
 205ـ187: 1394 تابستان، 2، شمارة 7، دورة گ و هنرفرهنزن در 

  
  
  

  شاهي پيكرنگاري فتحعلي ةشيوحرمسرا بر  تأثير
  *2، بتول معاذالهي1عليرضا طاهري

  چكيده
هايي،   چنين موقعيت در. شوند مي مانند كه در كنار بديهيات واقع مي ناگفته باقي رووجوهي از تاريخ هميشه از آن 

در بيشتر منـابعي  . فته خواهند شدنتيجه برخي حقايق ناديده گر د و درشو مي اذهان تنها متوجه آنچه آشكار است
اند، ميل شديد او به استفاده از جواهر يا توجه افراطي به ظـاهرش را   شاه پرداخته كه به بررسي پيكرنگاري فتحعلي

اين مطلب چنان جاي خود را در مطالعات هنر بـاز كـرده كـه    . اند او در برابر بيگانگان دانستههاي  ناشي از سياست
نويسنده بـه بررسـي حرمسـرا و زنـان      ،در اين جهت. دهد مي آن از خود نشان ةواكاوي دوباركمتر كسي ميلي به 

دهـد كـه چـه     مـي  پاسـخ  پرسـش مانده از زنان حرمسرا، به اين  جا بههاي  شاه پرداخته و با تكيه بر نقاشي فتحعلي
؟ فرضيات پيشـنهادي شـامل   توان يافت مي هشا فتحعليمشتركي را بين اين دسته از آثار و پيكرنگاري هاي  ويژگي
گرفـت،   انجـام شـاه   زنـان و فتحعلـي  هـاي   تطبيقي كه بـين نقاشـي  اي  در مقايسه. جواهرات و آرايش است ةگزين

موضوعي  ؛دهد مي ه را نشانشا فتحعليساليق زنانه بر چنين رفتارهايي از  تأثيرديده شد كه ها  آن درهايي  شباهت
حاضر بـا اسـتفاده از روش    ةمقال. هنر قرار نگرفته و از اين نظر بديع است شگران تاريخهكه تاكنون مورد توجه پژو

  .ات پرده برخواهد داشتتأثيرتاريخي از اين  ـ توصيفي
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 مقدمه
سـطح  تنهـا بـا حـوادث بـزرگ تـاريخي در       دومين پادشاه قاجـار، نـه   ،هشا فتحعليتاريخ زندگي 

انـد   همراه است، بلكه پژوهشگران از حرمسرايي در كاخ اين شاه سخن بـه ميـان آورده   الملل ينب
ه بـا ايـن   شـا  فتحعلـي كـه   ارتباطي. اهت داشتتنهايي در عظمت و وسعت به يك شهر شب كه به

كرد، بسيار وسيع بود و تعداد زنـان حرمسـرا خـارج از حـد تصـور       مي قرار اش بر بخش حكومتي
شاه را تخميناً از عقدي و منقطعه و زرخريد و « :نويسد مي ميرزا صالح شيرازي. است وصف شده

تا هـزار  ها  اين تعداد در ساير سفرنامه]. 83ص، 14[ »گرجيه و بازيگر هشتصد زن در حرم است
كه كانون توجه اين جمعيت ، هشا فتحعليبراي اي  چنين ارتباط گسترده. نفر هم ذكر شده است

اين پژوهش كوششي اسـت در  . خوي او باشد و بر خلق تأثيرتوانست خالي از  نمي بود،عظيم زنانه 
بصري شاه و اين موضـوع را در  ة ات احتمالي حضور زنان بر سليقتأثيراز هايي  جهت يافتن سرنخ

هـايي   چه ويژگي: اين است كه دهش مطرحسؤال . دهد مي ه مورد توجه قرارشا فتحعليپيكرنگاري 
 فرضيةدو  ،داشته است؟ در اين زمينه تأثيره شا فتحعليپيكرنگاري  ةاهي بر شيواز حرمسراي ش

حاضـر بـا توجـه بـه      ةدر مقال روش تحقيق. آرايش. 2جواهرآالت، . 1 :محتمل قابل بررسي است
را از ديگـر  ها  سو و بررسي نقاشي كه داشتن يك نگاه تاريخي و مستند را از يك، ماهيت موضوع

 اي انجام گردآوري اطالعات به روش كتابخانه ةتاريخي است و شيوـ  توصيفيد، كن مي سو ايجاب
  .گرفته است

  تحقيق ةپيشين
ها  حرمسرا بر اين نقاشي تأثيرهي به موضوع شا فتحعلييك از منابع تحقيقي پيكرنگاري  در هيچ

ة ردوهـاي   كـاركرد و جايگـاه جـواهر و زيـورآالت در نقاشـي     «ة حتي در مقال. اشاره نشده است
 ترين مقاله به پژوهش حاضر نيز مطلبي در اين زمينه ديده عنوان مرتبط از بهنام زنگي به» قاجار
هـاي   اشارات كوتاهي بـه نقاشـي   فقطكه ها  و بعضي نوشتهها  به جز سفرنامه، نتيجه در. شود نمي

نـام و   .شـود  نمـي  اند، منبع ديگري در اين زمينـه يافـت   هايشان كرده ه و ويژگيشا فتحعليزنان 
  .يمكن مي پرهيزها  آن در بخش منابع ذكر شده و از تكرارها  و پژوهشها  مشخصات اين سفرنامه

  حرمسرا
ه شـا  فتحعلـي خان در سر بـرآوردن حرمسـراي عـريض     محمد دهد كه آقا مي اسناد تاريخي نشان
ماندهي برپايي حكومـت را در دو مرحلـه سـاز    ،او كه خود اخته و نازيبا بود. نقش بسزايي داشت

ه زيبا شا فتحعلي ةدوم برعهد ةزنديه و مرحلهاي  مانده نخست شامل برانداختن باقي ةمرحل. كرد
ة مكرر، نسلي از شاهزادگان قاجاري را ضـميم هاي  و فرزندآور بود تا با استفاده از سياست ازدواج
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ر يك شـب چنـد   د(...) اش گويند وقتي خبر آوردند كه از برادرزاده«]. 11[ اين حكومت نوپا كند
]. 572ص  ،26[ »خـان شـود   گفت خدا كند يكي از ايشان ماننـد لطفعلـي   ،پسر پيدا شده است

خـان   هايش هميشه مورد ستايش آقامحمد آرزوي شباهت شاهزادگان قاجار به مردي كه دالوري
آقامحمـدخان  . دهـد  مـي  خوبي هدف او را در تشكيل حرمسـراها نشـان   به، ]همان[ شد مي واقع

