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مقدمه
تاریخ  ژانرها2  در  آشناترین  از  یکی  مکان نگاری۱ 
حاضر  مقاله  است.  هنری  رسانه  یک  به عنوان  نقاشی 
بحث را از آنجا آغاز می کند که رواج برخی ژانرها در 
نقاشی یک دوره یا جغرافیای خاص اساساً امری تاریخی  
به معنای وابسته به عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی- 
است. در ادامه این نظر طرح خواهد شد که پس از رواج 
متداول ترین  از  یکی  ایران،  در  اروپایی  هنر  شیوه های 
موضوعات، بخصوص در کار کمال الملک و شاگردانش، 
نقاشی از مکان ها و مناظر بوده است. مقاله می کوشد تا 
رواج نقاشی مناظر و ابنیه  را در این زمان، ذیل گفتمان 
میان  ارتباط  ناسیونالیسم توضیح بدهد و بدین ترتیب 
رواج این ژانر و یک گفتمان سیاسی خاص را روشن تر 
عصر  پایانی  سال های  در  ناسیونالیسم  گفتمان  سازد. 
قاجار و طِی خودآگاهِی منجر به مشروطه آغاز شد و در 
این  ریشه های  یافت.  دولتی  رسمیت  پهلوی  عصر 
و  باستان شناسانه  کاوشگری  رواج  و  ورود  با  گفتمان 
تکمیل و پرورش آن در بستر نوعی »تجدد بومی« قابل 
پیگیری است.  در این زمان است که مفهوم »وطن« برای 
ایرانیان معنادار می شود. وطنی که بازنگری در تاریخ و 
تصاویر  به صورت  بناهایش  و  مناظر  جزییات  ترسیم 
نقاشانه سزاوار توجهی می شود که تا پیش از این زمان 
از آن برخوردار نبود. نقاشی در کنار تاریخ نویسی اهمیت 
در  که  است  زمینه ای  و  بستر  در چنین  و  تازه می یابد 
جای دیگر و در فضای نقاشی هنری، مکان نگاری اغلب 
در نقاشی کمال الملک و شاگردانش طی این سال ها به 
موضوعی اصلی و ضروری در آثار هنری بدل می شود.

از  ایرانیان  شناخت  که  نیست  چنین  مقاله  ادعای   
سیاسی-  گفتمان های  رواج  یا  وطن،  مفهوم  و  خود 
مستقیم،  تأثیرگذاری  یک  با  ناسیونالیستی،  اجتماعی 
شکل  را  دوران  این  هنری  آثار  مکان نگارانة  خصلت 
به  شکل بخشی  با  تا  می شود  تالش  بلکه  می دهد؛  
تببین  و  پیوسته  نه چندان  ظاهراً  از جزییات  منظومه ای 
اثرگذاری  نهایت سازوکار  ارتباط میان آن ها، در  مسیر 
هنرهای  بر  کلیّت  یک  به عنوان  ناسیونالیسم  گفتمان 
تجسمی روشن شود. این جزییات همان میانجی هایی 
برای  است.  ضروری  کلیّت  درک  برای  که  هستند 

دستیابی به این هدف، مقاله در حیطه گفتمان های کل نگِر 
نظری باقی نمی ماند و تالش می کند تا با به میان آوردن 
)نامه  تاریخ نگارانه  کتاب  دو  همچون  میانجی هایی 
خسروان و آثار عجم( حاوی برخی تصاویر تاریخ نگارانه 
در  تصاویر موجود  نیز  و  نقاشی ها،  در  مکان نگارانه  و 
آغاز  نقطه  به  توجه  همچنین  سیاحان؛  سفرنامه های 
ایران،  اقصی  نقاط  در  کاوشگری  و  باستان شناسی 
سازوکار ناسیونالیسم در ذهن ایرانیان و نیز بسط آن در 
گفتمان دولتی را روشن تر کند. روش  نظری لوکاچ در 
مجزا  عنصر  هر  به  نگاه  و  کل  و  بین جز  رابطه  درک 
به عنوان یک میانجی در شناخت کلیّت، امکان شناخت 
میسر  کلیّت  یک  را  آن ها  نتایج  و  واسطه ها  با  گفتمان  
می کند. هدِف مقاله روشن کردن جزییات این کلیّت )در 
اینجا گفتمان ناسیونالیسم( با دقت در برخی وجوهِ کمتر 

دیده شده است. 

روش شناسی
این مقاله می کوشد تا میان یک ژانر در نقاشی )امر 
هنری( با گفتمان ناسیونالیسم )امر سیاسی( پیوند ایجاد 
کند. دغدغه وابستگی میان هنر و سیاست در نیمة اول 
قرن بیستم، بیش از هرچیزی در سنت مارکسیستی به 
ظهور رسید و زیبایی شناسی جامعه شناسانه را طرح کرد. 
در سنت مارکسیستی، مسأله  هنر آشکارا »جامعه شناختی« 
شد و از تأثیر زیربنای اقتصادی بر روبنای فرهنگی و از 
گئورگ  چون  کسانی  شد.  گفته  سخن  هنر  جمله 
مبنای  بر  روبنا،  از  عنصری  به عنوان  را  هنر  پلخانف3 
آثار  می خواندند.  جامعه  مادی  و  اقتصادی  زیربنای 
مورخان و نویسندگانی چون آرنولد هاوزر4 و یان وات5  
)درباره رمان های انگلیسی متأثر از زندگی اجتماعی و 
نقد  زمره اند.  این  در  هجدهم(  قرن  در  فرهنگی 
یا  ادبیات  و  را که هنر  این تصور مرسوم  مارکسیستی 
حوزه های فرهنگی، مستقل و خودبنیاد هستند به چالش 
گرفت و آن را هم زمان از عینیت گرایی پوزیتیویسیم و 
نخبه گرایی  و  تجربه گرا  رویکردهای  ذهن گرایی 
رویکردهای رمانتیک فراتر برد. مارکسیسم، هنر را در 
شبکه ای از روابط اجتماعی قرار  داد که شامل اقتصاد و 
سیاست نیز بود. مارکسیسم در کنار رویکرد دیگری که 
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بعدهاوبهشكلیکلیساختگرایانهخواندهشد،برکلّیت،
تاریخیبودنوارتباطاجزادرونساختهایاجتماعی

تأکیدکرد.
مارکسیستکهضمن فیلسوفان مهمترین از یكی
رویكردزیباییشناسیجامعهشناختی،کوشیدازاستعاره
رود فراتر فرهنگی اقتصادی-روبنای زیربنای معمارانه
جورجلوکاچ6است.لوکاچزیربنایاقتصادیرامستقیماً
ایجادکنندهروبنایفرهنگینمیداند؛نزداومجموعهای
جامعه یک مختلف بخشهای بین پیچیده روابط از
لوکاچ بررویهمیککلّیتمیسازد. داردکه وجود
برایاشارهبهچنینوضعیتیازواژه»میانجی«)وساطت 
– Mediation( استفادهمیکند.هررکنیازیکجامعه

معین،بایدبهعنوانبخشیازکلّیتینگریستهشودکه
اینکلّیتاستکهماهیتبخشهای اجتماعیاست،
متشكلآنراشكلمیدهد.بنابراینهربخشمستقیماً
نهازبخشدیگر،بلكهازماهّیتآنکلّیتشكلمیگیرد.
را افزودوخودآن نظریهمارکسیستی به لوکاچ آنچه
وجهتمایزمارکسیسمازعلمپوزیتیویستی)یابهقول
مفهوم بر تأکید میدانست، بورژوایی( دانش لوکاچ
آگاهیطبقاتیمینویسد: و تاریخ اودر بود. »کلّیت«
برتری بورژوایی، علم از مارکسیسم قاطع تمایز »وجه
انگیزههایاقتصادیدرتبیینتاریخنیست،بلكهدیدگاه
دیدگاه مبنای بر )لوکاچ،12۷:13۷8( است.« کلّیت
لوکاچمیتوانبنیانروشمارکسیستیرانهدربرداشت
بلكه فرهنگی، اقتصادی-روبنای زیربنای تقلیلدهنده
تغییرمرکزتوجهازامرجزییبهامرکلیدانست.لوکاچ
بهطورویژهوبخصوصدرکتابتاریخوآگاهیطبقاتی
)1923م.(رویاینمفهومتمرکزکردهاست.پسازاو
بسیاریازنظریهپردازانمارکسیستبامبناقراردادن
ایدههایلوکاچبهبسطیانقدروشاودرتحلیلمسائل

زیباییشناسانهپرداختند.۷
ساخت برای لوکاچ روشهای مهمترین از یكی
چارچوبنظریمارکسیستی،درتقابلقراردادنآنبا
روشوتفكروعلمیبودکهآنرا»بورژوایی«میخواند.
روشبورژواییمدنظرلوکاچبهپوزیتیویسماشارهدارد
کهدانشراحاصلبازتابواقعیت)عین/ابژه(درذهن
به لوکاچ نقد .)195 :13۷۷ )اباذری، میداند8 آدمی

پوزیتیویسمایناستکهدادههارافارغازپیوندآنهابا
کلّیتبررسیمیکند.بنابرایندرچنینعلمیمجموعة
وسیعیازرشتههایتخصصیشكلمیگیردکههریک
درونخودوبهشیوهایخاصتحلیلوبررسیمیشوند.
لوکاچبررسیهایتخصصیرابهتمامیردنمیکند،اما
به کل شناخت برای وسیلهای عنوان به فقط را آن
رسمیتمیشناسد.ایننگاهبههرجزءدرونیککلّیت
بعدهادرآثاربسیاریازفیلسوفاناستفادهشد.هرچند
درنگرشلوکاچتابهآنجاپیشرفتکهعلوممستقلی
به تنهایی به را زیباییشناسی تاریخ، حقوق، چون
دیالكتیكی و تاریخی علم یک از و نشناخت رسمیت
مثابه به جامعه تكامل »علم نام به پیوسته و واحد

کلّیت«سخنگفت.)لوکاچ،129:13۷۷(.
تجربهگرایی بورژوایی، رویكرد به لوکاچ دیگر نقد
سادهانگارانهآناست.پوزیتیوسیمهرداده،آمارورویداد
راواقعیتیمهممیپنداردوباتكیهبرروشعلومطبیعی
آزمایش و انتزاع مشاهده، با میتواند میکتد گمان
واقعیتخامرابپروردوبههممرتبطکند.حالآنكه
گزینش خالل از تنها واقعیات میکند طرح لوکاچ
روششناختیبهدادههایمهمبدلمیشوند.اینفرایند
ناگزیرمستلزمنوعی»تفسیر«است)همان:96(.لوکاچ
تبیین موضوع هر تفسیر در را تاریخی درک ضرورت
میکتد.نزداواشكالتجربهباوریدرایناستکهاین
موضوعرانادیدهمیگیردکهدادههادرساختارعینی
خوددرعصرسرمایهداریپدیدآمدهاندوپیشازاین
ادامهنخواهند نیز ازآن بعد نداشتهاندو دورانوجود
داشت.لوکاچمینویسدبرایدرکامورواقعبایدمتوجه

