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فصلنامة علمي نگره

چكيده
در تاريخ هنر ايران، نقاشي قاجار از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و پيکرنگاري به عنوان شاخه اي برجسته از 
نقاشي در دوره فتحعلي شاه قاجار قابل تأمل است. پيکرنگاري مکتبي است که در آن روش هاي طبيعت پردازي، 
چکيده نگاري و آذين گري به طرز درخشان با هم سازگار شده است. «مهرعلي» يکي از نقاشان اين دوره 
است بوده که عالوه بر پيکرنگاري از شخص فتحعلي شاه، تعدادي از زنان قاجاري را نيز به تصوير کشيده 
است. هدف اوليه از اين پژوهش: مطالعه آثار مهرعلي(نقاش سبک پيکرنگاري) بر اساس ويژگي هاي تجسمي 
و نحوه برخورد آن ها با مقوله سنت گرايي و کاربرد عناصر تزئيني است. اما هدف کلي اين پژوهش بازخواهي 
و خوانش آثار مهرعلي با روش ترامتنيت ژرار ژنت مي باشد. سؤاالت تحقيق عبارت اند از : ١. عناصر تزئيني 
و رويکرد سنت گرايانه در آثار مهرعلي چگونه ظهور يافته است؟ ٢. چگونه مي توان با استفاده از تقسيم بندي 
ترامتنيت در نظريه ژرار ژنت معادل هاي تصويري را بصورت هدفمند در آثار مهرعلي پيگيري کرد؟ 
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي- تحليلي با بهره  گيري از منابع کتابخانه اي-اينترنتي است. نتايج پژوهش 
بيانگر آن است آثار مهرعلي روابط بينامتني صريح و آشکاري با نوشته ها و سروده هاي شاعران و اديبان، 
حجاري هاي برجاي مانده از روزگاران گذشته ايران، برقرار نموده است. همچنين آثارش رابطه بينامتني 
ضمني و پنهاني با اسطوره هاي باستاني ايران دارد. آثارمهرعلي دربردارنده سرمتن مکتب پيکرنگاري درباري 
قاجار است. کليه تفاسير و نقدهاي مربوط به آثار مهرعلي فرامتن هاي آثار ايشان محسوب مي شود. همچنين 
کارهاي تبليغي فتحعلي شاه قاجار از قبيل فرستادن تابلوهاي پيکرنگاري به نشانه پيشکش به دربار هند و کاخ 
ورساي،  پيرامتن آثار مهرعلي مي باشد. بيش متنيت آثار مهرعلي سفارش دهنده آثار يعني فتحعلي شاه قاجار 
و مکاتب نگارگري پيشين ايران است. همچنين خود آثار مهرعلي به عنوان بيش متن در آثار هنرمندان بعد از 

ايشان به شمار مي آيد.
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و  تجسمي  لحاظ  به  پيکرنگاري)  سبک  مهرعلي(نقاش 
نحوه برخورد آن ها با مقوله سنت گرايي و کاربرد عناصر 
تزئيني است. هدف کلي اين پژوهش بازخواهي و خوانش 
ژنت(بينامتنيت-  ژرار  ترامتنيت  روش  با  مهرعلي  آثار 
مي باشد.  متنيت)  فرامتنيت-پيرامتنيت-سرمتنيت-بيش 
سؤاالتي که در اين پژوهش به آن ها پاسخ داده مي شود 
عبارت اند از : ۱- عناصر تزئيني و رويکرد سنت گرايانه در 
آثار مهرعلي چگونه ظهور يافته است؟ ۲- چگونه مي توان 
با استفاده از تقسيم بندي ترامتنيت در نظريه ژرار ژنت ، 
معادل هاي تصويري را به صورت هدفمند در آثار مهرعلي 
پيگيري کرد؟ ضرورت و اهميت تحقيق آن است که همه 
آنچه به عنوان پيشينه در پژوهش مطرح شده از يک سو 
متمرکز بر ويژگي هاي تجسمي آثار پيکرنگاران قاجاري 
است و از سويي ديگر آثارشان مورد مطالعه تطبيقي با 
هيچ  آنجائيکه  از  است.  گرفته  قرار  هنرمندان  ديگر  آثار 
گونه از مطالعات به طور خاص به خوانش ترامتني آثار 
پيکرنگاري قاجار نپرداخته و با توجه به اينکه مهرعلي يکي 
از بنيان گذاران نقاشي پيکرنگاري قاجار بوده لذا آثار ايشان 
به عنوان الگو انتخاب شده تا با خوانش ترامتني آثارش 
دست  تابلوهايش  محتوايي  و  معنايي  اليه هاي  درک  به 
يافت. همچنين به بررسي موضوعي، محتوايي و تکنيکي 
نقاشي هاي مهرعلي و نيز تاثيراتي که اين هنرمند از آثار 
و سبکهاي هنري گذشته و تاثيراتي که بر نسل هاي آينده 
هنرمندان ايراني گذاشته، پرداخته شده است.  به اميد آنکه 

زمينه ساز مطالعات بعدي شود. 

روش تحقيق
اين پژوهش از منظر روش: تحليلي-توصيفي و با رويکرد 
تطبيقي بوده و از حيث هدف بنيادين است. شيوه جمع آوري 
اسناد  گردآوري:  ابزار  و  اينترنتي  کتابخانه اي-  اطالعات 
کتابخانه اي(شامل مقاالت علمي پژوهشي، کتاب هاي مرتبط 
فيش برداري  و  اينترنتي  پايگاه هاي  تحقيق)،  موضوع  با 
از منابع مي باشد. به علت رويکرد تاريخي پژوهش و تاکيد 
بر دوره اي خاص (دوره قاجار سلطنت فتحعلي  شاه) براي 
بدست آوردن مصداق هاي تصويري پژوهش در اين نوشتار 
سعي شده با انتخاب چهار اثر از مهرعلي(پيکرنگار درباري 
تحليل  به  ابتدا  منظور  بدين  شود.  انجام  پژوهش  قاجار) 
تجسمي خصوصيات آثار مهرعلي پرداخته مي شود و در 
جدول خصوصيات تجسمي آثارش به صورت طبقه بندي 
ارائه مي گردد. در بخش نهايي، براي درک اليه هاي معنايي 
آثار مهرعلي با استمداد از رويکرد ترامتنيت ژرار ژنت که از 
کاملترين نظام هاي معنايي متون مي باشد، مورد بازخوانش و 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
مطالعه  محوريت  با  خاص  شکل  به  پژوهشي  کنون  تا 

مقدمه
هنرهاي بصري  که با محوريت فيگور انسان ترسيم شده اند، 
عمدتًا نمايانگر تاثيرات فرهنگي و اجتماعي زمانه خود بوده 
که مفاهيم خاصي را براي مخاطبانشان در پي دارند. نوع 
بازنمايي اين تصاوير و نحوه تجسم آنها نيز بيشتر متاثر 
از سليقه شخص تصويرگر، حاميان و يا سفارش دهندگان 
آثار بوده است. پيکر انسان در نقاشي غربي با توجه به 
ذهنيت طبيعت گراي غربي  معطوف به دانش اندام شناسي و 
موجوديت جسماني اوست. از طرف ديگر، در نقاشي شرق 
دور، جايگاه و تصوير آدمي در برابر مظاهر طبيعت مجسم 
مي گردد. تجسم پيکر انسان در نقاشي ايراني را مي توان ما 
بين اين دو ساحت در نظر گرفت. در طول تاريخ، نقاشي 
ايران هميشه داراي خصوصيات خيالي و رمانتيک بوده 
و اين جهان بيني به طور تغييرناپذيري در سبک هاي هنري 
ايران زمين تکرار شده است. حتي در دوران صفويه، بعد 
از رايج شدن فرنگي سازي در ايران، ماهيت نقاشي ايراني 
همچنان از مضمون و محتوا گرفته تا روش اجرا، توسط 
هنرمندان حفظ شده است. در اثر تجربه هاي فرنگي سازي، 
مکتب پيکرنگاري درباري قاجار پديد آمد(سده دوازدهم 
ق). در اين مکتب هنري با وجود وام گرفتن عناصري از 
طبيعت گرايي اروپايي، شيوه سنتي آرماني کردن واقعيت 
همچنان رايج بود. اوج شکوفايي اين مکتب دوره فتحعلي 
شاه قاجار بوده که با خودشيفتگي که به چهره و اندام خود 
داشت سفارشات بسياري به پيکرنگاران درباري مي داد. 
پيکرنگاري درباري عصر قاجار صرفا به يک چارچوب 
هنري يا زيبايي شناختي محدود نمي شد و بنا به شواهد و 
قرائن، مقاصد کاربردي ديگري هم از آن مستفيد بود. در 
حقيقت فتحعلي شاه از پيکرنگاري براي نمايش قدرت مطلقه، 
تحکيم موقعيت و تداوم مشروعيت خود بهره مي گرفت. از 
آنجاکه وي عالقه عجيبي به ايران باستان داشت به نقاشان 
تأکيد مي کرد تا تمام نشانه هاي فرهنگي- سنتي- ملي تاريخ 
نمايند.  او لحاظ  پيکره هاي سفارشي  ايران را در  گذشته 
اليه هاي  داراي  که  آمد  پديد  نقاشي  از  سبکي  بدين سان 
مختلف معنايي و هويتي بود. نظر به نقش و جايگاه هنر در 
تعامالت ميان فرهنگ ها و تمدن ها، بررسي سير تحول هنر 
و مبادالت هنري و اقتباس و وام گيري از هنرهاي ديگران 
در طول تاريخ مي تواند زواياي نهفته و پنهان فرهنگ ها را 
بازگو نمايد. براي شناخت و درک  بهتر اليه هاي معنايي 
مکتب پيکرنگاري درباري آثار مهرعلي(پيکرنگار درباري 
قاجار) انتخاب  شده است. در اين پژوهش ابتدا به مطالعه 
آثار مهرعلي به لحاظ تجسمي پرداخته شده است. سپس 
براي درک اليه هاي معنايي آثار ايشان با کمک ترامتنيت 
ژرار ژنت که يکي از کامل ترين نظام هاي تفسيري متون 
رمز گشايي  تصاوير)  اينجا  (در  متن ها  بين  روابط  است، 
شده است. اما اهدافي که در اين پژوهش موردنظر است 
آثار  مطالعه  پژوهش  اين  از  اوليه  هدف  از:  عبارت اند 
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ترامتني آثار پيکرنگاري درباري قاجاري صورت نپذيرفته 
است. اما در مورد پيکر نگاري درباري قاجار منابع متعددي 
در دست است که اين پژوهش ها مشخصا آثار هنرمندان 
پيکرنگاري قاجاري را به لحاظ تجسمي يا تطبيقي با ديگر 
آثار هنرمندان مورد مطالعه قرار داده اند. همچنين در حوزه 
ترامتنيت ژرار ژنت مقاالت و کتبي نگاشته شده است . از 
اين قبيل پژوهش ها مي توان به مقاالت و کتب زير اشاره 

نمود:  
پژوهش«قرابت هاي  در  خزايي  و  بهارلو،حسنوند 
سبک شناختي و ساختاري پرتره هاي سلطنتي و عاميانه 
در عصر قاجار» (هنرهاي تجسمي«هنرهاي زيبا»، ۱۳۹۹، 
پيکرنگاري  به  پژوهش  اين  در   ،  (۱ شماره   ،۲۵ دوره 
درباري و چهره پردازي عاميانه، با محوريت شاکله انساني 
پرداخته شده  آرمان گرايي،  و  خيالي سازي  به  توسل  و 
«مطالعه  مقاله  در  قهي  بلخاري  و   وکيل  محمدي  است. 
با  اول  پهلوي  و  قاجار  ادوار  در  نقاشي  مکاتب  تطبيقي 
ايران»(نگره،  به  برابر ورود تجدد  رويکردهاي فکري در 
در  فکري  تحوالت  علل  بررسي  به   (۴۸ شماره   ،۱۳۹۷
عصر قاجار و تطابق رويکردهاي مختلف هنري و فکري 
در جامعه ايران در مواجهه با مدرنيزاسيون پرداخته شده 
است. و همچنين در اين مقاله  آثار هنرمندان قاجاري را در 
مقابل سه رويکرد غربگرا، انطباق  گرا و انتقادي در برابر 
فرهنگ غربي مورد مطالعه قرار گرفته است. مليحه حسيني 
مطلق در مقاله اي با عنوان «پژوهشي پيرامون رايج ترين 
شيوه هاي نقاشي در عهد قاجار» (ماهنامه کتاب هنر، دوره 
۱۳۸، اسفند ۱۳۸۸)، انواع مضامين نقاشي در دوره قاجار 
مورد مطالعه قرار گرفته است. آژند در مقاله«نقاشان دوره 
قاجار»(گلستان هنر، شماره ۹، ۱۳۸۶) ، نقاشان قاجار را 
در دوطبقه معرفي نموده  است : نقاشان درباري و نقاشان 
پرداختند.  اين عصر  نقاشان  معرفي  به  و سپس  بازاري 
ميرزا  مهرعلي-  علي)-  نجف(نجف  آقا  قبيل  از  نقاشاني 
خان،  خان،عبداهللا  محمدحسن  افشار-  محمدحسن  بابا- 
اسماعيل  اصفهاني-  اسماعيل  احمد-محمد  ابوالقاسم- 
جالير- آقالطف علي صورتگر-محمود خان ملک الشعرا- 
ابوالحسن غفاري(صنيع الملک)-ميرزاعلي اکبر خان مزين 
الدوله- محمد غفاري(کمال الملک) معرفي شده است. ويلم 
فلور و همکاران در کتاب « نقاشي و نقاشان قاجار» (۱۳۸۱) 
: صورت بندي جامعي از انواع نقاشي در دوره قاجار بر 

