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  سال سیزدهم/ شماره 42/ آذر 1395

چکیده
در  مؤثر  سیاسی  و  تاریخی  اجتماعی،  فرایندهای  آن،  زیبایی شناختی  عناصر  بر  افزون  قاجار  عصر  هنر  تاریخ  بررسی  در 
شکل گیری این آثار نیز باید مد نظر قرار گیرند. این گونه بررسی ها به هیچ وجه از ارزش آثار هنری نمی کاهد، بلکه سهم 
عناصر فرازیباشناختی را در آثار هنری نشان می دهد. شواهد تاریخی عصر قاجار نمودهایی از تأثیر سیاست در هنر این 
اعالن ها،  فرامین،  دولتی،  مناصب  عناوین  می سازد.  آشکار  ما  بر  را  حکومتی1  نخبگان  سیاستگذاری های  ویژه  به  دوران 
بخش نامه های حکومتی و مضامین سیاسی آثار هنری شاهد این مدعاست. در نیمة دوم حکومت قاجاریه، رشد اندیشه های 
نوگرایی، فضاِی گفتمانی تازه ای را پدید آورد که این تحول گفتمانی تأثیر بسزایی در ظهور سبک های هنری و پیدایی 

سبک های تلفیقی داشت. 
 توجه به تعامالت هنر و سیاست و تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری آثار هنری از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد 
هنری، سیاستگذاری های  آثار  بر خلق  تأثیرگذار  عوامل  میان  در  که  به طوری  گرفته ؛  قرار  این حوزه  پژوهشگران  توجه 
حاکمیت نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده است. دو پرسش اساسی که مقالة حاضر در راستای پاسخگویی به آن شکل 
گرفته، چگونگی مناسبات هنر و سیاست در عصر قاجار و عوامل مؤثر بر این مناسبات است. مقاله حاضر بر آن است تا با 
استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نحوة برخورد نخبگان حکومتی با هنرمندان، آثار هنری و پیامدهای ناشی از آن را مورد 
بررسی قرار دهد. این نوشتار نیز در بُعد نظری از مناسبات دانش و قدرت در اندیشه میشل فوکو الهام گرفته است. لذا بنا 
بر نظریه و دیدگاه فوکو در مناسبات دانش و قدرت، روابط هنر و سیاست مورد تحلیل واقع شده است. دستاوردهای این 
پژوهش نشانگر تعامالت سیاست و هنر در قالب حمایت های سیاست از هنر و در مواردی نیز تقابل هنر و سیاست است که 

نمودهای این تقابل را در مضامین انتقادی آثار هنری می توان یافت.  
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مقدمه
سیاست  و  هنر  پیوندهای  نشانگر  تاریخی  شواهد  و  اسناد 
تشکل های  آغاز  به  پیوند  این  پیشینه  است.  تاریخ  در طول 
سیاسی باز می گردد. بسیاری از آثار و دستاوردهای فرهنگی 
فرمانروایان،  خاطرة  و  نام  یاد،  باستانی،  تمدن های  هنرِی  و 
جنگاوران و جنگ هایی است که در شکل دهی جریان تاریخ 
سهمی داشته اند. شایان ذکر است که در آثار فالسفة یونانی 
نیز از جمله در کتاب جمهور افالطون – که نخستین آرای 
از  آن مطرح شده-  در  غربی  نگرش  در  هنر  باب  در  هنری 

سانسور سیاسی هنرها، به نام مصالح دولت، دفاع می شود.
برای ساماندهی بحث و پرهیز از پراکنده گویی، مناسبات هنر 

و سیاست را می توان در چهار حالت مورد بررسی قرار داد :
 1. هنر در حمایت از سیاست 2. سیاست در حمایت از هنر

3. هنر در تقابل با سیاست 4. سیاست در تقابل با هنر.
این  و سوم،  دوم  گونه  بر  تأکید  با  است  آن  بر  مقاله حاضر 
مناسبات را در عصر قاجاریه مورد بررسی قرار  دهد. نگرش 
ایدة  از  ملهم  آن  نظری  چارچوب  و  مقاله  این  تحلیلی 
دانش  قدرت-  بحث  در  فوکو  میشل  فرانسوی،  نظریه پرداز 
هیچ گاه  دانش  فوکو  زعم  به  است.   )power-knowledge(
را  دانش  قدرت،  نیست.  بی طرف(  و  بی غرض  )یا  خنثی 
می آفریند تا در خدمت اهدافش باشد. شکل دانش موجود، 
مجسم کنندة قدرتی است که آن را خلق کرده. در هر زمان 
بسته به اینکه رژیم حقیقت یا به تعبیر دیگر گفتمان قدرت/ 
گروه  آن  را  باشد حقیقت  گروه  یا  کدام دسته  آن  از  دانش 

تفسیر می کند )جنکینز، 1384: 10، مقدمه مترجم(. 
در خصوص پیشینه تحقیق، گفتنی است که غالب پژوهش های 
انجام شده در این حوزه به بررسی تأثیر سیاست در یک شاخه 
از هنر این دوره پرداخته اند که از آن جمله می توان به "تأثیر 
امیرحسین  قاجاریه" از  دوره  پیکره نگاری  هنر  در  سیاست 
بهار 91  ایرانی، ش 21،  چیت سازیان در فصلنامه مطالعات 
به  اجمالی  نگاهی  از  پس  اثر  این  در  نویسنده  کرد.  اشاره 
بررسی وضعیت  به  قاجار  تحوالت سیاسی و اجتماعی عصر 
هنر نقاشی و رشد آن از زمان فتحعلی شاه قاجار پرداخته و 
در خصوص سیاست شاهان در حمایت از انواع هنرهای این 

عصر سخنی به میان نیاورده است. 
از دیگر تحقیقات نیز می توان به مقاله "تأملی در هنر قاجاری 
و اهمیت آن" ترجمه ولی اهلل کاوسی در نشریه گلستان هنر، 
اشاره کرد. در این مقاله نویسنده پس از اشاره ای مختصر به 
گرایش هنر تصویرنگاری در عصر قاجار به هنر ایران قبل از 
اسالم، در حد یک صفحه به تأثیر هنر غربی در نقاشی این 
عصر پرداخته است. مقاله دیگر تحت عنوان "کلیات هنر عصر 
قاجار"، ترجمه پردیس بختیاری که در کتاب ماه هنر به چاپ 
انواع  از  به ذکر کلیاتی  این مقاله  نویسنده در  رسیده است. 

هنرهای عصر قاجار پرداخته است. 
در میان منابع نیز می توان به کتاب معماری در دارالخالفه ناصری 
از وحید قبادیان اشاره کرد. نویسنده در این اثر صرفاً به بررسی 
 ویژگی های معماری عصر قاجار پرداخته است. از دیگر منابع 
می توان به تاریخ هنر و معماری ایران از محمد یوسف کیانی 
یاد کرد. مؤلف در این اثر به بررسی اجمالی پیدایش و سیر 
تاریخی هنر معماری از آغاز اسالم تا عصر حاضر پرداخته و 
از مناسبات هنر و سیاست در این اثر سخنی به میان نیاورده 
است. از این حیث ضرورت انجام چنین پژوهش هایی آشکار 

می شود.
تحلیلی توصیفی-  روش  از  استفاده  با  نوشتار  این   در 

و از طریق ارایة شواهد تاریخی به پرسش های تحقیق پاسخ 
داده شده است. 

سؤاالت
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت ذیل است که :
1. مناسبات هنر و سیاست در عصر قاجار چگونه بوده است؟

2.  چه عواملی بر مناسبات هنر و سیاست در عصر قاجار تأثیر 
گذارده است؟

فرضیات
نشانگر  قاجار  عصر  در  سیاست  و  هنر  مناسبات  بررسی   .1
روابط تعاملی و در مواردی تقابلی میان هنر و سیاست است.

2. خط مشی سیاسی پادشاهان قاجاریه، عالیق و ایدئولوژی 
حاکمیت بر مناسبات هنر و سیاست تأثیر گذاشته است.