مشروطیتتاریخیآنهاباشیم)همان:99(.
بحثلوکاچدشواریهایینیزبههمراهدارد.دشواری
نگاه مقابل در او که میشود آغاز آنجا از او بحث
راقرار بورژوازی،»آگاهیطبقاتی« فردگرایانهدرعلم
میدهد.اومعتقداستبایدمیانشناسنده)سوژه/ذهن(
امكان تا باشد اشتراکی )ابژه/عین( شناخت موضوع و
آنجاکه از باشد. حصولمعرفتراستینوجودداشته
فاعل است، کلّیت که جزء، یک نه شناخت موضوع
شناسایینیزبایدکلّیتباشد.اودلیلکجفهمیهایعلم
بورژواییراهمینفردگراییمیداند.بهزعملوکاچعلم
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بوژوایی از درک ساختاری وضعیت عاجز است، چون 
سوژه شناسنده او نه کلیّت که یک اقلیت است )همان: 
سوژه  که  می شود  مسأله دار  وقتی  لوکاچ  بحث   .)۱29
شناسانده به معنای یک کلیّت را با طبقه پرولتاریا یکی 
می گیرد. نزد او نماینده فاعل شناسنده در جامعه مدرن 
طبقات اجتماعی هستند. اما طبقه بورژوا به دلیل دیدگاه 
فردگرایانه فاقد این آگاهی است، چرا که منافع طبقاتی 
مورد  در  اما  است.  آگاهی  مانع چنین  او  فردگرایانه  و 
پرولتاریا، چون چنین آگاهی با منافع طبقاتی او هم خوان 
است، این طبقه تنها فاعل شناسنده ای است که می تواند 

به شناخت کلیّت برسد )همان: ۱77(.
در  لوکاچ  انتقادی  و  کل نگر  روش  از  مقاله   این 
بررسی موضوع مورد نظر خود به عنوان یک روش با 
استفاده از مفاهیم کلیّت و میانجی و رابطه دیالکتیکی 
میان اجزا بهره می برد و برخالف لوکاچ قصد تعمیم آن 
به تمام مسائل جامعه انسانی و تحلیل طبقاتی را ندارد.

قرار  معنای  به  لوکاچ  دیالکتیکی  روش  از  استفاده 
دادن هرچیز درون کلیت و دیدن نسبت جزء با کل و به 
مقاله حاضر  امور است.  باواسطة  بر وجه  تأکید  معنای 
موضوع  مشخصی  زمانی  بازه  در  را  مکان نگار  نقاشی 

بررسی قرار می دهد. آن را ذیل یک گفتمان بسیار کلی 
به نام ناسیونالیسم می بیند. و برای اتصال مفهوم سیاسی 
گفتمان  یک  تجسمی  هنر  در  ژانر  این  به  ناسیونالیسم 
کوچکتر را به عنوان میانجی نخست قرار می دهد: گفتمان 
تاریخ گرایی کاوشگرایانه. هر میانجی  که کلیّتی انضمامی 
سایر  با  که  است  جزیی  کلیّتی  خود  می کند،  ایجاد 
میانجی های آن کلیّت ارتباط درونی تنگاتنگی دارد، از 
تاریخ گرا  گفتمان  جزییات  شدن  روشن  برای  رو  این 
آن  زمینه ساز  بومی  تجدد  و  باستان شناسی  دانش  روی 
تأکید می شود. مقاله استدالل می کند که چطور عوامل به 
سفرنامه های  و  باستان شناسی  دانش  مثل  مجزا  ظاهر 
توسط  تألیفی  به  کتاب  دو  و  ایران  درباره  خارجیان 
دیگری  و  خسروان  نامه  تاریخ:  دربارة  )یکی  ایرانیان 
دربارة جغرافیا و آثار باستانی ایران:  آثار العجم( می توانند 
به عنوان »میانجی« هایی فرض شوند که وساطت های بین 
هنر و سیاست را شکل می دهند. دلیل انتخاب کتاب ها 
در این مقاله، برخورداری آنان از هر دو سنت فکری و 
ژانر  یک  در  مشابه  با خصوصیاتی  که  است  تصویری 

نقاشی متجّلی می شود.

نمودار1.رویكردروششناسیمقالهدرنمایشماتیک
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1. مکار ن«اری به عنوار یو شانر  ر نقاشی ایرار
نقاشیازمناظریكیازمرسومترینژانر)گونه(هادر
بیجان طبیعت و پرتره( )یا پیكره است. هنر تاریخ
ژانرهایمرسومدیگراند.درتاریخنقاشیایرانتاپیش
ازدورانجدید،کمترازنقاشیپیكرهوطبیعتبیجان
بهعنوان بناها و مناظر ترتیب همین به داریم. سراغ
موضوعنقاشی،بدونحضورانسان،حیوانیایکروایت،
سنت در که شكارگاه موضوع است. شده دیده کمتر
موضوعاتی معدود از یكی میشود، دیده ایران نقاشی
اما دارد، شباهت منظره نقاشی با حدی تا که است
شكارگاهمانندسایرموضوعاتسنتنقاشیایرانیتنها
با میکند. بیان را منظره و ازطبیعت مثالی خصلتی
تغییرویژگیهاینقاشیایرانیدردورانپایانیصفوی،
اشكالیازپیكرهنگاریومنظرهنگاریمبتنیبرواقعیت
دوران از اما میشود. ایران نقاشی وارد تکرقعهها در
قاجاررفتهرفتهباپیكرهنگاری،منظرهنگاریوطبیعت
و کمالالملک مواجهیم. اثر موضوع عنوان به بیجان
پرتره، از دیگری موضوع هر از بیش او پیرو نقاشان
طبیعتبیجانومكانهاومناظرنقاشیکردهاند؛چنان

کهاحتمالیافتننقاشیباموضوعیبهغیرازاینسه
از پیش البته است. اندک بسیار آنان کارهای در
کمالالملکنیزنمونههاییازگرایشبهثبتمكانهادر
کارکسانیچونمحمودخانملکالشعرادیدهمیشود.
نقاشان این از آمده بهدست آثارمحدود علیرغم
میتواندریافتکهنقاشیازمكانهایكیازپربسامدترین
و قاجار دوره پایانی سالهای نقاشان کار در موضوع
سالهاینخستپهلویاولاست.9نقاشیازبناهااگرچه
یا بنا یک حضور اما نمیشود، دیده مناظر اندازه به
ساختماندربسیاریازمناظرجلبتوجهمیکند.بعد
ازکمالالملکوشاگردانش،بهطورمثالدرکارنسل
اولهنرمنداننوگرا،همچنانمنظرهنگاریوابنیهنگاری
از هرچند بود.10 نقاشان همیشگی موضوعات از یكی
بسامدآنکاستهشدواقتضائاتمضمونیدیگرییافت.
نقاشان این کار در مكاننگاری نقاشی به گرایش
نقاشی فرهنگ در مرسوم ژانرهای از تبعیت اغلب
است ممكن مواردی در یاد میشود. دانسته اروپایی
حاصلعالقهناصرالدینشاهقاجاربهحضوردرطبیعت
اینسفرها در داشتنشخصکمالالملک بههمراه و

1.ابوترابغفاری،تكیهدولت،چاپسنگیازرویعكس

3.محمودخانملکالشعرا،منظرهشمالیتهرانازروییكیازبامهایکاخ
گلستان،آبرنگ،1244شمسی.محلنگهداری:موزهسعدآباد

برگرفتهازکتابشاهكارهاینقاشیایران.

2.علیملکالشعرا،منظرهامامزادهقاسمشمیران،آبرنگ،
1262شمسی،محلنگهداری؟برگرفتهازکتابشاهكارهای

نقاشیایران

تصاویر1-12.نمونههاییازنقاشیمكاننگاردراواخرقاجارواوایلپهلوی
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4.کمالالملک،اردویبلدهآمل،رنگروغنرویکرباس،33*45
سانتیمتر،1286شمسی،محلنگهداری:نگارخانهکاخسعدآباد.

5.کمالالملک،میدانباغشاه،رنگروغنرویکرباس،106*126۷،13۷
شمسی،محلنگهداری:موزهکاخگلستان.

۷.حسنعلیوزیری،گلعسلکگالبدره،رنگروغنرویبوم،113*84
سانتیمتر،محلنگهداریمجموعهخصوصیبرگرفتهازکتابیادنامه

حسنعلیخانوزیری.

6.کمالالملک،خیاباندوشانتپه،رنگروغنرویکرباس،13۷*106،
1288شمسی،محلنگهداری:موزهکاخگلستان.

9.آقاباال،بنایشمسالعماره،آبرنگرویمقوا،41*1245،55شمسی،

tehranauction.com برگرفتهازسایت

8.حسنعلیوزیری،نماییازدروازهگمرکتهران)نیمهتمام(،رنگروغن
رویبوم،86*135سانتیمتر،محلنگهداری:مجموعهخصوصیبرگرفتهاز

کتابیادنامهحسنعلیخانوزیری.
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و منظره موضوع با نقاشیهایی تعداد افزایش دلیل
مكاننگاریدانستهشودکهدرکارشاگردانکمالالملک
اگرچهممكناست تبیینها این تكرارشدهاست. نیز
مقاله این اما باشند، صحیحی برداشتهای کمابیش
رواج اهمیت موارد، این به آگاهی تاضمن دارد قصد
برجسته متفاوتتر زمینهای در را مكاننگاری موضوع
دیگر رد معنای به متفاوت، زمینه این به توجه کند.
احتماالتوامكانهانیست.ممكناستچنینادعاشود
کهنقاشیازمكانهایکژانرتثبیتشدهومعمولدر
تاریخهنراستوهرنقاشیدردورهایازمسیرحرفهای
تعدد و میکند مشق کم دست را موضوع این خود
و است هنر تاریخ در طبیعی روالی منظره نقاشی
پرداختبهآننیازمنددالیلخاصیبیرونازحوزههنر

نیست.درادامهاستداللخواهدشدکهچرارواجیک
خاص سیاسی-اجتماعی دالیل میتواند بخصوص ژانر

خودراداشتهباشد.
به  سر  ارتیاط  و  نقاشی  شانر  ر  یو  رواج   .1  .1

رمینه های تاریخی- اجتماعی 
را هنری آثار در »ژانر« نظریهپردازان از بسیاری
موضوعتحقیقاتونظریهپردازیهایخودقراردادهاند.
رمانتاریخیموضوعکارلوکاچ،درامباروکموضوعکار
والتربنیامینوتراژدیکالسیکفرانسویموضوعکار
لوسینگلدمنبود.رواجژانردرهنروادبیاتدوسویه
دارد:ژانرهمازقوانیندرونییکرسانهپیرویمیکند
است  خاص زمآنهای تاریخِی محصوِل همهنگام، و

 .)Moretti, 1997: 9(

10.محمودجوادیپور،کارخانهسیمان،رنگروغنرویمقوا،1323
شمسی،68*4۷سانتیمتر،برگرفتهازکتابدرمیانرازمشتاقان،مروری

برزندگیوآثاراستادمحمودجوادیپور.