حسب موضوع ارائه داده اند.
يکي از مطرح ترين منابع موجود در حوزه ترامتنيت کتاب 
ژرار ژنت است که در سال ۱۹۸۲ به رشته تحرير درآمد 
و در آن چيزي به نام ادبيات در مرتبه دوم مطرح شد. 
بيش متنيت  عنوان  تحت  که  روابطي  کتاب  اين  در  ژنت 
بر  اي  مقدمه  مي نمايد.  بررسي  و  طبقه بندي  را  مي نامد 
سرمتنيت(۱۹۹۲) و آستانه ها (۱۹۹۷) از ديگر تاليفات ژنت 
است که در آنها به ترامتنيت پرداخته است. مقاالت دکتر 

بهمن نامورمطلق با عناوين متن هاي درجه دوم درايران ، 
پژوهش هاي بينامتني متعددي را در عرصه ادبيات و هنر 
انجام داده است. مقاله ايشان با عنوان «ترامتنيت مطالعه 
روابط يک متن با ديگر متن ها»(پژوهشنامه علوم انساني 
دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۶، شماره ۵۶) صورت پذيرفته 
است که در آن به مطالعه ارتباط يک متن با متن هاي ديگر 
پرداخته اند. و همچنين به اقسام ترامتنيت را معرفي و تفسير 
کتاب  دو  در  نامورمطلق  دکتر  فارسي  تاليفات  نموده اند. 
با عناوين: «درآمدي بر بينامتنيت؛ نظريه ها و کاربردها » 
(انتشارات سخن، ۱۳۹۰) و «بينامتنيت از پساساختارگرايي 
در  که  بوده  (انتشارات سخن، ۱۳۹۵)  پسامدرنيسم»   تا 
انتشارات سخن تهران به چاپ رسيده و به بسط و گسترش 
نظريات   بينامتني و ترامتني پرداخته است. با توجه به 
آنچه ذکر شد ، پژوهش مستقلي پيرامون مطالعه ترامتني 
پيکرنگاري درباري قاجاري صورت نپذيرفته است و منابع 
فوق به عنوان مراجع اصلي به مبادي کلي و مفاهيم پايه 
مورد استفاده نگارنده قرار گرفته است تا پژوهش حاضر 

صورت پذيرد.
مباني نظري تحقيق

بدون  متني  هيچ  که  استوارشده  اصل  اين  بر  بينامتنيت 
يک  در  متن ها  تاريخ،  طول  در  نيست.درواقع  متن  پيش 
ارتباط زنجيره اي باهم خلق  مي شوند و هميشه متن  هاي 
نو بر اساس متن هاي قديمي شکل مي گرفتند.بر اساس اين 
نظريه متن ها هيچ گاه به طور دفعي و مستقل خلق نمي شوند، 
نشانه اي  جهان  متن هاي  از  شبکه اي  در  همواره  بلکه 
متني  هيچ   ، بينامتنيت  نظريه  اساس  بر  مي گيرد.  شکل 
به خودي خود و در انزوا شکل نمي گيرد و نمي توان آن را 
بدون ارتباط با متون ديگر، درک و دريافت نمود. بينامتنيت 
است(آلن،۱۳۸۰،  ديگر  متن  در  متن  يک  بالفعل  حضور 
۱۴۶). و بر اين انديشه مبتني است که متن نظامي بسته، 
مستقل ، يکه و تنها نيست و اگر چنين باشد آن متن غير 
قابل فهم مي شود(frow,2005,48).  در هر متن رد پاي 
را  پيشين  فرهنگ هاي  به  مربوط  متون  ديگر حتي  متون 
مي توان يافت(Kristeva,2015,61).درواقع بر اساس اين 
ديدگاه ، تمام دانش ها به صورت زنجيروار به متون قبل از 
خود وابسته هستند. بينامتنيت شاخه اي از نشانه شناسي 
است که چگونگي شکل گيري معنا و فرآيند معنا پردازي 
بار ژوليا  قرار مي دهد. نخستين  را موردمطالعه  در متن 
نظريات  از  تاثير  پي  را در  بينامتنيت  کريستوا۱ اصطالح 
با  مقاله اي  در  مکالمه باوري  ي  درباره  باختين۲  ميکائيل 
عنوان«کلمه،گفتگو،رمان» در سال ۱۹۶۶ مطرح کرد.منظور 
يکديگر  با  متن ها  شبکه اي  ارتباط  بينامتنيت  از  کريستوا 
است.در ديدگاه وي ساختار هر متني همچون موزائيکي 
از نقل قولها و اقتباس هاست و هر متني در واقع استحاله و 
تبديل متون ديگري است(Kristeva,1980,66). تاکيد وي 
بر رابطه هم زماني و نه درزماني ميان متن هاست. از اين رو 
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بينامتنيت در نظر کريستوا مربوط به حضور محسوس و 
واقعي يک متن در متن ديگر و بازتوليد متن و روابط تاثير و 
تاثري متون نيست؛ بلکه وي بينامتنيت را فرايندي مي دانست 
که موجب پويايي و زايش متن مي شود(نامورمطلق، ۱۳۹۴، 
۱۱۰ -۱۱۲). پس از کريستوا، پژوهشگران ديگري چون 
روالن بارت۱، ميکائيل ريفاتر۲، ژرار ژنت۳ و لوران ژني۴ 
زمينه مطالعات او را دنبال و هر يک درباره روابط ميان 
متون نظراتي را بيان کردند. در ميان آنها ژرار ژنت(۱۹۸۲ 
م) از تاثيرگذارترين پژوهشگران در اين عرصه است، زيرا او 
توانست نظامي خاص را براي تحليل داللت هاي متن ترسيم 
کند و بدين گونه نظريه روابط بينامتني متون را از حوزه 
نظري صرف خارج کرده و آن را کاربردي سازد. حوزه 
مطالعاتي ژنت قلمرو ساختاگرايي باز، پساساختارگرايي و 
نيز نشانه شناختي را شامل مي شود. از اين رو وي توانسته 
است روابط ميان متن ها را با تمام متغييرات آن بررسي کند 
و نشان دهد(نامورمطلق، ۱۳۸۶،۸۵). ژرار ژنت با گسترش 
نوع  هر  نظريه پردازان  ديگر  و  کريستوا  مطالعاتي  دامنه 
رابطه ميان يک متن با متن هاي ديگر يا غير خود را با واژه 

جديد «ترامتنيت۵» نامگذاري کرد.

نظريه ترامتنيت ژرار ژنت
ترامتنيت از منظر ژنت ، شامل هر نوع رابطه اي است که 
در آن يک متن خواه آشکار، خواه پنهان در رابطه با متون 
ديگر قرار مي گيرد(Genette,1997, 1). وي از اين رهگذر 
در جست و جوي روابطي است که مبتني بر تاثيرگذاري و 
تاثيرپذيري متون باشد. ترامتنيت دستگاه تازه و پيچيده اي 
سابقه  بينامتنت  نظريه پردازان  از  يک  هيچ  نزد  که  است 
ارتباطات  همه  تا  مي کوشد  ساده  دستگاه  آن  و  نداشت 
ميان متني را زير پوشش خود قرار دهد(نامورمطلق، ۱۳۹۵، 
دريافت  و  پذيرش  در  که  عواملي  و  مناسبات  ژنت   .(۲۱
معناي متون نقش دارد و رابطه ترامتني متون را مي سازد 
، به پنج دسته تقسيم کرده است : بينامتنيت۶، پيرامتنيت۷، 

فرامتنيت۸، سرمتنيت۹ و بيش متنيت۱۰. 
هر يک ازاين گونه ها بر اساس نوع خاصي از روابط ترامتني 

استوار گرديده است که عبارت اند از:
- بينامتنيت بر اساس رابطه هم حضوري

پيرامتنيت بر اساس رابطه تبليغي و آستانگي
فرامتنيت بر اساس رابطه انتقادي يا تفسيري

سرمتنيت بر ساس رابطه گونه شناسانه و تعلقي
بيش متنيت بر اساس رابطه برگرفتگي

(نامورمطلق،۱۳۹۵، ۲۵).

انواع ترامتنيت
۱. بينامتنيت: بينامتنيت ژنتي بر پايه حضور عناصر دو 
يا چندين متن استوار گرديده است.يعني هرگاه از يک متن 
ادبي يا هنري عنصر يا عناصري در متن دوم حضور بيابد 
و به طور يقين معلوم گردد که متن دوم به طور مستقيم با 
غيرمستقيم از متن نخست تأثير پذيرفته است رابطه اين 
دو متن بينامتني است(نامورمطلق،۱۳۹۵، ۳۱).ژنت دو گونه 

رابطه بينامتني را مطرح مي کند:
بينامتنيت صريح و آشکار: به معناي حضور آشکار يک 
متن در متن ديگر است. نفل قول هاي مستقيم و غيرمستقيم، 

کالژ و غيره از اقسام آن هستند. 
بينامتنيت ضمني و پنهان: اين نوع بينامتن ضمني ترين و 
پنهان ترين شکل ممکن روابط ميان دو متن را برقرار مي کند. 
به طور کلي تلميحات اجازه پيوند ميان متني را به صورتي 
ممکن مي سازد که به گونه هاي روايي به ويژه روايت  دهي 
ادبي و هنري تغييراتي وارد نشود . انواع تلميحات ، کنايات 
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بروکلين،  موزة  در  نقاش  مهرعلي  اثر  فتحعلي شاه  پرتره  تصوير١. 
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فصلنامة علمي نگره

و اشارات از اين نوع هستند.
۲-پيرامتنيت: پيرامتنيت بر اساس دو نوع رابطه آستانگي و 
تبليغي استوارشده است پيرامتني آستانگي توسط متن هايي 
صورت مي پذيرد که به نوعي متن اصلي را در برمي گيرند 
و خود متن هايي کامًال مستقل محسوب نمي شوند. به همين 
دليل مي توان آن ها را متن هاي اقماري يا ماهواره اي ناميد. 
آن ها متن اصلي را پوشش مي دهند و مانند کمربندي آن را 
در برمي گيرند مانند يک بزرگراه کمربندي يک شهر را در 
برمي گيرد.عنوان اثر، عنوان مؤلف، اسامي دست اندرکاران، 
نام تهيه کننده يا ناشر، مقدمه، پيشکش نامه، پانوشت ها و...

همگي جلوه هايي از پيرامتن آستانگي محسوب مي شوند. 
نقش آستانگي و ورودي به متن را بازي نمايند. پيرامتن 
تبليغي به متن هايي اطالق مي شود که سفيران و مبلغان متن 
اصلي هستند. يعني از متن اصلي جدا مي شوند و به تبليغ 
اثر مي پردازند.برخي از اشکال پيرامتن هاي تبليغي عبارت اند 

و  رونمايي  نشست هاي  تبليغي،  تيزر  تبليغي،  پوستر  از: 
....(همان ، ۲۵).

۳-فرامتنيت: فرامتنيت ژنتي به مطالعه يک متن و رابطه آن 
با متن هايي مي پردازد که يا آن را نقد مي کنند و يا تفسير.

رابطه ميان متن و فرامتن بسيار تنگاتنگ است بطوريکه اگر 
متن نبود فرامتن نيز شکل نمي گرفت (همان،۲۷). 