 داد مـي  از شـاهزادگان اصـيل انـدرز   اي  ضرورت همبستگي قاجار و ايجاد طبقه ةرا درباروليعهد 
 ةدانست كـه انديشـ   نمي اما. ه جمع آيندشا فتحعليو اميد داشت تا جمعي از دالوران گرد ] 32[

پرورانـد پيـدا خواهـد     مي اتخاذ زنانِ بسيار، تفاوت ماهوي با آنچه او در ذهن بارةه درشا فتحعلي
حرمسراهايي طويـل و   ،نتيجه در. ه در اين زمينه رفتاري عياشانه در پيش گرفتشا فتحعلي. كرد
أ مسئوليت و غيركاردان به وجـود آمـد كـه بعـدها در عصـر محمدشـاه منشـ        بي، صد فرزند چند

  ].2[ ندشدبسياري هاي  آشفتگي

  شاه رفتار زنان در مقابل فتحعلي
نسـبت تعـداد    صرف در حرمسرا حضور داشـتند و بـه   ةمعشوق منزلة هزار زن او هميشه به بيشتر

نسـبت بـه    ـ بايد در نظر داشت در دوران او. شدند مي داري عجيبشان كمتر وارد مسائل حكومت
و زنان كاري جـز  ]. 112ص ،7[ رنگ بود نقش زنان در تحوالت كالن سياسي كمـ  شاه ناصرالدين

 عـرايض مـردم   ةسنبل خانم كـه واسـط   مگر تعداد معدودي مانند. كنندگي شاه نداشتند سرگرم
بيسـت  هـاي   كه در بعضي از عـزل و نصـب   ،سوگلي مخصوص او ،يا طاووس خانم]. 16[ شد مي

يمنـي قـدمش بـود كـه      خـوش  دليـل محبوبيـت زن اول بـه   ]. 15[ ثر بودؤسال آخر سلطنت م
 آدابدليـل  و زن دوم بـه  ] 1[ ه رسـيد شـا  فتحعلـي خان مـرد و حكومـت بـه     زمان آقامحمد هم

او كه زن متديني بود در اين زمينه سنگ تمام گذاشت و حتـي بـه محمـود     .شوهرداري بااليش
]. 27[ سـفارش داد  پروردة خيالمكاتبات عاشق و معشوق به نام  ةميرزا قاجار كتابي را در زمين

گرفتند تا  مي راهكارهايي است كه زنان بعد از ورود به حرمسرا در پيشبارة ال ما در اينجا درؤس
اگـر  . برايشان قابل تحمل شـود  ـ]58، ص 6[ مادام ديوالفوا ةبه گفت ـ ماندن در آن زندان بزرگ

و هـم  ] 22؛ 7[ نداشـتند اي  ه چندان نقش سياسيشا فتحعليبرخي، هم زنان دوران  ةطبق گفت
پـس بحـث جلـب     ،]730، ص 23؛ 47ص ،21[ داري نبود خود او مرد سياست، جنگ و حكومت

. توانست موضوعيت داشـته باشـد   نمي سياسي و حكومتيهاي  بروز كارداني دن از طريقكرتوجه 
ه شـا  فتحعلـي باش بيشـتر بـه نـام دختـران هنرمنـد       پنجه ةهنروري زنان حرم در مقال ةدر زمين
اكثـر زنـان چيـز ديگـري غيـر از يـادگيري        ةشـك مشـغل   پس بـي ]. 30[ خوريم تا زنان او برمي

داري و اين قبيـل امـور هـم اساسـاً در مـورد زنـان        خانه هنر. خوشنويسي و امثال آن بوده است
توانسـت چيـزي    نمي تنهايي وابستگي خانوادگي به قاجار يا بزرگان نيز به. حرمسرا مطرح نيست

جلـب نظـر    ةماند تـا وسـيل   مي پس تنها عاملي كه باقي .سياسي به بار آورد هاي بيشتر از احترام



  1394 تابستان، 2، شمارة 7، دورة فرهنگ و هنرزن در   190

مشـهود   آغابـاجي كـامالً   بـارة بارز اين موضوعات در ةوننم. وجوه جسماني زنان بود، پادشاه شود
، هم از سوي خاقان مسئول مكاتبات بين حـرم و  ]15[ سرشناسي بود ةاو كه هم از خانواد. است

تـا  ، ]8[ رفت مي و هم جز هشت زن شاعر حرمسرا به شمار] 16[ شد مي محسوب ملكة انگليس
نگاه جسماني به زنان تا بدآنجا ]. 16[ !ر ديده بودچون پادشاه او را مانند ما؛ آخر عمر باكره ماند

اش جـدا و چنـد سـال در     بود كه فاطمه كرماني را به علت زيبايي در سن خردسالي از خـانواده 
]. 345، ص 1[ دربار نگهداري كردند تا به ميزان مناسب جسماني جهـت خلـوت شـاهي برسـد    

مـي پـا كـه در آن هـركس كمتـر تـار       نر ةمسـابق . آور بودنـد  ه نيز شرمشا هاي فتحعلي سرگرمي
 از عاليـق او بـود  ! شـد  مي چسبيد پيروز ميدان محسوب مي روي زمين به كف پايشهاي  ابريشم

داشـت تـا در    مـي  سـخيفي بسـياري از آنـان را وا    ةهمجواري زنان با چنين انديشـ ]. 59ص  ،6[
ه منجر شد تـا  شا تحعليفگونه كه شاعري  همان. گوي سبقت از يكديگر بربايندها  گونه رقابت اين

، 8[ نفر از نوادگان و تعدادي از عروسان و اقوامش شاعر شوند 4نفر از دختران،  9نفر از زنان،  8
پـرورش وجـوه   . ارزش وابـدارد  توانست اطرافيانش را به عادات بـي  مي راني او هم ، شهوت]18ص

منزلـة   هـا، بـه   توجـه بـه آن  . بـود ) آرايش( و زينت) جواهرآالت( زنانه ناگزير منوط به بحث زيور
بـا محوريـت ايـن دو عامـل      .ه، بسـيار مهـم اسـت   شـا  فتحعليثر در رفتارهاي شخص ؤعوامل م

ات بـه طـور مسـتند در آثـار     تـأثير ايـن  . حرم بـر شـاه قابـل دريافـت اسـت      تأثيراز هايي  سرنخ
  .شدپيكرنگاري او بررسي خواهد 

  آرايش
 ،در حرمسـراي او . رفـت  مـي  شـمار  ه بـه شا فتحعليبسياري از زنان هاي  ويژگي ءزيبايي ذاتي جز

