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  مطالعة تطبيقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار
 بينامتنيتبا رويكرد 

  1باشي الهه پنجه

  چكيده
اين مقاله بـا رويكـرد   . نقاشي در انتهاي دورة قاجار تحت تأثير ارتباط با اروپا و ظهور تكنولوژي دچار تغييرات شد

ها كـار هنرمنـدي گمنـام و ديگـري اثـر       پردازد كه يكي از آن بينامتنيت به مطالعة دو اثر نقاشي از زنان قاجار مي
ها و تحليـل   مسئلة مورد پژوهش در اين مقاله، مطالعة نشانه. آموختة مدرسة دارالفنون است انشاسماعيل جالير د

هـا در هـر تصـوير سـبب      نشانه. اي است ها به صورت بينامتني و اليه ها در نقاشي از زنان و تطبيق معناي نشانه آن
ها  دو متن زنان درباري است، ولي نشانهدر اين دو تصوير، موضوع هر . شود متفاوتي در متن آثار مي خوانش تصوير

اي  هاي دورة قاجار ارزش نشـانه  آيا در نقاشي: دهد ها پاسخ مي اين مقاله به اين پرسش. بردارند مفاهيم متفاوتي در
 ـ يابند؟ روش اين پـژوهش تـاريخي   ها معناي گفتماني مي ها در تعامل با ديگر نشانه در آثار مطرح است؟ آيا نشانه

در ايـن  . شناسي بيان شده است نشانه هاي روش گردآوري اطالعات اسنادي است و با توجه به نظريه. ستتحليلي ا
هـاي   ها معنادارند و در ايـن تصـاوير از نشـانه    هاي اين تصاوير، نشانه در خوانش نشانه: شود مقاله، نتيجه گرفته مي

  .تصويري مشابه و متفاوت براي زنان قاجار استفاده شده است

  واژگانكليد
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  مقدمه
نقاشي دوران قاجار در اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم تحت تأثير سـنت هنـر نگـارگري    

ارتباط با اروپا و هنـر آن، تحـوالت اجتمـاعي، مدرسـة دارالفنـون،      . هاي صفويه و زنديه بود دوره
بـا تأسـيس دارالفنـون،    . هنـر ايـن دوران را تغييـر داد    متفكرانعكاسي، رشد اصالحات و ظهور 

هنرمنـداني ماننـد ابوالحسـن غفـاري در ايـن      . ايرانيان با هنر اروپايي به شيوة علمي آشنا شدند
شـاگردان دارالفنـون، ماننـد اسـماعيل     . عهده داشتند نگاري نقش مهمي بر دوران در زمينة چهره

تحوالت اجتماعي در دوران . جاي گذاشتند نگاري از خود بر چهرهجالير، آثار درخشاني در زمينة 
. قاجار به تغييراتي در زندگي زنان نيز منجر شد كه اين امر در زمينة هنر نيز شايان توجه اسـت 

هاي تصويري به صورت  نشانه. شود در اين مقاله، به دو نقاشي از زنان در دورة قاجار پرداخته مي
هـاي آن   معناي هر اثر هنـري بـر مبنـاي نشـانه    . قاشي استفاده شده استبياني دروني در آثار ن

. شود هاي مشابه و متفاوت معناي متون مشخص مي از ارتباط و چالش بين نشانه. شود ايجاد مي
هـا در ايـن مقالـه در دو نقاشـي از      ها و توليد معنا و نگاه گفتماني نشانه مطالعة همنشيني نشانه

از . انـد  هايي دارد كـه از نظـر معنـايي متفـاوت     دو نقاشي نشانه. شود عه ميزنان دربار قاجار مطال
هاي همگون و ناهمگون را در كنار يكديگر  توان نشانه هاي گفتمان هنري آن است كه مي ويژگي

ضـرورت ايـن تحقيـق مطالعـة     . هـا بـه معنـاي جديـدي دسـت يافـت       قرار داد و با تركيـب آن 
قاشي دوران قاجار با موضـوع زنـان دربـاري اسـت كـه كمتـر       شناسي و گفتمان در متون ن نشانه

اي و بينـامتني   ها بـه صـورت اليـه    در اين دو نقاشي متفاوت از زنان، از نشانه. بررسي شده است
هر نشـانه در مـتن نگـاه گفتمـاني متفـاوتي را ايجـاد       . براي رساندن مفاهيم استفاده شده است

دادن معناي اثر، نگـاه گفتمـاني متفـاوتي را ايجـاد      نشانها براي  در هر دو تصوير، نشانه. كند مي
دو . انـد  خوبي تصوير كـرده  كرده و تغييرات عميق زنان در دورة قاجار در اين تصاوير نقاشي را به

هاي تصويري نگاه گفتمـاني متفـاوتي را در معنـاي     اثر موضوع مشابه تصويري دارند، ولي نشانه
  .آثار ايجاد كرده است

  شپيشينة پژوه
هنـر ايـن دوران در تمـاس بـا اروپـا هـويتي       . نقاشي دوران قاجار بخشي از فرهنگ ايراني است

از . انـد  گران داخلي و خارجي هنر نقاشي اين دوران را بررسي كرده پژوهش. اروپايي يافت ـ ايراني
 ، افشـارمهاجر )1379(تـوان از پاكبـاز    گران ايراني در مورد هنر نقاشي قاجـار مـي   ميان پژوهش

گـران خـارجي هنـر ايـن      پژوهش. نام برد) 1363(زاده تبريزي  و كريم) 1383(، خليلي )1391(
انـد كـه بـه     نيز تحقيقاتي داشته) 1998(و رابينسن ) 1374(، فريه )1383(كن باي : دوره مانند

تـوان از دانـش    بـراي يـافتن معـاني آثـار هنـري مـي      . پـردازد  شناسايي اين هنر درخشـان مـي  
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برخـي از  . نـام بـرد  ) 1380(تـوان از گراهـام    شناسان خارجي مي از نشانه. بهره بردشناسي  نشانه
اند نيز شعيري، نامور مطلق، سـجودي و   شناسان ايراني كه در اين مورد به فعاليت پرداخته نشانه

 1391و  1387، 1385هـاي   شناسي هنـر در سـال   هاي نشانه انديشي اند كه در هم ساساني بوده
شناسـي دارد و در تحليـل از    هـا رويكـرد نشـانه    اين پـژوهش . اند بري ارائه دادههاي معت پژوهش
شده  هاي ذكر اين مقاله با استفاده از پژوهش. هاي مورد نظر استفاده شده است هاي نقاشي نشانه

  .كند ها را تحليل و بررسي مي پردازد و نشانه به دو نقاشي از زنان قاجار با نگاه گفتماني مي

  روش پژوهش
. تحليلي است و شيوة گردآوري اطالعات از نوع اسنادي است ـ اين مقاله مبتني بر روش تاريخي

هـا در نقاشـي از زنـان در     ها و معنـاي آن  شناسي بر وجه تحليل نشانه نشانه رويكرد اين پژوهش
ها نگاه  نقاشي. اند ها در اين آثار در خدمت گفتمان اثر قرار گرفته نشانه. دورة انتهايي قاجار است

  .ها معناي متفاوتي در آثار نقاشي ايجاد كرده است گفتماني دارد و نشانه

  گيري آن در متن اثر معنا و شكل
معنـا چيـزي اسـت كـه     . پردازد موضوع اين مقاله به معرفي معنا در هنگام خوانش يك متن مي

توجه به معنا اين است هاي  يكي از راه. هاي موجود در متن مطالعه كرد اساس نشانه بايد آن را بر
از طريـق چـالش   . ها مطالعه كرد هاي ديگر و در چالش يا تعامل با آن كه نشانه را در كنار نشانه

هـاي ديگـر در قالـب     يك نشانه در ارتباط با نشانه. يابد هاست كه معناي اثر تجلي مي بين نشانه
 ].99، ص15[كنـد   مـي گيرد و پديدة گفتمان ارزش آن را مشـخص   ساز شكل مي فرايندي معنا

كننده در تركيب حيـات   مثابة عنصري تعيين حضور فرهنگ در همة زواياي زندگي هر انساني به
پـس فرهنـگ يـك دسـتگاه پيچيـدة      . فردي و اجتماعي وي به حس و مشاهده قابل درك است

هـاي   اي است، يك نظام پيچيدة داللت كه از طريق رمزگان اصلي و ثانويه درونش گسـتره  نشانه
اي  تـابع برنامـه  »معنا«توليد ]. 21، ص10[كند  آفريند و امكان مبادله را فراهم مي معنايي را مي

