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چكيده
ظهور انديشه هاي ايرانشهري و توجه به مضامين باستاني و ملي در دوره اول مکتب قاجار موجبات نمود 
گونه اي تصويري مي شود که ريشه هاي آن در امتداد هويتي تاريخ ايران و روح مستتر در جوهر آريايي 
متون مذهبي، حماسي و اسطوره اي جستجو مي شود. انديشه ايرانشهري مکتب قاجار به  عنوان گفتماني 
حکومتي- ملي همراه با گفتمان اسالمي-شــيعي و مدرنيته، از باز يادآوري هاي تصويري مدد مي جويد 
که ريشــه در مضامين قهرماني و اسطوره اي ايران دارد. هدف از اين پژوهش مطالعه گفتماني و شمايلي 
ديوارنگاره هاي فضاي عمومي ذيل انديشــه ايرانشهري و علل بازتاب اين گفتمان در مضامين قهرماني-

ــوالهاي اصلي پژوهش ۱- بر چرايي ظهور انديشه ايرانشهري  اســطوره اي اســت.   بدين منظور، س
به عنوان انديشه اي محورين در دوره قاجار و در فضاهاي عمومي و۲- چرايي و چگونگي ظهور اين 
انديشــه در ديوارنگاره هايي با مضامين قهرماني، به  عنوان صورتي از اين گفتمان و چگونگي تغيير 
آن با از ميان رفتن اين انديشه، استوار است.  روش تحقيق به لحاظ هدف، بنيادين- نظري است و با 
مطالعات کتابخانه اي آغاز و بر محوريت انديشه ايرانشهري و تاريخ دوره قاجار با روش هاي توصيفي و 
تحليلي بنا شده است. مصاديق تصويري، ديوارنگاره هاي فضاي عمومي با محوريت شمايل هاي قهرماني، 
باألخص نقِش رستم و شاه است و چرايي استمالک از اين مضامين مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج  
نشان مي دهند ارجاعات تصويري بينامتني در نقوش ديواري، با مفاهيم اسطوره اي و بازتاب امر قهرماني در 
شخص شاه در مکان هاي عمومي، استمداد قدرت خواهي تصويري ممتدي است که در هر دوره از تاريخ 
ايران با توجه به مفهوم وحدت ملي مطرح مي شــود. در اين ميان، ديوارنگاري مکتب قاجار رسانه تبليغي 
قدرتمند جهت نمود ملي گرايي است و نقش شاه به عنوان رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت به رستم 

به عنوان کالبدي نمادين جهت بروز معناي مثالين پادشاه فرهمند و آشنا در انديشه ايراني واگذار مي شود.
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مقدمه
هر اثر هنري يا اساسًا هر نوع ابژه فرهنگي در نسبت با 
ساختار نهادي جامعه اي که در بستر آن توليد و دريافت 
مي شود،قابل فهم است. ديوارنگاري مکتب قاجار نيز به عنوان 
رسانه اي حکومتي و ملي، بازتاب انديشه و گفتمان غالب 
اين دوره است. استفاده از مضامين و ابژه هاي تصويري 
با ارجاعات مستقيم و غيرمستقيم به تاريخ باستان، بازتاب 
پارادايم ثابتي است، که در دوره هاي تصويري هنر ايران 
تطبيق مي يابد و در  با منظومه معرفتي خاص هر دوره 
عرصه هاي تبليغي جامعه ظهور مي يابد. ديوارنگاري قاجار 
سوژه هاي  توسعه گرا،  رشدي  با  فتحعلي شاه  دوره  در 
رزمي،  بزمي،  تزييني،  موضوعات  بر  را  خود  تصويري 
باستان نگاري،  مصنوع،  و  طبيعي  منظرنگاري  مذهبي، 
تاريخ نگاري، عقبه نگاري و حتي ايل نگاري بنا مي نهد؛ اما 
هدف از اين پژوهش، مطالعه قالب بصري مضاميني است 
که به جهت اعتبار سياسي و فرهنگي با ارجاعات مستقيم و 
غيرمستقيم به مفهوم ايرانشهري، شهرياري و باستان گرايي 
الگوهاي قهرماني و ملي در فضاي ديوار  پرداختند و از 
به عنوان بستري تبليغي بهره بردند. بدين منظور، پرسش هاي 
اصلي پژوهش بر چرايي ظهور انديشه ايرانشهري به عنوان 
انديشه اي محورين در دوره قاجار و در فضاهاي عمومي 
و چرايي و چگونگي ظهور اين انديشه در ديوارنگاره هايي 
با مضامين قهرماني، به  عنوان صورتي از اين گفتمان و 
استوار  انديشه،  اين  رفتن  ميان  از  با  آن  تغيير  چگونگي 
است. در اين ميان، مضامين قهرماني و باستاني با تصاوير 
شاهنامه به عنوان نمونه موردي و جامعه آماري پژوهش، 
عامل  به عنوان  فردوسي  زيرا  قرارمي گيرد؛  موردمطالعه 
بقاء و تجديدکننده وحدت ملي ايرانيان و شاهنامه به عنوان 
و  افسانه ها  بيان کننده  حماسي،  باروحيه  مکتوب  سندي 
داستان هاي ايران پيش از اسالم است و قهرمان انگاري 
محوري رستم، به عنوان پهلواني افسانه اي که دربار شاهان 
را با فرهنگ عامه پيوند مي زند، فضاي رابطي ميان محوطه 
خصوصي و اندروني کاخ از سويي و ميدان عمومي شهر 

از ديگر سو ايجاد مي کند.۱
 اما آنچه نقِش ديوارنگاره هاي دوره قاجار را برجسته تر 
مي نمايد، اقبال گسترده اين رسانه عالوه بر فضاي دربار، 
در فضاي عمومي و حتي منازل شخصي است. رويکردهاي 
ديوارنگاري، شروع  و  کتابت  از  اعم  اين دوره  تصويري 
فصلي نو در تاريخ فرهنگي و تصويري هنر ايران را نويد 
مي دهد. انديشه ايرانشهري که مبناي محورين اين پژوهش 
تصويري  مصداق  که  عمومي  فضاي  ديوارنگاره هاي  و 
آن درنظر گرفته شده است، دو گونه معرفتي و تصويري 
است که دوشادوِش هم، جهت تحقق گفتمان گسترده اين 
دوره ظهور و بروز مي يابند و منابع تصويري گسترده در 
حوزه هاي معرفتي خلق مي کنند که پيش از اين و با اين 

رويکرد مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته  است. 

روش تحقيق
با توجه به هدف، تحقيق از نوع بنيادي- نظري مي باشد و 
اطالعات اوليه پژوهش به روش کتابخانه اي گردآوري شده 
است. سپس بنا بر ماهيت و روش آن، اطالعات با روش هاي 
تاريخي، توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته 
است. به علت رويکرد تاريخي پژوهش و تاکيد بر دوره هاي 
و  فتحعلي شاه  سلطنت  باالخص  قاجار،  (دوره  خاص 
ناصرالدين شاه)، مصداق هاي تصويري و نمونه هاي آماري 
از اين دو دوره در دو بازه زماني، نيمه اول سده سيزدهم 
و نيمه دوم سده سيزدهم، انتخاب شده است؛ اما به جهت 
مقايسه تطبيقي و تحليلي و بررسي تغييرات و تحوالت اين 
دوره، جهت نمونه، از مصاديق دوره هاي پيشين و پسين 
نيز استفاده شده است. همچنين به علت موضوع پژوهشي و 
تاکيد بر ديوارنگاره هاي فضاي عمومي، سعي بر آن شد که 
مصاديق تصويري جهت تحليل از ديوارنگاره هاي فضاي 
عمومي انتخاب شود و تنها در موارد خاص از نمونه هاي 
تصويري فضاي داخلي يا کتابت، به جهت روايي موضوع و 
نشان دادن امتداد تصويري استفاده شده است. اما آنچه در 
همه تصاوير به عنوان مبناي مشترک جهت انتخاب وجود 
نقِش رستم  باألخص  ملي،  قهرماني و  دارد: شمايل هاي 
به عنوان قهرماني اسطوره اي و ملي و شاه به عنوان نمادي 
از نيروي اٌلوهي و دارنده فر کياني و چرايي استمالک از اين 

مضامين در ديوارنگاره ها است. 