را بـه ايـن مكـان پـر زرق و بـرق      ها  آن پريوشاني حضور داشتند كه زيبايي ظاهري و خداداشان
كه در اقامتگاه ييالقي حرمسراي شـاهي  ، پورتر. كي.ار.سر]. 17 گفتار پيش[ سلطاني كشانده بود

به شمار آورده و آن را قصر خاكي حوريـان   مهمان بود، اين كاخ را بهشت برين و سرزمين پريان
 ،بيوه آقامحمد خان قاجـار  ،ماجراي رقابت شاه و برادرش بر سر مريم خانم]. 446ص ،23[ ناميد

 در مقابل، آن دسـته از زنـاني كـه چنـين موهبـت     . اين زن بود] 16[ »مثال جمال بي«نيز براي 
. شـدند  مـي  به آرايش متوسـل  ،ندكندان شان را دوچن گري خواستند جلوه مي يا اي نداشتند ويژه

]. 72ص ،10[ شـد  مـي  شدنشان محسـوب  دائمي آنان تا زمان مادرهاي  كردن از سرگرمي آرايش
اين نوع آرايش . دادند مي نوع بارز آن شامل آرايش چشم و ابرو بود كه در اين كار افراط به خرج

  .)1وير تص( راحتي قابل مشاهده است در تابلوهاي زنان اين دوره به
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  ]41[، موزة ويكتوريا، لندن 13، اوايل سدة »نواز زن دف« راست، بخشي از نقاشي 1تصوير 
  ]3[ق، تهران .ه1256ـ1246، حدود »زن قاشقك«نقاشي بخشي از  چپ، 2تصوير 

وجه داليلـي از   هيچ آرايش مو بايد گفت برهنگي كامل سر و مو چندان رسم نبود و بهبارة در
موجـود و هـم بـه روايـت     هـاي   هم به روايت نقاشـي  ، زيرائونات اسالمي نداشتجمله رعايت ش
هـاي   دسـته از نقاشـي   آن. كـامالً مـردود اسـت   اي  نظريـه  چنين] 23[ شاهي ةكرپورتر از گرماب

انـد، بـه دليـل حضـور      نـازك نشـان داده  هاي  عريان يا لباسهاي  كه زنان را با اندام  ،اندروني هم
زيـرا  ، تواند قابل انتساب به زناني غير از زنان خـود شـاه باشـد    نمي نشانكودكان در آغوش مادرا

شايد برهنگي كامل سر نـوعي ناديـده   ]. 72، ص37[ شد مي حضور كودك نماد وراثت محسوب
پيمودن بيگم خانم با سر برهنه كه در نظر شاه خوش آمد و مصرعي  جام. گرفتن ادب بوده است

. گـذارد  مـي  بودن پوشيدگي سر صحه ر ضمني بر ادعاي رسمطو ، خود به]16[ در وصف او سرود
تـوان   مي نيزها  آن براي زيبايي مو متداول بود كه در ايجادهايي  در حرمسرا روش ،حال هر به، اما

كه گويا يكي از مـوارد آن ارسـال مـوي     1در اعطاي سلطان حقّي ؛ همچونجاي پاي شاه را ديد
اين عمل بـه همـراه مـو     ادند ه براي انجامشا فتحعلي. بودپادشاه براي نصب بر موهاي زنان حرم 

فرستاد و زنان موظف بودند نقش خود را در اين بـازيِ شـاه    مي مقداري پول جهت خريد جواهر
و مانند گلِ  بدهندزينت ها  آن ، موي شاه را بابخرندخوبي اجرا كنند و طبق دستور جواهراتي  به

  ).2 تصوير] (16 [ !سر بر روي موهاي خودشان نصب كنند
در مراسـم بارعـام صـبحگاهي نيـز      ،خاقان بود ةكه مورد عالق، مشابه كاربرد جواهر در موها

ه شـا  فتحعليكه  ،ابوالقاسمهاي  يكي از نقاشي بارةرابينسون نيز در. ]188ص  ،12[ شد مي تكرار
دختـران  آرايـش گيسـوي   « :گويـد  ، مـي داده مـي  را با ده زنش در حال رقص و نوازندگي نشـان 

  ].350ص ،3[ »استادانه است

  جواهرآالت
ماننـد خـودآرايي نـه در انحصـار قـوم و       آالت زينتدهد كه استفاده از  مي مدارك تاريخي نشان

]. 9[ انـد  و مردان نيـز هميشـه ايـن كـار را در زنـان سـتوده      ، نژاد خاصي بوده و نه مختص زنان
قدر زيـاد اسـت كـه     تياق زنان ايراني به جواهر آناش« .اند نبوده ازنان ايراني نيز از اين امر مستثن

                                                        
 ].16[ كرد مي تقديم زنان مختلف شخصاًهاي  حقي پولي بود كه پادشاه به بهانه سلطان .1

 

 

. 

 

. 
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اين موضـوع در بـين زنـان    ]. 61ص ،10[ »رسد مي تصور زني فاقد جواهر در ايران محال به نظر
ه و شـا  فتحعلـي افسارگسـيختگي شـهوت   . يافـت  مي حرم با توجه به ثروت موجود شديدتر بروز

بـراي جلـب نظـر شـاه از     هـا   آن تـالش سو و رغبت زنان به زيـور و   اش به جواهرات از يك عالقه
دو طـرف تبـديل   هـاي   ديگر سو، استفاده از جواهرات را به دستاويزي جهت رسيدن به خواسـت 

پذير بـود كـه حتـي جهـت اذن دخـول و       قدر مرسوم و دل استفاده از جواهرات در حرم آن. دكر
و اولـي   شـد  مـي  استفاده دولتي ةنشان منزلة خروج به حرم نيز از انگشتر ياقوت و انگشتر زمرد به

اسـباب و  ]. 31ص ،16[ شـد  مـي  براي ورود و دومي جهت خروج به مسئول اين امر نشـان داده 
بايسـت   مـي  زنـان حـرم  ة تر آنكـه همـ   مهم]. همان[ شدند تزئين ميلوازم حرم نيز با در و گوهر 

 شـد  مـي  هـاي قيمتـي و مرواريـد دوختـه     سنگها  آن كردند كه روي مي فاخر به تنهايي  لباس
فضـاي  ]. 12[ همين موارد بود كه حرمسرا به معدني از طال و جواهر تشبيه شـد  دليلبه ]. 16[

كـه در پايـان    ،فريـزر انگليسـي  . كاخ سلطنتي نيز دسـت كمـي از زرق و بـرق انـدرون نداشـت     
  :نويسد ، ميه با او مالقات كردشا فتحعليحكومت 