۴-سرمتنيت: سرمتنيت رابطه تعقلي و گونه شناسانه يک 
به عبارت ديگر يک روابط طولي  به گونه خود است.  متن 
و تعقلي ميان يک اثر و گونه اي متعلق وجود دارد. براي 
مثال رمانتيسم يک متن نيست بلکه مجموعه اي از متن ها با 

مشخصات ويژه اي را در برمي گيرد(همان،۲۸).
۵-بيش متنيت: بيش متنيت ژنتي به بررسي روابط دو متني 
مي پردازد که بر اساس برگرفتگي و اشتقاق استوارشده 
باشد. بينامتنيت و بيش متنيت اين ويژگي مشترک را دارند 
که هر دو قسمت متن هستند و نه پاره متن يا فرامتن و 
سرمتن . فقط تفاوتشان در اين است که رابطه بينامتني 
بر پايه  هم حضوري و رابطه بيش متني بر پايه برگرفتگي 
استوار گرديده است. به عبارت ديگر، در بينامتنيت اگر متن 
از  يکي  کمبود  با  اما  متن دوم شکل مي گيرد  نباشد  اول 
عناصر درصورتي که در بيش متنيت اگر متن نخست نباشد 
متن دوم اصًال شکل نمي گيرد(نامورمطلق، ۱۳۹۵، ۳۰). ژنت 
شش گونه ارتباط بيش متني را مطرح مي کند که به تفکيک 

عبارتند از:

روابط تراگونگي:
۱- پارودي۱: پارودي، تراگونگي و تغيير سبکي بيش من 
را نسبت به پيش متن با کارکرد تفنني بيان مي کند. اين گونه 
بيش متنيت صرفا براي شوخي است و هدفي براي تخريب 

و تحقير ندارد.
۲- تراوستيمان۲ : در اين رابطه ترگونگي سعي مي شود بر 
اساس رابطه طنزي به تخريب و تحقير پيش متن بپردازد. 
مثال بارز آن تابلوي موناليزا اثر مارسل دوشان است که 

به قصد تخريب و تحقير اثر داوينچي ايجاد شده است.
۳- جايگشت۳: اين گونه به شکل جدي به تغيير سبک و 
تکثير متن مي پردازد. جايگشت، رايج ترين و متنوع ترين نوع 
بيش متنيت را به خود اختصاص مي دهد. اغلب اقباس هاي 
هنري از اين دست هستند.تغيير سنتي متون، تبديل يک رمان 
به فيلم يا نقاشي، ترجمه ، منثور کردن منظوم و بالعکس و 

غيره ، نمودهايي از اين رابطه هستند.

روابط همانگونگي: 
۱- پاستيش۱: به معناي تقليد سبک از شيوه نقاشي برجسته 
اطالق مي شود. در پاستيش شيوه تقليد مي شود اما در اغلب 
موارد موضوع ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين 
بر اساس شاخص همانگونگي ، پاستيش تقليد سبکي بيش متن 

از پيش متن است(نامورمطلق، ۱۳۹۱، ۱۴۸).
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با نوعي  به معني غلو کردن همراه  لغت  ۲- شارژ۱: در 
طنز است. در شارژ سبک مورد تقليد قرار مي گيرد اما با 
تغييراتي، کوشش مي شود نسبت به بيش متن، طنز و نقد 

داشته باشد مانند آنچه در کاريکاتور صورت مي گيرد.
۳- فورژي۱: به معناي تقليد جدي از پيش متن است . در 
پيش متن  سبک  از  تقليد  ضمن  مي شود  کوشش  فورژي 
کارکرد بيش متن جدي باشد. براي مثال منظومه «فرهاد 
و شيرين» بافقي در زمان مرگش ناقص ماند بعدها توسط 
وصال شيرازي تکميل تر و در دوره قاجار به پايان رسيد.

مطالعه بصري آثار مهرعلي
نيمه  در  ايراني،فعال  درباري  پيکرنگار  مهرعلي(نقاش 
نخست سده نوزدهم/سيزدهم ق) فعاليت هنري مهرعلي 
پرده  ده  دست کم  او  بود.  ۱۲۱۰-۱۲۴۵ق  سال هاي  در 
پيکرنگاري از فتحعلي شاه را نشسته بر روي قالي نشان 
مي دهد؛ و به احتمال زياد، فتحعلي شاه آن را در سال ۱۲۱۴ق 
به رسم هديه براي اميران سند فرستاده است. او دو تا از 
پيکرنگاري هاي زيباي فتحعلي شاه را در کاخ گلستان براي 
تخت مرمر کار کرد و يکي را هم که فتحعلي شاه را در 
ناپلئون  تاج گذاري نشان مي دهد به رسم هديه براي  حال 

فرستادند(محفوظ در کاخ ورساي). (آژند، ۱۳۸۶، ۷۵).
 مشخصات تجسمي و مفهومي پيکرنگاري هاي مهرعلي که 

داراي رقم اوست:
ويژگي هاي تجسمي آثار مهرعلي :

فراواني  به  دوره  اين  نقاشي هاي  در   : بندي  ترکيب   -۱
مي توان از يکدستي ترکيب بندي هاي ايستا با عناصر عمودي 
و افقي در يک فضاي بسته اندروني سراغ گرفت(آژند،۱۳۹۶، 
۷۹۶). ترکيب بندي قرينه که مي تواند معرف محيط و ذهنيتي 
آرام و متعادل باشد ، به خوبي در اين پيکره ها بازتاب يافته 
است. متقارن و متوازن- مثلثي شکل – فضاي دوبعدي 
– داراي قاب واحد- استفاده از فضاي مثبت و منفي(پس 
زمينه تک رنگ و خنثي) (تصوير۱) ، متقارن- سعي در ايجاد 
پرسپکتيو براي القاي حجم – مثلثي شکل- استفاده از رنگ 
تيره در پس زمينه براي القا عمق (تصوير۲) ، داراي کادر- 
استفاده از پرده و پنجره براي القاي عمق- پيکره داراي 
تقارن و تعادل- ترکيب بندي مثلثي (تصوير۳) ، داراي قاب 
بندي-  تالش براي القاي بعد سوم(اسفاده از فرش ، قاب و 
منظره در پس زمينه)- متقارن و متعادل- تعريف فضا با 
نشانه هاي آرماني از جهان واقعي (تصوير ۴). فتحعلي شاه 
را پرشکوه، پر ابهت،  مجلل، کمر باريک با شانه اي پهن، با 
خنجر و شمشير زرنشان(به صورت نمادين)، جامه فاخر 
پر از نقش و نگار ، پيکره  مملو از جواهرات ناب که بر قدرت 

و ثروت بيکران شاه اشاره کرده است(تصوير ۴). 
۲- ويژگي هاي رنگ : رنگ گزيني محدود- استفاده از رنگ 
قهوه اي و آبي به صورت غالب (تصوير۱) ، استفاده از 
رنگ هاي متضاد زرد و مشکي- رنگ پر تالئلو زرد براي 

نمايش هر چه بيشتر شوکت پادشاه (تصوير۲) ، درجات 
تيره و سرد رنگ سبز براي القا فضاي مبهم و خيالي- 
اکر و نارنجي- استفاده از رنگهاي درخشان سفيد براي 
مرواريد در لباس و گردن بند و نارنجي در پرده پشت سر 
پيکره براي کاستن سردي فضا (تصوير۳) ، رنگ گزيني 
محدود با تسلط درجات متفاوت رنگ قرمز- استفاده از 
رنگ هاي درخشان زرد و سفيد براي نشان دادن شوکت و 

شکوه(تصوير ۴).
نور  داراي  پردازي-  سايه  بدون  تخت  نور:  کيفيت   -۳
يکنواخت (تصوير۱) ، داراي نور سايه روشن در فضاي 
پس زمينه –پيکره با رنگ پرتالئلو که داراي جامه زربفت 
مي باشد. (تصوير۲) ، استفاده از نور مبهم و خيالي(تصوير۳)  1.Charge

2.Forgerie

١٩٧٢,١٨,falk:تصوير٣. زن جوان با طوطي دست آموز،اثر مهرعلي،ماخذ
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، داراي نور يکنواخت و درخشان(تصوير ۴).
۴- فرم و نقش مايه : حجم و فرم کلي مثلثي شکل- تاج 
استوانه اي داراي نقوش هندسي- تالش براي نشان دادن 
تا شبيه سازي- ريزه کاري در پرداخت  زيبايي آرماني 
مثلث  صورت  به  پيکره  کلي  فرم   ، جزئيات(تصوير۱) 
متساوي الساقين- ريش مخروطي  شکل- تاج استوانه اي 
ايراني-  اصيل  نقوش  از  پر  جواهرآالت-جامه  به  مزين 
استفاده از جزئيات بسيار در تزئينات جامه ، تاج و عصا 
(تصوير۲) ، پيکره داراي فرم متوازن- شلوار تنگ داراي 
نقش و نگار- دامن پرچين نازک حرير- کمربند بلند که 
از  استفاده  است-  شده  آويزان  مخروطي  صورت  به 

نقوش هندسي ساده در سر آستين ها(تصوير۳) ، پيکره 
به صورت مخروطي متعادل به تصوير کشيده شده- تاج 
استوانه اي مرصع با لعل و جواهر و الماس از نقش مايه 
بته جقه بهره گرفته- استفاده از قاب مستطيلي در پشت 
سر تصوير-فرش را در فضاي مسطيلي به نمايش گذاشته 

است (تصوير ۴).
۵- خصوصيات چهره : تمام رخ- ترسيم چهره بر اساس 
تا  چهره  زيبايي  جهت  در  تالش  قاجار-  آرماني  زيبايي 
شبيه سازي- استفاده از ريش بلند پر پشت مشکي(تاکيد 
بر هيبت و صالبت) (تصوير۱) ، تمام رخ- ترسيم چهره بر 
اساس زيبايي آرماني قاجار- تالش در جهت زيبايي چهره 
تا شبيه سازي- استفاده از ريش بلند پر پشت مشکي(تاکيد 
ماه  صورت  به  چهره  (تصوير۲)،  صالبت)  و  هيبت  بر 
رخ- چهره دختر با استفاده از نمادهاي نهادينه شده در 
ادبيات فارسي به تصوير کشيده شده است(رخ به ماه، لب 
به غنچه گل، سرو به قد مانند شده)- چهره دختر را با 
وسمه ، سرمه و سرخ آب به شکل ايده آل آن روزگار در 
آورده است (تصوير۳). تمام رخ- ترسيم چهره بر اساس 
زيبايي آرماني قاجار- تالش در جهت زيبايي چهره تا شبيه 
سازي- استفاده از ريش بلند پر پشت مشکي(تاکيد بر هيبت 

و صالبت) (تصوير ۴).
و  آمرانه   : دست ها  ظاهري  ويژگي هاي  و  حالت   -۶
 ، مرصع(تصوير۱)  بازوبند  داراي  آميز-بازوان  تحکم 
رئيس مابانه- تکيه بر عصاي کياني(مرغ نشان) (تصوير۲) 
، دستان حنا بسته و اشاره گر(تصوير۳) ، دستان مشت 
با يک دست چوب دستي پادشاهي را  کرده مستحکم که 

مي فشارد- داراي  بازوبند مرصع و لعل گون (تصوير ۴).
 ، تنه (تصوير۱)  نيم  : پيکره به صورت  پيکره  ۷- حالت 
پيکره به طور ايستاده(تصوير۲) ، پيکره به صورت تمام 

قد(تصوير۳) ، پيکره نشسته (تصوير ۴).
۸- ويژگي هاي چشم و ابرو : ابروان پر پشت و هاللي- 
 ، (تصوير۱)  ابهت  پر  و  خيره  نگاه  بادامي-  چشماني 
ابروان پر پشت و هاللي- چشماني بادامي- نگاه خيره و 
پر ابهت(تصوير۲) ، ابروان پر پشت و هاللي- چشماني 
بادامي- نگاه لطيف و متواضع(تصوير۳) ، ابروان پر پشت 
و هاللي- چشماني بادامي- نگاه خيره و پر ابهت(تصوير 

.(۴
مرصع  پادشاه  لباس   : لباس  و  جامه  ۹-خصوصيات 
به مرواريد و زمرد- داراي نقوش هندسي به خصوص 
دايره – رداي سلطنت و فرمانروايي -زربفت– بکار بردن 
دو بازوبند مرصع و جواهر نشان-داراي کمربند سلطنتي 
به  منقوش  نگار  و  نقش  پر  ،عبايي  (تصوير۱)  زرنشان 
نقش هاي ايران باستان (اقتباس از جامگان حجاري شده 
پادشاهان هخامنشي و ساساني)- جامه زربفت پادشاهي 
با رنگ پر تالئو زرد -شمشير و تاج مرصع نشان – کفش 
کوچکتر از اندازه معمول به تصوير کشيده شده(تصوير۲) 