آيد يا در ارتبـاط   معنا در گذر از يك معنا و تغيير آن به معناي ديگر به دست مي. مند است نظام
يـداري يـا   در نظام گفتمـاني معنـا پد  . گيرند حداقل بين دو واژه كه در تقابل با يكديگر قرار مي

تواند وجود داشـته باشـد    رخدادي است و توليد آن تابع برنامة روايي خاصي نيست، زيرا معنا مي
كنندة توليد معناست، نـوع   در چنين نظامي، آنچه تنظيم. آنكه تغييري در متن رخ داده باشد بي

هـا   نـا ، همة انواع مع)گفتمان(شناسي  در معنا]. 132ـ131، ص17[حضور عوامل گفتماني است 
هـاي   شايد بتوان ديدگاه. شود گيرد و صرفاً به گسترة معناي كالمي پرداخته نمي مد نظر قرار مي

فرايند زايشي توليد معنا به جرياني اطالق ]. 83، ص12[تر دانست  معناشناختي را به آن نزديك
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ه در آن اساس شـرايط توليـدي كـ    تواند بر شود كه در آن هر موضوع نشانه معنايي دارد و مي مي
تـرين   ترين شـكل و از انتزاعـي   ترين شكل به پيچيده قرار دارد، تركيباتي داشته باشد كه از ساده

به اين ترتيب، چنين فرايندي ساختارهاي نشانة . آمد باشد و ترين حالت در رفت حالت به ملموس
  ].117، ص17[روايي و ساختارهاي گفتماني دارد 

  اه نگاه گفتماني و معناسازي نشانه
اي  توان از گفتمان نشـانه  ها مي يافتن به معناي نشانه هاي دورة قاجار و دست براي مطالعة نقاشي

هـاي متنـي    در هر اثر، اليه. شود ها به صورت متن تلقي مي در اين گفتمان، نقاشي. استفاده كرد
آورنـد كـه بـه     هاي متني به وجود مـي  يك انتظاراتي را از اليه بر يكديگر تأثير متقابل دارند و هر

پـذيري   هاي استعاري، كنايي، تعليق و تفسير گيري ساخت انجامد و به شكل دريافت و ارتباط مي
هـاي   مـتن جنبـة پايـداري دارد؛ يعنـي در ارتبـاط عينـي بـا اليـه        ]. 159، ص9[ شود منجر مي
ت بـه عبـار  . گيرد و به همين دليل متن باز است دهندة آن، كه برخي متغيرند، شكل مي تشكيل

هـاي   مـتن حاصـل همنشـيني اليـه    ]. 63، ص11[ ديگر، هر متن حاصل روابط بينـامتني اسـت  
هـا مـتن را    رمزگـان . هاي متعدد ممكن شـده اسـت   متفاوتي است كه به واسطة عملكرد رمزگان

باختين يكـي از  ]. 61، ص11[ هاست ريزنده و سازندة رمزگان كنند و متن پيوسته فرو ممكن مي
داند كـه   داند، بلكه آن را ساختاري مي ه متن را فقط ساختاري ادبي نمينخستين كساني است ك

در مفهـوم بينامتنيـت، مـتن    ]. 182، ص23[دهـد   خود را نسبت به ساختارهاي ديگر شكل مي
اسـاس دانـش و فرهنـگ     بينامتنيـت بـر  . هاي گوناگون متفـاوت باشـد   تواند به تعداد خوانش مي

بينامتنيـت دربرگيرنـدة آن جنبـه از متـون     ]. 277، ص24[ شخصي مخاطب استوار شده اسـت 
ادبي و انواع متوني است كه با اعتقاد به وحدت معنا يا سوژة انساني به مبـارزه برخاسـته و آن را   

، 21[ناپـذير اسـت    كند و بنابراين مخل همة پندارهاي مطرح از امر منطقي و پرسش واژگون مي
از نظر فرهنگي، . كند ميان دو متن را بررسي ميكم روابط  بينامتنيت همواره دست ].68ـ67ص 

. اگر هر دو متن متعلق به يك فرهنگ خاص هستند، بينامتنيت فرهنگـي صـورت گرفتـه اسـت    
اي و  نشـانه  روابط بينامتني دو گونة اساسي درون. اي است نشانه موضوع مهم ديگر بينامتنيت بينا

اي تعلق داشته باشـند، در   به يك نظام نشانه هشد هنگامي كه دو متن مطالعه. اي دارند نشانه بينا
اي  نشـانه  هـاي مطالعـة بينـا    بينامتنيت در زمينـه . اي است نشانه ها درون اين صورت بينامتني آن

تـرين   آثار هنري و ادبي مهم. كند ها در هنر و ادبيات را فراهم مي امكان مطالعة روابط بين نشانه
منتقـدان بينـامتني همـواره    . شـود  اي محسوب مي نشانه ناپيكرة مطالعاتي در حوزة بينامتنيت بي

هـا موجـب    ارتباط متن با ديگـر مـتن  ]. 319ـ317، ص24[اند  توجه خاصي به آثار هنري داشته
هـاي گونـاگون شـود و     شود تا آن متن از يك معناي ثابت و بسته رهايي يابـد و داراي معنـا   مي

. هاي گوناگون دارند، حل شـود  اي نوين، كه متنه ويژه متن ها، به بدين وسيله مشكل نظرية متن



  457   ...مطالعة تطبيقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار

هاي نوشتاري معاصـر و پيشـين اسـت و هـم جامعـه و تـاريخ        هاي ديگر هم متن منظور از متن
پنداشـت كـه نويسـنده در     مربوط به نوشتار، زيرا باختين جامعه و تاريخ را نيز همچون متن مي

شـد   ن متن و جامعه و تـاريخ برقـرار مـي   نوشت و به همين دليل ارتباطي ميا ها مي ها و با آن آن
هاي گفتمـان هنـري آن اسـت     از ويژگي. اند اي داراي گفتمان نشانه هاي بينا متن ].183، ص23[

هـا بـه    سـان بـا تركيـب آن    هاي ناهمگون را در كنار يكديگر قرار دهد و بدين تواند نشانه كه مي
هاي همنشين زبـاني در   ارگيري گونهك اين عمل، كه خود به معناي به. نشانة جديدي منجر شود
هـا را   ها به نفع سلطة جريان جانشيني زباني اسـت، سـير حضـور نشـانه     ابتدا و سپس انزواي آن

روش مطالعـة  ]. 133، ص14[زنـد   ها نشـانة جديـدي رقـم مـي     جايي آن دهد و با جابه تغيير مي
هـا تـابع دو نظـام     عنـا در آن اي و گفتماني از اين جهت با يكديگر تفاوت دارند كه توليـد م  گفته

دهد كه تغييـر معنـايي ايجـاد شـود و تغييـر       اي، معنا زماني رخ مي در نظام گفته. متفاوت است
همين . اي روايي، كه خود سلسله عملياتي را به دنبال دارد، تصورناپذير است معنايي بدون برنامه

ظام گفتماني ديگر توليد معنا تـابع  اما در ن. شود تا فرايند توليد معنا زايشي باشد امر موجب مي
چنـين  . تواند به شكل پديداري در هر زمان و هـر كجـا رخ دهـد    معنا مي. عملياتي خاص نيست

هـاي حسـي،    معنايي را بايد تعاملي و در نوسان فرض كرد، زيرا مبناي اصلي توليد آن را ويژگي
شـده و در نظـام    ي تثبيـت اي بـا معناهـا   پس در نظام گفتـه . دهند ادراكي و عاطفي تشكيل مي

ساختارهاي گفتماني سـاختارهايي هسـتند    ].116، ص17[گفتماني با معناهاي سيال مواجهيم 
. اند سازي شوند و در طول گفته در حال صورت هاي زماني، مكاني و عاملي وارد مي كه با شاخصه

فاده از سـازي بـا اسـت    پـس صـورت  . اي محتـوايي يـا معنـايي داللـت دارد     هر صـورتي بـر گونـه   
پـردازي اسـت كـه در     اي، عاملي، زماني، مكاني  و مادي نوعي گفته هاي توصيفي، مؤلفه شاخصه

درواقع، از طريق حضور اين عناصر است كـه گفتمـان مـا را بـه     . گنجد بعد ساختار گفتماني مي
در زمان تحقق عامل زباني، گفتمـان بعضـي   . ]118، ص17[دهد  اي معنايي سوق مي سوي گونه