مناسبات هنر و سیاست در عصر قاجار
• سیاست در حمایت از هنر

در روند شکل گیری آثار هنری عصر قاجاریه عوامل متعددی 
به  را  مهمی  سهم  عوامل،  این  میان  در  که  بوده  تأثیرگذار 
این  بررسی  باید اختصاص داد. در  مناسبات هنر و سیاست 
مناسبات به دلیل ماهیت بحث و ویژگی تاریخی بودن آن، 
ضروری  اشخاص  و  مکان  زمان،  عامل  سه  داشتن  نظر  در 
می نماید. با در نظر داشتن این عوامل سه گانه، شکل گیری و 
شکوفایی آثار هنری در هنگامة بروز بحران، جنگ و ناامنی 

صورت نخواهد پذیرفت.
 در آغاز حکومت قاجاریه یعنی دوران آقا محمدخان به دلیل 
امور  تثبیت سلسله،  و  استقرار  برای  منازعات مختلف  وجود 
هنری دچار وقفه و رکود شد. عالوه بر بحران های این دوره، 
ویژگی های شخصیتی آقا محمدخان نیز در بی اعتنایی به امور 
هنری مؤثر افتاد )پاکروان، 1348: 2(. وی به علت طمع زیاد 
مسجدی  یا  قصر  ساختن  به  ثروت،  در جمع آوری  ِخست  و 
اقدام نکرد و نهال ادب و فرهنگ هم در زمان او رشد نیافت. 
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اکثر منابع سبب این بی اعتنایی را خلق وخوی صحرانشینی و 
بافت ایلیاتی او دانسته اند )دیاالفوا،1361: 689(. وی به نوشتن 
خاطرات خود عالقه مند بود و در دوره سلطنت هم گاهی با 
اطالعات تاریخی و ادبی خود درباریان را دچار حیرت می کرد. 
به  تاجگذاری می توان  از  پسندیده وی پس  اعمال  از جمله 
پابوسی مرقد امام رضا )ع(، دستور ساخت ضریح مطالیی برای 
آرامگاه امام علی)ع( در شهر نجف، بنای قبه امام حسین)ع( 
اشاره کرد )هدایت، 1385، ج 9 : 7475(. اما مهم ترین اقدام 
آقا محمدخان که می توان آن را نقطه عطفی در تاریخ ایران 
دانست، انتخاب تهران به پایتختی بوده است. از نظرگاه تاریخ، 
تخت  و  پاسارگاد  باستانی  افتخارات  وارث  می توان  را  تهران 
جمشید و جانشین مقام واالیی دانست که تا چند قرن قبل 
از آن شیراز و اصفهان واجد آن بودند. با قدرت یافتن تهران، 
ماد یک بار دیگر برتری خود را که در زمان کوروش در برابر 
پارس از دست داده بود، بازیافت و در اواخر قرن هجدهم به 
پایتخت  را  آن  محمدخان  آقا  که  رسید  اهمیت  از  درجه ای 
زندیه  بر سلسله  نتیجه غلبه  را که در  افتخاراتی  و  قرار داد 
 به دست آورده بود، بدان ارزانی کرد )جکسن، 1369: 474(.

آقامحمدخان با انتخاب این محل برای مرکز حکومت، بصیرت 
عالی خود را نشان داد. یکی از مهم ترین دالیل انتخاب تهران به 
پایتختی جدای از پیشروی روس ها از سمت تبریز )والی نشین 
شمال غربی ایران( موقعیت استراتژیک مرکزی یا قدرت تمرکز 
و چیرگی آسان بر جاده هایی بود که به ایاالت عمده مملکت 
تهران در فواصل کم و بیش  این طریق  از  و  مربوط می شد 
متساوی نسبت به دو حاکم نشین شرقی و غربی تسلط داشت 
با والیات شمالی  نزدیکی  و در عین حال در مسافت نسبتأ 
کرانه دریای خزر قرار داشته است. از سوی دیگر تهران نسبت 
به دیگر پایتخت های سابق نظیر اصفهان و شیراز از موقعیت 
بهتری برخوردار بود که در صورت پیش آمد فاجعه تهاجمی 
از شمال، پیوسته این امکان وجود داشته است که پایتخت را 
 آسان تر به آن بالد منتقل کنند )کرزن، 1380، ج1 : 442(.

انتخاب  و  قاجار  تثبیت سلسله  برای  آقا محمدخان  اقدامات 
تهران به پایتختی حاکی از یک گفتمان است؛ همان چیزی 
می کند.  یاد  گفتمانی  قدرت  عنوان  تحت  آن  از  فوکو  که 
از  است.  حاکمیت  دست  در  آن  تمرکز  ابتدا،  از  که  قدرتی 
 ویژگی های این نوع قدرت این است که به طور مستقیم اعمال 
می شود و از طریق تملک، دارایی و ثروت جامعه و مستقل 
از کنش و واکنش با پیکره جامعه که ملت را می سازد تداوم 

می یابد )فوالدوند، 1376: 63؛ فوکو، 1383: 86(.
عصر  قاجار،  دوره  در  سیاست  و  هنر  مناسبات  بررسی  در   
فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه دورانی شاخص به شمار می آیند. 
قالب  در  مناسبات  این  گوناگون  حالت های  دوران  این  در 
حمایتی و در مواردی تقابلی رخ نمود. در واقع تصویر نمایش 

از  ایران داشت،  جزیی  تاریخ  در  ابعادی سابقه دار  قدرت که 
یک برنامه هماهنگ برای اعالم تسلط دوران قاجار بر عرصه 
سیاسی کشور بوده است )دیبا، 1378: 433(. در میان شاهان 
و شاهزادگان قاجاری از فتحعلی شاه، هنرهای زیادی بر جای 
و جامه های گوناگون  را در حالت های گوناگون  او  مانده که 
و نشسته و یا تکیه بر تخت شاهی نشان می دهد. تصاویر و 
تسلیمی  و  احترام  حس  همان  فتحعلی شاه  سنگ نگاره های 
را در ایرانیان بر می انگیخت که شمایل مذهبی و یا تصاویر 

آرمانی پادشاهان ایران. 
 فتحعلی شاه در جستجوی تثبیت قدرت خود به عنوان رهبر 
جامعه شیعه، به وسیله نقاشی های ثابت از خودش، دربارش و 
تجهیزات نظامی خود به مثابه یک میانجی میان دستورهای 
اجتماعی و میراث سنت های باستانِی شاهان ایران مطرح شده 
او  پادشاهی  از دستاوردهای اساسی   .)Diba,1998: 45( بود
یاد  نوزایی دولت مدار  نیمه  ادبی و تحرک هنری و  بازگشت 

کرده اند )گل محمدی، 1370: 98(.
 استفاده از چهره های تمام قد به عنوان وسیله ای برای تحکیم 
و قدرت روابط دیپلماتیک با دول خارجی، چهره نگاری را در 
 کانون هنرهای تجسمی دوران اولیه قاجار قرار داد. به طوری که 
 فتحعلی شاه به علت شکست سرداران و فرماندهانش در جنگ 
با روس، واکنش شدیدی از خود نشان داد. عالقه نسبت به 
از  که  بود  همین شکستی  دلیل  به  گویا  خود  چهره  تمامی 
روس متحمل شد و ظاهراً با این کار بی لیاقتی سربازانش را 
از نظر خود جبران می کرد )همان: 388؛ پناهی، 1376: 65(.

 توجه به هنر در این عصر نه فقط برای نشان دادن قدرت و 
شوکت دربار قاجار به خدمت گرفته شد )دیبا، 1378: 428( 
باستانی  میراث سنت های  قاجار در پی حفظ  بلکه حکومت 
هنری  مختلف  گونه های  از  حمایت  وسیله  به  ایران  شاهان 
بودند که در قالب هنر در حمایت از سیاست و سیاست در 
حمایت از هنر خود را نشان داد. در زمان پادشاهان قاجار، 
"بازگشت به عظمت باستانی ایران نه تنها در هنرهای تجسمی 
راه یافت، بلکه بخشی از بازآفرینی زبان، تاریخ و فرهنگ ایرنی 
بود )فلور و دیگران، 1381: 31(. احترام و اعجابی که تصاویر 
فتحعلی شاه در ایرانیان بر می انگیخت، جهانگردان اروپایی را 
ایران سفر می کردند، شگفت زده  به  قرن 19م.  اوایل  در  که 
مقابل  "در  می نویسد:  باره  این  در  ملکم  سرجان  می کرد. 
تصویری از فتحعلی شاه که به عنوان هدیه ای برای حاکم ایالت 
ِسند نقاشی شده بود، همان تشریفات و احترامی در خیابان ها 
 به عمل می آمد، که برای شخص شاه ..." )دیبا، 1378: 422(.

