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 مقدمه
توان یافت که درگیر نشان دادن قدرت شاه نباشد. یکی نگاهی به نقاشی دوران ابتدایی قاجار کمتر هنری را می با

ارتش ایران با لباس  از ابزارهای نمایش قدرت شاه تصاویر نظامی و رزمی است که در عهد قاجار نشان دادن تصاویر

ارتباط با اروپاییان، بازدید آنان « فتحعلی شاه»دوران  شد. ازاروپایی نوعی از مدرنیته و دستاوردی مهم تلقی می

ابتدای دوران ناصری  در همین راستا بوده است. در هانقاشی های بازدید شاه و ولیعهد دراز ارتش ایران و صحنه

سربازان دیده  کنار توپ و رجال و ی با لباس اروپایی درهیأت و پوششی نظام در« شاهناصرالدین»تصاویری از 

شاه و با تأکید مطالعه تصاویر پیکرنگاری نظامی دوران ناصرالدین این مبنا تمرکز اصلی این پژوهش، بر شود. برمی

شود. این نقاشی یکی از دیده می«نقاش الل» معروف به« محمدحسن افشار»منسوب « میدان مشق»اثر  بر

های نظامی است. مقاله های نظامی دوران ناصری قاجار است و میدان مشق مکانی برای تمرینن نقاشیتریاصلی

پردازد. در این پژوهش تالش بر در نقاشی میدان مشق می های فرمی و جزییاتویژگیحاضر به بررسی بصری 

 ه قدرت و مفهوم آن دربردن به مطالعهای تجسمی این اثر خواهد بود. هدف از این پژوهش پیدرک ویژگی

ترین نمونه نمایش قدرت در دوران عنوان اصلیهای نظامی دوره ناصری قاجار و تابلوی میدان مشق بهنقاشی

بصری  شاه است. سؤال پژوهش قدرت نظامی در نقاشی میدان مشق چگونه تصویر شده است؟ ویژگیناصرالدین

وسیله هنرمند چگونه بوده است؟ ضرورت و اهمیت بهنقاشی میدان مشق افشار  و ساختاری نمایش قدرت در

بندی و قرارگیری سه پیکره اصلی برای نمایش قدرت پرداخته ها و ترکیباین است که به مطالعه ویژگی تحقیق در

های فرهنگی و نمایش قدرت در نقاشی میدان مشق است. بیانگر ویژگی بوده واهمیت  زاشی حائشود که در نق

 باشد.شاه از میدان مشق میبازدید هفتگی ناصرالدین این نقاشی صحنه
 

 روش پژوهش
برداری انجام ای و فیشتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-به روش توصیفیرویکرد تاریخی و  این پژوهش با

و  وسیله معیارهای مرتبط و به روش منطقیشده است. جامعه آماری این پژوهش نقاشی میدان مشق است که به

کار رفته اساس بررسی اصول و قواعد تجسمی به قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شیوه تحلیل آثار بر

 در تابلوی میدان مشق است.

 

 پیشینه پژوهش
اند یا پیکرنگاری درباری دوره قاجار را پژوهشگران هنر به موضوع پیکرنگاری نظامی پرداخته تاکنون تعدادی از

 در (۱۴۰۰) «یباشپنجه»شود. های نام برده پرداخته میاند. در ادامه به معرفی پژوهشقرار داده مورد بررسی

به  «رشاه قاجامطالعه تطبیقی تصاویر پیکرنگاری نظامی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین»عنوان  خود با مقاله

نقاشی هر دوران را مشخص کرده  هایتطبیق پیکرنگاری نظامی دوران اول و دوم قاجار پرداخته و ویژگی

های تحول دوره «سکوت، سکون و حرکت در میدان مشق»( در مقاله خود با عنوان ۱۳۹۳« )رنگچیان»است.

با عنوان  ( در مقاله خود۱۳۹۶« )زادهسلطانو  تهرانی، بذرافکن ،اکبری»میدان مشق را مورد بررسی قرار داده است. 

بناهای ساخته شده  «دان مشق تهران در دوره پهلوی اولبناهای ساخته شده میبازشناسی نگرش به زمینه در »

بازآفرینی  ثر برتحلیل عوامل مؤ»با عنوان  ( در مقاله خود۱۳۹۷« )فنی و شیرازدی»اند. میدان مشق را بررسی کرده
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یدان مشق را ، بازآفرینی فضاهای تاریخی اطراف م«(موردی میدان مشق تهران تاریخی شهر )مطالعهفضاهای 

و بازنمایی قدرت در دوره تصویر شاهانه »( در مقاله خود با عنوان ۱۳۹۰« )پورمند و داوری»اند. بررسی نموده

( در مقاله خود با عنوان ۱۳۷۱« )اجتهادی»اند. به بازنمایی قدرت در تصاویر دوران قاجار پرداخته «قاجاریه

، ساختار قدرت در دوران قاجار تا مشروطه را بررسی «ب مشروطهساختار قدرت در عهد قاجاریه از آغاز تا انقال»

اعتمادی سیاسی و له جانشینی، بیدر مقاله خود با عنوان مسأ (۱۳۹۱« )نژادنژاد و ورقیدهقان»کرده است. 

ست. به مسأله جانشینی در دوران قاجار در مقاله خود اشاره داشته ا آن در نهاد وزارت در دوره قاجار هایبازتاب

 «نماییگیری فتحعلی شاه از زبان تصویر در قدرتبهره»با عنوان  ( در مقاله خود۱۳۹۶« )عشری و آشوریاثنی»

( نگارگری ۱۳۹۲« )آژند»های دوره اول قاجار پرداخته است. گیری زبان تصویر و مبحث قدرت در نقاشیبهره به

های کتاب نگاره ( در۱۳۹۵« )آدامووا» بررسی کرده است.خود نقاشی ایران را در این دوران را  ایران در کتاب

داده است ترین آثار نظامی ایران را در خود جای مجموعه روسیه که بیش ه ارمیتاژ سده پانزدهم،ایرانی گنجین

( در کتاب خود نقاشی ایران از دیرباز تا امروز در بخش انتهایی نقاشی این ۱۳۷۹« )پاکباز»بررسی نموده است. 

در کتاب خود هنرمند ایرانی و مدرنیسم، نقاشی قاجار را  (۱۳۹۱) «افشارمهاجر»ان را بررسی کرده است. دور

شناسی که بخشی از رساله یباییز( در کتاب خود نقاشی قاجاریه نقد ۱۳8۲) «جعفریجاللی » بررسی کرده و

 «خلیلی»کرده است. ا بررسی شناسی آن ردکتری وی در پاریس است نقاشی پیکرنگاری این دوران و زیبایی

ی و نقاشان دوره قاجاریه نقاش در کتاب خود (۱۳8۱« )فلور» به غرب در هنر عثمانی، قاجار، هند، ( گرایش۱۳8۲)

ی در هنر معاصر کنکاش (۱۳۹۳« )کشمیرشکن» خوبی مورد بررسی قرار داده است.نقاشی و نقاشان قاجار را به

( ۱۳۹۴« )هاقاضی»داند، معاصر میدر ابتدای کتاب خود نقاشی قاجار را بررسی و آن را آغازگر تاریخ نقاشی  ایران،

توان نتیجه الی تاریخ دوران قاجار به هنر این دوران اشاراتی داشته است. در مجموع میدر کتاب خود در البه

رغم اهمیت هنری و تاریخی مینه پژوهشی علیگرفت که مقاالت و کتب مربوط به این زمینه کم بوده و این ز

پرداخته نشده است.  عنوان یک نمونه نظامی درخشان دوره قاجارمورد غفلت واقع شده و به نقاشی میدان مشق به

گیری از منابع مرتبط به بررسی علمی و تحلیل این موضوع پرداخته شود با بهرهاین مقاله سعی می بنابراین در

 شود.