از منظر گفتمـان،   ].25، ص16[كند  هدايت مي» بيرون از خود«هاي متعلق به خود را به  اژهاز و
جـايي، دگرگـوني، حـذف،     بـه  شناخت جريان فعالي است كه دائمـاً در حـال توليـد، تكثيـر، جـا     

افتـد،   هـا اتفـاق مـي    آنچه در بسياري از گفتمـان . هاي شناختي ديگرند جايگزيني يا زايش گونه
بـه همـان   » يـاب  گفتـه «شناختي و تغيير جهت در راستاي چگـونگي دسـتيابي    هتوقف يك گون

در بسياري از موارد، شـناخت در  . شناختي برتر ديگري است شناختي به شكل ديگر يا گونه گونه
توليدات زباني و اعمال گفتماني يعني تأثيرگذاري بر شناختي به ثبـت اسـت و بـر هـم ريخـتن      

آيـد   اي متفاوت از شناخت به دست مـي  ايجاد شكلي جديد يا گونههاي شناختي رايج براي  گونه
  ].52ـ51، ص16[
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  نقاشي در دورة انتهايي قاجار
نقاشـي  . يابـد  شود و تا اوايل قرن بيستم ادامـه مـي   نقاشي دوران قاجار از قرن نوزدهم شروع مي

ر ايـن دوران  نقاشـي رنـگ و روغـن د   . هاي قديمي و جديد بود دوران ابتدايي قاجار تلفيق شيوه
هـاي صـفويه و زنديـه     رواج يافت كه كامالً ايراني و متأثر از سنت هنر نگارگري پيشين در دوره

در نقاشي دوران ناصرالدين شاه، سبك و موضوع هنر نقاشي به علت تماس گسترده با اروپا، . بود
فرستادن  چاپ، عكاسي، مدارس تخصصي، ارتش، روزنامه و: تحوالت و اصالحات اجتماعي مانند

اميركبير، آخوندزاده : گران مانند دانشجويان به فرنگ، رشد افكار دموكراتيك و متفكران و اصالح
دورة حكومت ناصرالدين شاه، حركت جامعة سنتي ايران بـه   .و عالقة شاه به هنر، تغيير كرد... و

ميـرزا آغـاز    سياست مدرن كردن ايران، كه از زمان عباس. سوي مدرنيسم قرن نوزدهم اروپاست
. اميركبير در اين دوران نقش مهمي در پيشرفت ايران داشت. شده بود، انسجام و گسترش يافت

. يكي از اقدامات او تأسيس دارالفنون بود كه نقطة عطفي در تاريخ اصالح آموزشـي ايـران اسـت   
ـ       1268با تأسيس دارالفنون در سال  ].74، ص1[ ا ق امكـان بيشـتري بـراي آشـنايي ايرانيـان ب

ويـژه   ناصرالدين شاه از هر پديدة اروپـايي، بـه  ]. 163، ص5[اصول علمي هنر اروپايي فراهم شد 
با تأسيس مدرسة دارالفنون در تهـران مربيـاني   . برد هنرهاي تجسمي و عكاسي، لذت فراوان مي

يكي از هنرمندان مهم ايـران در عهـد   . ]125، ص19[براي آموزش از اروپا به ايران دعوت شدند 
. ترين هنرمند عصر قاجار بود ابوالحسن غفاري، شاگرد مهرعلي، بزرگ. الملك است صري صنيعنا

در بازگشت از اروپا به ايران، انـدكي پـس   . باشي ارتقا يافت وي در زمان محمدشاه به مقام نقاش
آثـار او  . نمـا بـا بيـاني صـريح رخ نمـود      سازي زنـده  از جلوس ناصرالدين شاه، نبوغ وي در چهره

اي از تصـاوير شـاهزادگان و درباريـان بـا طراحـي       هاي ديوارنگاره، مجموعه اي از نقاشي وعهمجم
. اسـت  دولت علية ايران روزنامةاي از تصاوير براي  چاپ سنگي، كتاب هزار و يك شب و مجموعه

اي  گرايانه در عرصة نقاشي، جنبه نگاري واقع الملك در عرصة چهره نوآوري صنيع. ]228، ص18[
او هنر و هنرمندان ايـران در  . ]162، ص5[گرايي را در آثار هنرمندان اين دوره آغاز كرد  قعاز وا
يكي از شاگردان مدرسة دارالفنـون، اسـماعيل جاليـر    . هاي بعد را تحت تأثير خود قرار داد دوره

بررسي  اي از آثار او در اين مقاله نمونه. نگاري بسيار درخشان است بود كه آثار او در زمينة چهره
تـا انتهـاي دوران   . نگاري در اين دوران بيشتر به موضوع مردان پرداخته است هنر پيكره. شود مي

  .نگاري مورد توجه شاه و درباريان بود قاجار، پيكره

  اسماعيل جالير و نقاشي از زنان دربار
درسـة  نقاش و خوشنويس ايرانـي، نقاشـي را زيـر نظـر اسـتادان عهـد ناصـري در م       ، اسماعيل جالير

هـاي   او اسـلوب . هـاي مـذهبي دسـت داشـت     نگاري و نقاشي موضوع وي در چهره. دارالفنون آموخت
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نگـاري   آميـزي و قلمـدان   كرد و به خوشنويسي توأم با رنگ گرايانه را تجربه مي مختلف نقاشي طبيعت
حـاالت  انـد، دلبسـتگي او بـه نمـايش      هايي كه به دست جاليـر كـار شـده    در شمايل. پرداخت نيز مي

. قلـم دسـت داشـته اسـت     او در نقاشي رنگ و روغني، آبرنگ و سياه]. 28، ص5[دروني مشهود است 
وي . ترين نقاشان عهد ناصـرالدين شـاه اسـت    سازي از بزرگ نگاري و قلمدان پردازي و چهره در منظره

عليقش استاد جالير خـط نسـت  . قلم صاحب سبك است در دارالفنون كارگاهي داشت و در نقاشي سياه
در ] 83، ص13[كـرده اسـت    نوشته و در اين هنر از شـيوة ميـرزا غالمرضـا پيـروي مـي      را خوش مي

ميان نخستين هنرجويان دارالفنون نقاشي به نام اسماعيل جالير سخت مورد توجـه ناصـرالدين شـاه    
وي او بااسـتعدادترين هنرجـ  . ]102، ص8[. اي از او بـه تصـوير كشـيد    ق پرتـره  1279بود و در سال 

شـيوة او بـا نـوعي    . پردازي و نقاشـي گروهـي از او بـاقي مانـده اسـت      دارالفنون بود كه تعدادي چهره
اي شخصـي در نمـايش حـاالت     او به شيوه]. 230، ص18[افسردگي همراه است و كامالً فردي است 

. ]163، ص5[ خـورد  هاي گرد و نوراني او اغلب معصوميت به چشـم مـي   در چهره. دروني دست يافت
آوردن آثـار هنـري از حيـث كميـت، كارهـايش چنـدان زيـاد         پسندي و دقت در پديـد  به علت دشوار

دسـت در   ايـن هنرمنـد چيـره   . نيست، ولي آنچـه از او بـاقي مانـده ممتـاز و درخـور سـتايش اسـت       
اصـغر خـان صـدراعظم     هاي بزرگ از ناصرالدين شاه و ميرزاعلي هاي رنگ و روغن در اندازه سازي شبيه

هـاي مـذهبي    او در تابلو. خوبي نشان داده است مردان ديگر، مهارت و استادي خود را به دولت و برخي
نهايـت   هـا اسـتفاده كـرده، بـي     و شمايل امامان و تصوير برخي از عارفان، كه از تكنيك آبرنـگ در آن 

بـوده و   سازي، در فن گل و بوته نيـز مـاهر   اين استاد عالوه بر استادي در چهره. خوب كار كرده است
داده و در ايـن كـار تـا حـدي از نقاشـي       گوشه و كنار تابلوهايش را با گل و برگ و درخت آرايش مـي 

هـايي كـه بـا قلـم توانـاي خـود        هاي كارهاي هنري جالير در چهره از ويژگي. اروپايي متأثر بوده است
، 6. [كنـد  كرده حـاالت و تفكـرات آنـان را نيـز در سيمايشـان مجسـم       ساخته اين است كه سعي مي

يك از آثار خود، به جز دو اثـر، تـاريخ قيـد نكـرده و بـدين جهـت سـنوات         جالير در هيچ. ]1001ص
دهـد، جاليـر در دورة    مانـده نشـان مـي    ولـي آنچـه آثـار بـاقي    . فعاليت هنري وي نامعلوم مانده است