تصوير ٤. فتحعلي شاه نشسته بر روي قالي، تهران، حدود١٢١٤-١٢٢٠ه، 
کار مهرعلي، رنگ روغن روي بوم،مجموعه قاجاري هاشم خسرواني، ماخذ:

آژند،جلد٢، ١٣٩٥، ٨٤٤



جامه  در  توري  و  حرير  بلند  ودامن  شال  از  استفاده   ،
دختر- استفاده از زيور آالت مرواريد براي گردن بند دختر 
– شلوار منقوش و پر آرايه-کمربند بلند حرير-  بکار بردن 
زربفت  جامه   ، کفش(تصوير۳)  جاي  به  راحتي  دمپايي  
پادشاهي با رنگ پر تالئو قرمز-دو بازو بند مرصع نشان- 
کمربند جواهر نشان پادشاهي- تاج کياني غرق در جواهر- 
عصاي پادشاهي مزين به طال و جواهر در دست- لباس 

داراي حاشيه(تصوير ۴).
مفاهيم نمادين پيکره هاي مهرعلي : مهرعلي با تبحر  نقش 
سرو(بته جقه) را که در نمونه هاي آغازين تخت جمشيد هم 
کارکرد زينتي داشته و هم  نمادي از آزادگي و آزادي است 
و در دوره اسالمي سرو نماد سرسبزي و طراوت بود، 
در نقطه وسط تاج درست بين ابروان پيوسته فتحعلي شاه 
، به تصوير کشيده است(تصوير۱). در مکتب پيکرنگاري  
درباري هنرمند مي کوشد ، در بياني دوپهلو هم جالل و 
شکوه مادي پادشاهي غرب و هم آرمان نمايي انسان ايراني 
را به منصه ظهور رساند(محمدي وکيل، بلخاري قهي،۱۳۹۷، 
آرماني  زيبايي  جهت  در  بسياري   تالش  مهرعلي   .(۲۷
چهره پيکره هايش به کار برده است از رمزپردازي نقوش 
و تزئينات پيکره هايش براي القا مفاهيم سنتي تاريخي بهره 
گرفته است(تصوير۳). به کارگيري رنگ هاي شفاف، عصاي 
مرغ نشان، تاج پادشاه پر از جواهرآالت گران بها  با نقوش 
اصيل ايراني ، اشاره به پادشاه اسطوره اي ايران باستان 
آمده  حجاري ها  و  ادبيات  در  آن  خصوصيات  که  دارد 
است(تصوير۱و ۲و ۴). درميان آثار مهر علي از عناصر 
عاميانه تا حد امکان صرفنظر شده است به طوريکه ايشان با 
به کارگيري عناصر تجملي- درباري سعي در نماياندن هر 
چه بيشتر ثروت و تجمل شاه دارد. مهر علي سعي نموده 
عناصر عاميانه را در آثارش حذف نمايد تا با به کارگيري 
و  ثروت  بيشتر  چه  هر  سعي  درباري  تجملي-  عناصر 
تجمل پيکره را به نمايش گذارد. تزئين گرايي و زياده روي 
در کاربرد نقوش تزئيني در آثار مهرعلي بارز است . به 
طوريکه سعي کرده تمام  عناصر تزئيني که حاکي از ثروت 
و تجمل مي باشد را به ميزان فراوان در پيکره هايش به کار 
ببرد. در بررسي آثار مهرعلي ذکر اين مهم ضروري است 
که تصاوير به واقعيت هاي تلخي همچون شکست ايران در 
جنگ روسيه نيز اشاره دارند. شکستي که منجر به از دست 
دادن بخشي از سرزمين ايران و تضعيف بدنه حکومتي 
شد. شايد فتحعلي شاه با سفارش تصاوير آرماني خود 
بود  ميدان جنگ  در  جبران شکست  مهرعلي خواهان  به 
 ، بازيابد  را  ازدست رفته  قدرت  مي خواست  به نوعي  و 
نوين  سبک  پايه گذار  ناخواسته  شاه   فتحعلي  بدين سان 
ازاين رو تصاوير موردپژوهش،  پيکرنگاري درباري شد. 
عظمت، شوکت و پهناوري سرزمين ايران در دوره باستان 
را نيز به ياد مي آورند. به نظر مي رسد هنرمند قصد داشته  
تاج و عصاي مرغ  نمادين همچون  به عناصر  با تمسک 

نشان، بر حاکميت الهي پادشاه نيز تأکيد کند . تاج پادشاه 
پر از جواهرآالت گران بهاست که داراي نقوشي با معاني 
نمادين است. مهرعلي با تبحر  نقش سرو(بته جقه) را که در 
نمونه هاي آغازين تخت جمشيد هم کارکرد زينتي داشته 
و هم  نمادي از آزادگي و آزادي است و از سويي ديگر 
در دوره اسالمي سرو نماد سرسبزي و طراوت بود، در 
نقطه وسط تاج درست بين ابروان پيوسته فتحعلي شاه 
براي اشاره به مفاهيم نمادين ، به کار برده است. ميزان 
جواهرآالت به کاررفته در آن دسته از تابلوهاي مهرعلي که 
فتحعلي شاه را ترسيم کرده ، بسيار بيشتر از تابلوي«دختر 
براي  که  مي رود  احتمال  طرفي  از  اوست.  طوطي»  با 
اين گونه تابلوها هزينه کمتري پرداخت مي شده است. در 
تزئينات تابلو «دختر با طوطي» به ترتيب : مرواريد، ياقوت 
و زمرد تصوير شده است که  نه تنها به عنوان زيورآالت، 
بلکه در لباس و ملحقات آن ازجمله کمربند، سرآستين ها و 
بازوبندهاي به کاررفته و کالهک توري مزين به مرواريد 
با پر تزئين شده است. درجات رنگ سبز در لباس دختر 
و پس ازآن رنگ هاي اکر و نارنجي در مرتبه بعدي قرار 
دارند. به طورکلي به نظر مي رسد که در تصاوير زنان، از 
مصالح طراز دوم کمک مي گرفتند. زرکوبي هايشان همواره 
کدر و تيره هستند، درحالي که زرکوبي پيکرنماهاي پادشاه 
، از طالي واقعي استفاده مي شده تا جالي خود را حفظ 

کند(کياوش، آشوري،۱۳۹۸، ۳۲).
در  جمع بندي  صورت  به  مهرعلي  آثار  تجسمي  عناصر 

جدول۱. ذکر شده است.

تحليل آثار مهرعلي نظريه ترامتنيت ژرار ژنت
مطالعه آثار مهرعلي حاکي از وجود ترامتنيت هاي قوي با 
آثار ادبي ، اسطوره هاي ايراني – سنتي است که مهرعلي 
برخي از آن ها را به طور صريح و آشکار در تابلوهايش 
گنجانده و در برخي ديگر به صورت ضمني و پنهان بدان 
اشاره نموده  است. در آثار مهرعلي از يک سو به دليل حضور 
چندين متن(تصوير) ، اثري بينامتن محسوب مي شود و از 
سوي ديگر بدليل آنکه مهرعلي فراتر از پيش متن ها براي 
بيان تفکر خود ، به خلق تصاوير جديدي پرداخته، آثاري 
که بيش متن آثار ديگر هنرمندان پس از خود نيز محسوب 
مي شود. همچنين آثار مهرعلي دربردارنده سرمتن  ، فرامتن 
و پيرامتن نيز هست که در ادامه به تفضيل توضيح داده 

خواهد شد.
متن(تصوير)  چندين  مهرعلي  آثار  در  بينامتنيت:   .۱
گوناگون به طور صريح و ضمني حضور دارند و از اين 
نظر، آثار مهرعلي به آثاري بينامتن تبديل شده اند. مهرعلي 
محوري  شاه  چون:  مختلفي  متن هاي  از  تابلوهايش  در 
جامعه قاجاري، حجاري هاي بازمانده از گذشته تاريخي 
ايران، اشعارموالنا، فردوسي ، حافظ ،  ابوسعيد ابوالخير 
براي  غيره  و  اوستايي  افسانه هاي   ، نيشابوري  عطار  و 

خوانش آثار پيکرنگاري مهرعلي، نقاش 
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عناصر 
تجسمي

تابلو شماره ۱

تصوير۱. پرتره فتحعلي شاه 
اثر مهرعلي نقاش در موزه 

بروکلين،جوهر،طال،آبرنگ مات 
و تيره بر روي کاغذ ماخذ:

falk.wikipedia.org

تابلو شماره ۲

تصوير۲. پيکره ايستاده 
فتحعلي شاه ،اثر مهرعلي، 
seemorgh.com :ماخذ

تابلو شماره ۳

تصوير۳. زن جوان با طوطي 
دست آموز،اثر مهرعلي،ماخذ:

falk,1972,18

تابلو شماره ۴

تصوير ۴. فتحعلي شاه نشسته بر 
روي قالي،تهران،حدود۱۲۱۴-۱۲۲۰ه، 

کار مهرعلي، رنگ روغن روي 
بوم،مجموعه قاجاري هاشم خسرواني، 

ماخذ:(آژند،جلد۲، ۱۳۹۵، ۸۴۴)

ترکيب بندي

متقارن و متوازن- مثلثي شکل 
– فضاي دوبعدي – داراي قاب 
واحد- استفاده از فضاي مثبت 
و منفي(پس زمينه تک رنگ و 
خنثي)- داراي ريتمي يکدست

متقارن- سعي در ايجاد 
پرسپکتيو براي القاي حجم 
– مثلثي شکل- استفاده از 

رنگ تيره در پس زمينه براي 
القا عمق-

داراي کادر- استفاده از پرده 
و پنجره براي القاي عمق- 

پيکره داراي تقارن و تعادل- 
ترکيب بندي مثلثي 

داراي قاب بندي-  تالش براي القاي 
بعد سوم(اسفاده از فرش ، قاب و 
منظره در پس زمينه)- متقارن و 

متعادل- تعريف فضا با نشانه هاي 
آرماني از جهان واقعي

رنگ
رنگ گزيني محدود- استفاده 

از رنگ قهوه اي و آبي به 
صورت غالب

استفاده از رنگ هاي متضاد 
زرد و مشکي- رنگ پر 

تالئلو زرد براي نمايش هر 
چه بيشتر شوکت پادشاه-

رنگ گذاري جسمي و غليظ، 
چيده شده در پالني واحد

درجات تيره و سرد رنگ 
سبز براي القا فضاي مبهم 
و خيالي- اکر و نارنجي- 

استفاده از رنگهاي درخشان 
سفيد براي مرواريد در لباس 
و گردن بند و نارنجي در پرده 
پشت سر پيکره براي کاستن 

سردي فضا

رنگ گزيني محدود با تسلط درجات 
متفاوت رنگ قرمز- استفاده از 

رنگ هاي درخشان زرد و سفيد براي 
نشان دادن شوکت و شکوه 

نور
تخت بدون سايه پردازي- 

داراي نور يکنواخت

داراي نور سايه روشن در 
فضاي پس زمينه –پيکره با 
رنگ پرتالئلو که داراي جامه 

زربفت مي باشد.

داراي نور يکنواخت و درخشاناستفاده از نور مبهم و خيالي

فرم و 
نقش مايه

حجم و فرم کلي مثلثي 
شکل- تاج استوانه اي داراي 
نقوش هندسي- تالش براي 
نشان دادن زيبايي آرماني تا 
شبيه سازي- ريزه کاري در 

پرداخت جزئيات

فرم کلي پيکره به صورت 
مثلث متساوي الساقين- 
ريش مخروطي  شکل- 
تاج استوانه اي مزين به 

جواهرآالت-جامه پر از نقوش 
اصيل ايراني- استفاده از 
جزئيات بسيار در تزئينات 

جامه ، تاج و عصا

پيکره داراي فرم متوازن- 
شلوار تنگ داراي نقش و 
نگار- دامن پرچين نازک 
حرير- کمربند بلند که به 
صورت مخروطي آويزان 

شده است- استفاده از نقوش 
هندسي ساده در سر آستين ها

پيکره به صورت مخروطي متعادل 
به تصوير کشيده شده- تاج استوانه 
اي مرصع با لعل و جواهر و الماس 

از نقش مايه بته جقه بهره گرفته- 
استفاده از قاب مستطيلي در پشت سر 
تصوير-فرش را در فضاي مسطيلي به 

نمايش گذاشته است.