11.علیرخساز،آرامگاهسعدی،رنگروغنرویبوم،1318شمسی،
tehranauction.com40*۷0سانتیمتر،برگرفتهازسایت

12.حاجمصورالملكیاصفهانی،
مدرسهمادرشاهیامدرسهچهارباغ،
آبرنگرویکاغذ،اوایلسدهبیستم،
22*36سانتیمتر،برگرفتهازسایت

flickr.com
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اگرچه ممکن است برخی توجه به موضوع منظره 
در هنر را به لّذت طبیعی انسان از بازنمایِی طبیعت و امر 
مطبوع تقلیل دهند۱۱؛ اما نگاهی به رویکردهای مختلف 
در تاریخ نقاشی منظره در هنر غرب عوامل دیگری را 
جغرافی دان  کازگروو،  دنیس  می کند.  برجسته  آن  در 
عوامل  از  متأثر  دیدن«  »شیوه  نوعی  را  منظره نگاری 
مفهوم  تحول  او  زعم  به  می داند.  فرهنگی  و  تاریخی 
منظره در هنر به شکل گیری نظام سرمایه داری اولیه و 
الغای نظام های فئودالی تملک زمین مرتبط است. کسانی 
که در زمین کار می کردند و حیات و معاششان از طریق 
برقرار  »خودی «  جنس  از  ارتباطی  زمین  با  بود،  زمین 
نداشت.  منظره  حکم  زمین  افراد  این  برای  می کردند. 
لذت بردن از منظره به عنوان یک تصویر حاصل مناسبات 
ارتباط  و  مجزا  ابژه  به عنوان یک  زمین  از  فاصله گیری 
»غیرخودی« با زمین است. او نقاشی از مناظر را تابعی 
از تغییرات اقتصادـ  سیاسی زمین می داند و معتقد است 
وقتی زمین ارزش سرمایه ای یافت، منظره بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفت و خود به نوعی سرمایه یا ارزش 
زیبایی شناختی بدل شد )Cosgrove, 1998: 19(. جستجو 
که  سرزمین هایی  و  دوره ها  به  توجه  و  هنر  تاریخ  در 
نقاشی از مناظر و مکان ها در آن ها به هنر دوران بدل 
شده نیز شواهد مشابهی را آشکار می کند. برای نمونه 
ذیِل  هم  هفدهم،  قرن  هلند  در  منظره نگاری  رواج 
وضعیتی سیاسی، ستایش از جمهوری نوپای هلند تفسیر 
شده؛ و هم ذیِل وضعیتی اقتصادی، به جمعیت باالی 
است.  شده  دانسته  مرتبط  کشور  این  در  شهرنشینان 
کریستوفر الی مکان نگاری های هلندی و فالندری را به 
ندرت نمادین می داند، و این ایده را طرح می کند مناظر 
در اجتماعاتی سرشار از ایمان به خدا و توجه به طبیعت، 
در دوره مشاهده و کاوش، به غرور ملی، منطقه ای یا 
ارجاع  فراغت  اوقات  و  تجارت  و  کشاورزی  محلی، 
دارند. ویژگی هایی مثل آسیاب های بادی، مزارع، بنادر، 
تاریخ  تصاویر  این  مجموعه  این ها.  مانند  و  ها  آبراهه 
زنده و مکان نگاری از جمهوری نوپای هلند بودند که 
امکان بازنمایی آنان هم در نقشه و هم در تاریخ نقاشی 
وجود داشت )Ely, 2009: 134(. به زعم ملکوم اندروز 
در  شده  بازنمایی  روستایی  فریبنده  چشم اندازهای 

تصاویر مناظر هلندی، خانواده های مرفه شهرنشین را به 
خرید ملک در نواحی روستایی ترغیب می کرد )اندروز، 

 .)۱۱5:۱388
کریستوفر الی تصویرسازِی مناظر روسی را متأثر از 
و  ادبیات  که  می دهد  می داند و شرح  اروپایی  فرهنگ 
زیبایی شناسی  استانداردهای  اروپایی  هنری  فیگورهای 
روسی را طی یک »انتقال زیبایی شناسانه« برمی سازند.  
او شرح می دهد که از قرن هجدهم تصور ملت روسیه 
از سرزمین خود تغییر می کند. مناظر روسی که تا پیش 
از این با صفاتی همچون »ناچیز« و »کم ارزش« توصیف 
طی  و  بیستم  قرن  آغاز  و  نوزده  قرن  طی  در  می شد 
بازتاب در هنر و ادبیات، به معیاری برای بروز احساسات 
ناسیونالیستی بدل شدند. در روسیه، نقاشی از مکان ها 
بازتابی از تاثیر رمانتیک و فرهنگی ناسیونالیسم بود که 
در پروژه های هنری بروز می یافت و بدین ترتیب ایده 
میان  عظیم  شکاف  و  می داد  پرورش  را  ملی  وحدت 
 Ely, 2009:( نخبگان زمین دار و دهقانان را ترمیم می کرد

.)134

از مکان ها در  نقاشی  به  نگاه  تغییر  نمونه ها و  این 
دوره های مختلف نشان می دهد که حتی اگر مناظر تنها 
یک ژانر در تاریخ هنر باشد، پدیداری آن در هر زمان و 
خودبخودی  و  تصادفی  خصلتی  جغرافیایی  محدوده 
کجا  به  که  می کند  خاطرنشان  مکان،  از  نقاشی  ندارد. 
تعلق داریم و ما را به کنجکاوی و تامل دربارة سرزمین 
و هویت خود وامی دارد؛ و همه این موارد را نمی توان 
به مسأله لّذت از طبیعت محدود ساخت. جان برجر در 
برای  ماوایی  آنکه  از  پیش  »منظره  می نویسد:  این باره 
ساکنانش باشد، پرده ای است که در پس آن کوشش ها، 
دستاوردها و حوادث زندگی جریان می یابد. برای آن ها 
که همراه با ساکنان در پس پرده قرار دارند، نمادهای 
بارز زمین ]نظیر آبشارها و صخره های بلند و زیبا[ دیگر 
زندگی  از  جزئی  به  و  شخصی اند  که  جغرافیایی  نه 
می توان   .)Berger, 1976: 13-15( دارند.«  تعلق  ساکنان 
تنها  نه  مکان ها  که  داد  بسط  این گونه  را  برجر  ایده 
جمعی«  »زندگی  از  بازتابی  که  شخصی  و  جغرافیایی 
مردم آن طبیعت است. آن گاه که در یک سنّت یا مکتب 
هنری، مکان نگاری موضوع بیشترین آثار هنری می شود، 
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احتماالًبسترهایدیگریدرسایرحوزههابرایاینبروز
وظهورفراهمبودهاست.بسترمدنظراینمقالهگفتمان

ناسیونالیسماست.
نقاشی پدیداری زمینههای به بردن پی برای
مكاننگارایراندراواخرقاجارواوایلپهلوی،رویچند
میانجیمجزاامامؤثرتأکیدخواهدشد.نخستگفتمان
به باستانشناسانه کاوشگری بر مبتنی تاریخنگاری
عنوانیكیازبسترهایمؤثردرتغییرنگاهایرانیانبه
این رواج زمینههای ادامه در و خودطرحخواهدشد
گفتماندربسترپدیدارِیشكلیازتجددبومیبررسی
خواهدشد.سپسبهادبیاتسفروسفرنامهنویسیدر
و پیوند و شد خواهد توجه ایران از شناخت راستای
توازیاینادبیاتبانقاشیمنظرهوابنیهمدنظرقرار
خواهدگرفت.ودرپایاندوکتابباموضوعتاریخنگاری
وابنیهنگاریمبتنیبرگفتمانکاوشگریباستانشناسانه
کهحاویتصاویرومضامینملهمازادبیاتسفرنامهنویسی
هستندبهعنوانحلقهاتصالبینشناختنظریازایران
وترسیمتصاویروطنطرحخواهندشد.بدینترتیب
مشخصخواهدشدکهنقاشیازمناظروبناهادراین
به میتواند میانجی با و غیرمستقیم روشی به دوران
گفتمانکلیناسیونالیسمپیوندبخورد.اینپیوندهارا
باستانشناسیکاوشگرانه،ادبیاتسفرنامهایوتصاویر

کتابهایتازهتألیفتاریخی،ممكنمیسازند.

2. میانجی ها
کاوش  بـر  میتنـی  تاریخ نـ«اری  ل تمـار  رواج   .2  .1  

باتتار شناتانه  ر ایرار
درسال1840م.)1219ش.و1256ق.(برخیاز
اتباعدودولتروسیهوانگلیسکارباستانشناسیدر
ایرانراآغازکردند.دراینسالهاتی.ای.دبوده12روس
وآستیناچ.الیرد13انگلیسیمیالدیبهخوزستانسفر
کردند. ثبت را باستانشناسی سایتهای از تعدادی و
پیشترازآنوطیسالهای1836تا1841م.هنری
سی.رالینسون14کتیبهسهزبانهبیستونراکپیکردهو
بارمزگشاییآنگامبلندیدرخوانشمتونباستانی
برداشتهبود.رالینسونبعدترباانتشاراینمتوننخستین
تاریخایرانباستانازعصرمادهاتاساسانیانرادرکتابی

باعنوان»هفتپادشاهیبزرگدنیایشرقباستان«15
.)Abdi, 2001: 53( 16مكتوبکرد

شایدبتوانمهمترینعاملتوسعهباستانشناسیرا
فرانسویاندر قاجارشروعکارکاوش پایانی دردوران
شوشدانست.پسازکاوشهایاولیهوکشفاهمیت
باستانیشوشتوسطویلیامک.لووتوس1۷انگلیسیدر
سالهای1850تا1852،بریتانیاییهاشوشراترک
کردندتابهکاوشدربینالنهرینبپردازند.دراینزمان
فرانسویهاازخروجبریتانیااستفادهکردندودرسال
برای ایران دولت به دیوالفوا18 ژان و مارسل 1882
در ناصرالدینشاه دادند. درشوشدرخواست تحقیق
تا ترتیب بدین و کرد. موافقت پیشنهاد این با نهایت
سالهاانحصارحفاریدرمناطقباستانیایراندردست

.)Ibid:54( فرانسویانباقیماند
کهن، آثار به دست این از توجهاتی تأثیر تحت
کاخ در دولتی و سلطنتی موزه یک شاه ناصرالدین
گلستانتأسیسکرد.اوبعدهاپسازمسافرتبهاروپا
موزههای دیدن و 1252ش/18۷3م( ( 1290ق در
کشورهایغربیتصمیمگرفتموزهایشبیهبهموزههای
اروپاییدرارگسلطنتیایجادکند.19بهنظرمیرسددر
ایندورانآنچهبیشازهرچیزازطرفشاهشایستگِی
جایگرفتندرموزهداشت،بخشعمدهایازجواهراتی
بودکهازکاوشهایباستانیبهدستمیآمد.دراین
از بهندرت باستانی کاوشهای به ایرانیان عالقه زمان
گنجیابییالذتکشفاشیاعتیقهفراترمیرفتودرک
چندانیازارزشفرهنگیوتاریخیآثارباستانشناسانه
پدیدنیامدهبود.اماایندرکرفتهرفتهدرطیزمانتا
حدیدرنزدشاهایرانوتعدادیازنخبگانشكلگرفت
وتكاملپیداکردکهیكیازنمودهایآنساختاتاق