 

 امی در دوره ناصرالدین شاه قاجارنظ هاینقاشی
 ، عصر«میرزاناصرالدین»گذاری ولیعهد ه.ق و با تاج ۱۲۶۴ششم شوال  با مرگ محمدشاه )شاهنشاه غازی( در

های نخستین آن مشکل این دوره به استثنای سال قرن دوم پادشاهی سلسله قاجاریه، آغاز شد. درناصری یا نیم

 حل باقی ماند. عصرچنان بدون راهنهادی کردن قدرت دولت مرکزی، هم مسألهقرن گذشته یعنی بنیادی نیم

دوره قدرت تقسیم کرد، دورة اول، دوره صدارت امیرکبیر یا دوره تمرکز قدرت  توان به دوطورکلی میبه»ناصری را 

مقام صدارت یا دولتی و اصالحات کشوری برای تقویت قدرت مرکزی تهران و دوره دوم، پس از عزل امیرکبیر از 

دوره اول امیرکبیر تشخیص داده بود که نیروی نظامی دربار  دربار تهران است. در ساالری دردوره تورم دیوان

همین دلیل همه توان خود را صرف کرد تا این نیروی نظامی را متناسب تهران پایه قدرت دولت مرکزی است و به

عصر  رتش منظم و مسلح سازمان دهد. دوره دوم قدرت دریک ا با وسعت خاک ایران تقویت کند و آن را در

این دوره، مانند  شود. قدرت دولت مرکزی تهران درآقاخان نوری آغاز می ناصری با عزل امیرکبیر و صدارت میرزا
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 خارج. عصر جانب همسایگان در خطر بود و نه از داخل در دوره فتحعلی شاه نه از جانب مدعیان سلطنت در

از نظر سیاسی « جنبش تنباکو»شاه و آغاز سلطنت ناصرالدین در« سرخس و هرات»ظر از دو جنگ ناصری صرف ن

روز از تأثیر نه تنها پرورده نشد که روزبه روی هم رفته دورة نسبتًا آرامی بود. با این همه دستاوردهای امیرکبیر

اصلی قدرت، حافظ قدرت سیاسی و اقتصادی عنوان بازیگر . شاه قاجار به(۱۷، ۱۳۷۱)اجتهادی،  «شدها کاسته آن

رفت. براساس ساختار قدرت عصر ناصری فرهنگ سیاسی شمار میجامعه به ایل قاجار و مظهر ثبات و نظام در

قبیل اطاعت مطلق از حکومت، قداست حکومت و شخص حاکم، موروثی بودن  هایی ازرسمی از عناصر و مؤلفه

دوران دوم قاجار ارتش ایران مدیون خدمات نظامی  در .(۶۰ ،۱۳۹۴ی، لطف زاده و)ربانیقدرت برخوردار بود 

فنون نظامی سررشته داشت، به دستیاری مربیان فرنگی به تشکیل  بود. چون امیرکبیر از «خان امیرکبیرمیرزاتقی»

 را ازلحاظ نظم و ترتیب تا آن زمان نظیر نداشت. دست سفرای روس و انگلیس  ای پرداخت که ازقشون تازه

محلی برای بست نشینی های علما و رجال را ازحالت ها و خانهخانهداخلی ایران کوتاه کرد و سفارت امور دخالت در

امیرکبیر به تهران، سپاه نظامی ایران، اگرچه  موقع رسیدن . در(۱۲۹، ۱۳8۱رضایی، ) خارج ساخت علما و رجال

کرد. امیرکبیر که خود سپهساالر سیصد تن تجاوز نمی د ازظاهر چهارهزار نفر بود ولی در حقیقت عده موجو در

 ودبه فنون مختلف نظامی آشنایی شده بمیرزا در آذربایجان کامالً عباسایام  نظام ایران یعنی امیرنظام بود و در

د سپاه نظامی توجه کرد، لشکریانی منظم و موظف به دستیاری معلمین فرنگی تربیت نمو سرعت به اصالح امور به

آالت حربی و لوازم  عالوه ساختن تفنگ و بعضی دیگر ازبه شورشیان والیات مختلف غالب شد. ها برو به مدد آن

این  کارهای اروپایی در ایران معمول کرد و استادان ایرانی را با دادن مساعده و تشویق به تقلید لشکریان را در

تر از شاه پررنگدوران ناصرالدین نقاشی نظامی در تصویری. حوزه (۵۰8-۵۰۶، ۲۵۳۶)راوندی،  داشتوازمینه 

بوده، « هاباشینقاش»صورت مستقل که سفارش دربار به شاه با توپ بهدوران فتحعلی شاه است. تصاویر ناصرالدین

 سربازان با تفنگ، توپ و چنین تصاویرکرده است. همقدرت تلقی می دهد که شاه این امر را دلیلی برنشان می

شاه ها و آرایش نظامی دوران ناصرالدینها درباری ما را با لباسها و خانهها و کاخها، حمامسردر دروازه نظام درپیاده

های شود. این تصویر با نقاشیتوپ جنگی دیده می جوانی در کنار شاه در، ناصرالدین(۱تصویر ) در .کندآشنا می

این اثر شاه جوان  دهد. درگرایانه از شاه جوان را نشان میحالتی آرمان دیگری که از او نقاشی شده تفاوت دارد و

شاه با موضوع نظامی و لباس نظامی ای تنها از ناصرالدینروی توپ نظامی گذاشته است، تک پیکره دست خود را بر

توپ به این شرح  روی کاغذ نقاشی شده و نوشته باالی که پیش از آن رایج نبوده است. این اثر با آبرنگ مات بر

رقم کمترین میرزابابای »شده است شاه نوشتهپایین پای ناصرالدین و در «شاه قاجارالسلطان ناصرالدین»است 

 . در((Raby, 1999, 65 شوداری میدشناسی کتابخانه لندن نگهعات شرقلمطا مرکز در این اثر«. امامیحسینی

دوزی طالیی و جواهرنشان دارای با لباس نظامی سیاه و یراقشاه جوان با نگاهی خیره به دوردست،  این اثر

کاله آسترخان مخمل سیاه با  های نظامی و بازوبند است، بدون ریش با سبیل نازک قیطانی نقاشی شده وپاگون

های تک پیکره رضا عباسی در دوره صفوی است. یک دست را به توپ دارد و یادآور نقاشی سر قبه جواهرنشان بر

بخشی از توپ  علت حضوردست گرفته است. به دست داشته و دستکش دیگر را در داده، یک دستکش درتکیه 

ها نماد قدرت این نقاشی شود. توپ درشاه شمرده میهای نظامی ابتدای سلطنت ناصرالدیننقاشی ءاین نقاشی جز

 دهد.مسند قدرت را نشان می باشد و تکیه شاه برو اقتدار نظامی می
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شاه جوان ایستاده کنار توپ صرالدیننا .۱ر تصوی

 ۱8۵۰حسینی، ایران، تهران  نظامی، اثر میرزابابا

 Raby, 1999, 65 منبع:م. 