در واقع فتحعلی شاه پیش از مقام سلطنت حاکم فارس بود و 
این دوران موجب آشنایی وی با تاریخ و میراث باستانی ایران 
به ویژه هخامنشیان و ساسانیان شد که عامل مهمی در توجه 
و تمایل وی به گذشته با عظمت ایران بوده است. تا آنجا که 
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خود را وارث بر حق شاهان بزرگ ایران می دانست و در ایجاد 
دستگاه حکومت و دربار خود آنان را سرمشق قرار داد. به دنبال 
این جریان بود که فتحعلی شاه به شاعران دستور داد تا به 
تقلید از شاهنامه فردوسی، در مدح و عظمت سلسله قاجاریه، 
امکانات  تمام  از  سبب  همین  به  بسرایند.  را  شاهنشاهنامه 
تصویرپردازی کالمی و تجسمی به منظور نمایش احیای قدرت 
 .)75  :1391 )چیت سازیان،  گرفت  بهره  شاهنامه  شوکت  و 
 پس از حکومت فتحعلی شاه، چهره نگاری مورد توجه بیشتر

ی قرار گرفت، به طوری که نقش برجسته ناصرالدین شاه در 
الریجان به دنبال همان بازنمایی و ادامه سنت اقتدارطلبی و 
تقلید از پادشاهان ایران باستان است. در واقع روند غرب گرایی 
هنر ایرانی که از عصر صفویه آغاز شده بود، تغییر و تحول 

عمده ای را در هنر دوران قاجار ایجاد کرد.
 در زمان حکومت فتحعلی شاه که تا اندازه ای ثبات و آرامش 
به ایران بازگشت، تالش برای بهبود وضعیت هنری ایرانیان 
در اثر ابراز عالقه شاه آغاز شد. فتحعلی شاه به سرودن شعر، 
سبب  عالقه  همین  و  داشت  عالقه  نقاشی  هنِر  و  خطاطی 
او به هنرمندان و رونق هنرهای مذکور شد. چنان که  توجه 
الکتاب  اشرف  زین العابدین  مانند  عهد  آن  در  هنرمندانی 
وصال  تبریزی،  علی  محمد  پسر  شفیع  محمد  اصفهانی، 
شیرازی و صدها نسخ نویس و خوشنویس نامدار دیگر در آن 
عصر تربیت یافته اند )حقیقت، 1384: 579(. در زمان سلطنت 
این پادشاه نظر به ذوق و شیفتگی وی به هنر کتابت، نسخ 
ارزشمند جمع آوری شد.  نفیس و کتاب های خطی و مصور 
همچنین او خوشنویسان و هنرمندان را به نگارش کتاب های 
و  تذهیب  جمله  از  کتابت  هنرهای  به  مزین  و  دست نویس 
ترصیع تشویق کرد. در این میان شخصیت هایی چون میرزا 
شفیع، صدراعظم وقت و میرزا عبدالوهاب موسوی اصفهانی 
)معتمدالدوله( متخلص به نشاط و دیگر ادیبان این دوره در 

ترویج هنر ایرانی می کوشیدند )همان: 580(.
مستقیم  غیر  شیوه ای  به  که  را  عوامل  برخی  دوره  این  در   
شده اند،  واقع  مؤثر  عصر  این  هنر  تاریخ  در  بطئی  و 
حضور  به  باید  زمینه  این  در  داشت.  پنهان  نظر  از  نباید 
دربار  در  روسیه  گریبایدوف - سفیر  اشاره کرد.  گریبایدوف 
فتحعلی شاه – )1795-1829م.( جدای از مسایل سیاسی در 
نمایشنامه نویسی نیز تبحر داشت. نمایشنامه »گورات اومای« 
شمار  به  روسیه  ادبیات  کمدی های  زیباترین  از  یکی   وی 
می آید. کمدی مذکور در هجو جامعه مسکو و شاهکار ایجاز و 

شوخ طبعی است )سپهر، 1377، ج1، پاورقی 418 (. 
به عنوان سفیر و به جهت  نمایشنامه نویس که  این   حضور 
مسایل سیاسی در دربار ایران بود، می توانست معبری را برای 
اولین آشنایی های جامعه ایران با این گونه های ادبی و هنری 
در غرب فراهم کند. بررسی مضامین برخی آثار هنری عصر 

فتحعلی شاه می تواند انگیزه های این شاه قاجار را از شاخه های 
گوناگون هنری آشکار سازد. وی برای بقای نام و نشان دادن 
عظمت دربارش حجاری های بزرگ و گرانقدر عصر ساسانی را 
در چشمه علی محو کرد و نام خود و پسرانش را در روی آن 

نقش نمود )دیاالفوا، 1361: 289(. 
 به دستور فتحعلی شاه در قسمتی از قلعه قدیم ری تصویر 
دیگری از او حجاری شد. در این حجاری وی بر اسب سوار و 
با نیزه مشغول کشتن شیری است. در غار بزرگ طاق بستان 
نزدیک کرمانشاه نیز تصویر فتحعلی شاه بر روی سنگی بزرگ 
آثار  در  زمینه  این  در  دیگر  نمونه های  است.  شده  حجاری 

هنری قابل پیگیری است )حقیقت، 1384: 676-675(.
 در بحث مناسبات های هنر و سیاست در عصر قاجار، وجود 
»کارگاه  است.  توجه  درخور  نیز  دربار  در  هنری  کارگاه های 
همایونی« که نام آن در کتاب های تاریخ نقاشی عصر قاجار 
زیاد تکرار شده، یکی از محل های رونق هنر در دربار قاجاریه 
است. در واقع برخی از آثار هنری استادان بزرگ نقاش در این 
کارگاه همایونی، شکل می گرفت )فلور و دیگران، 1381: 9(. 
برای  محلی  به  شاه  نقاشخانه  نیز  شاه  فتحعلی  دوران  در   
استقرار نقاشان و عرضه آثار هنری شان تبدیل شده بود. قرار 
پادشاه،  به  آنان  نقاشان در جوار کاخ شاه و نزدیکی  گرفتن 
است  بوده  قایل  آنان  برای  شاه  که  است  اعتمادی   نشانگر 

)فلور و همکاران، 1381: 104؛ پاکباز، 1378: 117(. 
کارگاه های  درباره  سفرنامه هایشان  در  نیز  خارجی  سیاحان 
نقاشی و نقاشخانه مطالبی نگاشته اند. نظارت بر کار نقاشی و 
 نقاشان در این دوره بر عهدة نقاشباشی بود. این نکته از فرمانی که 
دریافت  کرده،  صادر  معمار  عبداهلل خان  نام  به  محمدشاه 
صدر  در  معمار  عبداهلل خان  فرمان  این  صدور  با  می شود. 
معماران،  نقاشان،  جمله  از  هنرمندان  مختلف  گروه های 
سفالگران،  فخاران،  حجاران،  نجاران،  میناکاران،  مهندسان، 
قرار  )شمع سازان(  شماعان  مقنیان،  باغبانان،  سرای داران، 
نقاشباشی  دوازده  کم  دست  نوزدهم  سدة  ایران  در  گرفت. 
وجود داشت. نقاشان دیگر هم، چنین لقبی داشتند، ولی آنها 
در زمرة نقاشان همایونی نبودند چون این لقب در دیگر موارد 
فقط حاکی از نقاشباشی ولیعهد بود. این لقب همچنین در 

ارتش نیز اعطا می شد )فلور و دیگران، 1381: 10(. 
از نقاشباشی های معروف این دوران می توان به اسامی ذیل 

اشاره کرد :
میرزابابا )تا سال 1810/1225(، عبداهلل خان )در سال 280-

13/227-1813(، میرزا احمد فرزند میرزا حسن )ظاهراً در 
سال 1829/1234(، اسماعیل )در سال 1836-37/1252(، 
مهرعلی   ،)1839-40/1255 سال  معمار)در  عبداهلل خان 
ابراهیم  محمد   ،)1842-43/1258-9 سال  )در  اصفهانی 
از سال  )در سال 49/1265-1848(، کازرونی صاحب )پس 
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به  می توان  شاه  ناصرالدین  دورة  موسیقی  استادان  از 
نایب  و  تار(  )نوازندگان  حسینقلی  آقا  و  عبداهلل  میرزا 
)کمانچه کش(  باقرخان  و  نی(  )نوازندة  اصفهانی  اسداهلل 
)نوازندگان  حسن خان  و  شاهی  علی اکبر  میرزا  و 
.)276  :  1350 )اعتمادالسلطنه،  کرد  اشاره   سنتور( 

سبب  تنها  نه  نیز  نقاشی  به  شاه  ناصرالدین  فراوان  عالقة 
به  او  توجه  زمینه ساز  بلکه  شد،  او  عصر  در  هنر  این  رونق 
عالوه  شد.  قاجاریه  عصر  در  هنر  این  رواج  و  عکاسی  هنر 
اقتدار  مظاهر  نمایش  و  نام  جاودانگی  به  میل  این،  بر 
نبود. در  بی تأثیر  این هنر جدید  به  او  شاهانه هم در عالقة 
نظامی، سیاسی-  هیئت های  وی،  سلطنت  آغاز   سال های 

 سیاحان یا افراد خارجی که توسط دولت ایران به استخدام 
خاطرات  میان  در  می پرداختند.  عکاسی  به  بودند،  درآمده 
او  زیاد  اشتیاق  به  می توان  شده،  یاد  افراد  یادداشت های  و 
به عکاسی پی برد. بی تردید گسترش و رواج دانش نظری و 
فنی عکاسی و تألیف کتاب های مربوط به این رشته در دورة 
ناصری همه در پرتو حمایت های شاه از این فن صورت گرفته 