اق تـ الري نسـبتاً بـزرگ و چنـد دسـتگاه ا    فرنگي ديگري كـه داراي تـا   در طرف باال كاله ...
و محتويـات  ها  كاري كنم به علت پرداخت و نازك مي تصور. است» عمارت بلور«تر به نام  كوچك

كـه از مرمـر   هايي  كاخ(...)  كاري بود كاري و كاشي كاري و طال آن، زيرا ديوارها و سقف آن آيينه
همـه   اين با. يي و الجوردي زينت يافته استطالهاي  گرانبها و گلهاي  ساخته شده و با موزاييك
و اي  مقدار فراواني از ظروف شيشـه  ،هاي گرانبها مفروش بود كه با قالي ،زيبا بود و بر كف زمين

درخشـان امـا   اي  هاي چراغ و هزاران چيز ساخته شده از بلور تراشـدار منظـره   و حبابها  گلدان
هـاي ابريشـمي تكيـه     از بالشاي  كه به توده حالي در ،هشا فتحعلي(...)  داد مي شكننده را تشكيل

هـايش   بازي رسيد كه در وسط اسباب مي لوسي به نظر ةمثل بچ(...)  زده بود، با وجود كهنسالي
  ].140ص ،19[ نشسته است

شدت مورد پسـند شـاه بـود و چـون      چنيني به شود كه جواهرات و زرق و برق اين مي روشن
پذيري شـاه از زنـانش را   تأثيرزيور و جواهر  ةتوان از دريچ اند، مي تزنان بستر استفاده از زيورآال

  .كردمطالعه 

  ها بررسي و تحليل داده
پرسـتي   يـا شـهوت   كـرد ه او را به سـاليق زنـان نزديـك    شا فتحعليدريافتن اينكه آيا خودنمايي 

. كـي اسـت  نتيجه در هر دو حال ي ،حال هر به. شايد هر دو ؛او، چندان آسان نيست ةگسيخت لجام
هزار زن اختيار كرد و هرگـز فرمـان سـاخت    . او ميل شديدي به زن و به نشان دادن خود داشت

داد تصـاويري از خـود و فرزنـدانش را بـه همـراه متعلقـات        مـي  عمارتي را نداد مگر آنكه دستور
قاجاريــان حتــي قبــل از رســيدن بــه ]. 447ص ،23[ گرانبهايشــان روي ديوارهــايش بياويزنــد

]. 47، ص20؛ 343ص ،3[ ميرزابابـا از ايـن نقاشـان بـود    . ز نقاشان خانوادگي داشتندحكومت ني
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ه به نماياندن خودش، نقاشان و زرگران حكـومتي در دربـار او چنـان    شا فتحعلياشتياق  دليلبه 
 ،14[ ارجي يافتند كه دو كرسي از چهار كرسي اطراف تخت شـاهي بـه آنـان اختصـاص يافـت     

بـه جهـت شـاه و    « قاشي به قدري زياد بود كه نقاشـان و زرگـران  ن هاي وسعت سفارش]. 80ص
 نشـان » انـدرون « ةصـالح بـر واژ   كيـد ميـرزا  أت]. 14[ »كردنـد  مـي  اندرون شاهي شب و روز كار

پاكبـاز معتقـد اسـت كسـاني مثـل      . دهد كه زنان حرم نيـز موضـوع كـار هنرمنـدان بودنـد      مي
آژنـد هـم   ]. 153ص ،5[ كردنـد  نمـي  را امضـا زدند اما كارهايشـان   مي مهرعلي از زنان نيز نقش

رابينسـون از مجلـس بـزم    ]. 77ص ،29[ دهـد  مـي  كارهايي را به مهرعلـي و ابوالقاسـم نسـبت   
گويد كه بـه قلـم ابوالقاسـم     مي سخن ،كه در حال رقص و نوازندگي بودند، ه و زنانششا فتحعلي

در ترسـيم زنـان بيشـتر از     گويد كه مهارتشان مي همچنين فريه از محمد. ]3[ كشيده شده بود
وجـود   بـارة هـا بـه همـراه تمـام آنچـه سـياحان در       ايـن ]. 228ص  ،18[ افتاد مي مردان مقبول

، ]438ص  ،32[ انـد  بسياري كه از زنان شاه در اندرون و البته مقـر حكـومتي ديـده   هاي  نقاشي
گونـه آثـار    مـا از همـين  . شـدند  مي دهد كه زنان از موضوعات متداول نقاشان محسوب مي نشان

 ةه او را در جامـه و اسـلح  شـا  هاي فتحعلـي  شمايل بيشتر. در پژوهش حاضر سود خواهيم جست
هـاي   ريش بلند و سـياه، كمـر باريـك و نگـاه خيـره از ويژگـي      . اند گوهرنشان به تصوير كشيده

چيز در مرواريددوزي غرق شده است؛ سـرير، تـاج، اسـلحه،     هاست و بدون استثنا همه دائمي آن
ـ  مي جواهراتي كه او به خود]. 151ص ،5[ ها و امثال اينها  فرش دربـار  ة آويخت همگي در خزان

ـ      هايي  و برخي همان] 48ص ،34[ وجود داشتند ايـران   ةهسـتند كـه نادرشـاه از هنـد بـه خزان
از نادر در دست است كـه او را بـه همـراه جـواهراتي ماننـد بازوبنـدهاي       اي  نقاشي. دكرسرازير 

 ،اثـر جـولين رابـي    ،هاي قاجـاري  چهرهدر كتاب ). 3 تصوير( دهد مي اج ماه نشاندرياي نور و ت
دهد او نيز اين بازوبندها را بر بـازوان خـود    مي نيز تصويري از آقامحمدخان آمده است كه نشان

  :دهد مي طور شرح ق اين.ه1210سپهر جلوس آقامحمدخان را در سال . بسته است
گاه تاج كيـاني را كـه بـه جـواهر بحـار و       آن (...) مقرون داشتبزرگان درگاه را به اجابت  ...