شاه و توپ نظامی و دوربین ناصرالدین .2تصویر 

چشمی جواهرنشان، منسوب به هاکوپ تک

، م ۱8۷۰-۱8۶۰ز اوتانیان تفلیس یا تبری

 منبع:روغن روی مقوا. ورنگ

 Diba & Ekhtiar,1999, 246 . 
 

تصویری  نشانه»توپ ایستاده است. کنار  شود که مجدداً دردیده می های بعدترسال شاه درناصرالدین ۲تصویر  در

است و نقاشی از شاه « آکوپ اوتانیان»توپ مشترک است. هنرمند این اثر منسوب به  دو تصویر هر توپ نظامی در

عنوان هدیه به پادشاه شده است. این نقاشی به تری نسبت به نقاشی قبلی کارحالت رسمی درتوپ نظامی  کنار در

 م در ۱8۷۳ل سا اتریش در عنوان مهمان امپراتورشاه چند هفته بهزمانی که ناصرالدین« فرانسیس ژوزف»اتریش 

شاه ینناصرالداین نقاشی  . در(Raby, 1999, 65) «اتریش حضور داشت، برای عرض تشکر به وین فرستاده شد

ی کارمرصعنشان  جواهرنشان وپرداز ، کاله بلند و جقهخزدار، کلیجه ترمه دوزییراق ، با سرداری، شلوارقدتمام

 ی نظامی درچشمتککه دوربینی یحال درگردن تصویر شده است،  )ع( در شکل خورشید و تمثال حضرت علیبه

. این تابلو از لحاظ (۲۴۱، ۱۳۹۴ها، یقاض)ی آبی گذاشته است هاچرخدست دارد و بازوی خود را بر روی توپی با 

دست، ایستاده  دوربین چشمی در شاه را باگردد. اوتانیان ناصرالدینمی شاه به اروپا بازینناصرالدزمانی به سفر اول 

وسیله رنگ لباس و درخشش زیورآالت سلطنتی شاه بهاصرالدیننقاشی ن دهد. او درکنار توپ نظامی نشان می در

 ,Raby) شاه استکند. این نقاشی نظامی ترکیبی از جوانی و شکوه شاهانه ناصرالدینقدرت شاهانه تأکید می بر

دهد. طرف شاه را نشان می و سفارش هنری به نقاش خارجی از شده کاریا تفلیس  تبریز . این تابلو در(71 ,1999

 م در ۱۹های سلطنتی قرن ینقاشاز  متأثرشود که یمکوهستانی دیده  اندازمنظره دوردست پشت شاه، چشم در

دوره  سازی ارتش ایران دراصالح و مدرن و آرزوهای شاه در هاآرماناروپا است. توپ نظامی و دوربین چشمی به 

پیوند نقاشی  شاه است. این اثردوران فتحعلی در ارهای نظامی دوره ابتدایی قاجینقاشقاجار اشاره دارد و یادآور 

شاه لباس ناصرالدین این اثر . در((Raby, 1998, 247د دهیمم را نشان  ۱۹اواخر قرن  گرجستان در ایران، روسیه و

شاه  تری ازحالت جوانی ولیعهدی فاصله گرفته و چهره پخته ایرانی و با نقوش ایرانی سنتی منقوش شده است، از



 

 ، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی نامهفصل

 حسن افشار در دوره قاجار محمد مطالعه تحلیلی نقاشی نظامی میدان مشق اثر

 ۹۱ -۷۳  ۱۴۰۰، بهار 2۴دوره دهم، شماره 

78 

 
 

شود که نمادی از قدرت نظامی ایران و دوربین چشمی شاه دقت و کنار او توپ دیده می تصویر شده است. در

شاه است تمامی تصاویر که متعلق به دوران اول سلطنت ناصرالدین در دهد.مسلط بودن او به اوضاع را نشان می

پیکره تصویر شده و صورت تکشاه بیشتر بههای نظامی با توپ جنگی مشاهده شد که مانند دوران ابتدایی نقاشی

دوران دوم  های نظامی درشود. موضوع نقاشیعنوان نماد قدرت دیده مییک توپ نظامی به کنار او بخشی از

لباس، آرایش توجه به آموزش سربازان اروپایی به ایرانیان، جزییاتی در  و باییر شده شاه دچار تغسلطنت ناصرالدین

 شود.شان داده مین ۶تصویر بازان در و نظم بیشتری سر

 

 میدان مشق دردوره قاجار
موقعیت مناسبی در نزدیکی مرکزیت  میدان مشق تهران )باغ ملی( با وسعت زیاد که یادگار دوره قاجاراست از

ه.ش که جنگ اول میان ایران و روسیه شکل  ۱۱8۵حدود سال  . در(۲۴۹، ۱۳۹۳)کیانی، دولتی برخورداربود 

برای مقابله با ارتش سازمان یافته و تجهیز شده روسیه دست به دامان انگلستان « میرزاعباس»شاه و فتحعلیگرفت، 

کارهایی که  به ایران فرستاد، یکی از« ژنرال گاردان»و فرانسه شدند. فرانسه یک هیأت هفتاد نفری را به ریاست 

 ۴۳۰ی لذا زمینی به ابعاد تقریب ظام ارتش ایران بود،این هیأت برای تقویت نظام ایران انجام داد تربیت پیاده ن

خندق شمالی برای آموزش حرکات منظم  کنار خارج از شهر و در هکتار( در ۲۵حدود  )در قدم ۵۴۰قدم در 

شد ارتش محسوب می میدان تیر )مشق نظام( اختصاص داده شد. این میدان قبل از تشکیل میدان مشق بخشی از

سال  بود. در« عمارت ارگ»و « خانهمیدان توپ»منظور مشق سربازان، نزدیک به میدان بهو علت انتخاب آن 

جا را تجدید ساختمان کرد و توسعه بخشید و دیواری مشتمل وزیرجنگ آن« محمدخان سپهساالر»ش ه. ۱۲۴۱

توسعه و تجدید » گاردنباره میاین در« اعتماد السلطنه»چه میدان مشق بنا کرد. چنان دور نماهای آجری برطاق بر

شکل تمام میدان مشق به دور نماهای آجری درطاق میدان مشق دارالخالفه طهران و ساختمان دیواری مشتمل بر

هجرت به سال پانزدهم از  سنه هزار و دویست و هفتاد و هشت از محمدخان سپهساالر درمربع به اهتمام میرزا

در  ۱۲۷8 الحجهذی ۱۴ شماره . همچنین در(۲۴۱، ۱۳8۱مدی، )معت «شاه انجام شدمجلس همایون ناصرالدین

چون میدان مشق خارج از دروازه دولت » روزنامه علیه ایران این خبر در مورد میدان مشق نوشته شده است

مقرر گردید که  گنجایش اجتماعی عساکرنصرت ماثر را نداشت و قدری کوچک و کم وسعت بود، لهذا حسب االمر

کشیده  گردانند و بزرگ نمایند و اطراف آن را دیوار ترراب کرده و میدان را بدین وسیله وسیعسربازخانه را خ

این «. نماها را نهرکرده، غرس درخت بید کنند تا افراد آسوده مشق نمایندنما کنند و بعد از اتمام جلوی طاقطاق

اوایل قرن  مطرح نبوده است. در گسترش سطح تهران افتد که هنوزروزهایی اتفاق می گسترش میدان مشق در

های نظامی این دوره ساختمان کنار ارگ واقع بوده است. در مرکز شهر و در ه.ق محوطه میدان مشق تقریباً در ۱۴

های ضلع خانه، چاشنی درخانه، باروتهایی از قبیل اصطبل، کالسکهاطراف میدان گسترش یافته و ساختمان

مدارک موجود همگی از عالقه سران سپاه دوره ناصری به خدمات نظامی  شرقی و شمالی آن احداث گردید.