است )طهماسب پور، 1381 : 49(.
 با حمایت های ناصرالدین شاه در دارالفنون رشته های مختلف 
هنری پدید آمد )فووریه، بی تا : 217(. افزون بر عالیق هنری شاه 
 در تأسیس این رشته ها، مسایل سیاسی نیز دخیل بود، به نظر 
می رسد شاه برای انصراف خاطر محصالن دارالفنون از برخی 
رشته های خطرساز که از طریق آن افکار و ایده های انقالبی 
را در میان آنها رواج داد به رشته های هنری از جمله نقاشی، 
عکاسی و موسیقی و خصوصاً معماری اهتمامی خاص داشته 

است.
در  که  بود  هنری  رشته های  به  شاه  توجه  دستاوردهای  از   
که  دارالفنون  در  نظامی  موزیک  مؤسسة  ق.  1235ه.  سال 
جزیی از برنامه های اصالح نظامی محسوب می شد، تأسیس 
جدید،  سبک های  معرفی  در  مؤسسه  این  اقدامات  شد. 
تألیف کتاب، توصیف موزیک ایرانی مطابق سیستم اروپایی، 
تولید و هدایت اُرکستر مطابق روش های اروپایی قابل توجه 
و  تدریس  برای  که  خارجی  کارشناسان  میان  در  است. 
ایران آمدند،  به  نظارت بر مؤسسة موزیک نظامی دارالفنون 
می شود  محسوب  شاخصی  چهرة  لُمر  پاپتیست   آلفردجان 

)علیزاده بیرجندی، 1387: 119(. 
بر  عالوه  که  است  ایران  علمی  موسیقی  پایه گذار  فرد  این   
فعالیت های آموزشی و تألیفی، نخستین آهنگ سالم رسمی 
ذکر  شایان  اوست.  ساختة  هم  شاه«  »سالم  عنوان  با  ایران 
لُمر ساخته است  نیز  را  ایران  است که نخستین سرود ملی 
فعالیت ها،  این  میان  در   .)25-27  :1384 )کوهستانی نژاد، 
تأسیس مدرسة موزیک به دلیل نقشی که در تاریخ آموزش 
 موسیقی در ایران داشته در خور توجه است )استوار، 1381: 21(.

سال  در  الملک  )صنیع  غفاری  ابوالحسن   ،)1850-1266
61/1277-1860(، محمد اسماعیل )تا سال 1871/1288(، 
میرزا  و  )در سال 1871/1288(  مزین الدوله  علی اکبر  میرزا 
83/1300-1882(؛ سال  )در  کمال الملک  غفاری   محمد 

)فلور و دیگران، 1381 : 11(. 
از  یکی  نیز،  او  هنری  ذوق  و  ناصرالدین شاه  عالیق شخصی 
عوامل تعیین کننده در این مناسبات به ویژه در رونق برخی 
فرنگ  سفرهای  در  که  طوری  به  است.  هنری  شاخه های 
آن  با  آشنایی  و  اروپایی  هنری  آثار  مشاهده  برای  فرصتی 
برای ناصرالدین شاه فراهم شد )سودآور، 1380: 14(. او برای 
ارضای عالیق هنری خود در موزة سلطنتی، مجموعة بزرگی از 
دستگاه های موسیقی را گرد آورد و حتی استادان موسیقی از 
فرانسه و اتریش را به خدمت گرفت. از میان انواع موزیک ها عالقة 
 او به آهنگ های نظامی بیشتر بود )کرزن، 1380، ج 1 : 522(. 
سیستماتیک  برنامه  یک  که  بود  عالیق  همین  پرتو  در 
درسی  واحدهای  به  اروپایی  سبک  به  نظامی  موسیقی  از 
دارالفنون تحت نظارت و تعلیمات کارشناسان خارجی اضافه 

 .)Ektiar, 2001: 161( شد
آسایش  و  آرامش  که  بود  شاهانی  جمله  از  ناصرالدین شاه   
بود،  شده  موسیقی  و  شعر  شنیدن  به  منوط  زندگی اش 
چنان که اتاق خواب او دارای چهار در بود که یکی از آنها به 
اتاق رامشگران باز می شد و او عادت داشت هنگام خوابیدن به 
نوای ساز گوش کند. معیرالممالک در کتاب »یادداشت هایی 
می نویسد  باره  این  در  ناصرالدین شاه«  زندگانی خصوصی  از 
و  سنتور(  )نوازندة  سرورالملک  مانند  خاصه  طرب  »عملة   :
)کمانچه کش(  اسماعیل خان  و  تار(  )نوازندة  غالمحسین  آقا 
هر کدام به نوبت برای شاه می نواختند تا اینکه او به خواب 
می رفت و زمانی از نواختن باز می ایستادند که دیگر نشانی از 
بیداری در او نمی دیدند.« گویا در این لحظات، سرورالملک 
می شود،  چیره  شاه  بر  اندک  اندک  خواب  می دید  چون 
دستمالی به روی سنتور پهن می کرد تا نوای ساز مالیم تر به 

گوش شاه برسد )معیرالممالک، 1361: 75(.
 اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات دربار ناصری نیز در خاطرات 
 خود با اشاره به پانزده سال آخر عمر ناصرالدین شاه می نویسد :

حضور  غذا  صرف  هنگام  به  اوقات  بیشتر  طرب،  »عملة 
آش  پختن  هنگام  ویژه  به  می نواختند،  شاه  برای  و  داشتند 
هر  ناصری  عصر  در  که  است  مراسمی  به  او  ساالنه«. اشاره 
سال یک بار برگزار می شد و بدین ترتیب بود که در حضور 
شاه آشی می پختند و رسم بر این بود که وزیران و رجال دربار 
همگی در پاک کردن سبزی و حبوبات و پختن آش شرکت 
کنند. به گفتة اعتمادالسلطنه در این مراسم همیشه چند تن 
بودند و در کنار وزیران و رجال  نوازندگان حاضر  از خواص 

دربار بر سر سفره می نشستند. 
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شیوه های  به  نقاشان  از  ناصری  دولت  حمایتی  سیاست های 
ایرانی  نقاشان  از  تعدادی  راستا  این  در  شد.  ظاهر  مختلفی 
به پاریس فرستاده شدند که میرزا علی اکبرخان نقاشباشی، 
آن  از  محمودی  مشاورالممالک  و  مؤیدالدوله  مزین الدوله، 
جمله اند )گودرزی، 1384الف : 69، گودرزی، 1380ب : 26(.

 نقاشی چهرة شاه و سایر درباریان که در آثار گوناگون تاریخی 
از نخبگان حکومتی  به جا مانده، نشان می دهد که هر یک 
از این هنر به شیوه ای کاربردی در راستای اهداف خود بهره 
صورت های  هجری   1273 سال  در  الملک  صنیع  گرفتند. 
اعتمادالدوله  آقا خان  میرزا  امر  به  را  نظامیه »لقانطه«  تاالر 
صدراعظم نوری به اتمام رساند که دارای 84 تصویر ممتاز از 
رجال دربار قاجاریه است و مراسم سالم ناصرالدین را نشان 
نگهداری  باستان  ایران  موزة  در  اکنون  تابلوها  این  می دهد. 

می شود )حقیقت، 1384 : 584(.
 توجه به انواع هنرها نظیر نقاشی، خطاطی، معماری و ایجاد 
کارگاه های هنری در دربار و تالش برای تربیت هنرمندان و 
حمایت از آنان در راستای بهبود وضعیت هنر ایران از سوی 
شاهان عصر بیانگر صریح مناسبات قدرت و دانش است. به 
طوری که رشد و توسعه دانش به هیچ وجه از مسئله اعمال 
قدرت تفکیک پذیر نیست. بنا بر نظریه فوکو در بحث دانش 
و قدرت، رفتار انسان از یک نقطه معین به بعد به شکلی در 
می آید که باید مورد تحلیل قرار گیرد و حل شود و همه این 
واقعیت ها به ساز و کارهای قدرت وابسته است که عماًل در 
لحظه ای خاص، جامعه و انسان و امثال آن را عینیت داده و 

تحلیل می کند )حقیقی، 1379 : 190(.
قرار گرفت،  از هنر که مورد حمایت شاهان   شاخه دیگری 
تجلی  قاجار  نخست  دوران  درباری  معماری  بود.  معماری 
نیز  قاجار  در عصر  است.  باستانی  میراث عظیم گذشته های 
تقلید  به  قدرت  دستگاه  و  شاهی  بازسازی عظمت  نوعی  به 
از ایران باستان نمایان شد. بدین منظور الهام گیری از ایران 
باستان دورة هخامنشی و ساسانیان مورد توجه قرار گرفت. 
از  برخی  در  ساسانی  کاخ های  طراحی  الگوی  از  استفاده 
کاخ های این دوره مشهود است. از سویی دیگر در خانه های 
اشرافی نیز تزیینات باشکوه معماری باستان، اعم از حجاری و 