جبال زينت ترصيع داشت، بر فرق فرقدان ساي نهاد و بازوبند درياي نور و تاج ماه را كه رفيـق  
كه هريك بيضه  ،آللي منضود راهاي  بر بازوي جهانگشاي بست و رشته ،آرزوي هيچ پادشاه نبود

 ،از يمين و شمال كتف و بال درآويخت و شمشير جهانگشـا  ،نمود مي عصفوري يا بندقه كافوري
آگـين بـه    برميان بربست و بر تخـت گـوهر  ، كه از زبان مار گرزه و دندان شير شرزه به كارتر بود

  ].79ص  ،13[ شريعت ملوك پيشين زمان و سنت سالطين باستان برنشست
  ).4 تصوير( توان ديد مي باشده را در اثر ميرزا با تاج كياني، بازوبندها و شمشير اشاره
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  ]5ص ،38[ م1740  راست، نادرشاه، محمدرضا هندي، اصفهان،3 تصوير
  ]39[ خان قاجار، بخشي از نقاشي، ميرزابابا چپ، آقامحمد 4 تصوير

  
هـر دو بـه جنگـاوري    انـد،   كه از اين جواهرات تـاريخي اسـتفاده كـرده    ،خان محمد نادر و آقا

 به حضـور در ميـادين واقعـي از خـود نشـان     اي  با آنكه عالقه ،هشا تحعليفاما . شوند مي شناخته
زمـاني   هـم . كـرد  مـي  خود را مزين به جواهرات سـلطنتي ها  آن ، همچون]28 ؛23؛ 21[ داد نمي

حكومت او با تحوالتي كه در جهان به وقوع پيوست و توجه ساير ملل به ايران جلب شد، باعـث  
تفسير و وجود اين جواهرآالت نيـز تحـت    الملل يندر بعد ب فقطد تا هر نوع كنشي از سوي او ش

اين نوع تفاسير وجود بازوبندهاي درياي نور و تاج ماه  ةريش. شودخارجي او تفسير هاي  سياست
 همـوار ها  گونه برداشت راه را براي اين ،كه يادآور نادر و آقامحمدخان بودند ،اين دو الماس. است
هـاي   توانند حرف مي و كمربندها  ه مانند آستينشا فتحعليگر زيورآالت يات ديئاما جز. دندكر مي
دهـد   مي ه نشانشا فتحعليلباس نادر و آقامحمدخان با هاي  آستين ةمقايس. به ما بگوينداي  تازه

هـاي   همچون سـاير قسـمت  ) 4 تصوير( خان محمد و آقا) 3 تصوير( لباس نادرهاي  كه سر آستين
را هـا   آن .گونـه نيسـتند   ه ايـن شـا  فتحعلـي هاي  لباس ةاند، اما هم شدهنقاشي  تزئينلباس بدون 

گروه اول مانند آقامحمدخان و نادر، مشخصـات  . دكرتوان به دو گروه تقسيم  مي اساس آستين بر
 شـوند  مـي  بـا جـواهرات زيـاد   هـايي   موارد شامل آستين ةو بقي) 7-5 تصويرهاي( ندارنداي  ويژه

 ه هستند و احتماالًشا فتحعليداري  ول بيشتر متعلق به آغاز حكومتگروه ا). 10 - 8 تصويرهاي(
هـاي   كـه اكثـراً بـه سـال     ،گروه دوم. يات لباس شاهي شكل بگيردئزماني سپري شود تا جز بايد

هـا   اين سرآستين. شباهت زيادي با لباس زنان حرمسرا دارند، گردند مياني و اواخر سلطنت برمي
قسـمت  . شوند مي آستين ةرنگ در لب ريد و يك رديف جواهر زردبه ترتيب شامل يك رديف مروا

انـد،   كه از جواهرات رنگي به وجود آمـده  ،مياني نسبتاً وسيع است و با مرواريد و نقوشي هندسي
  .شده است تزئينآستين  ةلب ةپر شده و قسمت انتهايي نيز قرين

. 

 

. 
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  ]5ص ،38[ هرانبابا، ت م، ميرزا1798/ق1213، هشا فتحعلي راست، 5 تصوير
  ]39[ بابا م، ميرزا1802/ق1217، هشا فتحعلي وسط، 6 تصوير

  ]31[ بابا،تهران م، ميرزا1798/ق1213، هشا فتحعلي چپ، 7 تصوير
  

  ]6ص ،38[ ارميتاژ ةم، مهرعلي، موز1809/ه1224ه،شا فتحعلي راست، 8 تصوير
  ]مانه[ م، مهرعلي، لوور1806/ه1221، هشا فتحعلي وسط، 9 تصوير
  ]همان[ ارميتاژ، مهرعلي، م1814/ق1229ه، شا فتحعليچپ، . 10 تصوير

  
 - 11 تصـويرهاي ( دشـو  مي مانند ختم به يك بخش تاجها  انتهاي سرآستين ،در بعضي موارد

و اشـكال  انـد   دوزي ند كه مانند لباس شـاه مرواريـد  هايي دار لباس زنان حرمسرا نيز آستين). 13
دارنـد  شـكل   تـاجي هـاي   نيـز قسـمت  ها  آن بعضي از. گرفته است هندسي در قسمت مياني قرار

  ).16 -14هاي  تصوير(
  
  

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 
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  8تصوير بخشي از  11 تصوير
  10تصوير بخشي از  12 تصوير
  9تصوير بخشي از  13 تصوير

  

  ]41[، موزة ويكتوريا، لندن 13، اوايل سدة »نواز زن دف«. 14 تصوير
  ]40[، موزة ويكتوريا، لندن ق 13، سدة »زن رقصنده«. 15تصوير 

  ]43[دوريس دوك  اسالمي هنرق، بنياد  1245، »زن سنتورزن«. 16تصوير 
  

شـده   مبين نوع پوشاك مد  از آنجا كه در لباس درباريان عموميت ندارد، ،آستين اين نوع سر
  ).19-17تصويرهاي (نيست در آن دوران 

  ]40[  مهرعلي ،ق1235، شاه و شاهزاده .17تصوير 
  ]35[ محمدحسن ،شاه فتحعلي ةزاده با تفنگ، دورشاه .18تصوير 

  ]35[ شاه فتحعلي ةاشراف زاده، دور .19تصوير 

. 

 

. 

 

. 

 



  197   شاهي پيكرنگاري فتحعليشيوة تأثير حرمسرا بر 

). 20 تصـوير ( نـد دارات سرآسـتين  تزئينتصاوير مرتبط به زنان  بيشتر اين در حالي است كه
ثـال  مزين با مرواريد و امهاي  حتي آن گروهي هم كه جواهردوزي عريض ندارند، بازهم از بخش

  ).21 تصوير(كرد جواهردوزي آستين محسوبشان ة توان نوع ساد مي اند، كه آن تشكيل شده

  ]35[ شاه فتحعلي ةبانوي حرم، دور 21 تصوير ]35[ شاه فتحعلي ة بانوي حرم، دور20 تصوير
  

لباس متعلق به زنان حرمسرا بوده يـا در آنجـا    تزئيناين است كه اين نوع  بيانگرها  اين همة
اگـر رابينسـون در   . است و برخاسته از سـاليق خياطـان انـدروني اسـت     دهش مير استفاده بيشت