مقام نظامی آن روز چون میرزامحمدخان گویند هر روز سرکردگان عالیدهند و میمی این میدان خبر سربازان در

این میدان  و دیگران که مقام باالی فرماندهی داشتند در« الدولهمیرزا حشمتشاهزاده حمزه »یا  سپهساالرقاجار

زده می بار به سربازخانه سرای یکشاه نیز هفتهرالدینناصشدند و خود حاضر شده و ناظر اعمال نظامی سربازان می

 شده استتمرین تیراندازی با تفنگ، تیراندازی با توپ نیز انجام می میدان مشق عالوه بر آن روزها در است. در
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احداث  ه. خ با ۱۳۱۲ه.خ ساخته شد و در سال  ۱۳۰۷ال س باغ شاه در .(۳8۱-۳8۰، ۱۳8۱)نوربخش، 

نام آن باغ ناحیه باقی مانده که تا به امروز به های وزارت امورخارجه و موزه ایران باستان فقط نام آن برساختمان

 کردهیماز آن بازدید هفتگی  شاهنیناصرالدنزدیک به کاخ شاه بوده و  .(Shahrivar, 2004, 23)شود نامیده می

اثر میدان مشق منصوب به محمدحسن افشار  شاهنیناصرالدبهترین نمونه درباری نقاشی جنگی دوران  است و

 شود.داری میموزه ملک نگه است که در

 

 حمدحسن افشار و تابلوی میدان مشقم
شاه و عهد فتحعلی دروی  است. ه.قنگار ایرانی سده سیزدهم خان افشار نقاش و مُذهب و قلمدانمحمدحسن

گرفت. سال تولد او مشخص نیست و از  «یباشنقاش»و از دربار لقب  ستیزیم قاجار شاهنیمحمدشاه و ناصرالد

ارومیه تعلق داشت. عمده افراد  . او به طایفه معروف افشار درموجود است اندکینیز اطالع  اشیچگونگی زندگ

اشتغال داشتند و چند تنی نیز مانند  یدولتخدمات  گری و اموردیوانی و سایراین خانواده به سپاهی

یکی  «ابوالحسن افشار ارومی»آوردند. برخی محققان این نقاش را با  یرو خان به هنر دلخواه خودمحمدحسن

خان الل بود ولی محمدحسن هستند. ( افرادی متفاوت۱۳۶۷« )تبریزیزادهکریم» و نظر تحقیقکه بنابر  دانندیم

 یکی کرده است، اما در ءافشار امضا یباشنام نقاش نکرده و آثارش را با یان نقص خود اشارهآثارش هرگز به ای در

 آقا بگلرولد»کمترینرقم » زده است کرده و چنین رقم، به نقص عضو پدر اشاره«لرآقابیگ»از آثار وی فرزندش، 

از دالیل مستند الل بودن  یکی دیگر« ۱۲۶۳شوال  الل افشار فی شهری باشجاه محمدحسن آقای نقاش یعال

جا که از نقاش الل به قلمدانیهای جالیر اشاره شده که در نوشته. ستا «اسماعیل جالیر»خان قول محمدحسن

 یهاادداشتیچنین فرستادگان فرانسوی در مق به پایان رسانده است. ه ۱۲۹۶ل مانده و بقیه را جالیر در سا

ساله بوده و در نقش  ۴۰که مردی  اندکرده ادییز، از نقاش کر و اللی شان در تبرخود، در حین اقامت چندروزه

ق و زمان ه. ۱۲۳۴سال  دارد در یباشاثر وی که رقم نقاش نیتریمیقد .تکردن تصاویر مهارت بسیاری داشته اس

از این پادشاه  یسالانیم را در یباشلقب نقاش کندیاست که مشخص م شده میسلطنت محمدشاه قاجار ترس

خود را نشانه  وتبارلیافشار معرفی کرده و ذکر نام ا یباشآثارش، خود را محمدخان نقاش بیشتر گرفته است. در

قاجار است که در انواع فنون نقاشی  شاهنیناصرالدنقاشان دوران  نیترموفقوی از  ست.خانوادگی دانسته ا افتخار

 ی گذارده است. این استاد هنرمند عالوه برجابههنر آثاری جاویدان از خود مرحله از این  توانایی داشته و در هر

 عمارات و همچنین تصویر شاهنیناصرالدخانه لشگر و سربازخانه و توپکه تابلوهای بزرگ را از مراسم ساناین

و در  کردهیمرقابت « خان غفاریابوالحسن»ی آبرنگ با سازهیشببه بهترین وجه پرداخته در  سلطنتی و غیره

 الل بر» سدینویم« رجال عصر ناصری»درکتاب « معیرالممالک»نیز دستی قوی داشته است.  قلمداننقاشی 

 قلمدان. شدیمجو روی آن شمرده را نقش کرده بود که یک هزار تن جنگ خراسان در ساالرجنگدانی میدان قلم

 افشار از اوان جوانی در محمدحسنتومان خریداری کرد.  مقیم تهران به هزار و پانصد انییاروپامزبور را یکی از 

ع( و حسن و )یی از حضرت محمد )ص(، حضرت علی هالیشماوروغن رنگ باو  کارکردهسازی نیز مکتب شمایل

های آثار دیگر افشار نمونه (۵تا  ۳)تصاویر  .(۱۰۰۵-۱۰۰۴، ۱۳۶۷تبریزی، زاده)کریم «تحسنین )ع( ساخته اس

 است.
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شاه، الدینره ناصرپرت .3 تصویر

حراج ساتبیز، محمدحسن افشار، 

 ۲۱.۲ در ۲۵.۴م،  ۱8۰۰-۱8۹۹

 . سانتیمتر

 ۲۳۵، ۱۳۹۴ها، قاضیمنبع: 

نخودی رنگ کشویی، شاه ایران و قلمدان  .۴ تصویر 

. ه.ق ۱۲۹۴، محمدحسن افشار ارومی،نمایندگان اروپایی

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

ا شاه بناصرالدین تمثال .۵تصویر 

فرشتگان آسمانی بالدار، هنرمند 

-۷8زندگی )الل(  حمدحسنم

طال، برنگ بر روی ورقم، آ ۱8۱8

 ءامضا قاب، سانتیمتر با ۱/۵×8/۳

 فشار،رقم محمدحسن ا شده:

مجموعه شخصی  ه.ق ۱۲۷۱

 فرماییان. فرمان

 .Raby, 1999, 31 منبع: 