نقاشی به چشم می خورد )افشار اصل، 1378: 133(.
در  ویژه  به  را،  محلی  هنر  تأثیر  دیگر  سوی  از 
قاجار  دوران  معماری  در  نقوش  و  تزیینی   عناصر 
می توان دید. نقاشی صحنه های شکار، اجرای سمبل شیر و 
قرمز  و  و کاربرد رنگ های زرد  فیگوراتیو  اشکال  و  خورشید 
تأثیر  که  است  مصادیقی  از  تزیینی  عناصر  و  کاشیکاری ها 
هنر ایران باستان را در معماری دوران قاجار آشکار می سازد 
)درودگر، 1382: 14(. در این دوره شاهد نوعی بازگشت به 
عنوان  به  و ساسانیان هستیم،  پرشکوه هخامنشیان  گذشتة 

مثال تاالر بزرگ کاخ گلستان، در طرح و نقشة کلی همانند 
کاخ ساسانی دامغان است. این امر نیز گواه بر تداوم سنت های 

معماری ایران باستان است )آیت اللهی، 1380: 303-304(.
 توجه شاهان عصر به میراث های عظیم گذشته، تجلی هویتی 
است که در اندیشه فوکو به شکل مویرگی مفهوم سازی شده 
 است؛ چرا که قدرت مانند خون در شبکه مویرگی بدن به هر 
نقطه ای که می رسد آن را تحت تأثیر قرار می دهد. از دیدگاه فوکو 
 قدرت، هویت و ذهنیت را تولید می کند )فوکو، 1383 : 62(.

 در واقع معماری دوران قاجار را باید در دو قسمت مجزا مورد 
بررسی قرارداد. بخشی که از ابتدا تا دوران ناصرالدین شاه است که 
 ادامه معماری زند و صفوی تنها با اندک تغییراتی در بنا و تزیینات 
است. در این دوران عناصر ایرانی بر معماری مسلط بوده و نفوذ 
بیگانه در اوایل پادشاهی ناصری بسیار ناچیز است. بخش دوم 
از اواخر عهد ناصری آغاز شده و تلفیقی موفق  معماری که 
.)300 : )آیتی، 1380  است  زمین  باختر  ایرانی  معماری   از 

 بنابراین معماری در دوره قاجار با مسایلی جدید روبه روست 
که از سویی نوعی گرایش به بناهای فرنگی را در خود پرورش 
می دهد و از سوی دیگر هرگز سنت را نفی نمی کند. در این 
بنای  در  می شود  نامیده  فرنگی  معماری  آنچه  انعکاس  بین 
صورت  بناها  آن  از  توصیفات  و  تصاویر  واسطة  به  ایرانی، 
از  می گیرد که هرگز منجر به شبیه سازی صرف نمی شود و 
بنا  روی  شده  مدرن  ایرانی  تزیینات  از  غشایی  دیگر  سویی 

می نشیند و به آن روحیه ای ایرانی می بخشد. 
 شایان ذکر است که انواع هنرها در زمان قاجار، تداوم مستقیم 
هنرهای ادوار بالفصل پیشین )نادرشاه افشار و سلسلة زند( 
نبود. هنر دورة قاجار نشانگر سه مشخصه و ویژگی بنیادی 
بود. جدایی روز افزون فرهنگ ایرانی از سنت عظیم اسالمی 
در نتیجة پیروزی تشیع و رقابت با امپراتوری عثمانی، ورود 
دم افزون عناصر هنر مردمی و عامیانه، وابستگی رشد یابنده 
کیفی  نظر  از  اینکه  با  دوره  این  هنر  غربی.  هنر  تأثیرات  به 
در سطح پایین تر از هنر ادوار پیشین قرار داشت، اما ویژگی 
گذاشت  نمایش  به  را  پالوده ای  و  مستقل  کاماًل  هویت  و 

)اسکارچا، 1384: 35(.
ایران، شاید  بازگشت به سنت های گذشته معماری  در کنار 
معماری  زمینه  در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترین  بتوان 
 : کرد  طبقه بندی  دسته  چند  در  را  قاجار  پادشاهان  توسط 
مدرن گرایی ج( عالیق  هنری ب(  به شاخه های  عالقه  الف( 

دینی د( کسب مشروعیت شاهان. 
 الف( عالقه به شاخه های هنری

در بخش اول از معماری این عصر و عالقه شاهان قاجار به 
آن، توجه به دوره سلطنت فتحعلی شاه و اقدامات او در زمینه 
معماری ضروری می کند. در این زمان تهران از کوچکی قبل از 
پایتخت شدنش بیرون رفت و اراضی داخله خندق دیوار شهر 
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کم کم به ساختمان تبدیل شد. شاه هم به نوبه خود در اراضی 
داخل خندق ارگ برای دستگاه سلطنتی خود که ناچار توسعه 
 .)36 ج1:   ،1371 )مستوفی،  کرد  ایجاد  بناهایی  بود،   یافته 
فتحعلی شاه همچنین در قم مدرسه ای به نام فقه ایجاد کرد 
)هدایت، 1385، ج3 : 7475(. مسجدشاه در سمنان هم با 
گنبدی زیبا به دستور وی ساخته شد که کاشی های به کار 
افزوده  بر زیبایی آن  بر روی گنبد و دیوارهای داخلی  رفته 

است )پوالک، 1361: 67(.
 قصرهای قاجاری عنوان ساختمان هایی هستند که فتحعلی شاه 
دستور ساخت آنها را صادر کرد )سپهر، 1377، ج3 : 1460(. 
لردکرزن نیز برجسته ترین نقاط و شایسته ترین مکان ها را در 
بیرون از دیوارهای شهر، مختص قصرسازی خانواده قاجاریه 
ابنیه قصر قجر است که  این  از عمده ترین  ذکر کرده است. 
شهر  دیوارهای  شمال  مایلی  دو  حدود  در  رفیعی  نقطه  بر 
قصر  این  در  دارد.  توجهی  جالب  منظره  دور  از  و  شده  بنا 
نقاشی هایی  و  افراسیاب  و  زال  بین  فتحعلی شاه  از  عکسی 
است شده  گذاشته  نمایش  به  نیز  اروپاییان  تصاویر   از 

 )فالندن، 2536: 112؛ کرزن، 1380، ج1 : 450(.
اقامتگاه  برای  را  نگارستان  کاخ  همچنین  شاه  فتحعلی   
بسیار  تعداد  دلیل  به  را  قصر  این  کرد.  بنا  خود  ییالقی 
کرده-  مزین  را  تاالر  دیوارهای  -که  نفیس  نقاشی های  زیاد 
نگارستان نامیده اند )براون، 1387 : 128( و از آن به عنوان 
بهشت برین و سرزمین پریان و مقر حوریان یاد شده است 
)کرزن، 1380 : 446(؛ همچنین در یکی از تاالرهایی که در 
به  نقاشی های دیواری متناسبی  باغ ساخته شده،  این  میان 
چشم می خورد که فتحعلی شاه را در حال استقبال از سفرای 
اروپایی نشان می دهد )دوسرسی، 1362 : 152(. نمایندگان 
و  ثابت  رنگ ها  شده اند.  نقاشی  مختلف  حاالت  با  اروپایی 
که  دارد  این  از  حکایت  خود  این  و  دارند  برجستگی  حالت 
ایرانی ها نقاشانی ماهر و زبردست بوده اند. فالندن در این باره 
می نویسد : "باید اقرار کرد که با اینکه چنین ملتی با اروپا و 
صنایعش خیلی کم رابطه دارند در بین نقاشی هایشان به ویژه 
در نگارستان، نقاشی ها و طرح هایی به سبک اروپا به کار برده 

و ابتکاراتی خاص ابراز داشته اند" )فالندن، 2536 : 112(. 
ب( مدرن گرایی

به طور کلی دوره سلطنت ناصرالدین شاه از بسیاری جهات 
دوران  خالف  بر  وی  درازمدت  پادشاهی  است.  شاخص تر 
جنگ های  با  -که  محمدشاه  و  شاه  فتحعلی  آقامحمدخان، 
دست  نسبی  آرامش  یک  به  بود-  همراه  خارجی  و  داخلی 
نظیر  آن  به  وابسته  هنرهای  دیگر  و  معماری  هنر  و  یافت 
کاشیکاری، گچ بری، آیینه کاری، حجاری و نقاشی رونق پیدا 
از سوی دیگر رشد شهرنشینی  )قبادیان، 1385: 89(.  کرد 
از  جدیدی  توقعات  و  خواسته ها  انتظارات،  تردید  بدون 

حکومت را با خود به دنبال آورد. در حالی که در سال 1286 
به امر ناصرالدین شاه، شهر تهران را بزرگ و خندق های قدیم 