  .]78ـ77، ص20[وفات يافته است  1290تا  1285هاي  سلطنت ناصرالدين شاه و بين سال
  

  
 8/143× 195م، رنگ و روغن روي بوم،  19جالير، زنان درباري دور سماور، تهران، اواسط قرن . 1تصوير 

 ]112، ص25[
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نقاش اين تصوير اسماعيل جالير اسـت كـه   . اين نقاشي در اواخر قرن نوزدهم كار شده است
گرم و صـميمي   اند، در محيط گروهي از بانوان حرمسرا را، كه در اطراف يك سماور سرگرم شده

در اين تصوير آرماني زنان بـراي چـاي بعـد از    . دهد نشان مي) اندروني(از حرمسراي دربار قاجار 
تصـوير داراي  . اند اي شاداب و باشكوه در باغي با درختان ميوه جمع شده ظهر در ايواني با منظره

  . دهد جزييات در لباس و روزمرگي تفريحات زنان حرمسرا را نشان مي
هاي گرم  اعتماد جالير به رنگ. اي دارد هاي غني قرمز، سبز و قهوه زنان حرمسرا رنگ تصوير

. دهـد  شده از زندگي زنان حرمسـرا را نشـان مـي    اي از يك لحظة ثبت و همچنين تفسير ماهرانه
شكوه تصوير شده است، بـا بازيكنـاني كـه در حـال      اي با حرمسرا به طور سنتي به صورت صحنه

هـاي   در اين نقاشي، در جلوي تصـوير سـيني  . هاي نمايشي هستند ب با لباساجراي نقشي عجي
سرويس چيني اروپـايي و قـوري   . جات لذيذ گنجانده شده است پيشنهادي براي ميوه و شيريني
طرح و رنگ آراستة درباري، از موي سر تـا كفـش، اغلـب فـرق     . روي سماور گذاشته شده است

توجه به مرتبه و مقام، هر مراسم و گردهمايي مناسبتي بود در اعضاي خاندان سلطنتي با . دارند
هاي سلطنتي  اي درخشان از لباس منزلة نمونه اين اثر به. تر هاي پر زرق و برق براي نمايش لباس

عريان  در تضاد با پرترة زنان حرمسرا، زنان رقاصه و نيمه. اواخر دورة قاجار ارزشي درخشان دارد
شده با انواع مختلفي  قاجار، زنان در اين تصوير معتدل، باحيا و پوشيده شده در اوايل دورة تصوير

نشان و مرصع تصوير  هاي جواهر ها باحجاب، با آرايش تاج شاهزاده خانم. اند از حجاب تصوير شده
تنهـا  . كه زنان ديگر در حجاب چادر هستند كه در زير چانه محكم شـده اسـت   اند؛ درحالي شده
) روبنـده (كشد كامالً با پوشيدن چادر سياه كامل و پارچة سـفيد روي آن   مياي كه قليان  پيكره

هـاي   اليه از پارچـه  هاي رنگارنگ، كه با گروهي چند ها با دستينه شاهزاده خانم. پنهان شده است
. شـوند  اي گلـدوزي شـده اسـت، نشـان داده مـي      هاي نقره برجسته كه لبة آن با نخ ابريشمي گل

هـايي كوتـاه بـا     و دامـن ) تنـه  نـيم (شـده   دوزي هاي مرواريـد  ر تصوير جليقهكه زنان ديگ حالي در
كنند كه بـه نظـر    زنان درباري به مخاطب طوري نگاه مي. اند پوشيده) شليته(دار  هاي آهار پارچه

اين تصوير همچنـين شـامل دو دختـر    . رسد مهماني در يك لحظة دراماتيك قطع شده است مي
رسـد پسـربچه مسـتقيم بـه      كه بـه نظـر مـي   ) ساله تقريباً پنج(ست بچه ا بسيار جوان و يك پسر

كه اجازة ) غير از خواجه و ارباب حرمسرا(پسر جوان تنها فرد مذكر تصوير است . نگرد بيننده مي
در حرمسـرا، خـوردن مراسـمي تشـريفاتي و     . گـاه حرمسـرا را داشـته اسـت     وارد شدن به اقامت

. هـاي عشـقي بـود    ـ حماسـي يـا داسـتان    هاي تاريخي نهفرصتي براي تجمع و قرائت شعر و افسا
در . هاي مورد عالقه و عمدة اعضاي حرمسـرا بـود   گويي در همة اشكال آن يكي از سرگرمي قصه

كه با موسيقي و نمايش دلنشين  حالي برند؛ در اين صحنه، زنان حرم از چاي بعد از ظهر لذت مي
ايـن تصـوير نگـاهي اجمـالي از حرمسـراي      . شوند در يك صحنة خصوصي و شاعرانه سرگرم مي

هاي  اين نقاشي خصيصه. دهد سنتي دربار ايران در دورة قاجار در اواخر قرن نوزدهم را نشان مي
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او با تأكيد كردن و برجسته كردن . دهد اش نيز نشان مي ذاتي و شخصي هنرمند را در اثر نقاشي
قصد دارد انسـاني را   ]منزلة ميراث من به[نوشته  در پشت اين تصوير» اسماعيل«امضاي هنرمند 

سـرعت درحـال    اي گذرا به اهميت زندگي در جامعة قاجار دارد كه به نشان دهد كه شايد اشاره
  .تغيير است

  ...اسماعيل، غرض نقشي است كز ما ماند: امضا به خط نستعليق در باال
اين تصوير اشاره به مفهوم نقاش در اين تصوير رهسپار شدن به ديار باقي است كه در پشت 

  .]262ـ261، ص25[ خورد به چشم مي» ميراث من«در پشت اثر نوشتة . آن دارد

  السلطنه و نقاشي از او تاج
. به دنيا آمـد  ق 1301الثاني  در ششم ربيعبود كه دوازدهمين دختر ناصرالدين شاه  السلطنه تاج

در . ]277، ص3[ناصـرالدين شـاه بـود    م ئدا السلطنه، از خاندان قاجار و همسر غير توران ،مادرش
 ،السلطنه به زوجيت حسن خان سردار شجاع، پسر شجاع ق 1311در . سالگي به مكتب رفت هفت
باري و رفتارهاي ناپسند همسرش، بسيار زود موجب بروز اختالف ميـان آن دو   و بي بند .درآمد

  .]23، ص4[ السلطنه در ميان اعيان و اشراف به زيبايي شهرت داشت تاج. شد
 

  ]26[ق  1311سالگي،  اش در ده السلطنه در روز نامزدي تاج .2تصوير 
  

السلطنه نيز  السلطنه را به پيشكاري آذربايجان برگزيد و تاج مظفرالدين شاه شجاع 1317در 
نـواز و نوازنـدة مشـهور     ، رديفهمراه او رفت، اما پس از مدتي به تهران بازگشت و از ميرزاعبداهللا

پس از پيـروزي  . آموختن زبان فرانسه را آغاز كرد ،همچنين. خوبي فراگرفت هنواختن تار را بتار، 
ــ او را ترك كـرد و بـه    ــ كه از مخالفان سرسخت مشروطيت بود انقالب مشروطه، سردار شجاع

دانسته است، » غير«السلطنه با  علت جدايي آنان را روابط تاج عبدالحسين سپهر. روسيه گريخت
هـاي فرنگـي و    السلطنه در كتابش علت جدايي را فراگيري علوم جديـد و مطالعـة كتـاب    تاجاما 

آن شد كـه   السلطنه بر تاج 1323 در .داشتوي سه فرزند . جداشدنش از مذهب ذكر كرده است
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با فروش جواهرات و بـه كمـك يـك زن فرنگـي و دو تـن از نـوكران خـود بـه اروپـا بـرود، امـا            
السـلطنه   تاج. به اطالع وليعهد رسانيد و وليعهد او را تحت نظر قرار داد پدرشوهرش تصميم او را

چـون  . ازدواج كـرد  ،)بهادر جنگ امير(باشي، برادرزادة پاشاخان سرتيپ  آقاسي با قوللر 1326در 
قوللرآقاسي را  گرفته است، اميربهادر، انجامشد كه اين ازدواج به تحريك انجمنِ نسوان  گفته مي

درگذشت پدرشوهرش، اموال او را تصـرف   پس از، 1335السلطنه در  تاج. خلع كرد از مقام خود
موجود در سازمان اسـناد ملـي    298ـ  848سند ش (رو با اميربهادر اختالف پيدا كرد  ينا كرد و از

وي به دليل يـأس از محـيط   . حجاب در مجالس ظاهر شد او از نخستين زناني بود كه بي). ايران
  .عارف قزويني در ابياتي او را ستوده است. سه بار اقدام به خودكشي كرد ،آلودة اشرافي