موزهمجزادرکاخگلستانبود.
ایرانیان باستانشناسی، کاوشهای پیشروی با
عتیقه یا مادی ثروت بهعنوان آن به آنچه دریافتند
مینگریستند؛ارزشیفرهنگیوفرامادیدارد.بناهاو
اشیایکهن،بازماندگانتاریخبسیارکهنیهستندکه
دراینمحدودهجغرافیاییوجودداشتهاستورفتهرفته
دریافتندکه»باستانشناسی«دانشیاستکهآنانرا
بشناسند.  دقیقتر را گذشتهخود خواهدساخت قادر
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گذشته ای که می توانست مایه مباهات باشد و آنان را از 
ناکامی های زمان حال فراتر برد. کاوش های باستان شناسی 
کمک کرد تا ایرانیان بتوانند در تاریخ و مکتوبات مرجع 
خود بازنگری کنند، اما این بازنگری تنها توسط غربیان 
بود،  نداده  رخ  آنان  باستان شناسانه  کاوش های  طی  و 
بلکه زمینه های دیگری از آن در میان ایرانیان و با انتشار 
فراهم  بومی  نوعی تجدد  ذیِل  و  در هند  فارسی  کتب 
این تجدد  ادامه به شکل گیری زمینه های  شده بود. در 
این  حاصل  که  »وطن«  مثل  مفاهیمی  پیداش  و  بومی 
بازنگری و چرخش عمده در اندیشه ایرانی بود پرداخته 

خواهد شد. 

2. 2. تجدد بومی، بسـترهای فرهنگـی گفتمان تاریخ نگاری 
کاوشگرانه در ایران و هند

از  به عنوان یک دانش علمی  باستانشناسی  اگرچه 
اما درک اهمیت این دانش و  ایران وارد شد،  اروپا به 
به کمک  ایران،  در  ملیّت  و  مسأله هویت  با  آن  پیوند 
در  و  شرق  در  که  داد  رخ  دیگری  فرهنگی  بسترهای 
پیوند میان ایرانیان و هندیان و تحت نفوذ و گسترش 
زبان و ادبیات فارسی فراهم شده بود. این بستر کمک 
کرد تا گفتمان باستان شناسانه مبتنی بر کاوشگری بتواند 
با زمینه های فرهنگی هویتی ایرانیان ارتباط پیدا کند و 
مسأله شناخت وطن و ثبت تصاویر آن را برای پیشبرد 
پیشینه  در  اشتراک  کند.  طرح  جدی تر  خود  شناخت 
از بسترهای  ایرانیان و هندیان، یکی  فرهنگی و قومی 
موجود در شکل گیری هویت ایرانیان بود. وجوه مشترک 
مهاجرت  تاریخی،  حوادث  سیاسی،  روابط  فرهنگی، 
دلبستگی  هند،  به  ایرانی  عارفان  و  شاعران  هنرمندان؛ 
حمایتگرانه  نقش  و  فارسی  زبان  به  هندی  حکمرانان 
آن ها در قبال هنرمندان فارسی زبان بخشی از این تاریخ 
فرهنگی  روابط  بستر  این  است.  مشترک  فرهنگی 
تاریخمند، در قرون ۱8 و ۱9 م. )۱2 و ۱3 ق.( و به 
شکلی متناقض در ذیل حاکمیت استعماری بریتانیا اوج 
جدید  تاریخ  جایگزینی  به  و  یافت؛  بیشتری  رواج  و 

ایرانی به جای تاریخ اسالمی کمک بسیاری کرد. 
بریتانیایی ها به دلیل نوع نگاه حاکم و در تضاد بین 
هند،  قاره  در شبه  نگاه خاورگرایان و شرق گرایان  دو 

شرایطی فراهم نمودند تا بسیاری از کتاب های فارسی 
با  بار چاپ و منتشر شود.20 این روند بعدها  نخستین 
برخی مجادالت سیاسی و غلبه گرایش غرب گرایان به 
آموزش همگانی غربی تغییر کرد، اما در بازه ای از زمان 
از  فارسی  کتاب های  نخستین  از  بسیاری  تا  سبب شد 
جمله نخستین فرهنگ نویسی ها  به زبان فارسی در هند 
آغاز شده و بعدها در ایران ادامه یابد2۱ )خراسانی،۱394 
جایگاه  در  همیشه  هند  در  فارسی  زبان   .)۱02-97:
دومین زبان مهم و در دودمان گورکانی زبان رسمی این 
کشور بود. همین طور هند نخستین کشور در شرق دنیا 
رو  این  از  می شد.  بهره مند  چاپ  ماشین  از  که  بود 
گسترده  چاپ  به  هند  در  فارسی  کتاب های  نخستین 

رسیدند.
کنار  در  هند،  و  ایران  فرهنگی  و  تاریخ  پیوستگی 
اراده سیاسی و اقتصادی کمپانی هند شرقی و امکانات 
تکنولوژیک آن سبب شد تا حجم زیادی از کتاب های 
فارسی از این کشور وارد ایران شده و بخشی از گفتمان 
تاریخ گرای جدیدی شود که بسیاری از مفاهیم جدید 
آن در ذیل کاوشگری های باستان شناسانه در حال ساخته 
شدن بود. انتشار گسترده متونی در ستایش ایران همچون 
دساتیر22، دبستان مذاهب و شارستان چهارچمن در نیمه 
نخست سده ۱3 ق/۱9 م این تغییر مبنایی را سبب شد.23  
روابط  و  عوامل  شده،  منتشر  تازه  کتاب های  این  در 
نویینی در متون فارسی پدیدار شد. تا پیش از این »کشور 
ایران« و »ایران زمین« در متون به عنوان مرکز زمین و 
یکی از اقالیم هفتگانه معرفی می شد. اما در بازنگری های 
این زمان به مرزهای امروزی محدود شد و مفهوم کشور 
ایران رفته رفته جایگزین گستره فرمانروایی پادشاهان 
بود.  درآمیخته  افسانه ها  و  اسطوره ها  با  که  شد 
تاریخ نگاری جای وقایع نگاری را گرفت و »ایران« در 
این تاریخ های جدید اهمیتی مبرم و تازه یافت. در متون 
احوال  با  پادشاهان  تاریخ  اندک  اندک  جدید  تاریخی 
ایران درآمیخت. تاریخ قدیم اغلب با آفرینش آدم آغاز 
اما  می گرفت؛  انجام  )ص(  محمد  رسالت  با  و 
این  طی  بودند.  »ایران مدار«  جدید  تاریخ نویسی های 
تحول زمانه های دساتیر، دبستان و شارستان و شاهنامه 
و  شد.  قرآن  و  مقدس  کتاب  زمانبندی های  جایگزین 
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بهجایداستانآدمونوحوموسیوعیسی،زمانههای
مبنای و توجه مورد طهمورث و هوشنگ و کیومرث
در دساتیر روایات همچنین شد. داده قرار تاریخ
نوشتههایآذرکیوانیانشرحوبسطدادهشد.فرهنگ
برهانقاطعنیزکهواژگاندساتیریرادربرگرفتهبود،
دراشاعهاینتاریخنگرینوایرانمحورتأثیریگزاف
کتابها این .)3۷-15: طرقی،1395 )توکلی داشت
کمککردندتامعانیکهنیکهدربارۀ»ایران«،»ملت«،
»کشور«،»علم«و»سیاست«وجودداشتکناررودو
که تازهای معانی شود. آنها جایگزین تازهای معانی

نشاندهندهنگرشهایسیاسینوینیبود.
درسدۀسیزدهمق.کوششبرایشناختمبدأدر
میانایرانیانبسیاریرواجیافت.ازجملهاینکوششها
فرازستان میرزا، جاللالدین خسروان نامه به میتوان
میرزااسمعیلتویسرکانی،آینهسكندریونامهباستان
سالطین تاریخ و ایران تاریخ کرمانی، آقاخان میرزا
فروغی، ذکاءالملک خان حسین میرزا ساسانی
خان محمدحسن اشكان بنی تاریخ فی دررالتیجان
محمودمفتاحالملک التواریخ خالصه و اعتمادالسلطنه،
نامبرد)همان:23(.بسیاریازاینمتونکهازنوشتههای
دساتیرینشأتگرفتهبودند،تالشداشتندتاتاریخی
ایرانمداربنویسندکهمبداوسرآغازایرانوسیرتغییر

آنرانشاندهد.
بدینترتیبرفتهرفتهدرایرانآستانهعصرمشروطه
ذیلمیلبهکاوشگریغربیانبرایشناختشرقونیز

کتابهای رواج توسط شده بازآفریده فرهنگی بستر
که شد فراهم فضایی شرق، در شده منتشر فارسی
عنوان به ایران مرزهای در کاوشگری و شناختخود
»وطن«بهیكیازمهمتریناصولآنبدلشود.پساز
از ایرانی نخبگان بسیاری برای باستانشناسی این
موضوع یک به عتیقهجات و گنج با مرتبط موضوعی
سرمایهای نه دیگر کاوششده اشیا شد. بدل هویتی
اقتصادیکهسرمایهایفرهنگیوملّیوازاینحیث
ایران بودند.گوشهگوشهخاک اهمّیتسیاسی دارای
از بخشهایی که ناشناخته اقلیمهایی تنها نه دیگر
وطنیبودندکهاحتیاجبه»کاوش«،»شناخت«و»از

آِنخودسازی«داشت.
ازاینزمانبهبعد،»تصویرایران«بهعنوانوطن
موجود سنتهای مییابد. فزاینده و تازه اهمیتی
نگارگریقابلیتبازنماییتصویریایرانرانداشتند.از
برای تازه تصویری سنت یک خلق ضرورت رو این
بازنماییتصاویروطنحسشد.یكیازمنابعیکهبرای
سفرنامههای شد رجوع آنها به ایران، تصویری بیان
سیاحانیبودکهبهایرانآمدهو»تصویر«اینکشوررا
ثبتنمودهبودند.سفرنامههاهمبهکارشناختایرانکه
گفتمانمسلطزمانهبودمیآمدندوهمسنتیتصویری
و تاریخ کتابهای به بعدها که میآوردند خود با را
ایرانشناسیونیزهنرنقاشیواردمیشد.سفرنامههای
خارجیاناحتماالًنخستینتصاویرازایرانهستندکهبا
ایران، شناخت قصد به نقشهکشی، و نقاشی کمک

تصویر13.امامزادهایدرتهران،طرحیکهناصرالدینمیرزاازرویطرحکلمباریکشیدهاست.برگرفتهازکتابتصاویریازایران.
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و  شهرها  بناها،  از  انضمامی  و  مشخص  تصویری 
اقلیم های مختلف پدید آوردند.