پيشينه تحقيق
انديشه ايرانشهري به عنوان گونه اي انديشه ملي توسط 
محققان بسياري مورد توجه قرار گرفته است. بيشترين 
مطالعه در اين موضوع توسط سيد جواد طباطبايي در کتاب 
ديباچه اي بر نظريه انحطاط در ايران، ۱۳۸۶ و خواجه نظام 
الملک طوسي، ۱۳۹۰، حاتم قادري و تقي رستم وندي در 
مقاله «انديشه ايران شهري، مختصات و مؤلفه هاي مفهومي»، 
۱۳۸۵، فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا،سال۱۶، شماره 
۵۹، تقي رستم وندي در کتاب انديشه ايرانشهري در عصر 
اسالمي، ۱۳۸۸، اهللا يار خلعتبري و نيره دلير در مقاله «انديشه 
ايرانشهري و خواجه نظام الملک»، ۱۳۸۸، مطالعات تاريخ 
فرهنگي، سال ۱، شماره۲ ، و رضا بيگدلو در باستان گرايي 
در تاريخ معاصر ايران، ۱۳۸۰ انجام شده است. اما مطالعه 
اين انديشه در حوزه هاي گفتماني، متفاوت با حوزه هاي 
تجسمي است؛ سيامک دل زنده در تحوالت تصويري هنر 
ايران، بررسي انتقادي، ۱۳۹۴، اين رويکرد گفتماني را در 
تغيير جايگاه شاه و با رجوع به ابژه هاي «تصويري» و 
در ادامه مقاله هاي ليالديبا "تصوير" قدرت و قدرت تصوير، 
نيت و نتيجه در نخستين نقاشي هاي عصرقاجار»، ۱۳۷۸، 
است.  داده  انجام   ۶۷ شماره  هفدهم،  سال  نامه،  ايران 
عابد تقوي، در مقاله «جايگاه نقوش برجسته صخره اي 
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١.  اين مهم بدان علت صورت مي پذيرد 
انديشه  عرصه  از  «جابجايي  که 
سياسي به عرصه فرهنگ و هنر به 
بهترين شکل در شاهنامه فردوسي 
ديده مي شود؛ و آنجا که فر کياني از 
امور  تعادل  دورمي شود،  پادشاهي 
بر هم مي خورد، جنگ ها و سختي ها 
(دل زنده، سيامک  پديدار مي شوند.» 
(١٣٩٤)، تحوالت تصويري هنر ايران، 
ص  نظر،  تهران،  انتقادي،  بررسي 
٥٣.) همچنين، اهميت متن شاهنامه به 
جهت اعتباربخشي سياسي و پيوند 
قدرت حاکم در  و  عامه  ميان طبقه 
پژوهش هاي بي شماري مورد توجه 
قرارگرفته است. حسين منصوريان در 
مقاله ((هويت ملي و نوزايي فرهنگي)) 
بر مولفه هاي هويتي و ملي در متن 
شاهنامه تاکيد مي کند و «تمامي مولفه 
هاي چهارگانه هويت ملي، اعم از دين، 
زبان، تاريخ و اساطيرِ مورد توجه در 
شاهنامه را برخواسته از دو منشاء 
سياسي و فرهنگي مي داند[...] و معتقد 
است تمرکز اصلي فردوسي بر وجه 
فرهنگي هويت ملي به جهت تاثيرگذاري 
در انسجام ملي و نوزايي فرهنگي در 
عصر غربت و سلطه بيگانگان، است.» 
منصوريان سرخگريه، حسين،(١٣٨٨) 
هويت ملي و نوزايي، فصلنامه مطالعات 

ملي، شماره ٣٨، ص ٧٥-١٠٠



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۲۷

فصلنامة علمي نگره

عهدقاجار در بازيابي هويت ملي ايران»، ۱۳۹۳، فصلنامه 
مطالعات ملي، سال ۱۵، شماره ۶۰ به بازيابي هويت ايراني 
در سنگ نگاره هاي باستاني دوره قاجار پرداخته است و 
مقاله  در  لر  السادات موسوي  اشرف  و  ماه منيرشيرازي 
(مطالعة  قاجار  دورة  هنر  در  هويتي  اليه هاي  «بازيابي 
موردي روي کاشيهاي دورة قاجار)»، ١٣٩٦، نگره، شماره 
٤١، صفحات ١٦-٢٩ چهار اليه هويتي، شامل ايراِن باستان، 
ايراني _اسالمي، فرنگي مآبي و اسالمي را در هنر دورة 
قاجار قابل بازيابي و علل باستان گرايي آن را، برخورد ايران 
با غرب و بازگشت به پيشينه هاي تاريخي چون هخامنشيان 
و ساسانيان دانسته و به نمودهايديگر تصويري آن در 
است. نموده  اشاره  کتاب ها  و  پارچه ها  قالي ها،  ظروف، 

همچنين، ديوارنگاره هاي دوره قاجار توسط پژوهشگراني 
چون ويلم فلور، در کتاب نقاشي ديواري در دوره قاجار، 
۱۳۹۴ ، يعقوب آژند در مقاله «ديوارنگاري در دوره قاجار»، 
۱۳۸۵، هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، شماره ۲۵ و کتاب 
نگارگري ايران (پژوهشي در تاريخ «نقاشي و نگارگري» 
ايران)، ۱۳۹۲، هادي سيف در کتاب «نقاشي روي کاشي»، 
۱۳۷۶ ، محمدرضا رياضي در کتاب «کاشي کاري قاجار»، 

قاجار  دوره  مقاله «حجم پردازي  در  و حسيني راد   ۱۳۹۵
همايوني»، ۱۳۹۱،  مجسمه  تا  باستاني  نگاري  از صخره 
هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، دوره ۱۷، شماره۳ مورد 
مطالعه قرار گرفته است؛ اما رويکرد تصويري مشابه با اين 
پژوهش جز در مقاله حسيني راد، در ديگر منابع که بيشتر به 
صورت تصويري و تاريخي به نقاشي ها و ديوارنگاره هاي 
اين دوره پرداخته اند، وجود ندارد. در اين پژوهش سعي 
بر آن است، تصوير و متن، هم جهت با يکديگر، علل ظهور 
مضامين  در  آن  بازتاب  چگونگي  و  ايرانشهري  انديشه 
قهرماني ديوارنگاره ها را مورد مطالعه و تحقيق قرار دهد. 

انديشه  ايرانشهري در عصر قاجار
بازتاب تاريخ پرفراز و فرود ايران در نوشته هاي مورخان، 
نشان از کشوري دارد که در هر دوره از تاريخ خود آماج 
برخورد استثمارگونة نيروهاي بيگانه قرار گرفته است. از 
حمله اسکندر تا ترکان و مغوالن و تيمور و پس از آن حمله 
اعراب و عثمانيان و در تاريخ معاصر با نيروهاي روس 
و انگليس، آنچه در خاطر ايرانيان و باألخص تأکيد تاريخ 
نويسان مانده محدوده جغرافيايي است، چند فرهنگي، اما با 
يک مليت ايراني. در تمامي اين حمالت، انديشه ايراني پس از 
ثبوت، سعي در درون سازي فرهنگ استعماري با انديشه 
ايراني دارد و آن را درون فرهنگ خود به سمت برتري 
سوق داده است. نکته اي که در اين ميان از آن سخن به ميان 
مي آيد، ريشه هاي اين فرهنگ و به نوعي ديگر علل تداوم 
انديشه ايراني است که متفکران اين حوزه از آن به عنوان 
انديشه ايرانشهري۱ ياد مي کنند. چرايي ظهور اين انديشه در 
بزنگاه تاريخ معاصر دويست ساله اخير و باألخص حکومت 
قاجار، مبناي انديشة متفکران بسياري بوده است. بنابر منابع 
موردمطالعه و آراء متفکراني که به علل ظهور اين انديشه که 
به نوعي گفتمان در سده هاي اخير تاريخ ايران مبدل گشته 
است، انديشه ايرانشهري ريشه در حافظه تاريخي ايرانيان 
و انديشه ايران باستان و اعتقاد به نيروي خير و شر در 
جهان باستان و نياز به برقرارکننده نظم در جهان زيرين 
توسط شخص پادشاه به عنوان دارنده فره کياني که نيرو و 

الوهيت خود را از اهورامزدا مي گيرد، دارد.۲
تقي  و  قادري  طباطبايي، حاتم  تحقيقات سيد جواد  بنابر 
متون  محصول  گفتمان  اين  فرهنگي  تداوم  وندي  رستم 
و  يشت ها  در  ازجمله  اسطوره اي،  و  حماسي  مذهبي، 
شاهنامه فردوسي است که مثال هاي متعددي از رابطه فره 
ايزدي و شاه آرماني ذکر شده است. طباطبايي معتقد است: 
آن  وظيفه  که  مي کرد  عمل  نهادي  به عنوان  «شاهنشاهي 
ايجاد وحدتي پايدار ميان اقوام گوناگون بود.[...] پادشاه در 
انديشه ايرانشهري، رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت 
به شمار مي آمد.»۱  حاتم قادري و تقي رستم وندي هندسه 
انديشه ايرانشهري را برگرفته از سه جزء نظام اعتقادي، 
اخالقي  و  اعتقادي  نظام  و  مي دانند  سياسي  و  اخالقي 

١.  ايرانشهر که در زبان پهلوي ارانشتر 
خوانده مي شود در عصر ساسانيان به 
کشور ايران اطالق مي شد. نزديک ترين 
ايران  واژه  با  که  ايرانشهر  به  واژه 
در  که  است   Ariya است  هم ريشه 
به جامانده  سنگ نوشته هخامنشيان 
است. ايرانشهر نام رسمي محدوده 
ايران  حکومت  قلمرو  و  جغرافيايي 
عصر ساساني بود که در مقايسه با 
کاربرد  اصطالحات  و  واژه ها  ساير 
بيشتري يافته بود و حتي پس از ورود 
اسالم به ايران، تداول خود را از دست 
يادشده  مفهوم  به  اشاره  در  و  نداد 
سياسي  انديشه  شد.  گرفته  کار  به 
است  تازه تري  اصطالح  ايرانشهري 
که امروزه براي ياد کردن از مجموعه 
انديشه هاي ايرانيان شامل آراء و عقايد 
اسطوره اي، ديني و ملي در عرصه هاي 
شناسي،   هستي   شناسي،  شناخت  
انسان شناسي، غايت و فرجام شناسي، 
جامعه شناسي و... به کاربرده مي شود. 
انديشه   ،(١٣٨٨) تقي،  وندي،  رستم 
ايرانشهري در عصر اسالمي، تهران، 

اميرکبير.ص ١٩-٢٤
برجهان  اهورامزدا  که  ٢.«همان گونه 
سلسله   در  مي بخشد،  نظم  قدسي 
مراتب پايين تر نيز يک قدرت متمرکز 
برقرار  را  امنيت  و  نظم  زمين  بر 
نيره  اللهيار،  خلعتبري،  مي کند.» 
و  ايرانشهري  انديشه  دلير،(١٣٨٨) 
خواجه نظام الملک، مطالعات تاريخ 
فرهنگي، شماره ٢، زمستان ١٣٨٨، 

صفحات ١-٣٤. ص ٢٩. 