چهره

تمام رخ- ترسيم چهره بر 
اساس زيبايي آرماني قاجار- 
تالش در جهت زيبايي چهره تا 
شبيه سازي- استفاده از ريش 
بلند پر پشت مشکي(تاکيد بر 

هيبت و صالبت)- چهره فراخ ، 
نگاه رو در روي بيننده

تمام رخ- ترسيم چهره بر 
اساس زيبايي آرماني قاجار- 
تالش در جهت زيبايي چهره تا 
شبيه سازي- استفاده از ريش 
بلند پر پشت مشکي(تاکيد بر 

هيبت و صالبت)

چهره به صورت ماه رخ- 
چهره دختر با استفاده از 
نمادهاي نهادينه شده در 
ادبيات فارسي به تصوير 

کشيده شده است(رخ به ماه، 
لب به غنچه گل، سرو به قد 
مانند شده)- چهره دختر را 
با وسمه ، سرمه و سرخ آب 
به شکل ايده آل آن روزگار 

آرايش شده نقاشي شده است.

تمام رخ- ترسيم چهره بر اساس 
زيبايي آرماني قاجار- تالش در جهت 
زيبايي چهره تا شبيه سازي- استفاده 
از ريش بلند پر پشت مشکي(تاکيد بر 

هيبت و صالبت)

جدول١. عناصر تجسمي آثار مهرعلي ، مأخذ: نگارنده

  

 

 

 

 

 



بيان بهتر مضمون مورد نظر بهره جسته است و در نتيجه 
بينامتن چند متني را در آثارش گنجانده است. 

۱,۱. بينامتن هاي صريح
- بينامتن شاه محوري: اصلي ترين و مهم ترين متن حاضر 
در اکثر آثار مهرعلي پيکره فتحعلي شاه مي باشد. از آنجاييکه 
ايدئولوژي حاکم در جامعه قاجار ، بر پايه شاه محوري 
بود . مهرعلي عنصر پادشاه را به عاريت گرفته و به طور 
آشکارا و صريح در اثرش گنجانده است. نقاش اثر را  باهم 
حضوري يک يا چندين پاره متن (در اينجا فيگور فتحعلي 
شاه ، لباس ، تاج ، شمشير و... ) را  به تصوير کشيده است 
، تا در صريح ترين شکل خود ارجاع صريحي به شوکت 
فتحعلي شاه نمايد. تأثير متن اجتماعي جامعه درباري قاجار 
در متن تصوير کامًال مشخص است . ازاين رو بينامتنيت 
بينافرهنگي در اثر وجود دارد. با رجوع به تاريخ درمي يابيم 
فتحعلي شاه از روسيه شکست سختي خورد. شکستي که 
منجر به از دست دادن بخشي از سرزمين ايران و تضعيف 
بدنه حکومتي شد. ازاين رو به نظر مي رسد فتحعلي شاه در 
سفارش پيکره هايش به مهرعلي و ديگر پيکرنگاران سعي 
داشت تا آنجايي که امکان دارد به بازسازي مشروعيت 
پادشاهي اش اقدام نمايد. ازاين رو مهرعلي به طور ضمني 
با توسل به اسطوره هاي ايراني – باستاني که با تلفيقي 
ادبيات حماسي شاهنامه فردوسي بود،  سعي داشت  از 
در  به طور ضمني  را  پادشاه  ايزدي  حکومت  مشروعيت 

پيکره هايش بگنجاند.
-بينامتن با ادبيات: در اينجا به نمونه هاي از رابطه بينامتني 
دارد  ادبيات وجود  با  مهرعلي  پيکره هاي  بين  که  صريح 
اشاره مي شود. در اينجا براي ارتباط برقرار کردن بينامتني 

صريح قسمتي از  شعر فردوسي گنجانده مي شود : 
به بغداد بنشست بر تخت عاج                                        
 به سر برنهاد آن دلفروز تاج
کمربسته و گرز شاهان به دست                                 
 بياراسته جايگاه نشست

چو تاج برزگي به سر برنهاد    
چنين کرد بر تخت پيروزه ياد

و  فردوسي   اشعار  از  تاج  عنصر  برگرفتن  با  مهرعلي 
تصوير  به  و  کهن  روزگاران  از  بازمانده  حجاري هاي 
از نوع  بينامتني صريح   ايجاد رابطه  کشيدن آن موجب 
ارجاع با شعر و حجاري ها کهن شده است. در تابلوهاي 
مهرعلي حتي ارتباط  بينامتني ضمني و پنهاني وجود دارد 
که آن ها را مي شود در اسطوره هاي کهن ايراني مشاهده 
مهم ترين   ، به عنوان  تاج  عنصر   ايران  تاريخ  در   . نمود 
شناسه کسي است که بر تخت پادشاهي تکيه مي زند، با 
توجه به پايگاه مذهبي مقام شاهي در ايران باستان و تأکيد 
براي برخورداري شاهان ايراني از فره کياني، تاج نمودي از 
فره تلقي مي شود که در فرهنگ ايراني ، در ارتباط مستقيم 
 ،۱۳۹۴ است(قائمي،  شاه  رفيع  اجتماعي  رتبه  و  مقام  با 
۱۳۳). مهرعلي پادشاه را با عصا به تصوير کشيده است . 

دست ها
آمرانه و تحکم آميز-بازوان 

داراي بازوبند مرصع

رئيس مابانه- تکيه بر عصاي 
کياني(مرغ نشان)- هر دو 

کف دست بر روي زانو قرار 
گرفته -

دستان حنا بسته و اشاره گر

دستان مشت کرده مستحکم که با 
يک دست دبوس(گرز) پادشاهي را 
مي فشارد- داراي  بازوبند مرصع و 

لعل گون

پيکره
پيکره به صورت نيم تنه 

– ساکت و با وقار- 
پيکره به طور ايستاده و 

آراسته به انواع زر و زيور 
ملوکانه

پيکره به صورت تمام قد
پيکره نشسته بر قاليچه مرصع- 

تکيه زده بر مخده- آراسته به انواع 
جنگ افزار و زر و زيور

چشم و ابرو
ابروان پر پشت و هاللي- 

چشماني بادامي- نگاه خيره 
و پر ابهت

ابروان پر پشت و هاللي- 
چشماني بادامي- نگاه خيره 

و پر ابهت

ابروان پر پشت و هاللي- 
چشماني بادامي- نگاه لطيف 

و متواضع

ابروان پر پشت و هاللي- چشماني 
بادامي- نگاه خيره و پر ابهت

جامه و 
لباس

لباس پادشاه مرصع به 
مرواريد و زمرد- داراي نقوش 
هندسي به خصوص دايره – 
رداي سلطنت و فرمانروايي -

زربفت– بکار بردن دو بازوبند 
مرصع و جواهر نشان-داراي 

کمربند سلطنتي زرنشان

عبايي پر نقش و نگار منقوش 
به نقش هاي ايران باستان 

(اقتباس از جامگان حجاري 
شده پادشاهان هخامنشي 
و ساساني)- جامه زربفت 

پادشاهي با رنگ پر تالئو زرد 
-شمشير و تاج مرصع نشان 

– کفش کوچکتر از اندازه 
معمول به تصوير کشيده 
شده- عصاي کياني مرغ 

نشان در دست

استفاده از شال ودامن بلند 
حرير و توري در جامه دختر- 
استفاده از زيور آالت مرواريد 
براي گردن بند دختر – شلوار 

منقوش و پر آرايه-کمربند 
بلند حرير-  بکار بردن دمپايي  

راحتي به جاي کفش

جامه زربفت پادشاهي با رنگ پر تالئو 
قرمز-دو بازو بند مرصع نشان- 

کمربند جواهر نشان پادشاهي- تاج 
کياني غرق در جواهر- عصاي 

پادشاهي مزين به طال و جواهر در 
دست- لباس داراي حاشيه

ادامه جدول١.

خوانش آثار پيکرنگاري مهرعلي، نقاش 
دوره  قاجار، با رويکرد ترامتنيت ژرار 

ژنت /٩٣ -١٠٩ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

اين شکل هم رابطه بينامتني صريح و آشکاري با اشعار 
شاعران و رابطه بيامتني ضمني و پنهاني با اسطوره هاي 
از اشعار شاعران که در آن ها به  ايراني دارد. نمونه اي 

عصا ارجاع شده است.  
قاصدان را بر عصايت دست ني                              

 تو بخسب اي شه،   مبارک خفتني  «موالنا»
فرعون صفتان همه زبردست شدند                     

موسي و عصا و رود نيلي بفرست           
«ابوسعيدابولخير»

عصا اندر کف و سجاده بر دوش    
که هستم صاحب کرامات   «عطار نيشابوري»

ابوالخير و عطار  ابوسعيد  به شعرهاي موالنا،  با توجه 
نيشابوري و ... در مورد عصا يک رابطه بينامنتي صريح 
از نوع ارجاع بين عصاي به کاررفته در تابلو مهرعلي و 
شعر شاعران وجود دارد. بدين ترتيب در تابلوي مهرعلي 
و پرنده هما موجود در تخت جمشيد بينامتنيت صريح و 
ادبيات فارسي  آشکاري به لحاظ فرمي وجود دارد. در 
هما را نماد فر و شکوه مي دانند و به شگون نيک مي گيرند 

اشاره حافظ به هما در شعرش: 
هماي سعادت به دام ما افتد   

اگر ترا گذري بر مقام ما افتد     
با توجه به اين شعر و شعرهايي ازاين دست پرنده هما 
بينامتني صريح  رابطه  ادبيات  با  مهرعلي  تابلوي  نشان 
و آشکاري از نوع ارجاع ، برقرار مي کند .مهرعلي پيکره 
از رستم که در شاهنامه  با نشانه هايي  فتحعلي شاه را 

ذکرشده ، به تصوير کشيده است. مانند:  
به بازوش بربسته بد زردهشت

                            که گشتاسب آورده بود از بهشت 
رابطه  مهرعلي  نقاشي  در  شاه  فتحعلي  مرصع  بازوبند 
دارد. در  با شعر فردوسي  بينامتني صريح و آشکاري 
ايران چهره ماه رخ و ابروان هاللي به عنوان زيبايي آرماني 
چهره شناخته مي شود که در وصف آن شاعران و اديبان 
ايران زمين بسيار سروده و نوشته اند و مهرعلي با تبحر 
پرتره  در  را   رخ  ماه  صورت  و  هاللي  ابروان  فراوان 
پيکره هايش  گنجانده است . در اين رابطه به چند شعر 

به عنوان نمونه پرداخته مي شود :
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت            

نسبت دوست به هر بي سروپا نتوان کرد (حافظ)
حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودي                

 کنون که ماه تمامي نظر دريغ مدار    (حافظ)
هاللي شد تنم زين غم که با طغراي ابرويش         

که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو   (حافظ)
ناله فريادرس عاشق مسکين آمد                 

مرغ دل باز هوادار کمان ابرويست (حافظ)
دل که از ناوک مژگان تو در خون مي گشت              

باز مشتاق کمانخانه ابروي تو بود (حافظ)

مهرعلي در به تصوير کشيدن چهره فتحعلي شاه مطابق 
زيبايي آرماني که وصف آن در اشعار حافظ آمده موجب 
به وجود آمدن رابطه بينامتن صريح و آشکار با شعر حافظ 
در تابلوهايش شده است. فردوسي خصوصيات رستم در 

شاهنامه را اين گونه معرفي مي کند : 
يکي مرد بيني چو سرو سهي                     

به ديدار بازيب و با فرهي
ز رستم همي در شگفتي بماند                          

به اوهر زمان نام يزدان بخواند
بدان بازوي و يال و آن پشت و شاخ                  

ميان چون قلم سينه و پر فراخ
دورانش چو ران هيونان ستبر               

دل شير نر دارد و زور ببر
بدين خوبرويي اين فر و يال              

ندارد کس از پهلوانان همال        (فردوسي)
باريک،  کمر  به صورت  را  شاه  فتحعلي  پيکره  مهرعلي 
با  بلند به تصوير کشيده که  ، باريش  شانه پهن و ستبر 
خصوصياتي که فردوسي در وصف رستم آورده همانندي 
بسيار دارد. ازآنجايي که پرتره پيکره شباهت به چهره واقعي 
رستم  نشانه هاي  از  فيزيکي  و خصوصيات  دارد  پادشاه 
شاهنامه به عاريت گرفته شده پيکره فتحعلي شاه در تابلوي 
بينامتني  رابطه  رستم شاهنامه  با خصوصيات  مهرعلي  

صريح و آشکار دارد.
از  آثارش  ابداع  در  مهرعلي  ضمني:  بينامتن هاي   .۲,۱
اشارات  تلميحات،  همچون  ديگري  ضمني  بينامتن هاي 
و کنايات نيز در قالب اشکال، رنگ ها و نقوش در آثارش 
پرداخته  آنها  به  به طور جداگانه  که  است.  استفاده کرده 