را پر کردند )مستوفی، 1371 : 258(.
 در این عصر یک تحول اساسی در معماری پایتخت کشور 
صورت گرفت و نفوذ گونه ای معماری در این دوره ظاهر شد 
بناهای  و  کاخ ها  نداشت.  ما  معماری سرزمین  در  سابقه  که 
منبع  نظر  از  شدند  ساخته  دوره  این  در  که  حکومتی  مهم 
الهام، شکل کالبدی و نوع تزیینات تلفیقی از معماری سنتی 
و اروپایی و متفاوت از ساختمان های دوره های قبل است. در 
واقع از شیوه معماری اواخر قاجار- شاخه ای از معماری این 
دوره را که در آن تلفیقی از معماری سنتی ایران با معماری 
التقاطی اروپا به عمل آمده- تحت عنوان شیوه معماری اواخر 
از این شیوه معماری را  قاجار یاد شده است که نمونه هایی 
می توان در بسیاری از بناهای ساخته شده توسط ناصرالدین 

شاه مشاهده کرد.
ناصرالدین شاه از میان تمامی شاهان قاجار بیشتر به معماری 
بناهای  اکثر  چنان که  داده  نشان  عالقه  ساختمان سازی  و 
اصالح  وی  زمان  سلیقه  به  و  خراب  وی  امر  به  قبل  ادوار 
هر چه  را  و سراهای سلطانی  )مستوفی، 1371: 407(  شد 

باشکوه تر بنا کرد )سپهر، 1377، ج3 : 1512(. 
تحت  در  نیز  دوره  این  نمایشی  هنرهای  و  معماری  هنر   
به رونق و شکوفایی رسیدند.  قاجار  توجه و حمایت شاهان 
اروپاییان در گسترش هر دوی  با  و معاشرت  اروپا  سفرهای 
چنان که   .)689  :1361 )دیاالفوا،  گذاشت  تأثیر  هنرها  این 
نمایش  »بزرگ ترین  را  آن  برخی  که  دولت  تکیة  ساخت 
خانة تاریخ تئاتر« خوانده اند، پس از سفر ناصرالدین شاه به 
لندن ساخته  آلبرت هال«  از سالن »رویال  الهام  با  و  فرنگ 
.)41  :  1384 غریب پور،  208؛   :  1383 )فالح زاده،   شد 

عهد  اواخر  از  که  قاجار  دوران  معماری  دوم  بخش  در   
باختر زمینی گاهی  تأثیر  آغاز می شود گرچه  ناصرالدین شاه 
ذوق  اما  می رود،  فراتر  معماری  در  ایرانی  اصیل  عناصر  از 
غیرقابل  معماری  سنت  دو  این  تلفیق  از  ایرانی  معماران 
چشم پوشی است. کاخ صاحبقرانیه، تاالر بزرگ کاخ گلستان، 
شمس العماره، تاالر الماس، عمارت بادگیر در ضلع جنوبی باغ 
گلستان نمونه ای از این بناهاست )اعتمادالسلطنه، 1380الف، 
ج1 : 83(. تاالر بزرگ کاخ گلستان از بزرگترین و مجلل ترین 
سالم  مراسم  انجام  برای  آن  از  که  است  کاخ  این  تاالرهای 
مثل  دیگر  متعدد  و  بزرگ  تاالرهای  است.  می شده  استفاده 
معماری  آمیختگی  برلیان  تاالر  تاالر سفره خانه،  آیینه،  تاالر 
نشان  زمان  آن  در  ایران  معماری  با  را  اروپایی  کشورهای 
می دهد که به فراخور نیازمندی های کاخ سلطنتی به وجود 

آمده است )امانت، 1383: 261(.
و  حکومتی  ارگ  در  شده  ساخته  بنای  شاخص ترین 
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کاخ شمس العماره  ناصری،  دارالخالفه  مرتفع ترین ساختمان 
به ساختمان های  پادشاه  به سبب عالقه  این طرح  است که 
اروپایی از روی تصاویر ساختمان های فرنگی اخذ شده است 
این  اصلی  عملکرد   .)663 ج2:  1380ب،  )اعتمادالسلطنه، 
از باالی  بنای مرتفع برای تماشای شهر تهران و اطراف آن 
ساختمان توسط شاه، مهمانان و اهل حرم بوده است. کارایی 
دیگر این بنا جنبه تشریفاتی آن بوده و در ایوان و سالن های 
باشکوه آن از مقامات مهم پذیرایی می شده است و جلوه ای 
 از قدرت، ثروت و ذهنیت فرهنگ مآبانه پادشاه را به نمایش 
می گذارد. کاله فرنگی، ساعت و ارتفاع این ساختمان شباهت 
)دیاالفوا،  می کند  تداعی  را  اروپایی  ساختمان های  با  زیادی 
1361: 132(، همچنین در این بنای عظیم تصویری ایستاده 
از ناصرالدین شاه وجود دارد که توسط یکی از نقاشان درباری 

به تصویر کشیده شده است )فووریه، بی تا : 199(.
کاخ های  سبک  به  دوره  این  در  که  عماراتی  دیگر  از   
اروپایی طراحی شده است می توان به کاخ ملیجک در سال 
)1313ه.ق(. اشاره کرد. کاربرد معماری تلفیقی در این گونه 
بنا به گونه ای است که در ساختمان اولیه و بعد از تغییرات 
از بخش های دیگر این کاخ شباهتی  ثانویه در آن، هیچ یک 
اروپایی  تماماً  ندارد و طرحی  ایران  به ساختمان های سنتی 
از دو قسمت است.  یاقوت است که مرکب  دارد. دیگر قصر 
قسمتی مشهور به کوشک بیرونی است که به طرز عمارات 
ییالقی فرنگی در نهایت زیبایی ساخته شده است. باب عالی 
در ابتدای خیابان شمس العماره از جمله عماراتی است که به 
فرنگی ساخته  آیینه سنگ  تماماً  با سقفی  و  اروپایی  سبک 

شده است )اعتمادالسلطنه، 1380ب، ج1 : 88(.
از دیگر کاخ های این دوره، کاخ عشرت آباد است که با  جزیی 
اختالف به سبک اروپایی و بر باالی تپه ای روبه روی شهر بنا 
شده است )مستوفی، 1371: 193(. سرنا در توصیف تزیین 
استثنای  :"به  می نویسد  اروپایی  سبک  به  عشرت آباد  کاخ 
با  تزییناتی  و  ایرانی  هوای  و  حال  که  زیبا  بسیار  تاالر   یک 
شیشه های کوچک هندی دارد، اسباب و اثاث اروپایی سایر 
اهالی  است.  خوب  سلیقه  از  عاری  و  بازاری  بسیار  اطاق ها 
استفاده  جای  به  را  خود  اطاق های  می دهند  ترجیح  مشرق 
از ذوق هنری ملی کشورشان با اشیاء و اثاث اروپایی تزیین 
شاه  مراجعت  هنگام  قصر  این   .)199  :1362 کنند")سرنا، 
اروپا احداث شده و بیشتر محل برگزاری مراسم عروسی  از 
کاخ  چون  بناهایی  ساخت  در  شاه  فتحعلی  است.  بوده  شاه 
نگارستان، مسجد امام، کاخ سلیمانیه از شیوه معماری سنتی 
و اروپایی بهره برده که این در جای خود  حایز اهمیت است. 
 از جمله نویسندگانی که نظرش در خصوص تفکر اروپاییان از 
انجام اقدامات تجددگرایانه ناصرالدین شاه در جهت پیشرفت 
کشور متفاوت بوده و نظری کاماًل متمایز ارایه می دهد، ادوارد 

مورد  در  اروپا  در  که  :"کسانی  می نویسد  وی  است  براون 
استدالل  و  بحث  به  اروپایی  کمپانی های  به  امتیاز  دریافت 
می پردازند، تصور می کنند که منافع شاه و مردمش یکسان 
آنها  منافع  بلکه  نیست  این طور  تنها  نه  که  حالی  در  است. 
معموالً در تضاد با یکدیگر قرار دارد. آنها خیال می کنند که 
او سلطانی  که  در حالی  است  روشن بین  رهبری  ایران،  شاه 
مستبد و بدون پایگاه مردمی که فقط در فکر آسایش و منافع 
شخصی خود است و با نشر هر اندیشه آزادی خواهانه در میان 
مردم مخالفت می کند و سرعت انتقال و حساسیت بسیار و 
هم  ایران  مردم  یادگیری  استعداد  عالوه  به  ذاتی  تیزهوشی 
موجب نگرانی وی می شود. هر کاری که از دستش برمی آید 
می کند تا از گسترش این اندیشه ها که منجر به ترقی و توسعه 
واقعی می شود جلوگیری کند و احترام ظاهری او به تمدن 
و تجدد فرنگ به علت عالقه او به اسباب بازی های عجیب و 