تصوير ١. جنگ ميان زنديان و قاجاريان، شاهنشاهنامه صبا، 
مأخذ:  آژند،  لندن.  ايندياآفيس،  کتابخانه  هجري،  تهران، ١٢٢٥ 

يعقوب،١٣٩٢.



سياست  و  دين  پيوند  به  که  سياسي،  نظام  آبشخور  را 
ايراني پديد مي آورد.  انديشه  بنياني دائم در  مي انجامد و 
آن ها با رجوع به منابع کهن ايراني چون سنگ نوشته هاي 
هخامنشي و ساساني، متون اوستا (گاثاها و يشت هاي 
کهن)، منابع يوناني و هندي، کتب ادبي، سياسي، اعتقادي، 
اخالقي، تاريخي و تاريخ مزدايي، روايت هاي پهلوي و منابع 
اندرزنامه هاي اخالقي و متون  از اسالم چون  متون پس 
ادبي به منابع انديشه ايرانشهري مي پردازند. در انتها به 
اين نتيجه مي رسند که دين و سياست به عنوان دو بازوي 
هدايت کشور، ريشه در نهادهاي تمدني مادها، هخامنشيان، 
کارآمد  الگويي  با ساخت  و  دارد  و ساسانيان  اشکانيان 
از شهرياري در مواجهه با تحوالت تاريخي همانند ورود 
اعراب به ايران، به بقاء خود ادامه داده و حتي به الگويي 

مسلط تبديل مي شود.۲
دل زنده در کتاب تحوالت تصويري هنر ايران با رجوع به 
را در  ايرانشهري  انديشه  نظريات طباطبايي زمان ظهور 
يکپارچگي  بزنگاه هايي مي داند که  گفتمان سياسي  سطح 
فرهنگي يا سرزميني ايران به شکلي مورد تهديد باشد و 
مصداق هاي تاريخي آن را عصر هلني پس از هجوم اسکندر، 
سال هاي مياني سلسله اشکاني، آغاز شاهنشاهي ساساني، 
سده هاي نخست پس از اسالم، دوران حاکميت ايلخانان؛ 
و پس  ازآن آغاز عصر صفوي، آغاز سلسله قاجار، مقطع 
انقالب مشروطه و آغاز عصر پهلوي مي داند. اما ظهور آن 
را بسته به اقتضائات تاريخي و فرهنگي خاص خود و آن 
را بسته به هويت ملي و هويت عامل تهديدکننده خارجي 
محققاني   (۱۳۳-۱۳۲  :۱۳۹۴ (دل زنده،  مي داند.  متفاوت 
چون مهرداد مشايخي ملي گرايي را که به نظر همان انديشه 
ايرانشهري است، محصول حافظه تاريخي متکي بر نگرش 
منفي و ترس نسبت به خارجيان مي داند و محقق شدن 
شيعي،  مذهب  ترويج  و  مذهبي صفويان  اتحاد  با  را  آن 
گسترش ايدئولوژي هاي مدرن چون ليبرال، سوسياليسم و 
ملي گرايانه در دوره دوم قاجار و عقبه آن در دوره هاي 
هجوم يونانيان، اعراب، ترکان و مغوالن مي داند و آن ها را 
در شکل گيري حافظه جمعي ظنين، مي داند.۳ اين انديشه در 
نظر رضا بيگدلو در کتاب باستان گرايي در تاريخ معاصر 
ايران، بيشترين نمود خود را در روبرويي با عامل خارجي 
بازمي يابد.۴ او همچنين به مفهوم اين انديشه در نزد ريچارد 
کاتم که از آن با عنوان ناسيوناليسم ياد مي کند، مي پردازد 
و معتقد است کاتم مفهوم آن را به واقعيتي قديمي نسبت 
مي دهد.۵  کاتم در پي اثبات اين است که باورهاي ملي تا چه 
اندازه شانه به شانه باورهاي مذهبي در ايجاد جنبش ها مؤثر 

بوده اند. (بيگدلو، ۱۳۸۰: ۳۲-۱۴)
اما آنچه از مجموع نظرات در مورد انديشه ايرانشهري در 
تاريخ ايران و دوره هاي ظهور آن برمي آيد، توجه به چند 
اصل ممتد را در بازنمايي اين انديشه ضروري مي نمايد که 
از آن جمله مي توان به هويت گرايي باألخص هويت گرايي 

آريايي، شاهنامه گرايي۶، باستان گرايي، شاه آرماني داراي 
فره کياني، وحدت گرايي ديني و سياسي يا به تعبيري همان 
وحدت ملي و شهرياري اشاره نمود. بنابر موارد ذکرشده 
و منابع موردمطالعه مي توان چنين استنباط نمود که اين 
انديشه به عنوان گفتماني مطرح در دوره فتحعلي شاه، ظهور 
نمي يابد، بلکه امتدادي از پارادايم ثابتي است که در دوره هاي 
تاريخي ايران به عنوان گفتماني هويت گرا و ملي گرا طرح و 
ادامه مي يابد. اين گفتمان با ريشه هاي تاريخي آن در ادوار 
پيشين با امتداد خود در حکومت صفويان با وحدت سياسي و 
ديني همراه مي شود و فرهنگي به وجود مي آورد که به نوعي 
ميراث دار گذشته تاريخي و باستاني و در نوعي ديگر مذهب 
با تعريفي جديد، اما ملي است. قاجاريان به عنوان ميراث دار 
سنت دير آهنگ خاندان صفوي در ايجاد فرهنگ اجتماعي 
و مردمي با الگوبرداري و ادامه آن در پي تثبيت و توجيه 
حکومت خود به عنوان حکومتي مشروع و ممتد در سنت 
پادشاهي ايران و باألخص صفويان برآمدند. فتحعلي شاه 
به عنوان شاهي ميراث دار وحدت قبيله اي که آغامحمدخان 
و او چندي پيش با لشکرکشي به جاي جاي ايران پس از 

تصوير ٢. صف سالم نوروزي فتحعلي شاه، چهارقطعه نقاشي روي 
کاغذ برگرفته از ديوارنگاره عبداهللا خان در کاخ نگارستان، حدود ١٢٣٠ 
هجري قمري، گالري آرتور سکلر، بنياد اسميتسونيان. مأخذ: آژند، 

يعقوب،١٣٩٢.

در  ايرانشهري  گـفتمان  بازتاب   
(مورد  قاجار  مکتب  ديوارنگاره هاي 
پژوهي:   ديوارنگاري  مضامين قهرماني 

دوره فتحعلي شاه)/٢٥- ٣٧

١.  در کتاب ها و مقاله هاي دو دهه اخير 
تاريخ انديشه سياسي ايران پرداختن 
ايران شهري)) به عنوان  به ((انديشه 
سياسي  فلسفه  امتداد  از  تحليلي 
ايران باستان موردتوجه قرارگرفته 
از  آن ها  اغلب  مشترک  وجه  است. 
ايران شهري))  ((انديشه  پرداختن 
فره  دارنده  به عنوان  پادشاه  نقش 
جواد  سيد  طباطبايي،  است.  ايزدي 
(١٣٨٦)، ديباچه اي بر نظريه انحطاط 
در ايران، تهران: نگاه معاصر، چاپ 
هفتم،ص١٤٣. همچنين، قادري، حاتم 
و تقي رستم وندي، (١٣٨٥) انديشه 
ايران شهري، مختصات و مؤلفه هاي 
عمومي، فصلنامه علمي- پژوهشي 
علوم انساني، دانشگاه الزهرا، شماره 
٥٩، سال شانزدهم، ص ١٣٢؛ نقل شده 
شهر   (١٣٥٢) فتح اهللا  مجتبايي،  از 
زيباي افالطون و شاهي آرماني در 
ايران باستان، تهران، انجمن فرهنگ 

ايران باستان.
تقي رستم وندي،  قادري، حاتم،   .٢
ايران شهري،  انديشه   (١٣٨٥)
مفهومي،  مؤلفه هاي  و  مختصات 
علوم  پژوهشي  علمي-  فصلنامه 
انساني دانشگاه الزهرا، شماره ٥٩، 
سال شانزدهم، تابستان ١٣٨٥، ص 

١٢٣-١٤٨
3. Mehrdad Mashayekhi, “ 

The Politics of Nationalism 

and Political Culture” , 

In Smith K. Farsoun and 

Mehrdad Mashayekhi, ed., 

Iran Political culture In The 

Islamic Republic, London and 

New York, 1992,P, 86.