مي شود.
تغيير  در  مسلما  اشکال:  صورت  به  ضمني  -بينامتيت 
حوزه نشانه اي از نوشتار به تصوير ، نوع نشانه نيز تغيير 
کرده و به جاي کلمه و جمله در متن نوشتاري ، به شکل 
و  اشکال  از  يک  هر  لذا  تغيير مي کند.  در تصوير  رنگ  و 
رنگ ها مي توانند بيانگر مفهوم و پيامي خاص باشند. اينگونه 
بينامتن که به طور کلي در نظريه ژنت تحت عنوان تلميح 
آمده است، مي کوشد رابطه بين دو متن را يکي به صورت 
آشکار و ديگري را به صورت پنهان مطرح کند. درک اين 
نوع از بينامتن چه در متن نوشتاري و چه در متن تصويري 
، نيازمند آگاهي و علم به پيش متن هاي موجود است. ژنت 
مي نويسد:«بينامتنيت در کمترين نوع از صراحت و لفظ همانا 
تلميح است. يعني گفته اي که نياز به ذکاوت فراواني دارد تا 
رتباط ميان آن متن و متن ديگري که ضروتا بخش هايي 
را به آن باز مي گرداند، دريافت شود» (نامورمطلق، ۱۳۹۵، 
۶۰). در مورد آثار مهرعلي اشکال گوناگوني وجود دارد که 
برخي از آنها به طور ضمني و کنايي حاوي پيام خاصي 

هستند که عبارت اند از: 
با  پنهاني  و  ضمني  بينامتني  رابطه  داراي  عصا  -عنصر 



در   . است  کرده  برقرار  کهن  افسانه هاي  و  اسطوره ها 
مورد عصا ويل دورانت در تاريخ تمدن مي نويسد : عصا 
با آنکه ابداعي بسيار ساده است به اندازه اي به درد انسان 
و  گرديد  قدرت  و  نيرومندي  رفته رفته رمز  که  مي خورد 
و عصاي  پريان  جادويي  در عصاي  آن  مختلف  مظاهر 
موسي و عصاي عاجي کنسول ها در حکومت روم قديم 
يا پادشاه به دست مي گيرد هنوز  و عصايي که قاضي  
جلوه گر است. در تاريخ اسطوره ها نيز، عصا در نزد هر 
دو گروه اهورايي و اهريمني نماد قدرت بوده است. زئوس 

به عنوان پادشاه خدايان يونان باستان، عصايي از جنس 
صاعقه داشت. در افسانه هاي اوستايي نيز آمده است که 
اهورامزدا ، عصاي زرنشاني به جمشيد هديه داده است. 
به تصوير  با  به اسطوره هاي ذکرشده مهرعلي  با توجه 
برقراري  خواهان  شاه  فتحعلي  دست  در  عصا  کشيدن 
رابطه بينامتني ضمني و پنهاني با اسطوره هاي کهن نيز 
است(تصوير۴). در تابلوي مهرعلي بر روي عصا يک پرنده 
مرغ نشان وجود دارد که بسيار ازلحاظ تجسمي به پرنده 
هما که به عنوان مرغ سعادت و کامروايي در اسطوره هاي 

بينامتنيت ضمني و پنهانبينامتنيت صريح و آشکارالمان هاي آثار مهرعلي 

با مفهوم شاه محوري جامعه قاجاري                 -پيکره فتحعلي شاه

اسطوره هاي کهن ايرانيشعر فردوسي – حجاري هاي باستانيتاج

با اشعار ابوسعيد ابوالخير، عطار عصا
نيشابوري، موالنا

اسطوره هاي کهن ايراني مانند اهداي 
عصاي زرنشان از اهورامزدا به جمشيد

حجاري هاي تخت جمشيد به لحاظ فرمي مرغ هما نشان
– شعر حافظ

افسانه هاي ايراني مانند نيک شگوني 
پرنده هما

شعر فردوسي- حجاري هاي تخت بازوبند
                  -جمشيد –حجاري هاي ساساني

خصوصيات فيزيکي(کمر باريک، 
شانه هاي ستبر )

خصوصيات ذکرشده در وصف رستم 
                    -شاهنامه در شاهنامه فردوسي

زيبايي آرماني (ابروان پيوسته و 
توصيفات زيبايي آرماني در افسانه هاي شعر حافظچهره ماه رخ)

ايران زمين

جدول٢. بازخواني بينامتنيت تجسمي آثار مهرعلي ، مأخذ: همان

خوانش آثار پيکرنگاري مهرعلي، نقاش 
دوره  قاجار، با رويکرد ترامتنيت ژرار 
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به  با  ايراني مشهور است(تصوير۲). بدين علت مهرعلي 
تصوير کشيدن مرغ هما بر روي عصاي پادشاه يک رابطه 
بينامتني ضمني و پنهاني با اسطوره ها و افسانه هاي ايران 

برقرار کرده است.
-ترکيب بندي در آثار مهرعلي: پيکره هاي مهرعلي داراي 
ترکيب بندي متقارن و ايستا با عناصر افقي، عمودي و منحني 
مي باشد. الزم به ذکر است که عنصر اصلي تشکيل دهنده 
هر يک از آثار مهرعلي، پيکره انساني است. ترکيب بندي در 
آثار مهرعلي معموال در راستاي نمايش جالل و شکوکت 
پادشاه بوده و نقاش با بکار بردن عناصر تزئيني مانند: 
تاج و عصاي مرصع، بازوبند زرنشان، عصا کياني به طور 
از  است.  نموده  تاکيد  پادشاه  افسانه اي  قدرت  به  ضمني 

طرف ديگر مهرعلي با بکاربردن خطوط مورب و منحني 
پيکره، در مقابل خطوط معمارگونه عمودي و افقي فضاي 
پشت پيکره،  توانسته با ايجاد تضاد شکلي در ترکيب بندي 
به وحدت موزوني دست يابد. مهرعلي با استقرار پيکره در 
ميانه تابلو و بهره کشي از ترکيب بندي مثلثي، اقتدار و وقار 
پيکره را زياد نموده و به طور ضمني به قدرت پادشاهي 

فتحعلي شاه تاکيد مي نمايد(تصاوير ۲و ۴).
-بينامتن ضمني به صورت رنگها: اصوال کاربرد نمادين 
رنگ ها در آثار پيکرنگاري قاجاري به خصوص در آثار 
مهرعلي امري متداول براي بيان استعاري و نمادين است 
که نوعي بينامتن ضمني در آثار ايشان محسوب مي شود. 
مهرعلي از زبان نمادين رنگ ها براي تعالي هر چه بيشتر 

پيرامتنيت بيرونيپيرامتنيت دروني يا پيوستهمشخصه هاي تصويري آثار مهرعلي

پيکره هاي فتحعلي شاه و
پيکره دختر طوطي به دست

تصوير پادشاه و دختر با طوطي مخاطب 
را به درون اثر فرا مي خواند. 

عنوان و تاريخ
آثار مهرعلي

نقاش  مهرعلي  اثر  فتحعلي شاه  ۱-پرتره 
آب رنگ  طال،  جوهر،  بروکلين،  موزه  در 
 ۱۲۳۰ کاغذ،  روي  بر  تيره  و  مات 

هجري(تصوير۱).
،اثر  فتحعلي شاه  ايستاده  پيکره   -۲

مهرعلي۱۲۲۵ ، هجري (تصوير۲).
آموز،اثر  دست  طوطي  با  جوان  زن   -۳
مهرعلي ،داراي تاريخ نامشخص در حدود 

۱۲۱۲-۱۲۳۰هجري(تصوير۳).
قاليچه مرصع،  ۴- فتحعلي شاه نشسته بر 

۱۲۲۹ هجري(تصوير ۴).

                 

                      مهرعلي نقاش دوره قاجار                  نام هنرمند

              کارهاي تبليغاتي فتحعلي شاه 
                 

فتحعلي شاه  پيکره هاي  فرستادن 
به کاخ ورساي، دربار روسيه و 
هند براي نمايش جالل و جبروت 

ملوکانه اش

 نقد و نظرات منتقدان

که  نظراتي  و  نقدها  تمامي 
نوشته  مهرعلي  آثار  پيرامون 
شده جز پيرامتن آثارش محسوب 

مي شود.

جدول٣. بازخواني پيرامتنيت تجسمي آثار مهرعلي ، مأخذ: همان



پيکره هايش استفاده مي کرد. براي مثال مهرعلي از طيف هاي 
مختلف رنگ قرمز در بخش هاي مختلف لباس و فضاي 
اطراف پيکره فتحعلي شاه استفاده نموده است(تصوير۴). 
رنگ قرمز تيره نماد قدرت اراده، خشم، رهبري و شجاعت 
است که مهرعلي با بکارگيري قرمز تداعي ضمني شکوه و 
عظمت پادشاه را يادآور مي شود. در پيکره هاي مهرعلي از 
طيف هاي مختلف زرد نيز بهره گرفته است(تصوير ۲و۴). از 
آنجاييکه رنگ زرد در بيشتر فرهنگ ها نشانه شور جواني، 
آفتاب، شادي . گرما است ميتوان تصور نمود مهرعلي نيز 
با بکار بردن زرد تداعي ضمني با خصوصيات اين رنگ 
در پيکره هايش برقرار کرده است. در نهايت مي توان چنين 
استنباط کرد که کاربرد رنگ هاي نمادين که داراي معاني 
پيش متن هايي  وجود  نمايشگر  هستند،  پنهان  اشارات  و 
در فرهنگ بصري - تجسمي ايران مي باشد و مي توانند 
بينامتن هاي ضمني بصري محسوب شوند. روابط بينامتيت 
در آثار مهرعلي به صورت جمع بندي در جدول۲- ذکرشده 

است.
۲. بازخواني پيرامتنيت تجسمي آثار مهرعلي: متن ها(در 
اينجا تصاوير) همواره در پوششي از متن واژه هايي قرار 
دارند که آنها را به طور مستقيم و غير مستقيم دربرگرفته اند. 
بنابراين هيچ تصويري بدون پوشش وجود ندارد.پيرامتن ها 
مانند آستانه هاي متن(تصوير) هستند. ژنت در کتابي با 
عنوان«زمينه ها» دررباره اين دسته از مناسبات تعالي دهنده 
معنايي متون يعني پيرامتن ها سخن مي گويد. ژنت پيرامتن ها 
را به دو دسته دروني و بيروني تقسيم مي کند. پيرامتن 
دروني تالش مولف و ناشر (در اينجا سفارش دهنده آثار 
و مهرعلي نقاش)براي هماهنگي و جذب خواننده به اثر است 
، پيرامتن بيروني به صورت ناپيوسته و منفصل از متن 
امکان نقد و ارزيابي يا تبليغ اثر را فراهم مي کند(نامورمطلق، 
۱۳۸۶، ۳۳). پيرامتن دروني يا پيوسته اين نوع پيرامتن ، به 
طور مستقيم و بي واسطه با متن اصلي و کانون مرتبط 
است و به نزديک ترين شکل ، متن را احاطه مي کنند. شامل 
طرح روي جلد، حروف ، صفحه عنوان به نام نويسنده يا 
نويسندگان ، عنوان متن ، جمالتي بر پشت جلد در معرفي يا 
تبليغ کتاب ، صفحه تقديم نامه ، پيشگفتار و مقدمه ها ، عناوين 
متون ، عناوين فرعي، فهرست ها ، نمايه ها، يادداشت ها و 
غيره. خود شخص فتحعلي شاه پيرامتن دروني است که 
مخاطب را مخصوصا مخاطب ايراني را فرا مي خواند و به 
ايشان آگاهي مي دهد که تابلو به سفارش و حمايت مستقيم 
ملوکانه او به تصوير کشيده شده است. عنوان آثار ، تاريخ 
ايجاد آثار ، نام هنرمند و جمالت و يادداشتهايي که در حمد 
و ثنا سفارش دهنده تابلوها با خط خوش نگاشته مي شد و 
غيره پيرامتن دروني تابلوهاي مهرعلي محسوب مي شود. 
پيرامتن برون متني  عناصري شامل يادداشت هاي نشريات 
، مصاحبه ها و آگهي ها تبليغاتي در خصوص متن اصلي، 
نقد و نظرات منتقدان، جوابيه ها، صفحات ادبي نشريه ها ، 