 محمدخانو میرزامیرزا مظفرالدین عهدیولهمراه قاجار را به شاهنیناصرالددان مشق، صحنه بازدید میابلوی ت

اجزای قشون  ها سپاهیان و دیگرآن برابر گذارد. تصویر این سه شخصیت، بسیار بزرگ و دراالر به نمایش میسپهس

های گوناگون خشب های مارش درها و دستهنظام، توپچیهای پیاده. گروهاندشده میترستر کوچک تناسب به

دارند.  بر های نظامی دربا مدال نشانعمرصهای نظامی و شمشیرهای آیند. هر سه شخصیت اثر، لباسچشم میبه

به لباس سپهساالر  کامالًشاه قاجار کاله شاهی بر سر دارد و کمربند و شمشیر مرصع بسته است. لباس ولیعهد اما 

منسوب است. این تابلوی  یباشاللباشی و شباهت دارد. نقاشی میدان مشق، به محمدحسن افشار ملقب به نقاش

تر نقاشی شده است. یمسانت ۲۰متر و  ۲و پهنای  ۵۰تر و م ۴ای بسیار بزرگ به درازای اندازه در فردمنحصربه

را به نمایش  قاجار شاهنیناصرالدی تهران در روزگار آغازین حکومت هاتابلوی میدان مشق، نمایی از بیرون دروازه

گذار کتابخانه و موزه ملی واقف و بنیان «آقا ملکحاج حسین»، دختر بزرگ «ک ملکوملالعزت»گذارد. بانو می

 آستان قدس رضوی اهداملک خورشیدی به گنجینه  ۱۳8۰فرد را در شهریورملک، این تابلوی زیبا و منحصربه

های نظامی، شمشیرهای ملبس به لباس هر سه شخصیت در این اثر www.malekmuseum.org)) کرده است

سر دارد و کمربند  شاه کاله شاهی برهای نظامی و حمایل مخصوص خود هستند. ناصرالدینمرصع، نشان با مدال

 دیخورش و ریشنشان  یسپهساالر دارا رزایم و عهدیول است، بستهی آب لیحما و اقدس نشان با مرصع ریشمش و

 قشونی هاگسرهن اثر گوشه در. است لیحما رنگ تفاوت با سپهساالر لباس هیشب کامالً عهدیول لباس. هستند

حمایل آبی و نشان اقدس  .(۷۶، ۱۳۹۴، پوری)راز شوندیم دهید دیسف لیحما با همراهی نظام لباس به ملبس

این تابلو مهم است و کمتر  ه درآنچرفت. می کارنوجویان و سپهساالر به برای فقط مخصوص شاه و حمایل سبز

های بسیاری . چهرهتتوسط هنرمند اسباال  ی متعدد و به تعداد بسیارهاکرهیپجای دادن  به آن توجه شده است در

قرار  است. علت مهارت هنرمند در و چهره پردازی شده کدام شبیه هم نیست و کامالً مشخصکوچکی هیچ که در

توان عادت به کوچک کارکردن و هنرهایی مانند در یک فضای محدود را میوچک دادن این همه پیکره ک
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بندی، و مهارت هنرمند در ترکیب شدهنقاشی  بزرگ اریبس ابعاد دانست. تابلوی میدان مشق در« ماشهپاپیه»

ها پیکره صفحه توسط نظامیان و جای دادن این حجم از ت درپردازی، نظم نظامی و نشان دادن حرکشخصیت

بانو »تابلو به موزه ملک  اهداکنندهسف است اضافه کردن نام ای که باعث تألهدر بررسی این اثر مسأستودنی است. 

زدن به اثر هنری در دوره معاصر در موزه جای شگفتی و باشد که روی تابلو قاجار نوشته شده و آسیبمی «ملک

 تابلو نصب شود. کنار بر روی اعالنی در توانستیماست. این امر  تأسفبسی 

 

 

 

 

 
 

 مشق، میدان .6ریتصو

افشار ارومی،  محمدحسن

، منسوب به روغنورنگ

در  ۴/۵۰ افشار، محمدحسن

۲/۲۰.  

 malekmuseum.orgنبع: م

 

کمر  با لباسی پرکار با کاله و جقه شاهی تصویر شده است که شمشیری جواهرنشان بر تصویر شاه ۶تصویر  در

شده است و بر  آن نشانی نصب لباس ژنرالی فرانسه و حمایل شاهی به رنگ آبی دارد که بر دارد. لباس متأثر از

 افتد و درد شاه اتفاق میدوران محم های نظامی ازها دستکش سفید پوشانده است. شروع پوشیدن لباسدست

رنگ آن با شاه یکی  شود. لباس ولیعهد شبیه لباس شاه بوده و نشان سلطنت آبیهای درباری دیده مینقاشی

سمت چپ تصویر سپهساالر با  آویخته است. کاله ولیعهد ساده و بدون جقه است. در کمر است و خنجری بر

رنگ و سه نشان بر سینه دارد و شمشیرش  تصویر شده و حمایل سبزکار و شبیه ولیعهد کالهی ساده، با لباسی کم

شده است.  روی بدن کار پشت بدنش قرار دارد ولی برای شاه و ولیعهد در ساده و بدون جواهر است. شمشیر در

عنوان نمادی نمایش قدرت شاه و قوای نظامی ارتش ایران، تصویر ولیعهد و سپهساالر است که به این نقاشی برای

فاصله خیلی دوردست تمرین نظامی  باشد. درسفر به فرنگ می در از تأیید شاه برای سپردن قدرت به این دو نفر

شان سربازان تصویر چهره یک ازشود. هیچمرتب و منظم دیده می حال رژه بسیار لباس اروپایی در سربازان با

وردست آسمان آبی بر فراز میدان مشق دیده د پردازی متفاوتی دارند. دردیگر نیست و هرکدام چهرهشبیه یک

های شده است که مشخص است با رنگ بسیار شفافی استفاده های خام ومرمت اثر از رنگ شود. متأسفانه درمی

بندی نقاشی میدان این بخش به ساختار بصری، عناصر بصری و ترکیب تناقض است. در قبلی نقاشی اصلی در

 شود.مشق پرداخته می
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مشخص کردن  .7تصویر

قطرهای اصلی روی تابلوی 

 میدان مشق.

 malekmuseum.orgمنبع:  

 

های اثر دارای جزییات همه قسمت دهد که نقاشی درشود قطرهای اصلی نشان میدیده می ۷تصویر  چه درآن

اثر فقط دو پیکره اصلی قسمت باالی  شود. درهای نظامی دیده میاست. در بخش پایین اثر بیشترین تعداد پیکره

شود که محل قرارگیری شود. مرکز تصویر بین دو دود است. با توجه به بیضی نشان داده میو کاله ولیعهد دیده می

 ولی سر سپهساالر از تصویر خارج است.؛ بیضی است شاه و ولیعهد درناصرالدین

 

 

 

 

 

 

 
 

مشخص کردن  .8تصویر 

های افقی روی تابلوی خط

  مشق.میدان 

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

خوبی ها را بهنقاشی بسیار مهم هستند و نظم هندسی و محل قرارگیری پیکره خطوط افقی در این 8تصویر در 

تر سپهساالر و در دوردست ترین پیکره به مخاطب شاه، به فاصله اندکی ولیعهد، کمی عقبدهند. نزدیکنشان می