٤.   جهت مطالعه بيشتر به کتاب 
بيگدلو، رضا (١٣٨٠) باستان گرايي 
در تاريخ معاصر ايران، تهران، مرکز، 
در  باستان گرايي  «علل  اول  فصل 

ايران» رجوع شود.
٥. کاتم به جلسات شاهنامه خواني و 
باستان  ايران  پهلوانان  داستان هاي 
باوجود مذهبي  ميرزا کوچک خان 
بيگدلو،  مي کند.  اشاره  آنان  بودن 
رضا (١٣٨٠) باستان گرايي در تاريخ 

معاصر ايران، تهران، مرکز، ص ١٤
انديشه شاهنامه در تاريخ  ٦. بنياد 
ايران آريايي است و جوهره آريايي 
در داستان هاي شاهنامه تجلي پيدا 
ايران  تاريخ  در  شاهنامه  مي کند. 
اعالن  که  است  ارزشمند  ازآن رو 

بقيه در صفحه بعد



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۲۹

فصلنامة علمي نگره

دوران فترت افشاريان و انفعالي زنديان بدان دست يازيدند، 
باعالقه به تاريخ و ادب و انديشه بازگشت به روح ايراني 
مستتر در انديشه ايرانشهري و حکمت خسرواني، سعي 
در ابقاء تداوم حکومت قاجاريان و شخص شاه به عنوان 
شهرياري آرماني با فره کياني و برقرارکننده نظم دنيوي 
دارد. در اين ميان حضور مستشاران و بازرگانان اروپايي 
از دوره صفويان و عالقه آن ها به تاريخ ايران۱ که در دوره 
حکومت قاجاريان به واسطه روابط ديپلماتيک و جنگ هاي 
ايران و روس و هم زماني با انقالبات فرانسه در قرن هجده 
شاه  شخص  باألخص  و  ايرانيان  ذهن  در  آگاهي  نوعي 
ايجاد مي کند، با اعزام دانشجويان به اروپا، ورود چاپ و 
ترجمه کتب، شدت و حدت بيشتري مي يابد. عالوه بر موارد 
ذکرشده، ايجاد فرهنگ افکار عمومي و مردمي با يکپارچگي 
ملي و مذهبي که پايه هاي آن در دوره صفويه ايجاد شد، 
زمينه هاي وحدت معنوي و اجتماعي را در جامعه و فرهنگ 
عمومي پديدار ساخت. توجه به آداب و سنن، حرکت هاي 
اجتماعي مذهبي و باستاني زمينه ساز آگاهي ملي و مذهبي 
شد که با ورود به دوره قاجار و هم زمان با تحوالت پوياي 

جامعه بستري اجتماعي جهت انديشه هاي ملي نوگرا شد.

تحوالت تاريخي و اجتماعي حکومت قاجار؛ آغامحمدخان 
(۱۲۵۰-۱۲۱۲) شاه  فتحعلي  و   (۱۲۱۱-۱۲۱۰)

از اجراي يک برنامه گسترده معماري مذهبي و غيرمذهبي 
کاخ  در  صفوي  ديوارنگاري  تداوم  کاخ ها،  مرمت  چون 
چهل ستون و توجه به وظايف سنتي پادشاه و برگزاري 

مناسبت هاي تشريفاتي گرفته تا تشکيل انجمن خاقان و تقليد 
از سبک خراساني و مديحه سرايي با اين سبک و تأليف 
شاهنامه به نام خود، همه نشان از آغاز دوره اي دارد که 
پادشاه به عنوان مظهر وحدت ملي، جايگاه حکومت خود 
را در امتداد فرهنگ ايران باستان ترسيم مي کند. انديشه 
ايرانشهري دوره قاجار و باألخص شخص فتحعلي شاه را 
مي توان در علت و علل گسترده اي جستجو نمود. از اقامت 
آغامحمدخان و فتحعلي شاه در دربار زنديه، همراهي فتحعلي 
شاه همراه با عموي خود آغامحمدخان در آرام سازي و 
اتحاد سياسي کشور، توجه او به وحدت سياسي و حضور 
شاه به عنوان عامل اين وحدت، اقامت در شيراز و آشنايي 
با آثار باستاني، عالقه به تاريخ و ادبيات و شاهنامه گرايي، 
توجه سياحان و سفراي دولت هاي اروپايي به آثار باستاني 
که از دوره صفويه آغاز شده بود تا حضور فرستادگان 
اروپايي در دربار و هم زماني دوران حکومت او با تحوالت 
اروپاي سده نوزده و گرايشات نئوکالسيزم و ناسيوناليسم 
و توجه به مفهوم مليت و وطن دوستي نزد اروپائيان، همه 
از عواملي است که در جهت گيري شاه تاج وتخت يافته قاجار 

کم وبيش مؤثر واقع شدند.
دوران سراسر آشوب و کشمکش هاي داخلي و خارجي 
کشاکش  در  را  آغامحمدخان  کريم خان،  از  پس  کشور 
به عنوان  او  قرارداد.۱  اياالت  گيري  واپس  و  آرام سازي 
رهبر ايل قاجار با لشکرکشي هاي مداومي روبرو بود که 
با طبع سرسخت او و عدم عالقه اش به تشريفات درباري 
سازگاري مي نمود. بااين وجود اولين نمودهاي اين انديشه 

تصوير ٣. جنگ رستم و ديو سپيد. شيراز، سردر ارگ کريم خان. مؤلف. 
.١٣٩٥

تصوير ٤. جنگ رستم و ديو سپيد، رقم محمدقلي شيرازي، ١٢٧٠-١٢٣٦ 
ق. مکان دروازه قديم دولت، تهران. تصوير فتحعلي شاه با ريش بلند و 
کمر باريک و شمشير مرصع، در نقش چهره رستم در حال مبارزه در 
دروازه دولت ١٢٣٦ ش؛ و دروازه ناصرخسرو ١٢٤٢ در قالب صحنه اي 

اسطوره اي نمايان شد. مأخذ: سيف، ١٣٩٢.

اقتدارش  ايران  شاهنشاهي  مي دارد 
را از روزگار بسيار قديم و نه از فتح 
اخير مي گيرد. سيوري، راجر (١٣٨٠)، 
رمضان  ترجمه:  صفويان،  باب  در 
مرکز.ص  تهران،  روح اللهي،  علي 
١٣٥. طباطبايي، سيد جواد (١٣٩٠)، 
خواجه نظام الملک طوسي، تهران، نگاه 

معاصر.ص ٦٧-١١٠

بقيه از صفحه بعد

١. با ورود کارگزاران غربي از دوره 
در  تازه اي  انديشه هاي  باب  صفويه 
در  که  مي شود  باز  کشور  فضاي 
حکومت قاجار و سده ١٣ با فزوني 
آن ها  اجتماعي  و  سياسي  روابط 
بيشترين  زنديان  امتداد حکومت  در 
نمودهاي تصويري خود را بازمي يابد. 
آثار باستاني و کتيبه هاي تاريخي ايران 
در دوره صفويه مورد بازديد برخي از 
سياحان و سفراي دولت هاي اروپايي 
قرار گرفت، دون گارسيا سيلوا سفير 
فرانسه ١٠٣٨ ق. ١٦١٩ م؛ و پيتر داالواله 
ايتاليايي ١٠٤٠ ق. ١٦٢١ م. از اين آثار 
بازديد کردند و گزارش هايي از آن ها 
به اروپا بردند. بيگدلو، رضا (١٣٨٠) 
باستان گرايي در تاريخ معاصر ايران، 

تهران، مرکز، ص ١٣٠ 



در نسبت داني خاندان خود با صفويان و تمجيد از افتخارات 
جنگاوري افشاريان و پيش از آن ترکمانان آق قويونلو و 
جنگ  ديوارنگاري  اجراي  به  امر  در  آن  تصويري  نمود 
چالدران و نبرد کرنال نادر و ستايش جنگاوري هاي آنان 
پديدار مي شود. بدين سبب فتحعلي شاه را بايد ميراث دار 
سنتي دانست که با انديشه هاي سياسي حکومتي پيوسته از 
دوران پيشين آشنا بوده و بر آن تأکيد داشته است. همراهي 
او در يکپارچگي سياسي کشور با آغامحمدخان لزوم حفظ 
وحدت ملي همراه با اتحاد مذهبي و سياسي را در انديشه او 
پروراند و نظر به تثبيت خود در امتداد خط سير پادشاهي 
ايران به ثبت شناسنامه تصويري از خود و خاندان قاجار 
با توسل به الگوهاي تصويري و عناصر قهرماني و ملي 

پرداخت.
فتحعلي شاه پس از دوران سراسر آشوب آغامحمدخان و 
رسيدن به سلطنت با روابط ديپلماتيک سياسي تازه اي از 
جانب غرب آشنا مي شود و پس از جنگ هاي ايران و روس 
و قراردادهاي ترکمانچاي و گلستان، انديشه سياسي دربار 
عقب ماندگي"  علل   " نام  به  تازه اي  گفتمان  با  را  جامعه  و 
روبرو مي بيند.۲  او به عنوان شاهي هنردوست، هنرمند با 
توجه به شهنشاه نامه اي که در دربار او و در امتداد شاهنامه 
فردوسي سروده مي شود۳، در تقابل با رفتار آغامحمدخان 
در يکپارچگي سياسي با جنگاوري هاي پهلوان انگارانه، سعي 
در برآوردن انديشه ايرانشهري از راه سنت تصويري مي کند 
و شکست دشمن ديو پندار را در دوره خود، با تصوير مجسم 
مي سازد. استفاده از سنت تصويري که ريشه هاي آن به 
شيراز زنديه و مدت اقامت او در اين دربار بازمي گردد، نوعي 
تقابل و تسامح در سنت تصويري او ايجاد مي کند. تقابل علي 
با حکومتي که با براندازي آن صاحب تاج وتخت مي شوند و 
تسامح با تاج وتختي که بايد پس  از آن براي خود  نگاهداري 
کند. مصداق اين انديشه در پيکرنگاري هاي بي شماري که از 
خود به کشورهاي ديگر مي فرستد، تاريخ نگاري هاي شمايلي 
که از خود، فرزندان و سفراي اروپايي در کاخ نگارستان ۴  
بر اساس سنت تصويري هديه  با موضوع صف سالم و 
آورندگان نقوش باستاني تخت جمشيد مي سازد، نمود مي يابد. 
گونه هاي ديگر شمايلي در شجره نامه تصويري آغامحمدخان 
و سران  ايل قاجار در کاخ سليمانيه کرج و صخره نگاري هاي 
باستاني فتحعلي شاه در قالب رستم شکست دهنده ديوها عينيت 
مي يابد و از شاهي گريزان خسته از مبارزه، شاهي باشکوه 
غرق در قدرت و ثروت مي سازد. ترس، حيرت و عدم آگاهي از 
عامل خارجي، فتحعلي شاه را به سمت مددجويي تصويري از 
سنت ملي مي کشاند و اين سنت با انديشه هاي مذهبي و معنوي 

تصويري آرماني از او ارائه مي دهد. 