و  گفتگوها  دانشگاهي،  علمي  و  ادبي  انجمن هاي  مباحث 
جدل ها در رسانه هاي همگاني مي باشد. در آثار مهرعلي 
از  پيرامتن خارجي محسوب مي شود  فاخر شاهانه  قاب 
براي نشان  فتحعلي شاه که  تبليغي  طرف ديگر کارهاي 
مانند:  مي داد،  انجام  اش  پادشاهي  قدرت  و  عظمت  دادن 
فرستادن پيکره هايش به نشانه پيشکش به دربار هند ، کاخ 
ورساي و دربار روسيه که امروزه آثار اهدايي فتحعلي شاه 
در موزه هاي بروکلين، لوور و آرميتاژ به نمايش گذارده 
شده اند،  پيرامتن هاي بيروني آثار مهرعلي به شمار مي آيد. 
روابط پيرامتني آثار مهرعلي به صورت کلي در جدول۳- 

ذکر شده است.
۳. بازخواني فرامتنيت تجسمي آثار مهرعلي: آثار مهرعلي 
آثار  نقد، تفسير و تحليل  به  داراي فرامتن هايي است که 
نقد  انواع  پايان نامه ها، اظهار نظرها،   ، پرداخته اند. مقاالت 
و سخنراني ها و غيره که در دوره هاي گوناگون پيرامون 
آثار مهرعلي انجام شده در زمره فرامتن هاي آثار ايشان 
محسوب مي شود. همين طور مقاله حاضر، متوني هستند 

که فرامتن آثار مهرعلي محسوب مي شوند.
۴. بازخواني سرمتنيت تجسمي آثار مهرعلي :آثار مهرعلي با 
مضمون«پيکرنگاري درباري قاجار» در دوران زمامداراي 
فتحعلي شاه قاجار بوجود آمده است. همچنين آثار مهرعلي 
داراي ژانر و سرمتن درباري-تزئيني مي باشد که هنرمند 
از مجموعه بيش متنهاي تصويري- فرهنگي گذشته ايران، 

براي بيان اين مضمون استفاده نموده است.
آثار  در  مهرعلي:  آثار  تجسمي  بيش متنيت  بازخواني   .۵
مهرعلي خود سفارش دهنده پيکره يعني فتعلي شاه اگر نبود 
رابطه  پادشاه  نمي گرفت چون شخص  اثري شکل  اصًال 
وجود شناسانه با اثر دارد. از ميان شش عنواني که ژنت 
ذيل بيش متنيت ذکر کرده، از آنجاييکه آثار مهرعلي نوعي 
آثار اقتباسي به شمار مي آيد در زمره بينانشانه اي قرار 
مي گيرند که موجب تبديل و تکثير پيش متن ها که تصويري 
– نوشتاري بوده اند، وقتي به حوزه نشانه اي ديگر يعني 
تصوير دو بعدي شده تبديل مي شوند، لذا آنها را مي توان 
بايد اشاره شود  داد. همچنين  قرار  در حيطه«جايگشت» 
از  بسياري  در  خود  مهرعلي،  مانند  خالقي  هنرمند  که 
موارد مبتکر مضامين و صور بصري بوده؛ چنانچه آثار 
قرار  قاجار  درباري  پيکرنگاري  ساير  پيش متن  ايشان 
گرفته است. در آثار مهرعلي از پيش متن هايي برگرفته از 
حجاري هاي  ايراني،  نگارگري  عناصر  ادبيات،  مضامين 
شده  استفاده  غيره  و  ايران  تاريخي  گذشته  از  بازمانده 
است، اما مهرعلي در آثارش از همه پيش متن ها فراتر رفته 
و مکنونات قلبي خويش را نوآورانه بيان کرده و آثاري 
«بيش متن» خلق کرد.«هنرمند به جاي تکرار متن ادبي از 
خالقيت خويش نيز بهره مي گرفت. به عبارت ديگر مهرعلي 
نگاهي تقليدي صرف به آثار گذشتگان ندارد. آثارش را با 
ويژگي هاي جديد، عيني و ذهني، تازه و تا حدودي شخصي 

خوانش آثار پيکرنگاري مهرعلي، نقاش 
دوره  قاجار، با رويکرد ترامتنيت ژرار 
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به تصوير کشيده است. اين رويکرد که خاص هنرمندان 
خالق و بزرگ است نه تنها موجب نشاط و طراوت اثر، 
با  و  مي شود  قديمي  موضوع  همان  تازگي  سبب  بلکه 
نيز جلوگيري  از کهنگي و ماللت آن موضوع  نو  بياني 
مي شود»(نامورمطلق، ۱۳۸۳، ۲۶۱). مهرعلي پيش متن ها 
بکار  مي برد که  آثاري  به  يافتن  بهانه اي براي دست  را 
يابد  دست  دهنده  سفارش  تاييد شخص  به  يک سو  از 

و از طرفي ديگر آثارش از تصويرسازي صرف خارج 
باشد. بدين جهت او تصاويري خلق کرده که نوعي بيش 
متنيت است. انتخاب رنگ هاي نمادين زرد و قرمز براي 
پيکره بندي  از  استفاده  پادشاه،  قدرت  و  عظمت  نمايش 
مثلثي و ...مجموعا آثارش را به متني جديد تبديل نموده 
از  بيشتر  آن  بيش متني  جنبه  که  گفت  بتوان  شايد  که 

بينامتني است. 

نتيجه
در نقاشي سنتي ايراني، مباني تصويري و اصول ساختاري آثار، متاثر از نگرش عرفاني و دريافت ويژه 
آن از فلسفه هستي شناسي شرقي بود. اما هنرمند قاجاري در پي مواجهه سيل آسا با مظاهر فرهنگ و 
تمدن اروپايي به ناچار مجذوب عناصر و معيارهاي صوري و محتوايي آثار گرديد. مهرعلي نيز همانند 
ساير هنرمندان جامعه آن روز نه  مي  خواست و نه مي توانست که به کلي ارزش هاي سنتي پيشين را وانهد. 
در چنين شرايطي، مهرعلي با خلق آثاري در قالب سبک پيکرنگاري درباري قاجار توانست راهي براي 
برون رفت از مظاهر رايج طبيعت گرايي ارائه دهد. آثار مهرعلي حاوي رمزنگاره ها و کدهايي هستند که 
پيوستگي فرهنگي قابل مالحظه اي با روايت هاي ادبي شاعران، عناصر نگارگري پيشين ايران، حجاري هاي 
باستاني، اسطوره هاي ايران زمين و غيره....دارند. در پاسخ به سوال اول پژوهش ١. عناصر تزئيني و 
رويکرد سنت گرايانه در آثار مهرعلي چگونه ظهور يافته است؟ بايد گفت در آثار مهرعلي، فتحعلي شاه 
پرشکوه، پر ابهت،  مجلل، کمر باريک با شانه اي پهن، با خنجر و شمشير زرنشان(به صورت نمادين)، جامه 
فاخر پر از نقش و نگار ، همچنين پيکره  مملو از جواهرات ناب مي باشد که بر قدرت و ثروت بيکران شاه 
اشاره دارد. او با به کارگيري رنگ هاي شفاف، عصاي مرغ نشان، تاج مرصع پادشاه ، معاني نمادين را در 
تابلوهايش گنجانده است. مهرعلي با تبحر  نقش سرو(بته جقه) را که در نمونه هاي آغازين تخت جمشيد 
هم کارکرد زينتي داشته ودر عين حال نمادي از آزادگي و آزادي بوده همچنين در دوره اسالمي سرو 
نماد سرسبزي و طراوت محسوب مي شد را در نقطه وسط تاج درست بين ابروان پيوسته فتحعلي شاه ، 
گنجانده است. مهرعلي همچنين بواسطه رمزپردازي با نقوش و تزئينات ، زيبايي آرماني را در پيکره هايش 
به تصوير کشيده است  . استفاده از قرينه سازي در آثار مهرعلي بارز مي باشد. درميان آثار او از عناصر 
عاميانه تا حد امکان چشم پوشي شده است به طوريکه ايشان با به کارگيري عناصر تجملي- درباري 
سعي در نماياندن هر چه بيشتر ثروت و تجمل شاه دارد. در مورد سوال ٢. چگونه مي توان با استفاده از 
تقسيم بندي ترامتنيت در نظريه ژرار ژنت معادل هاي تصويري را بصورت هدفمند در آثار مهرعلي پيگيري 
کرد؟ در پاسخ بايد گفت آثار مهرعلي را بدليل ظرفيت باالي بياني آنها مي توان از جانب هر پنج رويکرد 
ترامتنيت ژنت که شامل بينامتنيت، سرمتنيت، فرامتنيت، پيرامتنيت و بيش متنيت مورد بررسي و تحليل قرار 
داد. ١. بينامتنيت: در آثار مهرعلي چندين متن(تصوير) گوناگون به طور صريح و ضمني حضور دارند و 
از اين نظر، آثار مهرعلي به آثاري بينامتن تبديل شده اند. مهرعلي در تابلوهايش از متن هاي مختلفي چون: 
شاه محوري جامعه قاجاري، حجاري هاي بازمانده از گذشته تاريخي ايران، اشعارموالنا، فردوسي ، 
حافظ ،  ابوسعيد ابوالخير و عطار نيشابوري ، افسانه هاي اوستايي و غيره براي بيان بهتر مضمون مورد 
نظر بهره جسته است و در نتيجه بينامتن چند متني را در آثارش گنجانده است.٢ .پيرامتنيت : در مورد 
آثار مهرعلي: عنوان آثار و تاريخ ايجاد آثار پيرامتن دروني تابلوهايش محسوب مي شود. از طرف ديگر 



کارهاي تبليغي فتحعلي شاه که براي نشان دادن عظمت و قدرت پادشاهي اش انجام مي داد مانند: فرستادن 
پيکره هايش به نشانه پيشکش به دربار هند و کاخ ورساي پيرامتن بيروني آثار مهرعلي به شمار مي آيد. 
٣. فرامتنيت: آثار مهرعلي داراي فرامتن هايي است که به نقد، تفسير و تحليل آثار پرداخته اند. مقاالت ، 
پايان نامه ها، اظهار نظرها، انواع نقد و سخنراني ها و غيره که در دوره هاي گوناگون پيرامون آثار مهرعلي 
انجام شده در زمره فرامتن هاي آثار ايشان محسوب مي شود. همين طور مقاله حاضر، متوني هستند که 
فرامتن آثار مهرعلي محسوب مي شوند. ٤. سرمتنيت: آثار مهرعلي با مضمون«پيکرنگاري درباري قاجار» 
در دوران زمامداراي فتحعلي شاه قاجار بوجود آمده است. همچنين آثار مهرعلي داراي ژانر و سرمتن 
درباري-تزئيني مي باشد که هنرمند از مجموعه بيش متنهاي تصويري- فرهنگي گذشته ايران، براي بيان 
اين مضمون استفاده نموده است. ٥. بيش متنيت: در آثار مهرعلي خود سفارش دهنده پيکره يعني فتعلي شاه 
اگر نبود اصًال اثري شکل نمي گرفت چون شخص پادشاه رابطه وجود شناسانه با اثر دارد. از ميان 
شش عنواني که ژنت ذيل بيش متنيت ذکر کرده، از آنجاييکه آثار مهرعلي نوعي آثار اقتباسي به شمار 
مي آيد در زمره بينانشانه اي قرار مي گيرند که موجب تبديل و تکثير بيش متن ها که تصويري – نوشتاري 
بوده اند، وقتي به حوزه نشانه اي ديگر يعني تصوير دو بعدي شده تبديل مي شوند، لذا آنها را مي توان در 
حيطه«جايگشت» قرار داد. همچنين بايد اشاره شود که هنرمند خالقي مانند مهرعلي، خود در بسياري از 
موارد مبتکر مضامين و صور بصري بوده؛ چنانچه آثار ايشان بيش متن ساير پيکرنگاري درباري قاجار 
قرار گرفته است. در آثار مهرعلي از بيش متن هايي برگرفته از مضامين ادبيات، عناصر نگارگري ايراني، 
حجاري هاي بازمانده از گذشته تاريخي ايران و غيره استفاده شده است، اما مهرعلي در آثارش از همه 

بيش متن ها فراتر رفته و مکنونات قلبي خويش را نوآورانه بيان کرده و آثاري «بيش متن» خلق کرد. 
 

منابع و مآخذ
ابراهيمي ناعاني، حسين ،١٣٨٩.جنبش سقاخانه انکشاف و گشودگي تمهيدات و شگردهاي زيبايي شناختي 

هنرهاي کهن، قومي و سنتي ايران،نشريه هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، شماره ٤١: ٣٩ تا ٥٢.
اتينگهاوزن،ريچارد،يارشاطر ، احسان، ١٣٧٩.اوج درخشان هنر ايران، ترجمه عبداللهي،هرمز،پاکباز، روئين، 

تهران،آگاه.
احمدي، بابک، ١٣٧٠، ساختار و تاويل متن(نشانه شناسي و ساختارگرايي)، تهران،مرکز.