3. 2. سـفرنامه ها و تصاویـر ایـران، زمینه سـازی برای خلق 
یک سنت تصویری

از  طی 800 سال گذشته تعداد زیادی سیاح، غالباً 
ایران  به  مذهبی  مبلغان  و  مأموران سیاسی  تّجار،  میان 
سفر کردند، بسیاری از این افراد در حین سفر یا پس از 
بازگشت، متن هایی دربارة سفر خود به ایران نوشته اند. 
قدمت تاریخ شناخته شده سفرنامه های خارجیان درباره 
ایران به دوره ایلخانان می رسد. برخی از این سفرنامه ها 
در زمان خود به زبان های مختلف چاپ شدند. اما به 
شده  نوشته  سفرنامه های  تعداد  بیشترین  می رسد  نظر 
که  باشد  قاجار  حاکمان  دوره  به  مربوط  ایران  درباره 
مراوده میان ایرانیان و اروپاییان بیش از هر زمان دیگری 
این سفرنامه ها دقیق مشخص نیست. برای  بود. تعداد 
ایران 29۶  ایران و قضیه  لُرد کورزون در کتاب  نمونه 
سیاح را که تا سال ۱895 به ایران سفرکرده  و سفرنامه 
بسیار  تعداد  محققین  برخی  کرد.  فهرست  نوشته اند 
بیشتری را فهرست کرده اند )محسنیان راد، 72-۱37۱: 

.)3۱2
متونی که روی تعداد سفرنامه های ترجمه شده به 
فارسی تحقیق کرده اند نشان می دهند که دست کم  ۱37 
سفرنامه  از آثار سیاحان خارجی به زبان فارسی ترجمه 
این  از  تعداد  چه  دقیقاً  این که  )همان جا(.  است  شده 
کتاب ها در سال های آخر قاجاریه و سال های نخست 
انتشار  از تاریخ  اما  پهلوی ترجمه شده روشن نیست، 
این کتاب ها چنین به نظر می رسد که دست کم چیزی 
حدود 40 تا 50 عنوان سفرنامه در همین محدوده زمانی 
به فارسی ترجمه و به شیوه خطی یا چاپی در دسترس 
عموم قرار گرفته اند. به نظر می رسد سفرنامه های شاردن، 
کورزون، کروسینسکی و رابینو بیش از بقیه منتشر شده 

باشند. 
شماری از این مسافراِن نقاش در نقش معلم به تعلیم 
نقاشی در ایران پرداختند. به عنوان نمونه رابرت کرپورتر 
سلطنت  سالهای  در  که  انگلیسی  دیپلمات  و  سیاح 
محمد  به  مّدتی  داشت،  اقامت  ایران  در  شاه  فتحعلی 

)تورنتن،  می آموخت  نقاشی  و  طراحی  ولیعهد  میرزا 
این  آثار  روی  از  نقاشی  تمرین  همچنین   .)24  :۱374
فرصت الدوله  مثاًل  داشت،  رواج  نیز  نقاش  سیاحان 
شیرازی در خاطرات خود نقل می کند که برای تمرین 
نقاشی و در جوانی تصاویر فرنگی و باسمه های انگلیسی 
)فرصت  است  می کرده  خود  نقاشی  مشق  الگوی  را 
شیرازی، ۱3۶2: ۱9(. در نمونه  جالب توجه دیگر، گفته 
بسیار  نقاشی  به طراحی و  ناصرالدین شاه که  می شود 
عالقه مند بود، از روی آثار کلنل کلمباری سیاح ایتالیایی 
طراحی می کرده است )تورنتن، ۱374: 24( تصویر ۱3. 
این  با  ایرانیان  مراودت  و  آشنایی  ترتیب  بدین 
سیاحان، دسترسی نخبگان ایرانی به تصاویر ترسیم شده 
توسط سیاحان و بعدها ترجمه این کتاب ها در تصویری 
که ایرانیان از موطن خود ترسیم کرده اند، مؤثر افتاد. اما 
تأثیرگذاری نقاشی ها و متون سیاحان دربارة ایران تنها به 
خاطرات و اشارات مؤلفین عصر قاجار و بر خورداری 
مستقیم افرادی از خاندان سلطنتی از آموزش سیاحان یا 
نخبگان از تصاویر به عنوان الگوی تمرین نقاشی محدود 
نشد. چرا که از شیوه  تألیف و مواجهه مؤلفین ایرانی با 
نشانه های  می توان  کتاب ها،  برخی  در  ایران  موضوع 
اثرپذیری آنان از تصاویر غربیان از این کشور را دریافت. 
سفرنامه ها برای تدقیق جزییات خود از تصویر برای 
از سیاحان خود  مستندسازی استفاده می کردند. برخی 
سیاح  تاورنیه  باتیست  ژان  )همچون  بودند  نقاش 
ف.  کلنل  روس،  سیاح  سلتیکوف  الکسی  فرانسوی، 
کلمباری سیاح ایتالیایی، اوژن فالندن، انگلبرت کمپفر 
سیاح آلمانی، رابرت کرپورتر سیاح انگلیسی و ...( یا با 
همسفرانی نقاش سفر می کردند )همچون بروگش سیاح 
آلمانی( تا بتوانند جزییات سرزمینی را ثبت کنند که به 
هدف سیاحت کاوشگرانه به آن وارد شده بودند. بخش 
عمدة این تصاویر به منظرة شهرها و روستاهای ایران و 
نیز بناها ـ بخصوص بناهای تاریخی ـ اختصاص دارد. 
ویژگی های  مهم ترین  و  طراحی شده اند  غالباً  آثارِ  این 
آن ها توجه دقیق به مکان ها و بناها، استفاده از نقشه و 
ساخت  در  دقت  نما،  کناره  متمایز  خطوط  و  هاشور 
در  اغراق  از  پرهیز  و  واقعیت  به  وفاداری  جزییات، 
اندازه ها یا مناظر است. مشابه این ویژگی هایی بعدها در 
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کارایرانیانیدیدهمیشودکهموطنخودرابهتصویر
میکشند.آنچهبیشازهرچیزدرتصاویرسفرنامهها
دیدهمیشودپیوستگیتصاویرآنهابامسألهسرزمین
برای تالش و ناآشنا و بیگانه مكانی بهعنوان ایران
شناختآندرجزییاتاست.اینهمانخصلتیاست
کهدیرترشكلیازتوجهبهمنظرهوابنیهرادربستری
دیگردرکتابهایتاریخنگاریوایرانشناسیپدیدآورد

کهتوسطنخبگانایرانینوشتهشد.
اگرچهسنتنقاشیدرایرانهموارهباکتابتآمیخته
برای اغلب نقاشی دوران، این از پیش تا اما بوده
تصویربخشیبهادبیاتداستانییادینیکاربردداشتو
میگرفت. بر در را علمی و آموزشی جنبههای گاهی
استفادهازنقاشیبرایشناختجزییاتوطنبهعنوان
یکموضوعدرتاریخنقاشیایرانبیسابقهبود.نخستین
بارودرعصرقاجاراستکهمؤلفینایرانیبرایبرجسته
کتابها در نقاشی  از استفاده به »ایران« کردن
میپردازند.اینباررسانهنقاشیدرارتباطمیانتوجهبه
باستانشناسی یافتن اهمّیت و ایرانی ملّیت و هویّت
مبتنیبرکاوشگریکارکردیمستندسازانهوشناختی
مییابد.درنمونهکتابنامهخسروانتألیفجاللالدین
میرزا،نقاشیهابرمبنایمستنداتجدیدباستانشناسانه
ایرانی پادشاهان تاریخ و گذشته به تا میکنند تالش
عجم، آثار کتاب نمونه در و ببخشند. سیما و تصویر
از نقاشی گستردهتر درسطحی شیرازی فرصتالدوله
»مكان«راموضوعکارکتابتاریخیخودقرارمیدهد.
بدینترتیبمیتوانمیاننقاشیبهعنوانیکرسانة
هنریبانگاهبهوطنبهعنوانیکموضوعازچندسو
ارتباطپیداکرد:یكم،بهجهتبهرهگیریازسنتهای
تصویریغربیمبتنیبرشناختوتوجهبهواقعیاتو

جزییات)آنچنانکهدرسفرنامههاوکارسیاحاننقاش
پدیدارشدهبود.دوم،نقشیکهنقاشیبهلحاظارتباط
باتاریخایرانمییابد)همچونتصویربخشیمبتنیبر
از تصوری  سوم، و خسروان( نامه در باستانشناسی
شناخت نفس و میآورد پدید ایرانیان میان که وطن
وطنرابهعنوانیکموضوعرسمیتمیدهد)همچون

مكاننگاریازبناهایتاریخیدرآثارعجم(

تاریخ نویبـی  ت رـیل  مهـل  گبـروار:  نامـه   .2-4
ملی لرایانه و تصاویر میتنی بر  ان  باتتار شناتی

نامهخسروان24شایدنخستینکوششدرعهدقاجار
براینگارشیکتاریخموجزومصوربرایمردمبودکه
پیوسته و یكی امروز تا باستان عهد از را ایران تاریخ
میشمردونشانمهمیازگرایشهایملیدربازنگری
بهگذشتهداشت.جاللالدینمیرزاازشاهزادگانقاجار
بهخوبی را فرانسه و بود غربی فرهنگ عالقهمند
زرتشتی را خود و مینوشت سره فارسی میدانست.
نامه کتاب اول بخش .)5 :13۷۷ )امانت، میخواند
خسروانازمهآبادیانکهنویسندهآنراآغازتاریخایران
باستانمیدانستآغازمیشدتاانجاِمساسانیانپایان
میگرفت.بخشدومپیدایشاسالمودورانطاهریانتا
خوارزمیانوبخشسومزمانچنگیزتازندیهراشامل
میشدوبخشچهارمکههرگزنوشتهنشدبهروزگار
ایراندرعصرقاجاراختصاصداشت.اینکتابسهبار
منتشرشد.شیوهتاریخنگاریکتابنامهخسروانازاین
حیثکهتاریخرانهازحكومتاسالمیاصدراسالمکه
میکرد آغاز اسالم ورود از پیش ایرانی سلسلهای از
جالبتوجهودرامتدادسنتنوپایبازنگریتاریخیدر
حالشكلگیریبود)همان:16(.نامهخسروانهنوزتا