غریب مکانیکی است" )براون، 1387: 122(.
سلطنت  دوران  در  غربی  ممالک  با  ایران  مناسبات 
ناصرالدین شاه رو به فزونی نهاد. سفرای بسیاری از سوی شاه 
به اروپا رفتند و با هنرهای آن مملکت آشنا شدند. در واقع 
شاه نیز از مواجه شدن با ممالک غربی وحشتی نداشت، چرا 
که از مسافرت هایی که به اروپا داشت توانست ایرانیان را به 
ملل باختری نزدیک کند و آنان را با دانش و هنر ملل غربی 
آشنا سازد. دیاالفوا در سفرنامه خود ازجمله دالیل عدم تداوم 
پیشوایان  ترس  از  "وی   : می نویسد  را چنین  اصالحات  این 
به  باید  را که  بعالوه کاری  بر اصالحات نیست  قادر  مذهبی 
تدریج و در طول قرن ها صورت بگیرد تا دوام و استحکامی 
داشته باشد چگونه می توان فورا انجام داد. ناصرالدین شاه باید 
مجبورا افتخار انجام چنین کاری را به اعقاب خود واگذارد. 
اعقاب او هم باید از آن روزی بترسند که اگر دست به تجدد 
بزنند، ایران هم مانند ترکیه سیر قهقرایی نکند و پاره ای از 
آداب و رسوم ممالک باختری را بپذیرد که با اخالق و عادات 

مسلمانان سازش نداشته باشد" )دیاالفوا، 1361: 689(. 
به امر محمدشاه نیز در حوالی اسدآباد و باغ فردوس به صورت 
ایرانی و اروپایی عمارتی سلطنتی شامل  تلفیقی از معماری 
بیوتات و عمارات بیرونی و اندرونی، مساجد و قلعه بنا کردند 
بنای  مصارف  به  شاه  سوی شخص  از  هزارتومان  چندین  و 
: 950(، همچنین  آن رسید )اعتمادالسلطنه، 1380ب، ج1 
از  که  محمدشاه  توسط  هزارجریب  باغ  بازسازی  و  مرمت 
بوده  اول  شاه عباس  دوران  هنری  و  ذوقی  جنبه های  جمله 
است، توجه وی را به ساماندهی معماری بیش از بیش نشان 
می دهد، به طوری که این باغ را به محل تفرج اهالی اصفهان 

تبدیل کرد )یاوری، 1363ب : 654(.
ج( عالیق دینی

مواضع شاهان قاجار در ارتباط با هنر در بعضی مواقع از گرایشات 
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فکری و عقیدتی آنها نیز ناشی می شد. چنان که در عصر محمدشاه 
،)171  :  1375 )زرین کوب،  شاه  صوفیانة  تمایالت  علت   به 

گرفت.  قرار  تزیین  و  بازسازی  مرمت،  مورد  عرفا  قبور 
محمدشاه در سفری به زیارت حضرت معصومه )س( مشرف 
دارالخالفه  به  آنجا  عمارات  و  ابنیه  تعمیر  از  پس  و  شد 
تعمیر   .)906  : ج1   ،1367 )اعتمادالسلطنه،  کرد  مراجعت 
انجام گرفت  بنای قبه مطهر امام حسین)ع( هم توسط وی 
ایجاد  در  نیز  فتحعلی شاه   .)7475  : ج9   ،1385 )هدایت، 
داشت.  بسیار  سعی  مقدس  اماکن  تزیین  و  عمارت  و  ابنیه 
ساخت  حسین)ع(،  امام  حضرت  آرامگاه  صحن  نوسازی 
صحن  احداث  حضرت،  آن  مرقد  بر  ناب  سیم  از  ضریحی 
جدیدی در بارگاه امام رضا)ع(، اهدای پنج قندیل از طالی 
 سرخ، نصب دری از طالی مینا )کرزن، 1380، ج1: 218(،

نصب ضریح نقره بر مرقد شاهزاده عبدالعظیم و شاه چراغ و 
تذهیب گنبد و ایوان حضرت معصومه)س( از جمله اقدامات 
گذشت  آنچه  از   .)1512  : ج3   ،1377 )سپهر،  اوست  نیک 
راستای  در  قاجار  شاهان  سیاست های  که  دریافت  می توان 
حمایت از هنر و هنرمندان بیانگر این است که در هر عصر، 
قدرت مولد معرفت و دانش است و در شبکه ای از روابط در 
که ساختار  است. همان چیزی  و جاری  پیچیده، ساری  هم 
جامعه را تعیین و آن را مشروع می کند. قدرت در این مفهوم 
)میان  زبانی  و  اجتماعی  تعامالت  مختلف  الیه های  در  ریشه 
شکل  به  قدرت  اعمال  دیگر  عبارت  به  دارد.  مردم(  و  حاکم 
یک بردار خطی رو به پایین اجرا نمی شود، بلکه به اصطالح در 
یک ظرف گفتمانی شکل می گیرد و معنی می یابد. در اندیشه 
فوکو مسئله قدرت و سیاست حاکم در همه جا جاری است. در 
سنت ها، اهمیت یافتن مناسبت ها، در روابط و تعامالت زبانی و 
کالمی میان افراد، طبقات و گروه های اجتماعی که به روش ها 
لذا حقایق و خواسته ها   . ابراز می شود  و منش های گوناگون 
هم  و  قدرت  محصول  هم  نیز  فرد  هستند.  قدرت  اثرات   از 
 وسیله ای برای تشخیص و تبلور آن است )دریفوس، 1379: 26-25؛

اسمارت، 1385: 100(.
د( کسب مشروعیت 

اقدامات  از  بسیاری  هنری،  ذوق  و  شخصی  عالیق  کنار  در 
قابل  نیز  مشروعیت  کسب  زمینه  در  عصر  این  شاهان 
ایوان مبارک حضرت رضا )ع( و  و  قبه  توجه است. تذهیب 
عسکریین،  گنبد  ایوان های  تذهیب  )س(،  معصومه  حضرت 
)اعتمادالسلطنه،  حسین)ع(  امام  حرم  صحن  توسعه 
کاشیکاری  و  طالکاری  عملیات   ،)83  : ج1  1374الف، 
ارگ  تعمیرات  تجدید  ری،  در  عبدالعظیم  حضرت  گنبد 
بود، ساخت  ویران شده  فتنه ساالر  در  و عمارت مشهد که 
جمله  از  می توان  را  سلطانی  مسجد  قبیل  از  مساجدی 
 اقدامات ناصرالدین شاه در جهت کسب حمایت علما دانست 

)هدایت، 1385، ج10 : 8977(.
عالیق  کنار  در  شاهان  اینکه  است  اهمیت  آنچه  حایز   
که  طوری  به  برآمدند،  مشروعیت  کسب  درصدد  شخصی، 
پادشاهی  به  از رسیدن  بعد  فتحعلی شاه  از دغدغه های  یکی 
این بود که آیا به عنوان شاه در بین مردم مشروعیت خواهد 
یافت؟ )رضازاده ملک، 1354: 11(. اگرچه دربار قاجار مشکل 
بر  برای سرپوش گذاشتن  فتحعلی شاه  و  مشروعیت داشت 
ادبیات  و  به کمک هنر  نظامی خود  ضعف ها و شکست های 
ایرانی و در عین حال درباری، شکوه خود را به رخ می کشید، 
دربار ناصرالدین شاه برعکس برای توجیه وجهه شرعی خود 
نه تنها هم سویی با وجوه مذهبی هنر و ادبیات مردمی را در 
پیش گرفت که خود به بزرگترین حامی و حتی بدعت گذار 
وجوه  از   .)60  :1386 )محمد زاده،  شد  بدل  عامیانه سازی 
و  تعزیه  نمایش  از  حمایت  به  می توان  وی   عامیانه سازی 
 چهره نگاری از معصومین اشاره کرد )چیت سازیان، 1391: 74(.

به حکومت  نتوانست همچون صفویان  قاجاریه  این حال  با   
خود جنبه شرعی و مذهبی دهد. شاهان این عصر با وجود 
برقراری ارتباط با گروهی از علما و ضمن تظاهر به دین داری، 
احیای  و  احداث  و  مستمری  پرداخت  صرف  را  هزینه هایی 
موافقت  نتوانستند  اما  کردند،  مذهبی  بناهای  از  تعدادی 
232؛  : 1388الف  )یاوری،  کنند  جلب  را  آنان   اکثریت 

یاوری، 1363 : 126(.