مضامين و رويدادها در ديوارنگاري عصر قاجار
معادل  ديواري،  نقاشي  واژه  با  مترادف  ديوارنگاري  واژه 
و   mural, wall painting, mural painting واژگان  با 

١. جهت مطالعه بيشتر به کتاب شميم، 
دوره  در  ايران   ،(١٣٨٧) اصغر  علي 
سلطنت قاجار، تهران، انتشارات بهزاد، 

ص٤١-٤٧ مراجعه شود.
٢.  جهت مطالعه بيشتر به کتاب شميم، 
دوره  در  ايران   ،(١٣٨٧) علي اصغر 
سلطنت قاجار، تهران، انتشارات بهزاد، 

ص ٤٧-٥٢ مراجعه شود.
٣. فتحعلي خان کاشاني متخلص به 
صبا، ملک الشعراي دربار فتحعلي شاه 
از آثار او شهنشاه نامه (به تقليد از 
شاهنامه فردوسي) خداوند نامه، عبرت 
اوست.  اشعار  ديوان  و  گلشن  نامه، 
در  ايران   ،(١٣٨٧) علي اصغر  شميم، 
دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات 

بهزاد، ص ٣٨٧
٤. اين ديوارنگاره توسط عبداهللا خان 
(معمار و نقاش اين دوره) طراحي و 
اجرا مي شود. هوشمندي فتحعلي شاه 
در انتخاب معمارِ نقاش و اجراي نقاشي 
ديواري با توجه به مقياس هاي ديوار و 
نحوه چيدمان تصاوير و انتخاب ١٢ 
پسر فتحعلي شاه در اين ديوارنگاره 
توسط عبداهللا خان، سنت شجره نامه 
نگاري و قدرت نگاري را با توجه به 
نمادهاي تصويري هنر ايران پيش و 
پس از اسالم مجسم مي کند که ريشه 
در انديشه هاي نسب شناسانه ايرانيان و 

باألخص خاندان شاهي دارد.

٥.  دروازه خيابان ناصرخسرو، (ناصريه، عمارت شمس العماره) 
١٢٤٢ ش. مأخذ: آقايي، ١٣٩٠

تصوير ٦. جنگ رستم و ديو سپيد، عمل آقاميرزاعبداهللا نقاش،١٢٠٠ه 
ق، حمام قديمي مالير. مأخذ: سيف، ١٣٩٢.

در  ايرانشهري  گـفتمان  بازتاب   
(مورد  قاجار  مکتب  ديوارنگاره هاي 
پژوهي:   ديوارنگاري  مضامين قهرماني 

دوره فتحعلي شاه)/٢٥- ٣٧



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۳۱

فصلنامة علمي نگره

به نوعي از نقاشي گفته مي شود که در بستر ديوار اعم از 
سقف و کف شکل مي گيرد. ديوارنگاري در بستر تاريخي 
خود در دو فضاي بيروني و داخلي شکل گرفته و با توجه به 
فضا، بستر و محيط اجراي آن تعريف و مفهوم مي شود.۱ 
ديوارنگاري به عنوان يکي از رسانه هاي جمعي در تاريخ چند 
هزارساله ايران به لحاظ مفهومي و موضوعي، با مصاديق 
تصويري متفاوتي در هر دوره و با توجه به منظومه معرفتي، 
اپيستمه يا روح دوران خود بروز و ظهور يافته است. در 
اين ميان ديوارنگاري مکتب قاجار به عنوان رسانه اي همگاني 
اين  اختيار  در  همگاني  ابزاري  به عنوان  تام  گستردگي  با 
حکومت قرار مي گيرد و عالوه بر امتداد خط سير تاريخي 
اين رسانه در انواع موضوع، با توجه به منظومه معرفتي 
آن جان  گفتمان  و  انديشه  به  تازه اي جهت هويت بخشي 
مي گيرد. در مالحظات تاريخ نگاران و محققان ديوارنگاري 
رزمي،  بزمي،  تزييني،  موضوعات  انواع  از  دوره،  اين 
مذهبي ياد مي شود، اما انواع جزئي تر آن در منظر نگاري 
طبيعي و مصنوع، باستان نگاري، تاريخ نگاري، عقبه نگاري 
و حتي ايل نگاري نيز مشاهده مي شود. آنچه مضامين و 
نحوه بيان آن را در ديوارنگاره هاي اين دوره جالب توجه 
بياني خاص در فضاي  با  اين مضامين  راه يابي  مي نمايد، 
عمومي است. رويکردهاي تصويري پيکرنگارانه، استفاده از 
نقش هاي پيکره اي دوره هاي پيش از ورود اسالم به ايران 
(چون رجوع به دوره هاي ساساني)، استفاده از مضامين 
قهرماني پيکرنگارانه در نقوش دروازه ها و سردرها، همه 
نشان از آغاز دوره اي دارند که حکومت و مردم الگوهاي 
انديشه اي و تصويري را به گونه اي ديگر تجربه مي کنند. هر 

چند تاريخ گرايي، باستان گرايي و عقبه نگاري اين دوره 
بنا بر انديشه ايرانشهري ادامه سنت ممتدي است که در 
دوره هاي پيشين و در بزنگاه هاي تاريخي مشابه نيز تجربه 
شده است؛ اما راه يابي مضامين پيکرنگارانه به فضاهاي 
تصويري  الگوهاي  با  قهرمان نگاري  سنت  با  عمومي 
ممتد و نشانه شناسانه، نشان از تحولي عميق در فضاي 
فرهنگي جامعه و دربار دارد. بدين لحاظ آنچه محور اين 
پژوهش قرار مي گيرد، قالب بصري مضاميني است که به 
جهت اعتبار سياسي، فرهنگي و مشروعيت حکومت از 
الگوهاي قهرماني و ملي که در انديشه ايرانشهري نمادي 
از شاهنامه گرايي است در فضاي ديوار به عنوان بستري 
تبليغي جهت گفتمان سياسي اين دوره بهره يافتند. اين 
مهم بدين دليل صورت مي پذيرد که «جابجايي از عرصه 
انديشه سياسي به عرصه فرهنگ و هنر به بهترين شکل 
در شاهنامه فردوسي ديده مي شود؛ و آنجا که فر کياني 
از پادشاهي دور مي شود، تعادل امور بر هم مي خورد، 
 :۱۳۹۴ (دل زنده،  مي شوند.»  پديدار  سختي ها  و  جنگ ها 

(تصاوير ٣، ٤ و ٥)

عمومي  فضاي  در  قهرماني  ديوارنگاري هاي  سنت 
جامعه قاجار

 انديشه قهرمانان افسانه اي، اسطوره اي و تاريخي شاهنامه 
که اولين نمودهاي تصويري ديوارنگاري آن را مي توان 
در ديوارنگاره هاي پنجيکنت۲ جستجو نمود، با امتداد در 
سنت تصويري هنر ايران وارد کتابت و از حوزه کتابت 
مجددًا به حوزه ديواري انتقال مي يابد. تمايل ايرانيان در 
بازانديشي تصويري قدرت برتر و سنت توسل به قهرمان 
افسانه اي چون رستم، آنان را برآن مي دارد تا اين سنت 
تصويري قهرمان انگارانه  با تکرار در خاطر آن ها بازنمايي 
و ثبت شود. سنت ممتد ديوارنگاري پيکره اي مکتب قاجار 
که ريشه هاي آن را در پيکرنگاري هاي ديواري صفويان 
و زنديان نيز مي توان دنبال نمود، با نيرويي پيش برنده 
از خاطر شاهان و فضاي دربار به حافظه جمعي جامعه و 
فضاهاي عمومي شهري انتقال مي يابد و الگويي تصويري 

براي جامعه اي پويا و رو به تحول مي سازد.
 البته اين قهرمان پروري و ناجي دوستي در خرد جمعي 
ايراني، سابقه اي بس کهن دارد و ريشه هاي آن  انديشه 
نيز  تا "جوهره آريايي تجلي يافته در شاهنامه"  مي تواند 
از  فتحعلي شاه  تصويري  مددجويي  اما  شود؛  جستجو 
رستم در دروازه هاي فضاي عمومي عالوه بر باز يادآوري 
خاطره جمعي از مفهوم قهرمان، تصوير شاهي آرماني در 
نبرد تن به تن با ديو و شکست سوژه ديو است. ورود سوژه 
-ابژه تصويري رستم در متن شهري، باألخص دروازه ها 
و سردرها، حامل پيام تصويري و تبليغي از سوي قدرت 
حاکم به مخاطبان،" اعم از ايراني، غير ايراني و باألخص 
اروپائيان" است. متن پيام تصويري روشن و صريح در 

تصوير ٧. جنگ رستم و ديو سپيد، بدون رقم، منسوب به استاد 
موسيقي کرماني، نيمه اول قرن ١٣ه ق، داخل حمام ابراهيم خان، 

کرمان. مأخذ: همان.