تصویر14.ژانشاردن،منظرهکاشاندرسفرنامه
 Voyages de Mr. Le Chevalier Chardin en Perse et autres lieux 

commons.wikimedia.org :16۷0تصویربرگرفتهاز de l'Orient

 Voyage enتصویر15.اوژنفالندن،میدانشاهتهران،ازسفرنامه
fa.wikipedia.org :1851تصویربرگرفتهاز Perse
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حد زیادی بر مبنای تاریخ شاهنامه ای نوشته شد و نه 
کاماًل بر مبنای تاریخ نویسی نوین و باید آن را مسیر 
دانش  بر  مبتنی  تاریخ  به  شاهنامه ای  تاریخ  از  عبور 
باستان شناسی دانست. با این حال نکته تأمل برانگیز در 
تازة  شیوة  از  آن  بهره گیری  تنها  مصّور،  کتاب  این 
نامه  در  شده  ترسیم  تصاویر  نیست.  تاریخ نویسی 
از  آمده  دست  به  تازه  تاریخی  اطالعات  بر  خسروان 
ایران مبتنی شده اند. در این زمان پژوهش های تاریخی و 
باستان شناسانه چنان پیش رفته بود که امکان طبقه بندی 
مناسبی از تصاویر پادشاهان ساسانی بر مبنای سکه های 
کشف شده مطابق با منابع فارسی، عربی و اروپایی را 
چهره های  از  کتاب  تصاویر  غالب  می کرد.  فراهم 

نقوش  از  آنان  از  بسیاری  که صورت  است  پادشاهان 
سکه های ساسانی گرفته شده بود، هرچند مواردی نیز بر 

مبنای تخیل نویسنده/نقاش ترسیم شدند.
اگرچه موضوع کتاب مصّور نامه خسروان نه ابنیه و 
این  در  بررسی  موضوع  عنوان  به  ـ  وطن  مکان های 
مقاله- که شناساندن پادشاهان تاریخی گذشته است،  اما 
از حیث شیوه طراحی و دقت در جزییات و استفاده از 
اروپاییان شباهت  تصاویر سفرنامه های  هاشور  تکنیک 
مبنای  بر  اغلب  پادشاهان  جامه  و  زیور  و  تاج  دارد. 
به  تختگاهشان  یا  زمینه  اما  شده  تصویرسازی  سکه ها 
شباهت  اروپایی  نوزدهم  سده  پسند  عامه  نقاشی های 

دارد. 
نامه خسروان گرچه فاقد نقاشی مکان نگارانه است، 
می تواند به عنوان یکی از میانجی های اصلی میان گفتمان 
ناسیونالیسم و نقاشی مکان نگار فرض شود، از آن رو که 
نوشتن  برای  ایرانی  مؤلفین  کوشش های  نخستین  از 
شمار  به  بومی  بازنگری های  مبنای  بر  مدرن  تاریخی 

راه  در  امین آباد  کاروانسرای  نقشه  و  طراحی  کوست،  ۱۶.پاسکال  تصویر 
Monuments modernes de la Perse me- هاصفهان به شیراز، از سفرنام
commons.wikime- :1840تصویربرگرفتهاز surés, dessinés et décrits

dia.org

تصویر17. انگلبرت کمپفر، میدان نقش جهان اصفهان در سفرنامه
 1۷12Engelbert Kaempfer's Amoenitates Exoticaeتصویر

fa.wikipedia.org:برگرفتهاز

تصویر19.کلنلکلمباری،تبریز،ازکتاب
 L'Illustration, Journal Universel, No 578, Volume 

gettyimages.co.uk:1854تصویربرگرفتهاز XXIII

تصویر ۱8. ژان دیوالفوا، مقبره حضرت معصومه در قم، از کتاب 
Perzia, Chaldea en Susianeماخذتصویر:

 http://www.gutenberg.org
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برکاوشهای آن تصاویر از بسیاری میرود،همچنین
باستانشناسانهمبتنیهستند؛ونیزشیوهتصویرگری
که است نقاشی غربی سنت از متأثر بسیار آنها
سفرنامههاوسیاحانآنرابهایرانآوردهاند.اینکتاب
تصاویر و بومی تجدد باستانشناسی، است قادر
نقاشی بدهد، پیوند مكاننگار نقاشی به را سفرنامهای
مكاننگارانهاییکهدرکتابیهمچونآثارعجمدیده
نقاشی به ناسیونالیسم اتصال میشود:آخرینمیانجیِ

مكاننگار.

5. 2. سثار عجم:  رونی شـدر تـنت تصاویـر مکار ن«ار 
 ر تاریخ ن«اری ایرانیار

شیرازی فرصت توسط عجم آثار کتاب تألیف کار
قاجار عصر پایانی سالهای در و ق.( 1339-12۷1(
)130۷ق./1268ش.(براینقشهبرداریوتصویربرداری
بهدستورمقاماتدولتیوقت تاریخیفارسو آثار از
آغازشد.یكیازنخستینکتابهایمؤلفینایرانیاست
و مستندسازی خدمت به نقاشی و تصویر آن در که
ازچند نقاشیکتاب آثار است. شناختوطندرآمده
قصد به چون آنكه نخست برخوردارند: مهم خصلت
و جزییات شدهاند تصویر سرزمین بررسی و شناخت
حد تا پرسپكتیو دارد. زیادی اهمّیت آن در اندازهها
زیادیدرآنهارعایتشدهوبانگاهیمهندسیطراحی
مبتنی اروپایی نقاشی سنت بر رو همین از شدهاند.
هستند.دیگرآنكهاگرچهازتصویرانسانوحیواندر

نوعی نقاش نمیرسد نظر به اما شده استفاده مناظر
مردمنگاریراهممدنظرداشتهاست.حضورانسانها
با برایواقعنماییبیشترمناظرومكانهاوقیاسآن
ابعادانسانیاست.همچنینآثارعجمبهشیوهبسیاری
ازسفرنامههاوکتبتصویریدوران،ازطراحی،هاشور

ونقشهبهرهبردهاست.
فرصتشیرازینویسنده،سیاحونقاش؛مسلطبه
بهتازگیدانش بودکه پهلوی و خطوطمیخی،کوفی
باستانشناسیوقتباآنهاآشناوموفقبهکشفرموز
12۷5( درسال1314ق. کتاب تألیف  بود. آنشده
ش.(بهپایانرسید.کتابدر1314ق.برایاولینبار
دربمبئیهندبامقدمهمیرزاابوالحسناصطهباناتیو
شیخمفیدشیرازیمنتشرشد.چاپدوماینکتابدر
سال1354ق.)1313ش.(ودرچاپخانهنادریتهران
نیزهمچون بود)شعار:109(.زندگیفرصتشیرازی
جاللالدینمیرزانویسندهنامهخسرواننشانحشرو
نشراوباغربیانوبرخورداریویازتوشههایفرهنگی
ازغربآمدهاست.درعینحالکهگرایشاوبهادبیات
مشروطهخواهیوآثارهمخوانبازمینههایایرانستای

تجددبومیایرانمشهوداست.
در نویسندهاش، روایت به عجم آثار مصّور کتاب
کتابی میگیرد. الهام گوبینو سفرنامه از بخشهایی
دربارۀتاریخایرانکهایرانباستانرامظهراخالقپاک
انسانهامیشمرد،اخالقيکهپیشازرسوخروشهاي
25.)10 :1364 )ناطق: بود حكمفرما جهان در سامي

تصویر20.تصویرهرمزسومپادشاهایرانیازکتابنامهخسروان
تصویر21.تصویرکیكاووسپادشاهایرانیازکتابنامهخسروان
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نویسنده همچنین به کتاب تاریخ ایران نوشته سر جان 
و  گوبینو  سفرنامه  بر  عالوه  او  می دهد.  ارجاع  ملکم 
تاریخ ایران سر جان ملکم، به این نکته نیز اشاره دارد که 
تمرین  غربیان  آثار  روی  از  نقاشی  فن  آموختن  برای 
شخصی اش  خاطرات  ذکر  در  فرصت  است.  نموده 
می نویسد که علی رغم تخصص پدرش در تذهیب، خود 
و  فرنگی  آثار  روی  از  و  بوده  متمایل  صورتگری  به 
است  نقاشی  کرده  مشق  و  کپی  انگلیسی  باسمه های 
)فرصت شیرازی، ۱3۶2:  ۱9(. وی در همان خاطرات 
مشتریان  توسط  او  نقاشی  کارهای  که  می کند  اظهار 
فرنگی و نیز پادشاه وقت خریداری شده است.)همان( 
که  فرنگیان مشتبه می شد، چرا  کارهای  با  بارها  نیز  و 

مانند آن ها از روی »برهان« کار می کرد )همان: 27(. 
غربی  نیز  و  ایرانی  منابع  هردو  از  فرصت  استفاده 
کتاب او را در جایگاه جالب توجهی قرار می دهد. تجلی 
تاریخ نویسی  از  گرفته  شکل  زمینه های  این  تمامی 
بازنگرانه مبتنی بر تجدد بومی و باستان شناسی تا سنت 
تصویری غربی و مستند سازی سفرنامه ای، آثار عجم را 
به عنوان میانجی نهایی بین گفتمان کلی ناسیونالیسم و 
نقاشی مکان نگار عصر قاجار و پهلوی اول قرار می دهد. 
این کتاب مصّور از طرفی بر گفتمان جدید تاریخ نویسی 
بر  مبتنی  باستان شناسی  از  را  اولیه اش  اطالعات  که 
کاوشگری کسب کرده مبتنی است، از دیگر سو ادبیات 
مشروطه خواهی و ایران ستایی را در خود درونی کرده و 
از سوی دیگر به سنت سفرنامه ها به نقاشی و مکان نگاری 
است  نقطه ای  دیگر  عبارت  به  است.  پرداخته  دقیق 

کانونی که تمام زمینه های فرهنگی مطرح شده برای این 
حاصل  می تواند  ایران  نقاشی  در  مکان نگاری  که  ادعا 
سنت  و  جدید  تاریخ نگاری  باستان شناسی،  با  اتصال 
سفرنامه ای باشد در آن نمود پیدا می کند. روشن شدن 
می تواند  دوران  فرهنگی  تاریخ  در  زمینه هایی  چنین 
در  مکان نگاری  چرا  که  پرسش  این  به  باشد  پاسخی 
است.  یافته  اهمیّت  شاگردانش  و  کمال الملک  نقاشی 
و  مناظر  از  هنرمندان  این  که  نقاشی هایی  اگر  اکنون 
مکان ها تصویر کرده اند در منظومه ای کلیّت تر نگریسته 
شود، جایگاه این آثار در بستر آن تاریخی و فرهنگی 
حال  در  قاجار  عصر  ایران  در  که  می شود  مشخص 
شکل گیری بوده است. این زمینه نشان می دهد که چرا 
برانگیخته  می توانسته  »مکان«ها  به  زمانه  نقاشان  توجه 
شود. اگرچه ممکن است در سنت نقاشی شکل گرفته در 
کار کمال الملک و نقاشان بعدی ارجاعات تاریخی دیگر 
اهمیتی نداشته باشد، اما این سنت توجه به منظره، بنا و 
مکان نه مستقیماً و به تنهایی بر اثر وجود ژانر نقاشی 
منظره در سنت نقاشی غربی پدید آمده و نه خودبخودی 
بوده است. بلکه می توان آن را درون تاریخ فرهنگی و 
اجتماعی جدیدی دید که ناسیونالیسم نام دارد و همواره 

بخش مهمی از مدرنیسم ایرانی بوده است.