 ،3[ »سراسـر پوشـيده از جـواهر هسـتند    « :گويـد  مـي  زنـان نقاشـي ابوالقاسـم    بارةتوصيفش در
 ما كمتر چنين مطـالبي را در مـورد مـردان دربـار    . ات استتزئينگونه  اشاره به همين ،]530ص
لباس او و شاهزادگان نيـز قابـل    ةاين موضوع در مقايس. هشا فتحعليخود  بارةمگر در ؛شنويم مي

ه نيـز بـا پيشـينيانش    شـا  فتحعلـي ات آسـتين، كمربنـد   تزئينبه غير از ). 17 تصوير( درك است
آقامحمدخان به روايت نقاشي، چندان رغبتي به استفاده از كمربنـد زريـن از خـود    . متفاوت بود
 از روز بر تخـت نشسـتن نيـز از كمربنـد سـخني بـه ميـان        لتواريخا ناسخدر توصيف . نشان نداد

فاتح اين جواهرات، ترجيح داد تا هم بازوبندهاي تـاج مـاه و دريـاي نـور را در      ،اما نادر. آيد نمي
تفاوت در نقـوش كمربنـد   . اش ثبت كند و هم گردنبند و كمربندي قيمتي را به كار ببرد نقاشي

بسـته   مـي  دهد هماني نيست كه نادر بر كمر حظه است و نشان ميقابل مالها  آن ه باشا فتحعلي
  ).23 و 22 تصويرهاي( است

  3صويرتبخشي از نادر،  .22صويرت
  4صويرتآقامحمدخان، بخشي از  .23صويرت

. 

 

. 
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شامل نواري از در و گوهر بـود كـه بـه نقشـي مـدور در وسـط        ه معموالًشا فتحعليكمربند 
نقـش مـدور مركـزي نيـز     . اين نوار را دو رديف مرواريد فراگرفتـه اسـت  هاي  لبه. شد مي منتهي

نشـينان   مراجعـه بـه لبـاس حـرم    . شود مي از مرواريد و سنگ گرانبهايي در مركزهايي  شامل لبه
كمربنـدهاي   ةمقايسـ . بستند مي خود كمربندهاييهاي  كه زنان نيز روي لباس كند ميمشخص 

  .دهد مي ه از يكساني عجيبي بين اين دو گروه خبرشا فتحعليزنانه و كمربندهاي 

  9، 7، 5هايي از تصاوير  به ترتيب از راست بخش

  13، 12، 11هايي از تصاوير  به ترتيب از راست بخش
  

نصـب شـده نيـز    هـا   آن يورآالتي آويزان بـر پـايين  حتي براي آن دسته از كمربندهايي كه ز
  ).25 و 24 تصويرهاي( مشابه در لباس زنان قابل شناسايي استهاي  نمونه

  8 صويرتبخشي از  .24صويرت
  ]43[ دوك دريس اسالمي هنر بنياد، رقصنده زن بخشي از نقاشي .25صويرت

  

. شـود  مـي  ه نيز ديدهشا فتحعليين آثار نخستها، در  برعكس سرآستين ،البته كاربرد كمربند
شايد به اين دليـل  . افتاد ثرؤشاه م ةينات آستين روي سليقئينات كمربند زودتر از تزئتز احتماالً

كمـا اينكـه   . شد مي ات بايد متحولتزئينكه در بين مردان نيز كمربند متداول بوده است و فقط 
بايـد در نظـر داشـته    . شـود  مي اين نوع كمربند ديده] 3[ ق.ه1212در نخستين اثر مهرعلي در 

قبـل از ايـن در    ه بر تخـت تهـران اسـت، او   شا فتحعليباشيم كه اين سال، هرچند سال جلوس 
گويـد در آنجـا نيـز تصـاويري را بـه نقاشـان دربـار         مي طور كه ديبا كرد و آن مي شيراز حكومت

  .و البته براي خود حرمسرايي نيز داشته است] 32[ داده مي سفارش
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زنانـه اسـت بـا بررسـي سـاير       ةات كمربنـد يـك سـليق   تزئينداليل ما براي اثبات اينكه نوع 
 تـزئين لبـاس بـانوان حـرم از يـك      ةتوجه به يقـ . تر خواهد شد ستحكملباس زنان مهاي  قسمت

. شـود  مي كمربند ديده ةهمان حلقها  آن در قريب به اتفاق لباس. دهد مي شبيه به كمربند خبر
ديگر لباس هم استفاده شده اسـت و گـويي   هاي  مورد عالقه در بخش يموتيف منزلة اين حلقه به

سـرها نيـز    حتـي در گـل  ). 29 -26 تصويرهاي( ورزيدند مي اصرار زنان در استفاده از آن آگاهانه
  ).32 -30 تصويرهاي(شود  مي ي تكرارتزئينهمين موتيف 

  

  ]43[ دوك دريس اسالمي هنر ، بنياد»رقصنده زن« از راست، اول، بخشي از نقاشي26 تصوير
  ]41[ ريا و آلبرتويكتو ةموز م،1830- 1800 ،»نواز زن تار«بخشي از  ، از راست، دوم27 تصوير

  ]35[ شاه فتحعلي ة، بانوي حرم، دور20بخشي از تصوير  ، از راست، سوم28 تصوير
  ]35[ شاه فتحعلي ةبانوي حرم، دور ،21بخشي از تصوير  ،از راست، چهارم29 تصوير

  

  ]41[ محمد اثر 50ـ1825 ،ويكتوريا ةموز، »شيريني تعارف حال در زني« راست، بخشي از 30 تصوير
  ]3[ ق، تهران.ه1256ـ1246 ، حدود»زن قاشقك« وسط بخشي از نقاشي، 31 صويرت
  ]41[ ويكتوريا، لندن ة، موز13 ة، اوايل سد»نواز زن دف«، 14چپ، بخشي از تصوير . 32 تصوير

  
. شود نمي اتي ديدهها تزئين آن لباس ةدر يق و معموالً هايي ندارد اما لباس مردان چنين نقش

كند، لباس تعدادي  ات يقه را فراهم نميتزئينه كه شرايط بررسي شا فتحعليريش بلند  ،برعكس
از اين نوع نقوش در مواردي كه مردان خود هايي  هرچند نمونه. از شاهزادگان قابل مطالعه است

  ).34و  33 هايتصوير( گير نيست همه، نيز قابل مشاهده استاند  را به زيور آراسته
  

. 
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  ]35[ شاه، محمدحسن فتحعلي ةدور ،»شاهزاده با تفنگ«، 18 تصويرقاشي راست، بخشي از ن. 33 تصوير
  ]40[ مهرعلي ق،1235، »شاه و شاهزاده«، 17 تصوير چپ، بخشي از نقاشي. 34 تصوير