مقاله  به  بيشتر  مطالعه  جهت   .١
 (١٣٨٧) محسن  سيد  نژاد،  علوي 
«بررسي مفهوم ديوارنگاري در منابع 
اسالمي»، فصلنامه تحليلي پژوهشي 
 ١٧-٢٩ صفحات   ،٧ شماره  نگره، 
اصغر  مقدم،  کفشچيان  کتاب:  يا  و 
(١٣٩٣) «مجموعه مقاالت ديوارنگاري 
شهري»، تهران، سازمان زيباسازي. 

مراجعه شود.
٢. تصاوير رستم سوار بر اسب و در 
حال کشتن اژدها در ديوارنگاره هاي 
اين ناحيه ديده مي شود. جهت مطالعه 
 (١٣٩٢) يعقوب  آژند،  به  بيشتر 
تاريخ  ايران، پژوهشي در  نگارگري 
اول،  جلد  ايران،  نگارگري  و  نقاشي 
تهران، سمت، صفحات ٤٠-٤٣ و ٦٤-

٦٥ مراجعه شود.



نقش شاه با سوژه رستم، پهلوان افسانه اي و اسطوره اي، 
ناجي و باز پس گيرنده افتخارات مردمان از ديوهايي است 
که غيرخودي، غير ايراني و نمادي از شر هستند. (تصاوير 
۴ و ۵) دروازه هاي شهر به عنوان عنصر نمادين، بازدارنده 
سياسي  و  تبليغي  بستري  دوره  اين  در  دعوت کننده،  و 
جهت القاء تصويري آرماني از شاه قهرمان در خاطر وارد 
شوندگان و خارج شوندگان دارد. دژي استوار در فرم و با 
تصويري از حکومت تا هم يادآور قهرمان انگاري هاي خود 
و پيشينيان خود به عامه مردم باشد و هم احساس رعب و 

وحشتي در خاطر خارجيان افکند.۱
ديوارنگاري قاجار با محوريت انديشه ايران شهري و در 
بازيابي نقوش اسطوره اي و قهرماني را بايد در دو حوزه 
باستان گرايي،  نمود.  جستجو  جامعه  و  دربار  اجتماعي 
قهرمان ستايي و ناجي گرايي که به نظر ريشه هاي آن به 
انديشه جوهر روح آريايي مستتر در داستان هاي شاهنامه 
بازمي گردد، در جامعه قاجار با بازتاب هاي تصويري متنوعي 
روبرو شد و در هر دوره با توجه به منظومه معرفتي و 
پارادايم آن دوره ظهوري خاص يافت. زمينه هاي تصويري 
اين انديشه به فرهنگ عامه شکل يافته دوره صفويان که با 
وحدت سياسي و مذهبي جامعه سمت و سويي فرهنگي 
يافت، بازمي گردد و امتداد آن صورتي در هنر و ادبيات 
دوره قاجار و رواج نقاشي عاميانه ايجاد نمود که ريشه 
در گسترش هنر عامه در جامعه صفوي داشت. الگوهاي 
ضعِف  و  باقوت  دوره  اين  در  آمده  وجود  به  تصويري 
عامل اجرايي چون هنرمند صورت هاي متفاوتي مي يابد. 
البته الگوگرايي از دربار به عنوان پيشامتني تصويري در 
جامعه و رواج نسخه هاي تصويري گراورهاي اروپايي و 
نسخه هاي تصويري چاپ سنگي به واسطه ورود صنعت 
چاپ در پديداري اين الگوها تأثيري بسزا داشتند. همچنين 
ملي،  تقويت حس  جهت  در  اروپايي  آثار  ترجمه  به  بايد 
حافظه تصويري و شنيداري پهلوان نگاري در مضامين 
شاهنامه و عالقه عامه به اسطوره گرايي و قهرمان پروري 
به عنوان سنتي ملي در حافظه ايرانيان نيز به عنوان عوامل 

مکمل الگوگرايي تصويري نيز اشاره نمود.
البته نمي توان اين گمان را از خاطر دور داشت که مجري اين 
آثار "هم دروازه ها و هم سردرها" اغلب هنرمندان کاشي نگار 
عامه باشند؛ زيرا ارجاعات تصويري با شدت و ضعفي در 
اجرا چنان نزديک به ديوارنگاره هاي عمومي حکومتي است 

که اين شبهه را به وجود مي آورد. دليل اين شبهه دقت در 
جزئيات اين تصاوير، در تقابل با ساده سازي هاي تصويري 
برخي ديوارنگاره هاي عامه است که به نظر محصول عوامل 
اقتصادي و سياسي است؛ اما آنچه اين تصاوير مکان هاي 
عمومي را به عنوان بازتابي از انديشه هاي ملي و ايرانشهري 
قرار مي دهد، نه صرف شيوه هاي پردازش اجرا، بل تکرار 
شاه آرماني با بازنمايي خيالين رستم، با شمشيري مرصع 
و در حال کشتن ديو سپيد است. (مقايسه تصوير ۳، ۴ و۵ با 
تصوير۶ و۷) اين گونه گرته برداري عامه از تصاوير قدرت 
دو علت را يادآور مي شود؛ يکي انديشه فره مندي شخصي 
چون شاه جهت رويارويي با ديوها در نقوش اسطوره اي 
و مقاوم در برابر هر نيروي ديو اِنگار در معنا و ديگري 
الگوبرداري از تصوير ثبت شده در خاطر هنرمند نقاش و 

بازآفريني مجدد آن در مکاني عمومي. 
جامعه  اين  که  است  شايان ذکر  نيز  نکته  اين  به  توجه 
داراي  مذهبي،  محوريت  با  سنتي  جامعه اي  قاجار  دوره 
اخالق گرايي اجتماعي و خصوصيات جوانمردي و پهلواني 
با آداب و تربيت اسالمي است. شميم در کتاب ايران در 
دوره سلطنت قاجار با طبقه بندي جامعه قاجار به دو حوزه 
حاکم (نهاد قدرت و جامعه روحانيون) و محکوم (مردم) 
از توجه به سنن مذهبي و تأکيد بر آداب ملي ايراني سخن 
مي گويد و جامعه  اين دوره را جامعه اي سنتي و درعين حال 
۳۵۱)انديشه   -۳۴۹  :۱۳۸۷ (شميم،  مي کند.  معرفي  ملي 

تصوير ٨. نقش سربازان به تقليد از حجاري هاي تخت جمشيد، 
بدون رقم، منسوب به نيمه دوم قرن ١٣ه ق، اندازه: ٨٠*٦٠، مکان: 

سرسراي ورودي کاخ گلستان، تهران. مأخذ: همان.

تصوير ٩. تاج گيري، بدون رقم، منسوب به کاشي نگاران شيراز، بدون تاريخ، منسوب به نيمه اول قرن ١٤ه ق،اندازه: ٢٤٠*٣٢٠، مکان: 
سردرخانه قديمي، شيراز. مأخذ: همان.

در  ايرانشهري  گـفتمان  بازتاب   
(مورد  قاجار  مکتب  ديوارنگاره هاي 
پژوهي:   ديوارنگاري  مضامين قهرماني 

دوره فتحعلي شاه)/٢٥- ٣٧

در  سپيد  ديو  و  رستم  نقش   .١
تکرار  نيز  سمنان  شهر  دروازه 

شده است.



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۳۳

فصلنامة علمي نگره

با  اسالم  ظهور  از  پس  گرايي  ناجي  و  قهرمان پروري 
فرهنگ عامه اي که در دوره هاي آل بويه و صفويان ميان 
مردم رواج يافت و به  نوعي امتداد سنت هاي باستاني در 
مضامين مذهبي بود، ادامه يافت. اين انديشه با امتداد در 
حماسه هاي امامان شيعه و وصف رشادت هاي آنان نزد 
عوام، سبکي در نقاشي عاميانه اين دوره به وجود مي آورد 
که با شرح خواني نقالي شمايلي در جامعه، گونه اي هنر 
جامعه  اين  در  شاه  مي آورد.  وجود  به  نگارانه  حماسه 
سنتي در پي اتصال به بخش هاي مذهبي جامعه، در کسب 
مشروعيت سياسي و دستيابي به جايگاه ديني جهت امتداد 
سنت فره مندي و شهرياري است. نمونه تاريخي آن را 
مي توان در فتواي مجتهدين اين دوره درصدور فرمان جهاد 
جهت جنگ هاي ايران و روسيه مشاهده نمود.۱ بدين جهت، 
ديوار توسط هنرمندان  به  الحاق شده  نقاشي هاي  نصب 
شمايل  و  شاهنامه خواني  با  عمومي  مکان هاي  در  عامي 
خواني سبب آشنايي تصويري جامعه با تصاوير حماسي 
شد و بازتاب خود را در کاشي نگاري هاي منازل، مساجد، 

حمام ها، سردر بازارها و ديگر اماکن يافت.