از . السلطنه منسوب اسـت  به تاج السلطنه تاريخ حاالت ايام زندگاني خانم تاجكتابي با عنوان 
السـلطنه   نوشـت تـاج   هـا از روي دسـت   اين كتاب دو نسخة خطي در دست است كه يكـي از آن 

السلطنه است و نسخ موجود بخشـي از خـاطرات    ح خاطرات تاجاين كتاب شر .كتابت شده است
اين كتـاب بـه سـبب     .گيرد و بقية مطالب آن تاكنون به دست نيامده است بر مي زندگي او را در

اطالعات روشن آن دربارة پنج سال آخـر سـلطنت ناصـرالدين شـاه و دربـار ناصـري و مظفـري        
د واقعة رژي، قتل ناصرالدين شاه، غارت خزانـه  به رويدادهاي مهمي مانن ،همچنين. ارزش است با

هـاي   السلطان اشـاره  الدين اسدآبادي و امين جمال پس از او، سلطنت مظفرالدين شاه، نقش سيد
وي از . دهـد  و عقايد نويسنده در اين كتاب، وسعت اطالعات او را نشـان مـي   آرا .سودمندي دارد

در دورة . ]113ــ 107، ص2[اع كـرده اسـت   مشروطيت، حقوق زنان، آزادي، مساوات و قانون دف
نويسى شـاهد حضـور زنـان در     براى نخستين بار در قالب نامه، رساله، سفرنامه و خاطره ،ناصرى

را بـراى بـازگو كـردن افكـار      هايي قالب ال كه به چه علت زنان چنينؤاين س. عرصة نثر هستيم
هـاى   اين ادعا وجود دارد كه قالب. تاند، از ديدگاه نقد فمنيستى قابل تحليل اس خود بيان كرده

هـاى روزانـه، نامـه، سـفرنامه و      رسـمى، خصوصـى و شخصـى از قبيـل خـاطرات، يادداشـت       غير
تفـاوت ايـن انـواع    . هاى سنتى زنان نويسنده در طول تاريخ بـوده اسـت   نامه، پناهگاه زندگى خود

رسـمى را   غيـر هـاي   قالباين  ادبى با انواع ممتازتر آن از قبيل داستان يا نمايش در اين است كه
اند و نيازى بـه تحصـيالت رسـمى و آموزشـى فراتـر از سـواد        براى اجراى عمومى طراحى نكرده

هاى مناسـب زنـان    سرگرمى منزلة نتيجه به ها نيست و در اى در آن طلبى حرفه جاه. معمول ندارد
گفتمان تحول آغاز شـده  هاى زنان دورة قاجار،  در ميان نوشته ].344، ص22[ شوند شناخته مى

هـا و   مشـغولي  ، دلكـرد  كه اوضاع عمومى زنـان را مـنعكس مـى    ،ها ها و سفرنامه سواى نامه. بود
ايـن زن كـه   . يـابيم  مـى  السـلطنه در  تمايل آنان به تغيير اوضاع و شرايط خود را در خاطرات تاج

بيشـتر بـه تحليـل    بود و از شرايط زندگى زنان در كشورهاى ديگر آگاهى داشـت،   كرده تحصيل
ـ جر. شرايط زندگى زن ايرانى پرداخت و از آن انتقاد كرد ت و جسـارت ابـراز نظـر و انتقـاد بـه      ئ

پيوند و آشتى زن با فرهنـگ مكتـوب و نفـس نوشـتن     . اين دوره بود هاي هشرايط موجود از ثمر
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 ]56، ص7[ شـد  نامه، سفرنامه و خاطره، گامى مهم در تغيير تدريجى شرايط زن محسـوب مـى  
  .السلطنه در ظهيرالدوله تهران است آرامگاه تاج

  

، 25[ 9/88×  68 /6، رنگ و روغن روي بوم 1910السلطنه، هنرمند نامشخص، تهران  تاج. 3تصوير 
 ]111ص

  
السلطنه قاجار است كه از سوي يك هنرمند ناشناخته  شكل از شاهزاده تاج اين نقاشي بيضي

اين اثر تصوير روشـني  . دهد ز زنان در اين قرن را نشان مياو تصوير متفاوتي ا. تصوير شده است
السلطنه، كه به نوبـة خـود دوران طـوالني را در حرمسـراي      تاج. از يك زن سلطنتي ايراني است

خـاطرات او انباشـته از   . سلطنتي گذرانده بود، يكي از منتقـدان سرسـخت حكومـت قاجـار بـود     
انـدوزي از زنـان و زنـدگي محـدود آنــان در      مطـالبي در مـورد روشـنگري، مشـاهدات و تجربـه     

  .حرمسراي قاجار است
شـدة   هـاي شـناخته   او براي جدا شدن از پوچي و روزمرگي زندگي دربار بـه مطالعـة كتـاب   

السـلطنه يكـي از اعضـاي مؤسـس جنـبش       پـس از مشـروطيت، تـاج    .اروپايي گرايش پيدا كرد
بـود كـه از طريـق آن او بـا     ) يي زناناي براي رها جامعه(» انجمن حوريات زنان«. اصالحات شد

ماري جردن، همسر مبلغ كليساي مشايخي، سـام جـردن،   . چند مبلغ امريكايي تماس پيدا كرد
السـلطنه در كنـار يـك     در اين نقاشـي، تـاج  . السلطنه برجاي گذاشت بود كه تأثير عميقي بر تاج

ايد نمـادي از برخـي از   دسته گل و گياه، كه محكم به هم پيچيده شده، تصوير شده است كه ش
دسـت او در تصـوير در كنـار يـك دسـته گـل       . هاي او باشد هاي سياسي و دادخواهي درخواست

هـاي دورة   او لباسـي بـه ماننـد لبـاس    . طبيعي قرار گرفته كه با يك رمان پيچيـده شـده اسـت   
تادن ژسـت ايسـ  . رنگ است ويكتوريا دربردارد كه از مخمل آبي خاكستري با تور و تزئينات سياه

نفس  به او راست، جدي و رفتار او، كه مستقيم به مخاطب خيره شده است، تا حدي حس اعتماد
اي معمول مربوط به ابتداي دورة قاجار است كه  كند كه در تضاد با تصوير كليشه او را منتقل مي

ر اين تصوير از لحاظ بصري برخي از تحـوالت مـؤث  . تنها زيبايي زن در حرمسرا مطرح بوده است
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السـلطنه بـدون حجـاب     اگرچه پرتـرة تـاج  . دهد بر وضعيت زنان در انقالب مشروطه را نشان مي
هاي تسبيح، كه نمـادي از تقـواي مـذهبي او     اي از دانه بردارد و مجموعه است، لباسي پوشيده در

اين دوگانگي ظريف، بازتاب ترديد خاصي را كه . است، در اطراف مچ دست او پيچيده شده است
هـاي مـذهبي وجـود     بندي به رفتـار و اخـالق   بطة مبهم ايران با غرب در آن زمان براي پايدر را

هـاي مـدرن غربـي در جامعـة ايرانـي دورة قاجـار را نشـان         اين اثر روش. دهد داشت، نشان مي
عنوان مدل يك عكـس يـا    در زنان درباري، اين امكان وجود داشته است كه يك فرد به. دهد مي

كردن تغييـرات عميـق در مـورد زنـان      دادن و بيان هدف نهايي هنرمند نشان. دنقاشي قرار بگير
درنتيجه، اين امكـان وجـود   . سلطنتي قاجار و نقش آنان در جامعة ايراني اوايل قرن بيستم است

در اين زمان، او طرفدار حقوق زنـان  . السلطنه سفارش داده شده باشد دارد كه نقاشي توسط تاج
 .]272ـ271، ص25[دي بود براي تحصيالت و آزا

  هاي معنايي در دو نقاشي از زنان در انتهاي قاجار مطالعة تطبيقي نشانه
ها ممكن است مفاهيمي  اين نشانه. اي دارد توان جزء متوني تلقي كرد كه نظام نشانه نقاشي را مي

ني تصاوير در شناخت گفتما. هاي ديگر معاني متفاوتي ايجاد كنند داشته باشد كه در كنار نشانه
» السـلطنه  تـاج «و » زنان دربـاري «تصوير . شناسي متن بهره گرفت ها براي معنا توان از نشانه مي