نتیجه گیری
رواج  که  است  بوده  چنین  مقاله  این  ادعای 
مکان نگاری به عنوان یک ژانر در نقاشی سال های پایانی 
قاجار و اوایل پهلوی بر با دو وضعیت خاص در پیوست 

تصویر22.نمونهایازتصاویرمكاننگاردرکتاب
آثارعجمفرصتشیرازیبههمراهشرحوتوضیح

درصفحاتپیشین
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شیوه در بنیادین بازنگری نخست، است. ارتباط و
تاریخنگاریومبناقراردادنمتونجدیدوکاوشهای
به و وطن مسأله یافتن اهمّیت دوم، باستانشناسی.
تصویردرآوردنآنبههدفشناخت.اینمیانجیهای
فرضیترسیمشدتاارتباطمیانیکگفتمانکلیدر

سیاستویکموضوع/ژانردرنقاشیمشخصشود.
ژانر ارتباطمیان اولممكناست نگاه اگرچهدر 
مكاننگارومسالهناسیونالیسمبهوضوحروشننباشد،
اینمقالهتالشمیکندتاباترسیممیانجیهاییملهم
ازروشنظریلوکاچنشاندهدچگونهارتباطمیانیک
جزءبااجزایدیگرودرونیککلّیتمعناداروممكن
میشود.ایدهاصلیارتباطمیانناسیونالیسمبهعنوان
یکگفتمانکلیبابازنگریدرتاریخایرانوشناخت
مسألهوطنوبهتصویردرآوردناینوطناست.هدف
مقالهطرحچندگفتمانوکتاببرایرسیدنبههدف
از پلكانی شیوهای به معلولی و علی روابط کشف
ترسیم هدف نیست؛ مكاننگار نقاشی تا ناسیونالیسم
رابطهای در جزء هر آن در که است کلّی منظومهای
معناداروتفسیرپذیرباجزءدیگروباکلّیتاستولزوماً
پایتأثیریپلكانیوخطیوبهترتیبدرمیاننیست،
ازهمینرواستکهازمیانجیسخنگفتهمیشودونه
علت.یكیازاینمیانجیهایاولیهـکهمیتوانآنرا
دانش ورود ـ آورد شمار به هم ُخردتر گفتمانی
گفتمان ذیل تاریخنگاری و ایران به باستانشناسی
کاوشهای بود. کاوشگری بر مبتنی باستانشناسی
باستانشناسینهتنهااشیاءکهنراازعتیقهبهاشیای
تاریخیارتقامیداد،بلكهکمکمیکردتاتاریخدیگری
که شده بازنگری تاریخی شود. نوشته ایران درباره
مرسوم که آنچنان را، اسالمی تاریخ یا افسانهها
تاریخنگاریهایتاآنزمانبود،مبنایخودنمیگذاشت؛
بلكهروایتتازهایمبتنیبرسلسلههایپادشاهیایرانی
طرحمیکرد.تاریخیکهدرکایرانراازمرکزاقالیم
امروزه که جغرافیایی محدوده به جهان در هفتگانه
میشناسیمتغییرمیداد.باستانشناسیکمککردتا
از صدایشان و کنند پیدا تصویر پادشاهان از هرکدام
خاللمتونودیوارنوشتههاییکهحاالقابلخواندنو
ترجمهبهزبانروزبودند،شنیدهشود.همزمانانتشار

سنت هند در ایران از ستایش موضوع با کتابهایی
تازهایرارواجمیدادکهبرهمینتاریخباستانشناسانه
و اسالمی تاریخ  ردِّ ذیِل را وطن مفهوم و بود مبتنی
شكل پارسی فرهنگ و ایرانی نژاد بر تأکید و عربی
هم غربیان، سفرنامههای رواج بستر، این در میداد.
شناختوطنراضرورتمیبخشیدوهمبرایمكانهای
ناشناختهدروطنتصویریمیساختکهتاپیشازاین
زمان،ازآنبرخوردارنبود.بهلحاظمفهومی،تاریخیو
جغرافیایی»وطن«درحالشكلگرفتنبودوتصاویر
آننیزبهشكلیمادیدرحالساختهشدنبود.نامه
خسروانیكیازنخستینکوششهابرایتاریخنویسی
جدیدوبهتصویردرآوردنچهرهپادشاهانایرانیمبتنی
تصاویر فاقد اگرچه کتاب این بود. باستانشناسی بر
مناظرومكآنهایایراناست،امامیتوانآنرایكیاز
میانجیهایاتصالمیانگفتمانناسیونالیسمونقاشی
مكاننگارفرضکرد.بهایندلیلکههمبرتاریخجدید
باستانشناسیاستواربودوهممیکوشیدتااینتاریخ
ایرانیروایت پادشاهان بهچهره باتصویریمستند را
کند.شیوهنقاشیآننیزبهتصاویرسفرنامههاشباهت
با نامهخسروان،کتابآثارعجم ازکتاب داشت.پس
روایتتاریخفارسوتالشبرایتصویرسازیمدوناز
مكآنهاوابنیهمنظرهنگاریوشناختایرانرابههم
و مفهومی چنین این منظومهای درون میداد. پیوند
از یكی به است قادر منظره/مكان که است تصویری

اصلیترینموضوعاتبرایرسانهنقاشیبدلشود.
دراینمقالهسفرنامهها،نامهخسروانوآثارعجم
بهدلیلبرخورداریازتصویروطن،بهمثابهمیانجیهایی
و مكاننگاری ژانر میدهد نشان که شدهاند طرح
از بعدتر  اینگرایشاتو با منظرهنگاریکههمزمان
جمله از قاجار پایانی سالهای نقاشان کار در اینها
کمالالملکوشاگردانشپدیدآمد،نهتنهاتصویرمناظر
در و هستند وطن تصاویر که ساختمانها، و طبیعی
ارتباطباسنتینوپاپدیدآمدهاندکهتوجهبهمكاندر
از و دارد؛ ملی هویت با پیوسته و خاص اهمیتی آن
همینرومیتوانندذیلگفتمانکلِیناسیونالیسمدیده

شوند.
دردوکتابنامهخسروانوآثارعجم-کهبهعنوان
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میانجی  طرح شده اند، موضوع اصلی نقاشی مکان نگارانه، 
بهره برداری از تصویر برای شناخت و مستندسازی است 
و نه خلق آثار هنری. حال آنکه در مکتب کمال الملک 
موضوع اصلی شناخت وطن نیست. هدف خلق زیبایی 
هنری با مضمون مکان نگاری است. از همین رو جزییات 
طراحان های که مثاًل در کار فرصت شیرازی وجود دارد، 
در کار کمال الملک و نقاشان پس از او دیده نمی شود. 
این امر ناشی از خاصیت متفاوت دو رسانه است. آنچه 
در این جا مد نظر است، نه شباهت ها تکنیکی نقاشانه، 
که دالیل و فضای کلی است که می تواند توجه نقاش یا 
نویسنده را ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ به موضوعی خاص 

جلب کند. 
گرایش به مکان نگاری در نقاشی اواخر عصر قاجار 
و اوایل پهلوی اگرچه ممکن است دالیل اجتماعی یا 
کردن  دنبال  اما  باشد،  داشته  نیز  دیگری  فرهنگی 
که  نشان می دهد  مقاله  این  در  میانجی های طرح شده 
می توان مدعی شد نقاشی مکا ن نگار در این عصر، در 
پیوست با سنت تازه و در حال نضجی است که سعی 
در شناخت و تجلیل وطن دارد و از این رو با گفتمان 

ملی گرایی در ایران همبسته است. 

پی نوشت ها
1.آنچه موضوع این مقاله است همان چیزی است که معموالْ 
نقاشی منظره )landscape( خوانده می شود. اما از آنجا که 
landscape ترجمه دقیقی که متضمن جزییات مد نظر این 
مقاله باشد در فارسی ندارد، گاهی بجای آن و برای نشان 
دادن منظره نه فقط به عنوان تصاویر طبیعت، بلکه منظره 
شامل بناها و مکان ها از عبارت »مکان نگاری« استفاده شده 

است.
ژانر«  »نقاشی  به  موسوم  نقاشی  به  اینجا  در  »ژانر«  مفهوم   .2
نقاشی  در  روزمره  زندگی  به   که   )Genre Painting(
هلندی در دوره های خاص اشاره دارد، ارتباطی ندارد. ژانر 
یا صورت  فرم،  کلی گونه،  مفهوم  به همان  مقاله  این  در 
فرهنگی استفاده شده که شباهت هایی را در شیوهی بیان اثر 

هنری نمادین می کند و به آن ها نام می دهد. 
     ژانر در این جا مشخصاً به آن دسته بندی خاصی اشاره دارد 
که آکادمی هنر فرانسه در قرن هفدهم برای اولویت بندی 
نقاشی  از  که  بود  کرده  مشخص  نقاشی ها  موضوعات 
پرتره، نقاشی به بعد درجات در و میشد تاریخیشروع

نقاشی منظره و در نهایت نقاشی طبیعت بی جان می رسید. 
هفدهمی  قرن  آکادمی  نظر  بر  مبتنی  اولویت بندی  اگرچه 
بی معنا  امروز  اساساً  و  ندارد،  مقاله محلی  این  در  فرانسه 
است، اما این چهار مورد به عنوان ژانرهای موجود نقاشی 

پیش فرض گرفته شده اند.
3. Georgi Plekhanov
4. Arnold Hauser
5. Ian Watt
6 György Lukács
7. لوسین گلدمن از کسانی است که این ایده را پروراند، آدورنو 
و هورکهایمر به طور مستقیم به خصوص در ایده »صنعت 
فرهنگ« از او الهام گرفتند. نقد لوئی آلتوسر به مفهوم کلیّت 
هگلی و تالش برای پیرایش آراء مارکس از این ایده هگلی 
)نک:  افتاد  اتفاق  مارکس  از  لوکاچ  قرائت  امتداد  در  نیز 

اباذری، ۱377: ۱79(.
8. روش لوکاچ از دوگانه بین ذهن و عین ) سوژه و ابژه( فراتر 
می رود و از کلیّتی سخن می گوید که نخست، سوژه و ابژه 
را دربرمی گیرد و آن ها را این همان می کند و دوم، فرایندی 
مسأله   .)48  :۱387 )مزوارش،  است  تاریخی-اجتماعی 
دغدغه ای  لوکاچ  آثار  در  دو  این  و وحدت  ابژه  و  سوژه 
قدیمی است. او در کتاب نظریه رمان )۱9۱۶م.( به روشی 
و  می کند  متمایز  حماسه  عصر  از  را  مدرن  عصر  هگلی 
با  ابژه  معتقد است درحالی که در عصر حماسه سوژه و 
یکدیگر یکی بودند، در روزگار معاصر این وحدت از هم 
گسست  این  بازنمایاننده  هنری  اثر  رمان  و  است  پاشیده 
است. در تاریخ و آگاهی طبقاتی )۱923(  وحدت سوژه و 
که  زیباشناسی  تحلیل  برای  موضوعی  تنها  نه  دیگر  ابژه 
طرح  انقالبی  جنبش  روی  پیش  آرمان  نوعی  به عنوان 
می شود. این همانی سوژه و ابژه در نظرگاه لوکاچ راه حل او 
برای تاکید بر نوعی سوژگی جمعی )آگاهی طبقاتی( بود 
که برای فراروی از موضع بورژوایی و فریب  سرمایه داری 
در جستجوی آن بود و کل تاریخ فلسفه را از همین موضع 
نقد می کرد. این بخش از مواضع لوکاچ در مورد وحدت 
تنها  و  نیست،  مقاله بخصوص  این  ابژه موضوع  و  سوژه 
ارتباط آن ها  روش دیالکتیکی او در بهره گیری از اجزا و 
توسط میانجی ها برای درک یک کلیّت مورد استفاده این 