ويلم فلور به نقل از اورسل در نقل ديوارنگاري هاي قهرماني 
اين دوره در فضاهاي عمومي بازار به زرتشتياني اشاره 
در  خود  اصيل  هويت  نمودن  مشخص  براي  که  مي کند 
سردر اماکن به شاهنامه نگاري مي پردازند. او همچنين به 

فراگير و جذاب بودن اين مضامين در بازارهاي اصفهان 
مي کند.«در  اشاره  تصاوير  اين  از  موريه  جيمز  نقل  و 
بسياري از جاي ها نقاشي و آرايه ها و پيکرهايي (به ويژه 
زير گنبدهاي ميان بازارها) از قهرمانان کشور يا جنگ ها 
مي شوند.»۲  ديده  ديگر  چيزهاي  و  جانوران  پيکرهاي  يا 
(فلور، ۱۳۹۵: ۱۳۲) فلور به نقل باکينگم از بازارهاي جديد 
با شاهان  افسانه اي و اساطيري ديوها  شيراز در نقوش 
اشاره مي کند و در نقل هم زماني شاهان در رويارويي با 
دشمنان ديو انگارانه،«بسياري از آن ها را ديوها و جانوران 
عجيب الخلقة محيرالعقولي مي داند که اينجا واقعيت يافته و 
خيل جمعيت را به خود واداشته. تمثال نادرشاه، شاه عباس 
و فتحعلي شاه جايي در آن ميان دارند که يا درگير نبرد يا 

ناظر بر قتل عام هاي سبعانه اند.»(همان، ۱۳۳)

انديشه ايرانشهري در مفهوم مدنيت جامعة سنتي مدرن
اما انديشه ايرانشهري با ورود مدرنيته به جامعه مصداق هاي 
که  مي کند  خلق  وارداتي  الگوهاي  با  را  خود  تصويري 
گفتمان  در  بلکه  و شاه،  مردم  باور  در  نه  آن  ريشه هاي 
شرق انگارانه ايران شناسان اروپايي قرار دارد. اين انديشه 
وارداتي که محصول ترجمه و آشنايي متفکران اين دوره 
با مفاهيم وارداتي است و به دنبال گفتمان علل عقب ماندگي 
مطرح شد، توسط رجال درباري چون جالل الدين ميرزا و 
متفکراني چون آخوندزاده و ميرزا آقاخان کرماني بازتاب 

اندازه:  تصوير ١٠. نقش مالئک، شير و خورشيد، سالطين و خوشنويسي، رقم محمدپور يوسف نام، بدون تاريخ، ١٣٣٤ ه ق، 
٢٨٠*٢٦٠، مکان: سردرحمام گلزار، رشت. مأخذ: همان.

مقاله  به  بيشتر  مطالعه  جهت   .١
مشفقي فر، ابراهيم و مصطفي جوان 
(١٣٨٧) «نقش نيروهاي مردمي در 
جنگ هاي ايران و روسيه» فصلنامه 
مطالعات بسيج، سال يازدهم، شماره 
مراجعه   ٨٩-١٠٥ صفحات   ،٣٨

شود.
٢. جهت مطالعه بيشتر به فلور، ويلم 
دوره  در  ديواري  نقاشي   (١٣٩٥)
قاجار، ترجمه عليرضا بهارلو، تهران، 

پيکره. مراجعه شود.



متني مي يابد. در اين ميان بازگشت محصلين از اروپا، رشد 
صنعت چاپ، انتشار روزنامه، ترجمه کتب، آشنايي مردم 
با تصويرسازي هاي داستاني و شاهان با کشفيات شرق 
ايرانشهري  انديشه  در  ديگري  شناسان، سنت تصويري 
مدرنيته  ورود  با  قاجار  تحول  به  رو  جامعه  داد.  شکل 
وارداتي و آشنايي با آراء غربي وارد گونه ديگري از سبک 
انديشه شد که متن فرهنگي بيگانه آن، فرهنگي  و سياق 

نقدانگارانه به وجود آورد. 
توجه عامه مردم به حکومت، نقدها و جلسات روشنفکرانه، 
گونه اي ادبيات انتقادي ميان روشنفکران و سپس تر عامه 
با تحوالت اروپايي  به وجود آورد که ريشه در آشنايي 
داشت. نمونة متني اين انديشه در سياحت نامه ابراهيم بيک 
زين العابدين مراغه اي که با تمام حدت و شدت به نقد افکار 
انديشه ايراني و حقوق مليه پرداخت ديده مي شود (مراغه اي، 

۱۳۷۸: ۱۰۳ تا ۱۰۴).
 توجه به غيرت ملي و حب وطني در انديشه ايرانشهري 
از  جديد  لوازم  و  اسباب  ورود  تازه شد.  گفتماني  داراي 
تغيير سبک زندگي تا تغيير در گونه جابجايي مردم و تغيير 
در شيوه هاي ارتباطي با پست و تلگراف و راه آهن، جامعه 
قاجار را دچار تناقضات گسترده ساخت. تغيير در شيوه هاي 

آموزش، تأسيس مراکز آموزشي، دعوت از اساتيد خارجي 
و ستايش دانش و علم، درراه رسيدن به پيشرفت و گريز 
از عقب ماندگي و رسيدن به آرماني چون جوامع صنعتي 
غربي با روح مدنيت و قانون گرايي، پارادايم سنتي دوره 
داد.  تغيير  مدرنيته   - به سنت  را  قاجاريان  سلطنت  اول 
انديشه اصالحات خواهي با تغيير از هر چه سنتي است 
و توجه به راهکارهاي علمي و مدرن، نه تمامًا ضد ديني 
بلکه بيشتر ضد خرافه ديني بود. شگفتي و حيرت ازآنچه 
اين دوره جامعه ايران از پيشرفت غرب مشاهده مي نمود و 
ارزشي شدن هر آنچه رنگ و بوي غربي داشت با سفرهاي 
ناصرالدين شاه به اروپا افزون گشت. تغييرات فکري که در 
اين بازه زماني روي داد، به تمامي در تغييرات فرهنگي و 
هنري مؤثر افتاد. تغيير در شيوه نگريستن و آشنايي با 
اکتشافات علمي، به تغيير سبک در نقاشي به عنوان گونه اي 
علمي در کنکاش جهان انجاميد و شيوه نگريستن هنرمند را 
نه هم زمان با تحوالت اروپا بل به دوره اي منتقل نمودکه در 

هنر ايران تجربه نشده بود.
و  مشروطه  قيام  با  تحول  به  رو  سنت  اين  سرانجام، 
نوعي  روشنفکر  طبقه  فرهنگي  و  سياسي  آزادي خواهي 
ميان  اين  در  ساخت.  حاکم  ديواري  سنت  بر  اومانيسم 
قهرمان افسانه اي رستم نه آن رستم ايراني سنت کتاب آرايي 
و ديوارنگاري دوره ابتدايي قاجاريان، بل رستمي هرکول 
مانند با اندامي اروپايي است که اغراق و پيچيدگي در عمل 
او چون واردات ديگر اين دوره شگفتي دارد.(تصوير ۱۳)به 
نظر مي رسد، ريشه هاي اين تغيير را بتوان در نقش پيکره 
رستم و ديو سپيد که اندکي پيش تر توسط قولر آغاسي 

عليرضا  به  منسوب  اشکبوس،  و  رستم  نبرد   .١١ تصوير 
قولرآقاسي، نيمه دوم قرن ١٣، نماي عمارت شمس العماره. مؤلف، 

.١٣٩٧

يوسف  مشهدي  عمل  سپيد،  ديو  و  رستم  نبرد   .١٢ تصوير 
کاشي ساز،١٣٠٨ ق، سردر حمام حاج محمدجعفر حج فروش، 

رشت.مأخذ: سيف، ١٣٩٢.

تصوير ١٣. جنگ رستم و ديو سپيد، عمل موسوي زاده کاشي نگار 
اصفهان، منسوب به نيمه دوم قرن ١٤، حمام باغ عفيف آباد شيراز.

مأخذ: همان.

در  ايرانشهري  گـفتمان  بازتاب   
(مورد  قاجار  مکتب  ديوارنگاره هاي 
پژوهي:   ديوارنگاري  مضامين قهرماني 

دوره فتحعلي شاه)/٢٥- ٣٧



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۳۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ١٤. نبرد رستم و سهراب، عمل استاد حيدر، بدون تاريخ، منسوب به نيمه اول قرن ١٣ه ق، اندازه: ٢٠٠*٢٢٠، مکان: حمام قديمي 
وزير، کرمان. مأخذ: همان.

تصوير ١٥. نبرد رستم و سهراب، بدون رقم، منسوب به موسوي زاده کاشي نگار اصفهاني،بدون تاريخ، منسوب به 
نيمه دوم قرن ١٤ه ق، اندازه: ٣٨٠*٤٢٠، مکان: حمام قديمي در باغ عفيف آباد، شيراز. مأخذ: همان.