  
پـذيري  تأثيررا در موضـوع  اي  دومين فرضيه نيز امكانـات تـازه   منزلة پيگيري بحث آرايش به

شد كه آن را  مي زنان محسوبهاي  صورت يكي از زينت خال. كند ه از زنان فراهم ميشا فتحعلي
 نقاشان نيز اين ميل زنانه را در تابلوهايي كه از زنان حـرم تهيـه  . دادند مي باالي لب يا گونه قرار

ه متوجه وجود چنين خـالي بـر   شا فتحعليبا مراجعه به پيكرنگاري . گرفتند مي در نظر كردند مي
عتقدند كه او خود شخصاً اين خال را داشته اسـت، امـا مكـان    برخي م. شويم مي باالي لب او هم

ه شا فتحعليدر دست داريم كه اي  اما ما نقاشي]. 23[ اند قرارگيري آن را در قسمت چانه دانسته
اگـر نقـاش جانـب    ). 36 تصـوير ( دهـد  مـي  را در دوران نوجواني با يك خـالِ بـاالي لـب نشـان    

ه حقيقتـاً صـاحب چنـين    شـا  فتحعلييجه بايد پذيرفت كه نت گرايي را رعايت كرده باشد، در واقع
توان مدعي شد  نمي پس. خالي بوده است كه اتفاقاً بر باالي لب او قرار داشته نه در قسمت چانه

ن امحققـ . ه فقـط يـك آرايـش بـوده اسـت     شـا  هاي فتحعلـي  سياه در نقاشي ةكه وجود اين نقط
شد، به نقاشـان دربـار    مي ه شدن خال مذكورمعتقدند شاه به علت آنكه وجود ريش مانع از ديد

و امـروزه يكـي از مشخصـات    ]. 22ص ،23[ اش قـرار بدهنـد   د كه آن را روي گونـه كر مي كيدأت
 كند، همـين خـال اسـت    مي شكل جدا اش را از ساير قاجاريان هم كه چهره ،اوهاي  خاص نقاشي

  ].131ص ،24[

  16، 7، 21هايي از تصاوير  از  راست، بخش
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بلكه بر بـاالي لـب يـك ابهـام      ،وي چانههم نه ر آن ،اما حتي پس از محرز شدن وجود خال
زمـان  هـاي   هم محل قرارگيري خال در دو نقاشي دوران نوجواني و در نقاشـي  ماند، آن مي باقي

ـ . پادشاهي اوست راسـت كشـيده شـده     ةاين خال در نقاشي نوجواني باالي لب و نزديك به گون
 تصوير( دهند مي چپ نشان ةوندوران پادشاهي او را با خالي روي گهاي  كه نقاشي حالي در. است
اول اينكه مكان واقعي خال كجا بـوده  . كند مي ال مواجهؤما را با دو س بودنن طبقمنهمين ). 35

اگـر   ، زيـرا رود مـي  ، حتي احتمال بودن اين خال روي چانه نيـز بودنن اين قطعي ةنتيج است؟ در
شد، كافي بود  مي كردن آن لوهكه ريش مانع از جهايي  براي ديده شدن در نقاشي ،باالي لب بود

. دشـو جا شود نه اينكه در قسمت چپ صـورت نقاشـي    هدر همان سمت راست صورت كمي جاب
كيد آرايش گونه بر وجود خال مذكور از جانب نقاش با اعمال نظر شـخص شـاه را   أاين موضوع ت

يشـتر از آنكـه   كردنـد و ب  مي خودشان را در آثار دخيل ةزيرا نقاشان كمتر سليق ند،ك ميتقويت 
 زيباشناختي رايج و شخص شـاه حـرف نخسـت را    ةتشخص فردي هنرمند نقش ايفا كند، سليق

  ].34؛ 58ص  ،31[ زد مي

  ]42[ شاه، مهرعلي بخشي از تصوير فتحعلي .35 صويرت
  ]36[شاه در نوجواني، نقاش ناشناخته بخشي از تصوير فتحعلي .36 صويرت

  
اين عالقه  أشود كه منش مي ال دوم مطرحؤس، حال كه نقش آرايشي حضور خال پررنگ شد

مسـرا بسـيار   عنـوان حر  براي داشتن مكاني به 36 تصويره در شا فتحعلياز كجاست؟ سن و سال 
ق را تـاريخ موثـق   . ه 1204سـال   شرح حال رجال ايراناما بامداد در كتاب  ،رسد مي كم به نظر

 1196به واليتعهدي معرفي كرده و تـاريخ نخسـتين زن عقـدي او را بـه      1شدن باباخان انتخاب
بوط مر، شدن براي منصب واليتعهدي و هشت سال زودتر از برگزيده! يعني در يازده سالگي، ق.ه

از  ،پسـر قادرخـان عـرب عـامري بسـطامي      ،اين ازدواج رسمي با دختر جعفرخـان . دانسته است
كـه دختـر    ،سـالگي دومـين زن عقـدي او    گيرد و سال بعـد در دوازده  مي آن زمان صورت يامرا

                                                        
 .شاه قبل از بر تخت نشستن لينام فتحع .1
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سـالگي   او از هجـده ]. 63 و 62، ص 4[ گـذارد  مي به حرم اين نوجوان پا ،خان قاجار بود فتحعلي
 كند و سالي پـنج تـا شـش و حتـي بيشـتر از ايـن تعـداد صـاحب اوالد         مي را شروعفرزندآوري 

سالگي هم زنان غيرعقدي زيادي داشته باشد،  توانسته قبل از سن يازده مي باباخان]. 4[ شود مي
، قاجـار  ةسـس سلسـل  ؤزيـرا م ، شـد  مـي  توانايي ارتباط با زنان براي او يك افتخار محسـوب زيرا 

بـود و در تمــام عمــر از آن رنـج بــرد و نداشــتن وارث   اي  نــين توانــاييفاقـد چ ، خــان آقامحمـد 
  .رفت مي شمار اش به ترين كابوس زندگي بزرگ

در قـد   ،كردن او در كـودكي بـود   عقيم ةكه نتيج، عمو ةرشد جسماني نامناسب و ظاهر زنان
 ةعقبـ بـراي ايـن رفتـار وليعهـد يـك       ،حقيقـت   در. شـد  مـي  پرست جبـران  زن ةو باالي برادرزاد

سـال   و توانسـته در سـن   مـي  باباخـان  ،نتيجـه  در. گر از نظر همگان وجـود داشـت   توجيح تاريخي
نقاشي مذكور هم تجربيات فراواني از ارتباط با زنان را از سر گذرانـده باشـد و بحـث گـرايش او     

