visage on these murals? 2) To 
what extent can these murals be named as documents to study the history of this 
era? This research collects information through historical-interpretive method as 
field and desk studies, and compiles contents by collecting documents, writing, 
photographing and surveying the murals of this era. In this research, 73 tile 
paintings and 38 murals were investigated, which were selected on a case-by-case 
basis and based on a selective method regarding the research topic. This article 
presents 17 examples of these images.
Based on the results, by studying the images of this period, one can clearly explore 