نتيجه
گفتمان ايرانشهري به عنوان انديشة مفهومي ممتد در تاريخ ايران نه زاده بلکه باز  يادآوري مي شود. اين 
گفتمان در لحظات حساس تاريخ ايران که نياز به نظام معرفتي ملي گرايي داشت، توسط دو طيف؛ قدرت جهت 
مشروعيت و بقاء و جامعه به واسطه انديشه فره  مندي و اعتقاد به نيروي جانشيني خير، موجبات تحوالت 
فکري را به وجود مي آورد که بازتاب آن در بيان بصري متجلي مي شود.  گفتمان ايرانشهري دوره قاجار 
در کنار دو گفتمان سنتي و مدرن تحوالت فکري را موجب مي شود که پيشامتن تحوالت تصويري آن قرار 
مي گيرد؛   اما گفتمان ايرانشهري دوره فتحعلي شاه قاجار که مي توان آن را ادامه سنت خسرواني، نظام 
معرفتي انديشه ايران باستان و روح آريايي حاکم بر نظام عقيدتي و ملهم از شاهنامه جامعه دانست، همراه و 
درون يک سنت زنده و ديرپا قرار مي گيرد که با دوره دوم حکومت و سلطنت ناصرالدين شاه بسيار متفاوت 
است. بدين سبب فتحعلي شاه را بايد ميراث دار سنتي دانست که با انديشه هاي سياسي حکومتي پيوسته از 

دوران پيشين آشنا بوده و بر آن  تأکيد داشته است.
يکي از مظاهر تجلي انديشه ايرانشهري در شاهنامه فردوسي و انديشه قهرمان افسانه اي است که در سنت 
تصويري ايران با دو گونه ديوارنگاري و کتاب آرايي ادامه مي يابد. نقش فتحعلي شاه در قالب پهلواني افسانه اي 
در رويارويي با شر، در سنت ديوارنگاري قاجاريان عالوه بر ابزاري تبليغي، سنتي قديمي اما ممتد را يادآور 
مي شودکه عليرغم ورود انديشه هاي مدرن و نظام تلفيقي معرفتي شرقي – غربي، با صورتي متفاوت با 
گذشته،مدرن؛اما با سنتي ممتد تصوير مي شود. در دوره اول سلطنت قاجار، رستم به عنوان شهرياري 
اسطوره اي  در متن شهري و باألخص دروازه ها و سردرها، بار معنايي شاهي را به دوش مي کشد  که 
رمزي از وحدت در تنوع همه اقوام ملت است و در پي دست يازيدن بدين وحدت دائمًا در پي نبرد با دشمنان 
ديو پندار، ديو کردار است؛ اما شمايل رستم در دوره دوم نه شاهي آرماني بلکه پهلواني قوي هيکل است که با 

نيرويي پرورده شده و با بازواني تنومند به جنگ و درنهايت شکست دشمنان مي پردازد.

منابع و مآخذ
آژند، يعقوب (١٣٩٢) نگارگري ايران، پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران، تهران، سمت.

در  ايرانشهري  گـفتمان  بازتاب   
(مورد  قاجار  مکتب  ديوارنگاره هاي 
پژوهي:   ديوارنگاري  مضامين قهرماني 

دوره فتحعلي شاه)/٢٥- ٣٧
در کاخ گلستان اجرا شد، نيز پي گيري نمود؛ اما تغيير از 
سبکي آرماني به سبکي ملموس و جسمي چنان در طي 
چند دهه دچار تحول شد که مرکزيت تصويري در بازنمايي 
قهرمان افسانه اي، نه بر عمل او بلکه به جسم او انتقال يافت. 

(تصوير ۱۱) 
انديشه هاي عمل محور علمي باتوأمان باور به قدرت انديشه 
بشري در تصاوير قهرمانان افسانه اي مؤثر افتاد و از آنان 
قدرت  اين  ديگر،  بياني  به  ساخت.  بدني  باقدرت  قهرماني 
جسماني رستم بود که ديو سپيد را شکست مي دهد نه توأمان 

قدرت معنوي فّره مانند او با قدرت جسماني اش.
تغيير تصاوير در اين دوره را عالوه بر نقش شاه در نبرد 
با ديو سپيد، مي توان در ديگر موضوعات نيز مشاهده نمود. 
تصاوير۱۴ و۱۵ که با موضوع نبرد رستم و سهراب، در 
سردرحمام تصوير شده اند، نمونه ديگري از تغيير رويکرد 

تصويري و تغيير عمل نبرد ميان دو شخصيت اسطوره اي 
کاله خود  با  ۱۴رستم  تصوير  در  مي گذارد.  نمايش  به  را 
اسطوره اي که در اينجا نيز به جهت ريش بلند و چهره، شمايلي 
چون فتحعلي شاه دارد، باوجود کمان و سپر در ميانه، چونان 
کشتي گيران سنتي با سهراب درگير شده است. عمل آنان نه 
بسان جنگ بل بسان زورآزمايي دو قهرمان و مشابه تصاوير 
درگيري رستم و ديو سپيد نمايش داده شده است؛ در حالي 
که در تصوير ۱۵آنچه تصوير شده است، صحنه اي از نبردي 
واقع نما ميان رستم کهنسال، خشمگين و مستاصل، در تقابل 
با سهراِب جواِن فاتح به تصوير درآمده است. سهراب با 
موضعي باالدست وبا سپر و نيزه اي جسيم در تقابل با رستم 
کهنساِل مغلوب و بسان نمادي از پيروزي نيروي جواني بر 
معرفت پيري به تصوير درآمده است که استمداد خود را نه از 

نيرويي برتر، بل از نيروي جواني و جسماني خود مي طلبد.
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of Aryanideology, inspired by the Shahnameh of the community, is embedded in a long-lived tradition 

that is very different from the second period of Naser al-Din Shah,s reign. For this reason, Fath-Ali Shah 

is considered to be a traditional legatee who has been familiar with the political ideas of the state from the 

previous eraon which he emphasized.

One of the manifestations ofIranshahri thought in Ferdowsi,sShahnameh and the legendary hero,s thought 

is to continue in the visual tradition of Iran with two types of murals and book-making. Fath-Ali Shah,s 

role as a legendary hero in the face of evil in the Qajar mural tradition, in addition to a propaganda tool, is 

a reminder of an old but continuing tradition that,considering the advent of modern ideas and the Eastern-

Western epistemic system, is different from the past and modern. It is depicted with a continuing tradition. 

In the first period of the Qajar dynasty, Rostam, as a mythical prince in the urban context, and in particular 

the gates and entrances, bears the burden of the king,s sense of unity in the diversity of all ethnic groups, 

and in the pursuit of this unity he constantly fights against enemies. YetRostam,s icon in the second period 

is not an ideal king, but a powerful hero who is bred with a powerful arm to fight the wars and ultimately 

defeat the enemies. 

Keywords: Mural, QajarSchool, IranshahriDiscourse, Championship Icon, Fath- AliShah.
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The emergence of Iranshahri ideas and attention to ancient and national themes in the first period of the 

QajarSchool, give rise to an image which roots are traced back to the identity of Iranian history and the 

aura behind the Aryan essence of Iranian religious, epic and mythological texts. QajarSchool of thought, 

as a state-national discourse, along with two other Islamic-Shia discourses and modernity, draws on visual 

reminders rooted in Iranian heroic and mythical themes;for every work of art or essentially any kind of 

cultural object is comprehensible in relation to the institutional structure of the society in which it is produced 

and received, based on its position and function, and certainly within it. Therefore, the Qajar murals and their 

relation to the Iranshahriidea should be explored in the context of society and its government in particular. 

The murals of the Qajar School, as a state and national media, reflect the dominant thought and discourse 

of this period. The use of visual themes and objects with direct and indirect references to ancient history 

reflects a consistent paradigm that adapts to the epistemic system of Iranian art in particular epochs and 

emerges in the propaganda arena of society. Qajar masonry with developmental growth during Fath-Ali 

Shah, builds on several themes and visual subjects. There are a variety of subjects ranging from decorative, 

rhythmic, martial and religious to natural and artificial landscapes, archeology, historiography, masonry and 

even trilogy.

But the purpose of this research is to study the visual form of themes that, for direct political and cultural 

validity and legitimacy of the government, directly and indirectly refer to the concept of Iranshahri, prince 

and archeology, and the heroic and national patterns that in Iranian thought are symbolsof Shahnameh. 

The wall space was used as a propaganda ground for political discourse of the period. To this end, the 

main research questions are as follows: why the Iranian thought as a Qajar-centered idea in public spaces 

emerged, and why and how this idea appeared in murals with heroic themes as a form of discourse, and how 

it has changed following the eliminationof this thought. In the meantime, the themes of heroism and ancient 

heroism are studied with Shahnameh images as a case study and statistical population,sinceFerdowsi as 

the forcebehind survival and renewal of Iranian nationality and the national unity of the Iraniansrecounts 

Iranian pre-Islamic stories and talesin Shahnameh, in which Rostam’s central heroism as the legendary 

hero who links the court of kings with popular culture, creates the interface between the private and inner 

courtyards of the palace on one hand and the public square of the city on the other hand. 

Studies show that Iranshahri discourse as a continuous conceptual thought in Iranian history is not born 

again, but recalled. This discourse, in the critical moments of Iranian history that needed the epistemic 

system of nationalism, is fueled by two spectrums of power for legitimacy and survival, and society through 

the idea of divinity and the belief in a good substitute force that reflects in visual expression. It manifests 

itself. Qajar-era discourse along with two traditional and modern discourses of intellectual development are 

preceded by visual developments, but the Qajar-era discourse of Fath-Ali shah which can be considered 

as continuation of the Khosravanitradition, the epistemic system of ancient Iranian thought, and the spirit 
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