های شود نظم قرارگیری نظامیان روی خطاین تصویر دیده می شوند. چنانچه درمیسربازان با آرایش نظامی دیده 

ها اصالً اتفاقی نبوده و با تفکر و ریاضیات و ابعاد بزرگی مانند این تابلو قطعًا قرارگیری پیکره مشخص است. در

دهد که آسمان ان میهندسه و مهارت هنرمند آمیخته است. سر، کمربند و کاله شاه و سپهساالر و ولیعهد نش

تر تر فضای روشن را برای مشخصآبی روشن و لباس تیره این افراد اتفاقی نبوده است و هنرمند برای تأکید بیش

 ها استفاده کرده است.کردن این پیکره
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مشخص کردن  .9ر تصوی

های اصلی روی پیکره مرز

منبع:  تابلوی میدان مشق.
malekmuseum.org 

 

شود، در گوشه اثر بخشی از یک درخت سمت راست دیده می شود که دو پیکره اصلی درمشخص می ۹تصویر  در

کرده همه دوران قاجار با عمر طوالنی خود در دربار نقاشی می جا که این هنرمند دراز آن نشان داده شده است.

میرزا نیز و عباس شاهمی دوران فتحعلیهای نظانقاشی است تأثیرات دوران ابتدایی قاجار و نوع چینش نظامی در

شود فضای خالی بین شاه و ولیعهد با فضای خالی مشخص می تصویر توجه به قطرهای اصلی در شود. بادیده می

است. فضای زیادی بین شاه و  شاه با قطرعمودی تصویر و فضای خالی بین ولیعهد و انتهای کادر تقریباً برابر

دهد. هنرمند برای توازن قدرت تر را نشان میفاصله سپهساالر با مافوق و درجه پایین شود کهدیده می سپهساالر

سمت چپ قرار داده است تا وزن کار متعادل شود و این مورد اصالً  های کوچک را درتصویر بیشتر حجم پیکره در

 شود.احساس نمی

 

 

 

 

 

 

 

شدن  مشخص .۱0ر تصوی

جهت ابرها و هندسه باالی 

 اثر.

 malekmuseum.orgمنبع:  

 

ها برای اثر و در قسمت آسمان هنرمند از جهت ابرها، دودهای آتش نظامی و کوه باالیدر بخش  ۱۰تصویر در 

ها در تصویر مشخص خصوص پیکره شاه استفاده کرده است که این مورد با جهت پیکانها و بهتأکید بر پیکره

الی اثر برای های خاموش هنرمند در قسمت بادهد که در عین استفاده از رنگها نشان میشده است. این پیکان

کنند ها در دوردست بر سه پیکره اصلی اشاره میتأکید بیشتر به سه چهره اصلی با لباس سیاه، ابرها در آسمان کوه

 شود.و حرکت در باالی اثر نیز دیده می
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اصلی،  قطرهای .۱۱ تصویر

خطوط اصلی افقی و عمودی 

  بر روی نقاشی اصلی.

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

دهد این خطوط اصلی افقی و عمودی بر روی نقاشی اصلی نشان می نظم هندسی و استفاده از ۱۱تصویر  در

کادر نقاشی قرار داشته  بندی مشخص درنقاشی دارای نظم هندسی بسیار باالیی بوده و سه پیکره اصلی در تقسیم

نمایاند. روی خطوط افقی واقع شده و بسیار منظم بوده و نظم ارتش را باز می و سربازان با لباس نظامی بر

خوبی تصویر را به ، بعد مکانی درجلوتر بودن، فاصلهاند و های اصلی عمودی بر روی خطوط افقی قرار گرفتهپیکره

 .دهندمینشان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جهتدسه و هن .۱2 تصویر

  گذاری نیمه پایین اثر.

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

تضاد با سه پیکره  شود و درهای سربازان دیده میپیکره نقاشی وجود دارد که کامالً در حرکت در ۱۲تصویر  در

های قرمز رنگ نشان داده شده است. رو سربازان با پیکانباشد. حرکت، جنبش و قدمپالن اول می بزرگ اصلی در

سکون نیست. با توجه به ابعاد بسیار  است و هیچ بخشی از نقاشی درهای نقاشی دارای حرکت، جنبش همه بخش

بزرگ نقاشی این هندسه تصویری، نظم و ایجاد حرکت بسیار منظم کار بسیار دشواری بوده است که هنرمند به 

 قسمت پایین تصویر سربازان قسمت باالی تصویر آسمان آبی و فضای آرام و در خوبی آن را مدیریت کرده است. در

 شود.و جنبش آنان دیده می
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 جهت حرکت در .۱3 تصویر

نقاشی میدان مشق و جهت 

  نگاه سه پیکره اصلی.

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

های قرمز چه با پیکانحرکت است و نیروهای نظامی چنان تمام مسیر نقاشی در جهت حرکت در ۱۳تصویر در 

تمرکز پیکره  کنند. قسمت نقاشی درپایین نقاشی هدایت میقسمت  رنگ مشخص شده است مسیر چشم را در

ه سمت دیوار میدان مشق به پایین معادالت ریاضی دارد و بسیار منظم چیدمان شده است. نیروهای نظامی ک در

های سیاه این راستا مهم است جهت چشم سه پیکره اصلی است که با پیکان چه دراند. آنمانند دومینو چیده شده

شاه و شاه و جهت حرکت چشم ناصرالدینسمت ناصرالدینبه ده است. جهت حرکت نگاه سپهساالرمشخص ش

 باشد.رو و سپهساالر میسمت روبهولیعهد به

 

 

 

 

 

 

 
 

مشخص نمودن  .۱۴ تصویر

تصویر  ها درها و بیضیدایره

 اصلی.

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

ها در هندسه پنهان دهد که این دایرهافراد در نقاشی نشان می های دود و حلقهمشخص کردن دایره ۱۴تصویر در 

های کوچک افراد که احتماالً اند. دودها بر روی قطر اصلی با فاصله مشخص قرار دارند و حلقهتصویر نقش داشته

و نظم  مقام باالتری دارند در قسمت یک سوم پایین کار در یک خط قرار دارند. قسمت پایین اثر بسیار مدرن بوده

 های اروپایی است.بصری آن و شکل خطوط در پالن عقب یادآور نقاشی
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صلی سه مثلث ا .۱۵تصویر 

قدرت و ارتباط سه پیکره 

  با هم. اصلی

 malekmuseum.orgمنبع: 

 

نظامیان فاصله  پالن اول شاه، ولیعهد و سپهساالر و پالن دوم در ،رو هستیمبا دو پالن اصلی روبه ۱۵تصویر  در

جلو نقاشی و پالن اول قرار  کند و درها تأکید میآن حال تمرین. این سه پیکره که نقاش بر میدان مشق در در

سپهساالر به شاه و شمشیر  شود سر شمشیرمشخص می ۱۵تصویر  کنند که دراشاره می یکدیگردارند به سمت 

گیرد و تفاوت آن با نقاشی میدان مورد بررسی قرار میتصاویر نظامی  ۱جدول  کند. درشاه به ولیعهد اشاره می

 شود.مشق مشخص می

 
 هنگارندمنبع:  شاه در دوره قاجار.مطالعه تصاویر نظامی دوران ناصرالدین .۱جدول 

موضوع نظامی در 

 دوره دوم قاجار
 تصویر ویژگی ولیعهد شاه/ نوع نقاشی

 