در اين . قاجار، كه با رنگ و روغن نقاشي شده، از آثار اسماعيل جالير و هنرمندي ناشناخته است
چهرة زنان درباري و در اين تصاوير، نقاشي . شود ها مطالعه مي هاي موجود در نقاشي مقاله، نشانه

شـده از   در تابلوهاي اشاره. دهد السلطنه پوشش و نحوة تفكر زنان در دورة قاجار را نشان مي تاج
در . ها متفاوت است شناختي نشانه زنان دربار قاجار، موضوع متن يكي است، ولي شيوة ارائة گونه

به گفتمان متفـاوتي در مـتن    ها نگاه اول، دو نقاشي شباهت موضوعي دارند، ولي با تحليل نشانه
هاي شناختي همـوار   هاي شناخت تعاملي راه را براي ارائة متفاوت شيوه در اينجا، گونه. رسيم مي
برگيرنـدة شـگردها و    واقع، شناخت در درون گفتمان تصوير نقاشي شـده اسـت و در   در. كند مي
به اين ترتيب، . نقاشي است هاي تصوير است كه در اينجا متن به صورت هاي ارائة شناخت متن راه

شود، زيرا چارچوب اصلي آن  سازد يا خود منبعِ خود مي شناخت گفتماني خود مرجعِ خود را مي
تنها گفتمان راه ارائة  با توجه به اين تعريف، نه. گفتماني است شناسي درون متكي به نوعي معرفت

زمايش و ايجـاد رقابـت بـين    گيري، آ شگردهاي شناختي است، بلكه جايگاهي براي توليد، شكل
شده در دو اثـر از   هاي استفاده معناي ضمني نشانه. ]52، ص14[هاي شناختي تصوير است  گونه

هاي فرهنگي،  كند و زمينه ها كمك مي هاي نقاشي زنان قاجار، به درك تصويري مخاطب از نشانه
ها  ه صورت معنايي است و نشانهها ب در اين تصاوير، نشانه. شناسانة متفاوتي دارد اجتماعي و زيبايي

ها به صورت  در اين تصاوير، از نشانه. بردارند شناختي متفاوتي را در در دو اثر نقاشي تعريف هستي
هاي هـويتي مشـترك كـه     در اين دو اثر، نشانه. رنگ، اشيا و ساختار متفاوتي استفاده شده است
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اف است كامالً براي مخاطب آشكار بيانگر طبقة خاص، آرايش و لباس خاص متعلق به طبقة اشر
هـاي   نشـانه . هاي پر نقش و نگار استفاده شده است است و براي تأكيد بر آن از جواهرات و لباس

آداب معاشرت، كه در اطوار پژوهي زنان دربار دوران قاجـار در اثـر اسـماعيل جاليـر بـه چشـم       
و در فضاي اطراف آنان به چشم  ها و وسايلي كه در دست دارند خورد، در طريقة نشستن پيكره مي
در اين نقاشي، گروهي از زنان در يك مهماني عصرانه به دور يك سـماور بـه صـورتي    . خورد مي

ايـن نقاشـي   . خـورد  ها به چشم مـي  ها و خوراكي جزئيات در لباس. اند خودماني نشان داده شده
هاي مختلف  زنان با حجاب. استاي سنتي  شكوه از زنان دربار قاجار به شيوه تصويري نمايشي و با

در ايـن دو اثـر، هنرمنـدان از    . اند كه به تغييرات جامعه در قرن نوزدهم اشاره دارد پوشيده شده
در بررسـي  . انـد  هاي فرهنگي و اجتماعي مشتركي براي زن در دورة قاجار اسـتفاده كـرده   نشانه

رسد استفاده از موضـوع زن   مي تطبيقي ابتدايي اين دو اثر، آنچه در نگاه نخست مشترك به نظر
پيكره است و در اثر اسماعيل جالير با جمعـي از   السلطنه به صورت تك است كه در نقاشي از تاج

ها در  فضاي قرار گرفتن پيكره. پيكره در مركز تصوير است السلطنه تك نقاشي تاج. زنان مواجهيم
در . كند ي گفتمان را متفاوت ميهاي تصويري است كه معنا تصوير جالير گروهي و داراي نشانه

. كنند و مورد كنش اصلي مخاطب است هر دو نگاره، پيكرة زنان نقش شخصيت اصلي را ايفا مي
هـاي   فقط بزرگ و مسلط در صفحه كار شده است، بلكـه از نشـانه   السلطنه او نه پيكرة تاج در تك

نفس و آگاهي استفاده  به مادديگري در اطراف مضمون اصلي پيكره براي رساندن معناي تفكر، اعت
السلطنه قدرت و استقالل در  در نگارة تاج. شود هاي جالير كمتر ديده مي شده است كه در پيكره

ها در تصوير ايجـاد   ها در معنايي است كه نشانه ترين تفاوت نقاشي مهم. خورد پيكره به چشم مي
اني تصوير شده است و بر جدا شدن الملوك  يك پيكره در مركز انس در نقاشي تاج. كنند معنا مي

دهندة  دستة گياه محكم و منظم كنار او، نشان. كند السلطنه از زندگي بيكار درباري تأكيد مي تاج
نحـوة ايسـتادن   . ها نماد زيبايي و زنانگي و لطافت است گل. محدوديت زنان در دورة قاجار است

. داده بر زنان، آزادي و تفكر اشاره دارد جدي و نگاه خيره و مستقيم او بر مخاطب بر تحوالت رخ
هايي دارد كه تغييرات عميق زنان را در مقابل نقاشـي اسـماعيل جاليـر نشـان      اين تصوير نشانه

در هر دو نقاشي، . دهندة اعتقادات مذهبي اوست در دست او تسبيحي پيچيده كه نشان. دهد مي
نقاشي روي بوم اجرا شده است و از نظر  از نظر هنري، هر دو. ها زنان هستند مضمون اصلي نقاشي

ها نام هنرمند ثبت شده و  در يكي از اين نقاشي. اند نوع تكنيك و وسايل نقاشي با يكديگر مشابه
هاي درباري اوايل دورة قاجار نيـز بـه چشـم     اين مورد در نقاشي. هنرمند اثر ديگر ناشناس است

در هر دو نقاشي از لباس زنان براي . نرمند استشده از زنان بدون نام ه خورد و تصاوير نقاشي مي
هـا در ايـن    گفتمان نشـانه . نشان دادن تشخص و نماد هويت و طبقة درباري استفاده شده است

السلطنه بر مبناي اقتدار پيكـره و بـا    ها بر مبناي زنان شكل گرفته است كه در تصوير تاج نقاشي
اين قدرت در تصوير به صورت انتقال . شود ده مياي اين موضوع به مخاطب انتقال دا عالئم نشانه
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ايـن  . كنـد  ها انتقال پيدا مـي  هاي ضمني اثر به وسيلة نشانه پيام. نوشته است به وسيلة مفاهيم نا
امضاي هنرمند در تصوير با رنگ . كند ها عمل مي ها در تصوير به صورت بينامتني در نقاشي نشانه

عنـوان   نوشتن نام هنرمند موجب شده كه در اثر بـه  .سياه و به صورت مشخص آورده شده است
. خـورد  به چشـم مـي  » ميراث من«در پشت نقاشي نوشتة . اي خاص با مخاطب تلقي شود رابطه

نوشتن نام نقاش يعني نقاش عالقه دارد بخشي از اثر نقاشي محسوب شود و يادآوري كند كه اين 
نام يا امضا تصور كنيم، زيـرا يـك نـام صـرف     توانيم اين نوشته را يك  ما مي. نقاشي از آن اوست

هاي ديگر او نيز تكـرار   كند و در نوشته اي است كه امضا را تداعي مي نيست و نوشتن آن به گونه
خواهد در نقاشي نوشته شود و قصد دارد بر تعلق خود به نقاشي تأكيد  بنابراين، مؤلف مي. شود مي

شود تا نوع ارتباط مخاطبان با وي و  قاشي موجب ميورزد و از سوي ديگر آوردن نام هنرمند در ن
اين عنصر نام هنرمند در نقاشي از نظر مخاطبان تيزبين و حسـاس  . با متن نقاشي دگرگون شود

. اند براي خوانش نقاشي صاحب آن را بشناسند پوشيده نيست و بسياري از مخاطبان عادت كرده
تاريخ اثر يك تعلق زماني . كند ن نيز تأكيد ميوجود نام هنرمند در نقاشي بر اهميت مضمون زما

فاصلة زماني خوانش و تاريخ نقاشي نيز تغييراتي در . كند دهد و خوانش اثر را متأثر مي به اثر مي
اي در گفتمان اثر به كار  منزلة نشانه در اينجا امضاي اثر نيز به ].38، ص24[كند  خوانش ايجاد مي