هنر در تقابل با سیاست 
برخی از گونه های هنری ضمن اینکه بیانگر رابطة سیاست و 
هنر بوده، تقابل هنر و سیاست و چالش هایی را که این هنر 
می دهند.  نشان  نیز  را  کند  ایجاد  دولتیان  برای  می توانسته 
هنر در تقابل با سیاست بیانگر اصل واژگونی یا دگرگونی در 
اصول روش شناسی فوکو است. اصل واژگونی عبارت است از 
آنچه انسان ممکن است در فرض مفهوم مخالف در ذهن خود 
ایجاد کند )ضمیران، 1387: 38(. چرا که وقتی یک پدیده یا 
رویداد تاریخی از زاویه و افق خاصی مورد توجه قرار گرفته 
می توان زوایا و افق های دیگر و مقابل آن زاویه قبل را مطرح 

و اندیشه ای تازه در خصوص آن مهیا کرد. 
در  می توان  را  نمایشی  هنرهای  با  قاجار  دربار  تقابل  نمونه 
نمایش های دلقکان درباری جستجو کرد. یکی از کارکردهای 
خنداندن  و  ساختن  سرگرم  بر  عالوه  دربار  دلقک های  مهم 
شاه و درباریان، بیان حقایق و انتقال از اوضاع و عملکرد سوء 
درباریان بود. با توجه به شرایط دربار و تملق گویی های درباری 
آن که غالباً حقایق را از منظر شاه پنهان می داشتند، نقش 
این دلقک ها به عنوان کانال ارتباط شاه با حقایق و اطالع او از 
عملکرد کارگزارانش اهمیت پیدا می کرد. مضامین مورد انتقاد 
این گروه نمایشی، شامل عملکرد درباریان، ولخرجی های شاه 
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عمال  مظالم  و  سوءاستفاده ها  فرنگ،  سوم  سفر  در  ویژه  به 
حکومتی و حضور آنان در انجام وظایف شاه بود. تبلور همه 
این مضامین را می توان در نمایش »بقال بازی در حضور شاه« 
که توسط کریم شیشه ای دلقک مشهور دربار ناصری و گروه 
 او اجرا می شده مشاهده کرد )علیزاده بیرجندی، 1387 : 99(. 
سبک  که  است  آن  جستجوی  در  واژگونی  اصل  واقع  در 
گفتمان حاکم بر نگاه تاریخی یا فلسفی را کالبدشکافی کند 

و الیه های پنهان آن را بررسی نماید )همان : 39(.
 از آنچه گذشت می توان دریافت که دانش هم ایجاد کننده 
از  ابتدا  که  ترتیب  این  به  قدرت.  پیامد  هم  و  است  قدرت 
همین  بر  سپس  و  می سازد  شناسایی  موجودات  انسان ها 
لذا   .)324  :1379 )ریترز،  می کند  پیدا  تسلط  شناسه ها 
داللت  یکدیگر  بر  مستقیماً  دانش  و  قدرت  فوکو  دیدگاه  از 
از  حوزه ای  ایجاد  بدون  قدرتی  مناسبات  نه  یعنی  دارند. 
مستلزم  که  دانشی  نه  دارد،  وجود  آن  با  همبسته  و  دانش 
مناسبات قدرت نباشد و مناسبات آن را پدید نیاورد؛ امکان 
است  لحاظ  همین  به   .)8 )فوالدوند،1376:  می یابد  وجود 
می کنند  تالش  که  را  فالسفه  از  برخی  تفکر  این  فوکو  که 
اعمال قدرت  قلمرو دانش و حوزه  بین  فاصله ای گریزناپذیر 
 برقرار کنند، مردود می داند. چه بسا هر جا که قدرت اعمال 
می شود، دانش نیز تولید می شود و به عبارتی قدرت موجد و 

منشأ دانش و معرفت است )قلی پور، 1388: 162(.
سیاست شاهان عصر قاجار در حمایت از هنر نشانگر مناسبات 
هنر و سیاست است. از سوی دیگر گفتمان حاکم در هر عصر 
نه بیانگر ایدئولوژیک جایگاه طبقاتی، بلکه بخشی از ساختار 
قدرت در درون جامعه است و بازی قدرت را در جایگاه های 
ویژه آشکار می کند. بنا بر نظریه فوکو بایستی گفتمان را در 
با قدرت و دانش سنجید )ریتزر، 1379: 60(. فوکو  ارتباط 

هر  که  است  معتقد  گسست  و  تداوم  عدم  اصل  بر  تکیه  با 
دوره ای به دلیل ویژگی های خاص خود از دوره ماقبل خود 
متمایز می شود. از نظر او اپیستمه و نظام دانایی حاکم در هر 
را می سازد. پس  ویژه همان دوره  دانش های  است که  دوره 
به  گفتمانی  نظام  در  قدرت  و  دانش  مناسبات  دوره،  هر  در 
شکل ویژه نمود پیدا می کند که سبب تمایز آن دوره می شود 
پیوند  لحاظ  به  نیز  قاجار  عصر  )ضمیران، 1378: 51-52(. 
سنت و مدرنیته و رشد اندیشه های نوگرایی، فضای گفتمانی 
جدیدی را ایجاد کرد که تأثیر آن در ظهور سبک های هنری 

و پیدایش سبک های تلفیقی غیر قابل چشم پوشی است.
و  آثار  میان  در  است،  گفتنی  فوق  مطالب  به  توجه  با 
پژوهش های منتشره در باب هنر عصر قاجار خالء مطالعاتی 
در بررسی روابط هنر و سیاست احساس می شود. این امر یعنی 
پیوندهای هنر و سیاست در این دوران با توجه به تحوالت 
به  تازه ای  ابعاد  اروپا  با  روابط  افزایش  و  نوگرایی  بروز  ایران، 
خود گرفت. در واقع آثار منتشره در باب هنر و معماری این 
دوره به تأثیرات نوگرایی و به ویژه اقتباس هنرمندان از هنر 
و معماری نئوکالسیک )غربی( پرداخته اند. عالوه بر این، آثار 
موجود هر یک به شیوه موردی و گاه در قالب تک نگاری هایی 
از نقش شاهان در ساخت ابنیه و تزیین آنها سخنی گفته اند، 
و  تبیین  مورد  سیاست  و  هنر  پیوندهای  مذکور  آثار  در  اما 
بر  تحلیل قرار نگرفته است. وجه تمایز نوشتار حاضر عالوه 
پرداختن به این پیوندها اتخاذ یک چارچوب نظری است که 
پسامدرن،  فیلسوف  اندیشه های  به  اتکای  با  چارچوب  این 
فوکو مورد توجه قرار گرفته است. محور این نظریه و رهیافت 
مهم آن پی جویی روابط دانش و قدرت است که با موضوع و 

مصادیق ارایه شده در این مقاله پیوند خورده است.

نتیجه گیری
عصر قاجار از جمله دوره های حساس تاریخ ایران است. دوره ای که سنت و مدرنیته در ابتدا به هم پیوند  خورده و هنر این دوره 
پیوند نزدیکی با سیاست پیدا می کند. شواهد تاریخی عصر قاجاریه نشانگر گونه های مختلف پیوندهای هنر و سیاست است. 
مناسبات اصلی هنر و سیاست در این دوره در شکل حمایِت سیاست از هنر بروز کرده است. در ورای این حمایت ها، عالیق و 
منافع سیاسی صاحبان قدرت و بهره برداری های ابزاری از هنر را می توان مشاهده کرد. در این مناسبات گاه هنر برای تخلید نام 
سالطین و خاندان حکومتی و نمایش اقتدار شاهانه و گاه برای ارضای عالیق هنری شاه و زمانی برای کسب مشروطیت و گاه 

برای عالقه به سمت مدرن گرایی به خدمت گرفته شده است. 
 این رویکرد اصحاب قدرت به هنر سبب شده که اهل هنر و صاحبان ذوق در دربار قاجار به مناصب و القاب حکومتی دست 
یابند. بنابراین جایگاه نهادی شاهان قاجار در ارتقای برخی شاخه های هنری سهم ارزنده ای داشته است. در مواردی نیز برخی 
از همین هنرهای مورد عالقة شاهان قاجار کارکردی بر خالف انتظار حکومت داشته است. هنرهای نمایشی در عصر ناصری 
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چنین کارکردی پیدا کرد، چنان که در نمایش های دلقکان درباری به لحاظ برخی مضامین انتقادی آن، در مواردی دولتیان را 
به چالش کشیده است. لذا کارکردهایی از این دست روابط تقابلی هنر و سیاست را در این دوره آشکار می سازد.

 در واقع بررسی و تحلیل شواهد ارایه شده در این مقاله نشان می دهد که چگونگی مناسبات هنر و سیاست در این دوره، در 
دو شکل تعاملی و تقابلی نمود و بروز پیدا کرد. مناسبات تعاملی بر مبنای حمایت های حکومت از هنرمندان و تقویت هنر و 
اصحاب هنر قرار داشت و مناسبات تقابلی به شکل ممنوعیت برخی شاخه های هنر از سوی حکومت و انتقاد اصحاب هنر از 
حاکمیت ظاهر شد. در واقع منافع و مصالح سیاسی حاکمیت و عالیق سالطین قاجار از یک سو و گرایش های فکری و سیاسی 

اصحاب هنر از سوی دیگر از جمله عوامل مؤثر در تکوین روابط هنر و سیاست در این عصر بوده است. 
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