 
 درباری

 
 

نقاشی آبرنگ 

 مات روی کاغذ

 

 
شاه در ناصرالدین

 دوران ولیعهدی

 

 

لباس  با شاه در جوانی

تکیه داده به  نظامی

 توپ جنگی

 

 

 

 

 درباری

 

 

 

نقاشی روی 

 بوم

 

 
شاه در ناصرالدین
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ری برخوردار است، با لباس نظامی پرکار نقاشی شود سن شاه از پختگی بیشتشخص میمطالعه این تصاویر م در

ها قرار دارد و توپمیدان تمرین نظامی یا میدان مشق  شود بلکه خود او درکنار او توپ جنگی دیده نمی شده و در

ترکیب شده است.  شود. این نقاشی تک پیکره نیست و با دو پیکره دیگرعدد در دوردست دیده می ۴به تعداد 

شود. د میعنوان وارث سلطنت بعد از شاه در نقاشی معرفی و بر آن تأکیحضور او به برای اولین بار ولیعهد و

به قدرت رسیدن ولیعهد و مشروعیت سلطنت او بعد از شاه  که درسپهساالر قرار دارد  روی شاه و ولیعهدروبه

 اطرافن وارکردید آن کردن محدود و مشق میدان محوطه اطراف در دیوار کشیدن چنینهمدارد، سپهساالر نقش 

میدان مشق را انجام داده است و شاه در بازدیدهای هفتگی او از میدان مشق و آموزش و رژه نظامیان دیدن 

شود. شاه دیده نمیهای نظامی پیشین ناصرالدیننقاشی ه دیده شد درکدام از این موارد چنانچهیچ کرده است.می

 باشد.در ایران می این نقاشی با اختالف بهترین نمونه نقاشی نظامی دوران ناصری

 

 مشق میدان نقاشی در قدرت تحلیل
قدرت مفهومی چند » قلمرو تاریخ اندیشه فلسفی همواره از مقوالت مهم و تأمل برانگیز بوده است. مقوله قدرت در

بعدی، جدال برانگیز و دارای معانی گسترده تلقی شده است. چند بعدی بودن این مفهوم موجب شده است تا به 

راحتی نتوان آن را تشخیص داد و سنجید. جدال برانگیزی برای این مفهوم موجب شده است که مناقشات فکری 

ت، روابط قدر. »(۱۲۴، ۱۳8۶)نظری، « مفهوم قدرت مطرح شود چنان ادامه یابد و تعاریف مختلفی ازدرباره آن هم

اه نباید علت درگیر شدن با فاعل قدرت، از کارکرد و نحوه اعمال غافل شود. هدفمند و دارای جهت است و هیچگ

قدرت در دوره قاجار  .(۱۵8، ۱۳8۴)فوکو، « مندی و سمت و سو نداشته باشدقدرتی وجود ندارد که جهت هیچ

وسیلة شاهان قاجار است. به ان قاجار ناشی از کشف ارزش تصویردرباری داشته و در هنر دور نزدیکی با هنررابطه 

پیوند »ای قدرتمند مورد استفاده قرار بگیرد. عنوان رسانهشرایط سیاسی و اجتماعی دوره قاجار باعث شد تا هنر به

همراه دارد که قدرت رابطه نزدیکی با گفتمان پیدا دیگر این پیامد را برای دانش بهدادن قدرت و دانش با یک

بوده مسأله  روبرویکی از مسائلی که تاریخ ایران از دیرباز با آن . »(۳۷، ۱۳۹۲)یورگنس و فیلیپس، « کندمی

بدین ترتیب  .(۹۷، ۱۳۴۷)کرزن، « جانشینی بوده است. در واقع مسأله جانشینی به اندازه تاریخ ایران قدمت دارد

توانست جدی تاریخ ایران مسأله جانشینی و پیامدهای برخاسته از آن تا چه اندازه می ن حدس زد که درتوامی

این دوره  جا که دراز این قاعده مستثنی نبود. از آنهای پیشین عنوان وارث حکومتباشد. حکومت قاجاریه نیز به

مرگ  برای جانشینی وجود نداشت پس ازای منسجم نیز کسب قدرت، مشروعیت بخش بود و چون اساساً قاعده

کردند و با ادعای جانشینی، روند استقرار قدرت ولیعهد شاه مدعیان گوناگونی از نقاط مختلف کشور ظهور می

این شرایط مبهم سیاسی، نقش نهاد وزارت بسیار تعیین  کردند. دررو میقانونی و پادشاه جدید را با چالش روبه

مدعیان قدرت  عنوان نیرویی مؤثر شاه را در رفع موانع جانشینی و غلبه برار این نهاد بهدوره قاج کننده بود. در

های دوره قاجار نقاشی . در(۱۶۹، ۱۳88نژاد، )مصلی «عمل به ثبات نظام سیاسی کمکی نمود کرد و دریاری می

شاه این دوران ناصرالدین های نظامینقاشی قدرت معموالً برای نشان دادن شاهی قدرتمند است و این مورد در

های میانی سال جوانی و ابتدای سلطنت، در شود قابل مشاهده است. درسلطنت تصویر می های مختلفی ازسال در

شده است و نوعی از نقاشی برای تبلیغ از ابتدای دوره قاجار همواره نقاشی می ایران سلطنت. تصاویر نظامی در

اهی و بیداری شاه در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است. نقاشی میدان قدرت شاه، معرفی قدرت نظامی و آگ
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ابعاد بزرگ و با تلفیق نقاشی نظامی و  ترین تصاویر نظامی دوره قاجار است که درعنوان یکی از کاملمشق به

کنار هم  در شاه و ولیعهدجلوی این تصویر پیکره ناصرالدین شده است. در نقاشی پیکرنگاری درباری قاجار خلق

شود که با توجه به مسأله جانشینی در دوره قاجار، تصویر سپهساالر دیده می مقابل تصویر شود و دردیده می

تواند ولیعهد را به قدرت برساند حائز اهمیت کسی که پس از شاه می کنار شاه و تصویرکردن سپسهاالر ولیعهد در

سربازان تصویر  قسمت پشت درشوند. هم دیده میکنار  دراست. این تنها تصویر نظامی است که شاه و ولیعهد 

نگاری پردازی و چهرهنگاری سربازان شخصیتهای این تصویر در چهرهشوند. پیکرهحال آموزش نظامی دیده می در

هم ها بهیک از چهرههای واقعی نقاشی شده است؛ زیرا هیچرسد از روی چهرهکاماًل رعایت شده و به نظر می

شاه است و نمایی از قدرت ندارد. در تحلیل نقاشی میدان مشق که موضوع آن با محوریت ناصرالدین شباهت

این تصاویر شاه نماد  در .رخ کشیدن قدرت شاه و ارتش استهدف هنرمند به نظامی ایران در دوره قاجار است،

رت و اقتدار به مخاطب انتقال داده اصلی، نمایی از نظم، قدقدرت و اقتدار است، زیرا از طریق تمرکز بر پیکره 

شود. نقاشی در دوران قاجار یکی از این سازوکارهای نمایش قدرت شاه است که در فرهنگ تصویری آن زمان می

ای برای نشان دادن شاه و قدرت برداشته است و وسیله جنبه تبلیغاتی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت را در