 1 هاي تصويري به صورت معنايي هستند كه اين موارد در جدول هدو نقاشي داراي نشان. رفته است
  .شود خالصه مي

  
  هاي تصويري بررسي وجوه اشتراك و افتراق نشانه. 1جدول 

 زنان درباري السلطنهتاج هاي مشتركنشانه
 )درخت(دارد  )گلدان(دارد سازي در كنار پيكرهمنظره
 )زياد(دارد  دارد هاي تزئيني در لباسنقش

  ندارد )صندلي اروپايي(دارد گاهپشتي و تكيه
  دارد ندارد فرش
  تاج، سربند، پابند دارد، نيم ندارد تاج
 )ايراني(دارد  )اروپايي(دارد لباس
  )چارقد، چادر(دارد  ندارد حجاب
  دارد ندارد خوراكي

  دارد ندارد قوري، سماور
  دارد دارد تسبيح

  دارد ندارد قليان، سماور
  مستطيل بيضي كادر
غرض :پشت تصوير/ امضا: دارد  ندارد  نوشته

  نقشي است كز ما ماند
  دارد ندارد خوراكي
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  السلطنه و زنان درباري ها در نقاشي تاج بررسي تطبيقي نشانه. 2جدول 
  زنان درباري السلطنهتاج

  ها در تمام تصويرپيكره پيكرة نشسته در وسط تصويرتك
  چهرة مضطرب، نگاه ناآرام نفس، نگاه مطمئنبهچهرة داراي اعتماد

  قوري، چاي، قليان:هادست ها محكم با منتهي به گلبرگ گلدست
  رخ رخ، نيم رخ، تمامسه رخسه

 تأكيد بر چشم و ابرو، مو نامشخص تأكيد بر چشم، مو، ابروي سياه
  فضاي ايراني فضاي اروپايي

  
در هـر دو  . شـود  تطبيق داده مي 2با يكديگر در جدول ها  ها در نقاشي گيري پيكره نحوة قرار

هـاي   ها و رنگ ها، قرارگيري متفاوت پيكره ساختار نقاشي. هاي متضادند تصوير، زنان داراي نشانه
 2هاي معنـايي در جـدول    اين نشانه. ها اشاره دارد كاررفته بر مضامين مفهومي متفاوت نقاشي به

  .شود خالصه مي
ها نيز توجه داشته اسـت و آگاهانـه از رنـگ     ها، به مفاهيم رنگي آن ت بر نشانههنرمند عالوه بر دق

اي تفسـيري بـه كـار     منزلة نشانه در هر دو تصوير، رنگ به. منزلة نوعي نشانه استفاده كرده است نيز به
هـاي مشـتركي در ايـن دو تصـوير اسـتفاده كـرده        ممكن است هنرمنـدان از نشـانه  . برده شده است

هـاي ديگـر وارد گفتمـان     هـاي مشـترك معناهـاي متفـاوتي را در كنـار نشـانه       ي اين نشانهباشند، ول
رفتـه در هـر اثـر معنـاي      كار هاي به اي دارد و رنگ ها نظام نشانه رنگ در اين نقاشي. اند ها كرده نقاشي

السـلطنه، فضـاي رنگـيِ نقاشـي خاكسـتري اسـت و فضـاي         در تصوير تـاج . كند متفاوتي را ايجاد مي
لبـاس او خاكسـتري و غمنـاك اسـت،     . فضاي اطراف پيكره خلـوت اسـت  . كند مناكي را منتقل ميغ

شـده بـراي ميـز و صـندلي گـرم       هاي شاد زرد و قرمز دارد و رنگ استفاده هاي روي ميز رنگ ولي گل
زمينـه بـر خرمـي و سرسـبزي و پاينـدگي اشـاره دارد و        در تصوير زنان درباري، رنگ سبز پس. است
رنـگ   هـاي خـوش   هاي پر نقش و نگار و انواع خـوراكي  هاي شاد و پارچه ي قرمز و سبز با رنگها لباس

ها مفهومي بـيش از جنبـه تزئينـي و     ها رنگ در اين نقاشي. كند بر طراوت اثر و شادابي زنان تأكيد مي
مـاني اثـر   ها در نظـام گفت  رنگ در اين نقاشي. هاي متفاوتي دارند ها رنگ نقاشي. مفهومي معنايي دارد

هـاي رنگـي اشـاره     براي بررسي تطبيقي رنگ در اين دو اثر بايد به تفاوت. كند نقش مؤثري را ايفا مي
هـاي   كه بيشـتر رنـگ   حالي شده در تصوير زنان درباري فضاي شادتري دارد، در هاي استفاده رنگ. كرد

ايـن تصـوير، بيشـتر از     در. هاي رنگي خنثي بوده اسـت  السلطنه خاكستري شده در تصوير تاج استفاده
. ورزد هاي كدر و مات استفاده شده است و فضاي خالي اطراف اثر بـر تنهـايي پيكـره تأكيـد مـي      رنگ

در . هاي تيره براي مو، ابرو، چشم و تزئينات لباس اسـتفاده شـده اسـت    در اين تصوير، استفاده از رنگ
بر شاد بـودن فضـاي تصـوير حكايـت     هاي رنگي اثر  نقاشي زنان درباري، رنگ سبز، قرمز و خاكستري

هـاي شـاد و درخشـان نشـان از      هاي قرمز و رنگ لباس. دارد و درختان سبز بر آرامش زنان اشاره دارد
  .شود خالصه مي 3ها در جدول  ها در نقاشي معناي رنگي نشانه. آرامش و اقتدار زنان است
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  بررسي تطبيقي رنگ در آثار. 3جدول 
  زنان درباري نهالسلطتاج هاي رنگينشانه

  ندارد خاكستري فضاي معماري
  رنگي و منقوش ندارد قاليچه

  هاي شاد رنگ خاكستري لباس پيكره
  دارد ندارد سازيمنظره

  شاد و گرم خاكستري تأكيد بر رنگ
  لباس لباس سفيد
  چادر، مو مو و تزئينات تيرة لباس سياه
 هندوانه، لباس، درختان گياهان سبز

  لباس فضاي اطراف پيكره خاكستري
 ها لباس منقوش پيكره ها و گياهانكم در گل رنگ روشن و درخشان

 زياد در فضاي معماري كم در صندلي و ميز اكر رنگي
  

اي  هاي آثار به صورت اليه نشانه. كند ها به صورت بينامتني عمل مي در اين دو نقاشي، نشانه
هاي صفحة مقابل معنايي متفاوت  و در مقابل با نشانه كند بوده و در كنار هم يك معنا ايجاد مي

هـا در   نشانه. رفته در تصاوير به صورت گفتماني به كار رفته است كار هاي به نشانه. كند ايجاد مي
اي متفاوت بـه كـار    ها به گونه در اين دو تصوير، پيكره. كند اين تصاوير گفتمان معنايي ايجاد مي

در . شـوند  هاي تصـويري باعـث تضـادهاي معنـايي مـي      تر آثار تفاوت با مطالعة دقيق. رفته است
نفـس و   بـه  اي بر معناي اعتقـادي، تفكـر، بيـنش زنـان، اعتمـاد      السلطنه، عناصر نشانه نقاشي تاج

در تصوير زنان درباري دورة قاجار، فضايي شـاد  . كند دغدغة حقوق زن در كنار زيبايي تأكيد مي
هـاي   موسيقي و خوراكي و لبـاس . دهد مهماني زنانه را نشان مي دغدغه و بدون تفكر از يك و بي

در هـر دو تصـوير بـه    . ترين موضوع براي زنان حاضر در مهماني اسـت  دار مهم رنگي و شاد نقش
السلطنه آشكارا بر تحوالت زنان در زمينة تفكـر، آزادي   هويت زنان اشاره شده است و تصوير تاج

  .دربار قاجار اشاره داردبيان و تغييرات عميق آنان در 
تــرين و  شـود كـه مهـم    هـاي تصـويري پرداختـه مــي    در انتهـا، بـه بررسـي تطبيقـي نشــانه    

شـده از   در تصـوير نقاشـي  . تـرين بخـش نقاشـي در رسـاندن پيـام بـه مخاطـب اسـت         كاربردي
در تصـوير زنـان   . السلطنه، فضاي اطراف پيكره ساده و داراي نقـوش تزئينـي كمتـري اسـت     تاج