مقاله است.
9. با توجه به وضعیت آرشیو آثار نقاشی و عدم دسترسی به 
که  داد  تابلوهایی  تعداد  از  دقیقی  آمار  نمی توان  آنان 
ابنیه  نقاشی های  تعداد  می آیند.  شمار  به  مکان نگاری 
)منحصراً( در قیاس با نقاشی منظره تعداد کمتری دارد، اما 
در بسیاری از مناظر همچنان می توان ساختمانی را مشاهده 
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کرد. در نمونه شخص کمال الملک، ۱22 اثر مشخص از او 
باقی مانده است.44نقاشیازاوبهپرترهاختصاصدارد،
3۷نقاشیبهمنظرهو6نقاشیبهکاخسلطنتی)مجموعاً
43اثر(،18نقاشیبهموضوعاتاجتماعی،و13کارازاو
به باقی هستند. جهان نقاشی استادان آثار از کپیهایی
موضوعاتمتفرقهمیپردازند.هیچنقاشیازکمالالملکبه
موضوعاتتاریخییامذهبیتوجهنداشتهوتابلویمیدان
http://( دارد. شهری مضمون که اوست کار تنها کربال
w w w. i r a n i c a o n l i n e . o r g / a r t i c l e s / k a -

)mal-al-molk-mohammad-gaffari
یادنامه نقاشانمكتبکمالالملکو دردوکتابی)کتاب    
حسنعلیوزیری(کهازمجموعهنقاشانمكتبکمالالملک
بهطور  ابنیه و منظره نقاشیهای تعداد شده گردآوری
قابلتوجهیباالاست.بهخصوصدرمیانآثاربهجاماندهاز
او شاگردان مهمترین از یكی نیز و کمالالملک شخص
حسنعلیوزیریتعدادآثاریبااینمضمونچشمگیراست.
طراحیهای یا جوادیپور محمود کار در نمونه بهعنوان .10

سیحون.
11.ازدهه19۷0بهاینسوپژوهشهایجالبیدربارهنقاشی
منظرهواولویتآندرنگاهعموممردمبهعنوانموضوعی
پژوهشها این از زیادی بخش است. شده انجام دلخواه
گرایشبهمنظرهتمایلژنتیكیانسانعصرجدیدبهنوعی
غرایزبقاجویانهومحیططبیعیدانستهشدهکهدرتاریخ
تكوینبشروجودداشتهوازگذشتهایدوربااوبودهاست
)اندروز،30:1388(.یکپژوهشجالبکهتوسطالكس
نشان شده انجام کشور 15 در کومار ویتالی و مالمید
از کشور 11 مردم میان در منظره نقاشی که میدهد

باالترینمیزانمحبوبیتبرخورداراست)همان:32(.
12. Baron Th. A. de Bode
13. Austin H. Layard
14. Henry C. Rawlinson
15. The Seven Great Monarchies of the An-

cient Eastern World
حساب به ایران نگاری تاریخ در بزرگ گامی کتاب این .16
میآمد.چراکهبراینخستینبارتاریِخمستندبهمكتوبات
جمله از اساطیری تاریخهای جایگزین را ملی آثار و
تاریخنویسیمبتنیبرشاهنامهمیکرد.پنجمینپادشاهی
دراینکتاببههخامنشیان،ششمینپارتیانوهفتمین

آنبهساسانیاناختصاصداشت.
17. William K. Loftus
18. Marcel and Jean Dieulafoy
19.کارساختبناوبازگشاییموزهتاحدود1296طولکشید.

ازقراردرتنظیمموزهوتعیینمحلاشیاءوآثاروجواهرات
وتابلوهاخودناصرالدینشاهنیزشرکتکردهودرآرایش
تاالردخلوتصرفمینمودهوتاچندینسالاینکار
صرف را خود فراغت اوقات شاه و داشته ادامه همچنان
http://( میکرد آن جواهرات بخصوص و موزه ترتیب
www.golestanpalace.ir/museum/talareasli.

.)html
20.انگلیسیها)وبهطورویژهوعمدهکمپانیهندشرقی(تا
مّدتهاپسازاستیالبرهندوستانبررواجزبانفارسیو
دیگرزبانهایرایجدرهندوستانتأکیدداشتندوبرایاین
نهادهایی میدادند. اختصاص ویژهای بودجههای کار
همچون»انجمنآسیاییبنگال«کهتوسطشرقشناسان
انگلیسیدرقرنهجدهمتاسیسشدهبود،مطالعهوترویج
فرهنگوزبانهایموجوددرهندراپیمیگرفت.سران
غربی دینی آموزههای و فرهنگ آموزش مانِع کمپانی
میشدندکهگهگاهتوسطمیسیونرهایغربیانجاممیشد.
بهایندلیلکهالزاماتسیاسیوتجاریادارههندوستان
تحریک از تا میکرد ایجاب شرقی هند کمپانی توسط
عواطفمذهبیمردمهندخودداریشود)خراسانی،94:

.)99
21.بسیاریازفرهنگهایمهمایندورانازجملهانجمنآرای
ناصریولغتنامهدهخدانتیجهکوششهاییبودکهدرهند
بود شده انجام فارسی زبان ترویج و غنا راستای در و

)طرقی،14:1395(.
22.دساتیرآسمانیکتابیاستکهدرزماناکبرشاهگورکانی
به هند پارسیان از یكی آذرکیوان توسط دهمق( )سده
زبانیویژهنوشتهشدهوتوسطخودویبهفارسیبرگردانده
شده.اینکتاببهزبانپارسیسرهنوشتهشدوازآوردن
واژه پرهیزشد.همچنینویبسیاری لغاتعربیدرآن
جدیدبرمبنایواژگانسانسكریتواوستاییساختکه
بعدهادرنوشتنفرهنگهایفارسیازآنانبهرهگرفتهشد

وبهادبیاتشاعرانونویسندگاننیزراهیافت.
23.»کشورایران«و»ایرانزمین«پیشتر،مرکززمینویكی
به بازنگریها این در میشد پنداشته هفتگانه اقالیم از
ذیل محدودیت )این شد. محدود امروزی مرزهای
را مرزها جزییات که آمد پدید شناساگرانی کوششهای
تدقیقومستندکردهاند(.»ملت«کهابتدابهمعنای»اهل
کتاب«بودوبعدازصفویهباپیروانشیعیاناثنیعشری
پیوندیافتهبود،بهمردمانیاطالقشدکهدرایرانمتولد
شدهوفرزندان»مادروطن«شمردهمیشدند.»علم«کهبه
فنوناسالمیوگسترهدانایی»علمایدین«محدودبود،
و جدید تحصیلکردگان که شد اطالق دانشی به
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منورالفکران مدعی خرد و علوم تجربی از اروپا وارد کرده 
بودند. علمای دینی به »روحانیون« تغییر و تنزل جایگاه پیدا 
با  نیز  عنوان  این  نبودند.  ملت«  »رؤسای  دیگر  و  کردند 
به رئیس مجلس اطالق شد.  برپایی مجلس شورای ملی 
و  شکنچه  سرکوبی،  در  پادشاه  حقوق  از  که  »سیاست« 
کوشش  مجموع  به  می شد،  شمرده  بلواگران  با  برخورد 
منافع  پیشبرد  در  »دولت«  خدمت گیری  به  برای  »مردم« 
»نوکر  و  »رعیت«  همچون  واژگانی  شد.  اطالق  »ملت« 
دولت« رفته رفته کمرنگ تر شد و »دولت« از بخت و ثروت 
حاکمان به نهادی پابرجا بدا شد که وظیفه اش پیشبرد منافع 

همگان است )توکلی طرقی،  ۱395:  ۱۶-۱5(.
نظر  به  نیست.  نامه خسروان روشن  نگارش  دقیق  تاریخ   .24
سال  و  تهران  در  بار  اول  کتاب  بخش  نخستین  می رسد 
باشد. همین در  منتشر شده  م.(  ۱285 ق. )۱8۶9-۱8۶8 
سال ۱297 ق. )۱880م.( به همت هانری بارب مستشرق 
اطریشی و به خط نستعلیق منتشر شد. بخش دوم در ۱287 
ق. )۱870 م.( و بخش سوم در ۱288 ق. )۱872-۱87۱( 

در تهران منتشر شد )امانت، ۱377: ۱۶-۱5(.
25. اصلی ترین اثر گوبینو کتاب تاریخ ایرانیان است که در سال 
فارسي  به  نظم الدوله  توسط  آن  از  قسمتي  قمری   ۱32۶
برگردانده شده است. گوبینو معتقد است که ایران باستان، 
تا  که  اخالقي  است؛  انسان ها  پاک  اخالق  مظهر  باالترین 
بود  در جهان حکم فرما  از رسوخ روش هاي سامي  پیش 
)ناطق، ۱3۶4: ۱07(. این کتاب در چارچوب نظریة نژادی 
عقب ماندگی  علت  گوبینو،  نظر  از  می گیرد.  قرار  گوبینو 
ایران، اختالط نژادی است. گوبینو مّدعی است تمدن بزرگ 
ایرانیها، پس از دوره پارتها دچار اختالط نژادی شد و سیر 
پایان دورة  تا  نزولی  این سیر  آغاز کرد و  را  نزولی خود 
نژادها  »میان  است:  نوشته  گوبینو  یافت.  ادامه  ساسانی 
را  نژاد  بهترین  خود،  یافته های  میان  از  و  کردم  مقایسه 
برگزیدم و لذا تاریخ ایرانیان را نگاشتم تا نشان دهم که یک 
ملت آریایی که کمترین اختالط را داشته، چگونه برتری 
خود را حفظ کرده و عواملی چون تفاوت آب و هوا و 
شرایط زمانی، تأثیری در تغییر و یا شکستن نبوغ یک نژاد 
ندارد و صرفاً اختالط نژادی عامل سقوط و تنزل  است.« 
)گوبینو، ۱383 :۱07(. این کتاب از حیث توجه به تاریخ 
اذهان  در  آن  نقش  کردن  برجسته  و  نژادآریایی  و  ایران 
ایرانیانیان بسیار اثرگذار بود )ببینید: جوادی یگانه، ۱39۱ 

.)50:
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