كمـا اينكـه   . به رنگ و لعاب چهره خيلي زودتر از حكومت تهران در او نمـود پيـدا كـرده باشـد    
پـس  . در همين نقاشي نيز مشـخص اسـت  ها  آن گون كيد بر زيبايي زنانهأسيم چشم و ابرو و تتر
. او براي رسـيدن بـه زيبـايي مطلـوبش باشـد     هاي  تواند بازي مي نيزها  جايي خال در نقاشي هجاب

اگـر  . دهـد  مـي  درونـي پادشـاه را نشـان   هاي  كيدي از سوي شخص اول مملكت دغدغهأچنين ت
ـ  ةمعطوف به مقاصد ديپلماتيـك در عرصـ   صرفًاها  ارش نقاشياو در سف ةانديش بـوده   الملـل  ينب

تـرين كـنش تبليغـاتي     حضور اين خـال در مهـم  . ماند مي كيدي مبهم باقيأاست، دليل چنين ت
 ؛انـد  بـاز زده  ن از اشـاره بـه آن سـر   اغلـب محققـ  ارا به ميان خواهد آورد كه هايي  پادشاه، حرف

اش  حكومتـداري هـاي   نقاشـي  همـة آرايش چشم و ابروي او در  چيزي كه حتي در شباهت زياد
ه هماني اسـت كـه در نخسـتين ديـدار بـا      شا فتحعلي. دفعات تكرار شده است با چشمان زنان به

الش در اين ديدار ديپلماتيك پرسش از تعداد زنـان پادشـاه انگلـيس    ؤين سنخستسفير انگليس 
  ].64پانوشت ص  ،25[ !بود

بـه  ــ   افتخار داشـتن ايـن ريـش   . اش، موضوع ريش او بود ه در چهرهشا فتحعليكيد بعدي أت
براي او به قدري مهم بود كه همراه با مجلدي كه بـراي پـرنس    ـ اش همراه ساير محسنات چهره

زمان فرستاد تا از تضـاد حاصـل از ايـن دو     خان را هم د، تصاوير خود و آقامحمدشرجنت ارسال 
  ].33[ !اده را ببردتصوير به خيال خودش نهايت استف

هـايي   كرد يا از نقاشـي  مي از زنان دريافت ات را مستقيماًتأثيره اين شا فتحعليبررسي اينكه 
امـا ايـن مطلـب كـه او     . طلبـد  مـي  كشيدند، فرصت ديگري را ها مي آن كه هنرمندان دربارش از

ابش بـه توصـيف   لرد كرزن در كت. است ناپذيرشدت ميل به ظواهر جسماني افراد داشت، انكار به
زيباي اين فرد، چنـان   ةه بعد از ديدن چهرشا فتحعليپردازد كه  مي از برومل انگليسياي  نقاشي
اين ميل ]. 450ص ،23[ او را بكشندة ها، چهر قرار گرفت كه دستور داد در تمام كاخ تأثيرتحت 

چنـين  ]. 16[ شـود  مـي  ضمن داستان پسرك كفشـدوز نيـز تكـرار    تاريخ عضديزننده حتي در 
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؛ راحتي قابل پيگيري است ه در منابع مكتوب مربوط به حرمسرا بهشا فتحعليخصايص رفتاري از 
  .هنري دربار ناخواسته وارد شدند هاي از سفارشهايي  اتش در بخشتأثيركه هايي  همان

  نتيجه
ي بـر  مبتن هنري او، اوالً هاي ه در سفارششا فتحعليي الملل ينديپلماسي ب بارةن دراادعاي محقق

ساز و جهاني  تنهايي نماد برخوردهاي تاريخ است كه خود بههايي  وجود بازوبندهاي مزين به الماس
كـه بـه    ،وجـود ايـن دو عامـل   . بر فرستادن اين تابلوها به سـاير ملـل تكيـه دارد    هستند و ثانياً

د تـا  شـ ه منتهي شد، باعث شا فتحعليسياسي  ـ هنريهاي  گير در مورد انديشه همههاي  قضاوت
. هاي متمادي ناديده انگاشته شـود  ساير اطالعاتي كه از اين آثار قابل دريافت است در طول سال

ات منفـي آن بـر   تأثيركه يكي از وجوه بارز شخصيتي او بود و امروزه  ،زنبارگي اين مرد هوسران
رسـي  در بر ، زيـرا ده، از نگاه بيشتر هنرپژوهان بـه دور مانـده اسـت   شاش روشن  دوران حكومتي

 تأثير. ه، اعظم توجهات به حوادث تاريخي سرحدات ايران معطوف شده استشا فتحعليپيكرنگاري 
به قدري بود كه ناخواسته در بيشتر آثاري كه  ،يعني حرمسرا ،هشا فتحعليترين مقر حكومتي  مهم
ات فرضـي . د، بروز يافته اسـت كر مي نماد حشمت حكومت به اقصي نقاط جهان ارسال منزلة او به
هايي  از طريق بررسي موتيفاند،  بندي شده كه بر مبناي بررسي دو عامل زيور و زينت دسته ،مقاله

و هـا   از لباس ماننـد سرآسـتين  هايي  كشيده و خال در بحث زينت و بخش سرمههاي  چون چشم
 هـاي  گيري خال در نقاشي جايي مكان قرار هكمربند در بحث زيور دنبال شدند كه با توجه به جاب

هايي قيمتي است و  شكل كه آراسته به سنگ اي سالي او و همچنين موتيف دايره نوجواني و ميان
ها  آن از جلوي لباسهايي  سر و بخشهاي  لباس زنان، گل ةكاربرد زينتي داشته و در يق مشخصاً
اين نقش كثير زنان از  ةاستفاد. شاه را از زنان نشان داد پذيري فتحعليتأثير ،است شده مياستفاده 
كه ساير  حالي كار بردن آن در هد و از سوي ديگر اصرار شاه در بكربودن آن را ثابت  سو زنانه از يك

ات مستقيم شاه از خيـل عظـيم   تأثيرانگر بياند،  مردهاي دربار چنين اصراري از خود نشان نداده
تبليغي  ـ سياسي به استناد همين تابلوها كه به جهت كاركردي ،نتيجه در. زنان حرمسرايش است

ايـن   ،نهايـت  در. دشـ ه در دوران حكومتش قابل درك شا فتحعليشكل گرفتند، دلبستگي واقعي 
پاي اسناد مكتوب در جهت بازخواني تـاريخ بهـره    تحقيق ما را قادر ساخت تا از منابع هنري پابه

  .فرماليستي در هنر اكتفا نكنيمهاي  به بررسي بجوييم و صرفاً
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