فضاي سرسبز، نقوش تزئيني فـراوان در  . هاي متفاوت تأكيد كرده است ، هنرمند بر نشانهدرباري
 4شـده در جـدول    نتـايج حاصـل  . لباس و تاج زنان، تأكيد بر تفاوت زنـان در دورة قاجـار اسـت   

  .شود خالصه مي
شـده  هاي پنهان اثـر اسـتفاده    يافتن به معنا در اليه ها براي دست در اين دو نقاشي، از نشانه

هـا   كننـد كـه بـا مطالعـة آن     شده در اثر، گفتماني در متن نقاشي آغاز مـي  هاي ذكر نشانه. است
هاي تصويري براي جريان معناساز  ها و روند استفاده از نشانه گيري معناي نشانه توان به شكل مي
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مربـوط   هاي دهند كه در هر اثر ويژگي ها در اين متن گفتماني را شكل مي نشانه. نقاشي پي برد
ها در عين  اند و اين گفتمان ها باعث ايجاد دو گفتمان متفاوت در آثار شده نشانه. به خود را دارد

شباهت با يكديگر متفاوت بوده و بر اثر رنگ و عناصر بار عاطفي متفاوتي را به مخاطـب انتقـال   
موضوع دو تابلو هاي مشتركي استفاده شده باشد و  ممكن است در اين تصاوير از نشانه. دهند مي

هـاي ديگـر گفتمـان متفـاوتي از لحـاظ       ها در كنـار نشـانه   نقاشي از زنان قاجار باشد، ولي نشانه
ها تغييرات عميق زنان دربار قاجار  شده در نقاشي هاي استفاده نشانه. اند شناختي ايجاد كرده معنا
  .كند خوبي منعكس مي را به

  
 ها بررسي تطبيقي نشانه. 4جدول 

  زنان درباري طنهالسلتاج
  فضاي اطراف درختان سرسبز اي گلفضاي اطراف خالي، گياهان سرسبز و دسته

  ها بسيار زياد هاي تزئيني لباسنقش ها مشخص و واضحهاي تزئيني ديوارنگاره نقش
  عدم وجود پشتي به طور واضح تكيه بر صندلي

 لباس ايراني و منقوش لباس ساده اروپايي
 چهرة مضطرب و نگران مطمئنچهرة آرام و

شده،تأكيد بر چشمان و ابروان سياه، موي آرايش
 بدون حجاب

تأكيد بر چهره، روسري، حجاب، مو به صورت 
  نامشخص 

 ها رنگي و منقوش لباس لباس، ساده، خاكستري
  بند تاج، سربند، پا تاج، نيم )ندارد(جواهرات

  گيري نتيجه
هـا در نقاشـي جريـان معناسـازي نقاشـي در       روند استفاده از نشانهها و  گيري معناي نشانه شكل

هـاي   دهند كه در هر اثر ويژگـي  ها در متن گفتماني را شكل مي نشانه. كند خوانش اثر ايجاد مي
هاي گفتماني  در اين پژوهش، نشانه .مربوط به خود را دارد و ممكن است مشابه يا متفاوت باشد

هاي تصـويري آن تحليـل و بررسـي     دربار قاجار مطالعه شد و نشانهدر دو نقاشي با موضوع زنان 
هاي تصويري پنهان و آشكار براي رسيدن به مفهـوم مـورد    در هر دو اثر، هنرمندان از نشانه. شد

در هر دو نقاشي، موضوع زنان درباري و زندگي آنان است، ولي شيوة  .اند نظر خود استفاده كرده
اي  در ايـن پـژوهش، دو اثـر نقاشـي از لحـاظ عناصـر نشـانه       . ت اسـت ها متفـاو  استفاده از نشانه

رفتـه در گفتمـان    كـار  هـا و عناصـر بـه    ها، مضامين رنگي نشانه اي پيكره مشترك، گفتمان نشانه
در ايـن  . ها در هر دو اثر مورد تطبيق قرار گرفـت  بندي دو اثر بررسي شد و معناي نشانه تركيب

صويري در هـر دو نقاشـي از زنـان دربـار قاجـار داراي نگـاه       هاي ت زمينه، مشخص شد كه نشانه
گفتمـان اثـر بـر مبنـاي     . گيري معناي اثر مفيد بوده اسـت  گفتماني بوده و در روند فرايند شكل

. شده در متن، شرايط عاطفي و مفهوم متفاوتي در نقاشي را ايجاد كرده اسـت  هاي استفاده نشانه
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داشتن زيبايي و جنبة تزئيني كامالً كاربرد معنايي نيز داشته  ها در اين آثار نقاشي در كنار نشانه
كنند كـه ممكـن اسـت در نگـاه      ها در اين دو نقاشي گفتماني را با يكديگر ايجاد مي نشانه. است

  . نخست داراي شباهت باشند، ولي در نهايت معناي متفاوتي دارند
هاي ديگر بار معنايي متفـاوتي در   هاي دو گفتمان حتي در موارد مشابه در كنار نشانه نشانه 

بنـدي، اشـيا و تصـاوير     هـاي رنگـي و عناصـر تركيـب     استفاده از نشانه. نقاشي ايجاد كرده است
ها به صـورت بينـامتني در    از مطالعة اين نشانه. رساند ها معناي متفاوتي را به مخاطب مي پيكره

هـاي   نشـانه . دو اثـر پـي بـرد   شـناختي معنـاي    توان به تفاوت هسـتي  شده مي متون نقاشي ذكر
شناسـي   نتيجه، چـالش معنـا   در. كنندة معنا و مفهوم آثار است رفته توسط هنرمندان كامل كار به

در ايـن  . كـار بـرد   بردن به معنـاي اثـر بـه    توان در زمينة متون نقاشي نيز براي پي ها را مي نشانه
هـا، تفـريح،    دربـار قاجـار، خواسـته    رفته در تصاوير نقاشي موقعيت زنان كار هاي به نقاشي، نشانه

در انتهاي اين مقاله، نتيجـه گرفتـه   . شود خوبي نمايانگر مي ها به اعتقادات و تفكرات، تغييرات آن
هاي تصويري در متون نقاشـي خـود بـه صـورت      شود هنرمندان ايراني دوران قاجار، از نشانه مي
هـاي   هر دو اثـر نقاشـي داراي نشـانه   . اند هشناسانه در گفتمان تصاوير استفاده كرد اي و معنا اليه
. هاي ديگر ايجـاد كـرده اسـت    اي در متن بوده كه گفتمان معنايي متفاوتي را در كنار نشانه اليه

هاي تصويري را به صورت معنايي و گفتماني در راسـتاي اهـداف خـود و بـا      هنرمند قاجار نشانه
بنـدي و   ها به صورت رنگي، عناصر تركيـب  اين نشانه. ويژگي شناختي متفاوتي به كار برده است

هاي اين دو متن بر تفكـر زنـان، تفريحـات، نحـوة      نشانه. هاست هاي قدرت در پيكره تأكيد نشانه
در ايـن تصـاوير، از   . كند شده در جامعة زنان در مدت كوتاهي تأكيد مي پوشش و تغييرات ايجاد

ي از زنان دربار قاجار به مخاطـب اسـتفاده   هاي متفاوت اي مشترك براي انتقال پيام مفاهيم نشانه
. كنـد  ها در هر دو نقاشي به صـورت بينـامتني در مـتن نقاشـي عمـل مـي       اين نشانه. شده است

شـود و   منزلة بخشي از متن اثر نقاشي تلقي مـي  امضاي هنرمند نيز در نقاشي اسماعيل جالير به
خالصـه   5اين مـوارد در جـدول   . اردبر اهميت زمان، هنرمند و فاصلة زماني خوانش اثر اشاره د

  .دهد اين دو نقاشي تحوالت مؤثر بر زنان در دورة قاجار را نشان مي. شود مي
  

  ها هاي تصويري در نگاره مطالعة تطبيقي و خوانشيِ نشانه. 5جدول 
  زنان درباري السلطنهتاج هاي تصويرينشانه
  دارد دارد نشان قدرت

  دارد ندارد ميوه و خوراكي
  )هافضاي پشت پيكره(دارد  دارد و گياهگل

  )روسري، چادر(دارد  )تسبيح(دارد نشان اعتقادي
  دارد دارد شخصيت در كانون تصوير

  )زياد(دارد  )زياد(دارد هااي با ساير نشانهگفتمان نشانه
  دارد دارد اجراي مشابه، پردازش، سبك

  دارد ندارد نشانة نوشتاري
  )لباس و چادر ايراني (دارد  )لباس اروپايي(ندارد اينشانهمنزلة هويتلباس به
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