چاپ  جلد٢،  ايران)،  نگارگراي  و  نقاشي  تاريخ  در  ايران(پژوهشي  نگارگري   ،١٣٩٥ يعقوب،  آژند، 
سوم،تهران،سمت.

آژند،يعقوب،١٣٨٦. نقاشان دوره قاجار،فصلنامه گلستان هنر،شماره ٩: ٧٤ تا ٨١.
آلن، گراهام، ١٣٨٥، بينامتنيت، ترجمه پيام يزدانجو، تهران، مرکز٠

بهارلو،عليرضا، حسنوند، محمدکاظم ، خزايي، محمد،١٣٩٩. قرابت هاي سبک شناختي و ساختاري پرتره هاي 
سلطنتي و عاميانه در عصر قاجار، نشريه هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي، شماره ١:  ٢٥تا ٣٦.

پاکباز،روئين،١٣٩٤. دايره المعارف هنر ١ و ٢، تهران ، فرهنگ معاصر.
پرويزي،محمد،١٣٨٢. تبارشناسي اصطالح بينامتنيت، دوهفته نامه تنديس، شماره ١٥: ٨ تا١٠.
جعفري جاللي، ١٣٨٢، بهنام، نقاشي قاجاريه، نقد زيبايي شناسي، چاپ اول، تهران، کاوش قلم.

دل زنده، سيامک،١٣٩٥، بررسي انتقادي تحوالت تصويري هنر ايران،تهران،نظر.
 سودآور، ابوعال، ١٣٨٠،هنر دربارهاي ايران، ترجمه ناهيد محمد شميراني، تهران، کارنگ.

شمخاني، محمد،١٣٨٤.نوشت و نقدهايي درباره برخي پيشگامان هنر معاصر ايران، تهران، آگاه.
غياثوند، مهدي، ١٣٩٢، سيماي تاويل در آيينه بينامتنيت، حکمت و فلسفه، شماره ٣: ٩٧تا١١٤.

خوانش آثار پيکرنگاري مهرعلي، نقاش 
دوره  قاجار، با رويکرد ترامتنيت ژرار 

ژنت /٩٣ -١٠٩ 



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

فالک.اس.جي.١٣٩٣،شمايل نگاران قاجار،ترجمه عليرضا بهارلو، تهران، پيکره.
فلور، ويلهم، چکلوفسکي، پيترو، اختيار، مريم، ١٣٨٨،نقاشي و نقاشان قاجار، ترجمه يعقوب آژند، تهران، 

ابن شاهسون بغدادي.
فياضي، مسعود،١٣٩٨. پديدارشناسي: تنها روش هرمنوتيک فلسفي و نقد آن،مجله قبسات، شماره ٩٣: ٣٧تا٦٥. 
کنگراني،منيژه، نامورمطلق،بهمن،١٣٨٨. گونه شناسي روابط بين متني و بيش متني در شعر و نقاشي 

ايراني،مجموعه مقاالت هم انديشي فرهنگستان هنر.٢٠١ تا ٢٠٧.
گراهام، آلن،١٣٩٧. بينامتنيت، ترجمه پيام يزدانجو، تهران، نشر مرکز.

گودرزي ديباج، مرتضي، ١٣٨٠.جست وجوي هويت در نقاشي معاصر ايران، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.
مبيني، مهتاب، فيروز بخت، مريم، ١٣٩٥.بررسي نوگرايي نقاشي در ايران معاصر، ماهنامه شباک، شماره 

٣: ٢١تا ٢٦.
نامورمطلق،بهمن، ١٣٩٠،درآمدي بر بينامتنيت: نظريه ها و کاربردها، تهران، سخن.

نامورمطلق،بهمن، ١٣٩٥.بينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم نظريه ها و کاربردها،تهران، سخن.
نامورمطلق،بهمن، عيسيوند، ليال، ١٣٩٨. مطالعه ترامتني قرباني کردن ابراهيم«نقاشي هاي رامبراند و 

فرشچيان»، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ٢: ١٠١تا ١٢٠.
نامورمطلق،بهمن، کنگراني،منيژه، ١٣٨٩. دانش هاي تطبيقي مجموعه مقاالت فلسفه،اسطوره شناسي، هنر و 

ادبيات، تهران، گلرنگ يکتا.
نامورمطلق،بهمن،١٣٨٣، در جستجوي متن پنهان: مطالعه بينامتني نگاره يوسف و زليخا، کتاب مجموعه 

مقاالت همايش کمال الدين بهزاد، تهران، فرهنگستان هنر.
نامورمطلق،بهمن،١٣٨٦.ترامتنيت مطالعه روابط يک متن با ديگر متن ها،فصلنامه فرهنگستان هنر،شماره 

٥٦: ٨٣تا ٩٨ . 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Spring  2023 - NO 65

/232      Abstract20

Channa Newman and claude Doubinsky, university of Nebraska Press.

Genette,Gerard,1997,Paratexxts Thresholds of Interpretion, Translated by Jane E. Lewin, 

Forezord by Richard Machsey, Cambradge University Press.

Ghiasvand, Mehdi, 2013, The Image of Interpretation in the Mirror of Intertextuality, Wisdom 

and Philosophy, No. 3: 97-114.

Goodarzi Dibaj, Morteza, 2001. The Search for Identity in Contemporary Iranian Painting, 

Tehran, Scientific and Cultural Publications.

Grabar,Oleg, 1992,The Mediation of ornament A.W.Mellon lectures in the fine arts Bollingeh 

series Princeton university Press.

Graham, Allen, 2019. Intertextuality , translation of Yazdanjoo message, Tehran, Markaz Publishing.

Jafari Jalali, 2003, Behnam, Qajar Painting, Aesthetic Criticism, First Edition, Tehran, Kavosh 

Ghalam.

Kangrani, Manijeh, Namvar Motlagh, February, 2009. Typology of text-to-text relations in 

Iranian poetry  ,and painting Collection of articles of the Academy of Arts .201 to 207.

Mobini, Mahtab, Firoozbakht, Maryam, 2016. A Study of the Modernity of Painting in 

Contemporary Iran, Shabak Monthly, No. 3,Pp 21 to 26.

Mohammadi Vakil, Mina, Balkhari Qahi, Hassan, 2018. . Comparative study of painting 

schools in the Qajar period of the first Pahlavi period with intellectual approaches against the 

arrival of modernity in Iran, No. 48,Pp 19 to 33.

Mohammadzadeh, Fereshteh, Yahaghi, Mohammad Jafar, Namvar Motlagh, Bahman, 2019 

Intertextual Analysis of Shahnameh and the History of Public Writings Based on Gerard 

Genet
,
s Transcripts, Quarterly Journal of Comparative Literature Research, Volume 7, Number 

1,Pp 69 to 90.

Namvar Motlagh, Bahman, 2016. Binotechnology from structuralism to postmodernism 

Theories and applications,  Tehran, Sokhan.

Namvar Motlagh, Bahman, Issivand, Leila, 2019, A transcript study of the sacrifice of Ibrahim 

«Rembrandt and Farshchian Paintings», Journal of the Academy of Arts, No. 2,Pp 101 to120.

Namvar Motlagh, Bahman, Kangrani, Manijeh, 2010 Comparative Sciences Collection of 

Articles on Philosophy, Mythology, Art and Literature, Tehran, Golrang Yekta.

Namvar Motlagh, February, 2004, In Search of the Hidden Text: An Intertextual Study of the 

Paintings of Yousef and Zuleikha, Book of Proceedings of the Kamaluddin Behzad Conference, 

Tehran, Academy of Arts.

Namvar Motlagh, February, 2007. Transcript of the study of the relationship between a text 

and other texts, Quarterly Journal of the Academy of Arts, No. 56,Pp 83-98.

Namvar Motlagh, February, 2011, Introduction to Intertextuality: Theories and Applications, 

Tehran, Sokhan.

Pakbaz, Rouin, 1394. Encyclopedia of Art 1 and 2, Tehran, Contemporary Culture.

Parvizi, Mohammad, 2003. Genealogy of the term intertextuality, Tandis biweekly, No. 15, 

Pp 8 to 10.

Shamkhani, Mohammad, 2005. Writings and critiques about some pioneers of contemporary 

Iranian art, Tehran, Agah.

Soodavar, Abu Ala, 2001, Art about Iran, translated by Nahid Mohammad Shemirani, Tehran, 

Karang.

Text/Texts:Interrogating Julia Kriteva Concept of Intertexuality.2015.Art Aritum.



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Spring  2023 - NO 65

/233        Abstract19

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 Khosravani tradition the epistemic system of ancient Iranian 

thought, and the spirit of Aryan ideology inspired by the Shahnameh of the community, is 

embedded in along-lived tradition. In such circumstances, Mehr Ali could find a way out of 

the common manifestations of naturalism by creating artworks in Qajar portraiture style. Mehr 

Ali,s works contain elements that codes for and have significant cultural connection with the 

literary narratives of poets, elements of former Iranian paintings, ancient sculptures, Iran’s 

mytholoy , heroic, national patterns, etc. In Mehr Ali’s paintings Fath-Ali-Shah is glorious, 

magnificent, luxurious, slim waisted with broad shoulders, and has a dagger and a golden sword 

and a luxurious garment full of patterns. The painting is also full of intricate jewelry. All these 

refers to the infinite power and wealth of the king. Using transparent colors, a cane with the 

symbol of the legendary chicken and the crown of the king he has included symbolic meanings 

in his paintings .The use of symmetry is evident in the works of Mehr Ali.Folk elements in 

his work have been largely ignored and by exadurated usage of luxeriuous elements, he tries 

to depict Shah’s wealth. Because of their 25 high expressive capacity, Mehr Ali,s works can 

be studied and analyzed by all five approaches of Gerard Genet,s Transtextualite . Since Mehr 

Ali,s works are considered adaptations they are in the category of Inter-Semioism which causes 

the conversion and duplication of texts. It should also be noted that as a creative artist, Mehr 

Ali himself was the originator of visual themes and images of his works. Mehr Ali has used the 

hypertexualites from literature, elements of Iranian painting and Miniature, Surviving carvings 

from the historical past of Iran and so on. Mehr Ali has surpassed all other Hypertexualite in his 

works and he expressed his secrets in an innovative way and created hypertexualite artworks.

Keywords: Iconographic, Mehr Ali, Semantic layers, Qajar period, Transtextualite , Gerard Janet .
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In the history of Iranian art, Qajar painting has an important place. Royal portraiture school in 

the period of Fath Ali Shah Qajar is a prominent branch. In Royal Portraiture naturalization, 

abstractization and decoration are brilliantly intermixed. Mehr Ali was one of the painters of 

this period that created portraits of Fath Ali Shah and a number of Qajar women. The primary 

goal of this study is to investigate Mehr Ali,s works based on visual features and their tie 

with traditionalism and the use of decorative elements. The important aspect of this study 

is the use of Gerard Genet,s Transtextualite to read Mehr Ali,s works. The main research 

questions include: 1. How did the decorative elements and traditionalism appear in Mehr Ali,s 

works? and 2. How can we find visual counterparts in his artwork using the metamorphosis 

classification in Gerard Genet,s theory? For this research we use descriptive-analytical methods 

from online and library resources. Our results indicate that Mehr Ali,s works have explicit 

intertextual relations with the writings and poems of poets and writers and the sculptures 

from Iran’s past. His work has also an implicit and hidden intertextual relationship with 

ancient Iranian myths. Mehr Ali,s works contain the Architextualite of the Qajar court royal 

portraiture style. All interpretations and critiques related to Mehr Ali,s works are considered as 

Metatextulaite of his artwork. The propaganda works of Fath Ali Shah Qajar, such as sending 

portraiture paintings as a peace offering to the court of India and the Versailles palace, are the 

Paratextualite of Mehr Ali,s works. Hypertextualite works of Mehr Ali, who commissioned 

the works of Fath-Ali-Shah Qajar, and the former style of painting in Iran. Mehr Ali,s works 

are considered as Hypertextualite for the artists after him.Fath- Ali-Shah is considered to be a 

traditional legatee who has been familiar with the political ideas of the state from the previous 

era on which he emphasized for direct political and cultural validity and legitimacy of the 

government, directly and indirectly refer to concept of Price. Visual principles and structural 

fundamentals of the traditional Iranian paintings are influenced by mystical elements and 

its special reception from the philosophy of Eastern ontology. The Qajar artists who were 

bombarded with the manifestations of European culture and civilization, inadvertently were 

fascinated by the visual elements of the works. Like other contemporary artists, Mehr Ali 

neither wanted nor could completely abandon the traditional values of the past. The Qajar 