های گذشته در اندازه بسیار بزرگ نقاشی همین خاطر برخالف دوره. بهبوده استجهان او نظامی او در منطقه و 

این  شود. او درتر از تصاویرهای نظامی دیگر معرفی میشاه در نقاشی میدان مشق متفاوتشده است. ناصرالدین

لحاظ  دوره قاجار از کند. نقاشی درنقاشی تحمیل می صورت غیرمستقیم برتصویر قالب نمادین ساختار قدرت را به

اختیار شاه و سپس طبقه  در صورت ابزاری برای گسترش سلطه و قدرتنقاشی به ترین هنر است وفرهنگی مهم

ای عنوان فرماندهاین تصویر نقاشی برای نشان دادن قدرت شاه و تأکید بر قدرت نظامی او به گیرد و دردربار قرار می

شود تابلوی مشق دیده می نگاه اول در ه درآنچ آموزش حاضر شده است.صحنه  لباس نظامی در قوی است که با

 شود. اگرزمینه یک درخت و چهار توپ دیده میپس سمت راست تصویر در سه پیکره اصلی تصویر است. در

 بندی تصویر قرار دهیم پنج سری گردان رزمی درتصویر پشت سه پیکره اصلی و مثلث سه فرد را فاکتور تقسیم

کنار  قسمت سمت راست در های مشخص و متفاوتی هستند. درها دارای چهرهشود که همه آندیده می تصویر

شود. آسمان دیده می . هفت دود سفید از آتش و باروت درشودیم دهید ریتصو چهار توپ، شش پیکره خوابیده در

 دهید آسمان در دیسفولیعهد دو سری دود  قسمت چپ تصویر پشت سر . درشودیم دهید سربازی سردوازده 

شود و شود. پنج سری واحد گردان دیده میسری قبضه توپ دیده می قسمت زمینه مرکزی چهار شود. درمی

فضای بین شاه و وزیر و ولیعهد شش پیکره  شود. درگردان دیده می سپهساالر چهار توپ و یک واحد پشت سر

فضای  شود. دودها درتند. هشت پیکره تکی بین شاه و سپهساالر دیده میحال آموزش سربازان هس هستند که در

رکزی و یک دود پشت سر ولیعهد، چهار دود در قسمت م شده است. یک دود پشت سر قرار زیر تقسیم تصویر به

دهندگان آموزشدست  بندی رنگ قرمز بین شاه و وزیر است و در ادامه آن عصایی که هم دررین تقسیموزیر. بیشت

شود و شود. چرخش رنگ قرمز، سفید و آبی بین سربازان و فضای تصویر دیده میدست شاه دیده می و هم در

شود. فضای نقاشی ده گردان دیده می این طور کلی در. بهدهدیم نشانو رژه و حرکت حال سان  ها را درآن

 ریتصو دری حکومت تو ثباو کاًل فضایی از آرامش  شودهای برفی دیده میآسمان آبی است و روی دو کوه لکه

ابوالحسن الل  یتابلوها یاست. تمام الل باشی نقاشندارد، منسوب به ابوالحسن  امضاء تابلو نیا. خوردیم چشمهب

های شهوانی بوده و قابل مقایسه با این اثر نیست؛ بیشتر آثار او دارای صحنه شود،یمی نگهدار «لیچرچ» موزهدر 

 است که احتماالً ها و جای دادن تعداد زیادی پیکره در تصویرولی نکته مشترک این نقاشی با سایر آثار نظم پیکره
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عنوان اعجوبه دوران این اثر در اندازه بزرگ را نیز با همان کیفیت، الکی است که او به زمینه آثار مهارت هنرمند در

شده تقدیمی  سمت راست تابلو نوشته خوبی بهره برده است. درمهارت و دقت کارکرده است و از این نکته به

شده است. این تابلو دارای  موقوفات ملکه بنابر اسناد موزه این تابلو به ایشان اهدا الملوک ناظر استصوابیعزت

ین ترمهم کارشناس مرمت موزه نظر شده است. بنابر مرمت ۱۳۹۶سال  و در باشدمی «۰۰۰۶۳»شماره اموالی اثر 

زمان اهدا دوبل  سطح رنگ بوده است. این تابلو در خوردگی رنگ و ریختگی اندکی درهای این تابلو ترکآسیب

 این بازسازی پارگی کنار سرتاسر اثر چسبانیده شده است(. در کرباس اصلی در یعنی آستری در زیر) شده است

به اولین سفر  ً نظر زمانی احتماال تابلو ازشده است. این  سازی و تجدید رنگهایی موزونکار ترمیم و بخش

سال  برداری از معادن ایران به ژولیوس دوریتر درپس از اعطای امتیاز بهره این سفر شاه مربوط است.ناصرالدین

ایران  سال بود که در ۲۵سال سن داشت و  ۴۳آن زمان  شاه درم صورت گرفت. ناصرالدین۱8۳۷ه.ق /  ۱۲۹۰

برداشت احتمال دارد این  ای از مخاطرات سیاسی را درآن زمان پاره که ترک کشور در اآنج کرد. ازحکمرانی می

، مشروعیت ولیعهد و سیاسی قدرت تیتثب ران،یا شاهی حکمرانقدرت و سفارش نقاشی صورت گرفته باشد تا 

آسمان آبی، درختان سبز و اروپایی،  تصویر از این موارد است. استفاده از فضای مقابل شاه در میرزا سپهساالر در

شود این نقاشی دیده می شود. پرسپکتیو مقامی درسه پیکره اصلی تصویر دیده می کنار تصویر در فضای آرام در

ها در پالن اول قدرتمند بودن و اهمیت آن اند و برها نقاشی شدهر از بقیه پیکرهو سه پیکره اصلی بسیار بزرگت

 سه پیکره و در تری ازهای کوچکاندازه منظم و در های مارش بسیارو دسته شود. سپاهیان و قشونتأکید می

اند. لباس شاه از میرزامحمدخان سپهساالر و ولیعهد متفاوت و با تزیینات شده تر ترسیمدوردست و در پالن عقب

حواصیل و قبه شاهی  جواهرنشان است، کاله او دارای پر شده است. شاه دارای کمربند و شمشیر تری تصویربیش

رنگ نقاشی شده است. لباس  رنگ بین لباس شاه و ولیعهد یکسان است، ولی ردای سپهساالر سبزبوده و ردای آبی

باشد. گفتمان قدرت بین سه پیکره اصلی می قدرت شاه در تصویر جواهرنشان او تأکید بر تزیین شاه و شمشیر پر

تر ولیعهد، اندکی عقب ز بقیه اندکی جلوتر تصویر شده است. ابتدا شاه،شاه انقاشی جریان دارد، هرچند ناصرالدین

 خالی با منظره آرام و فضای ساده باعثآسمان  اند. تصویرشده ای زیاد سپاهیان نمایش دادهفاصله سپهساالر و با

مشیر، لباس خصوص شاه تأکید شود و از نمادهایی مانند شهای اصلی تصویر و بهتر بر پیکرهشود که بیشمی

شود قدرت پردار برای نشان دادن ثروت و قدرت برای شاه استفاده می جواهرنشان، ردای شاهی، کاله و قبه

ها و روابط انسانی قدرت را توان در تمامی عرصهریشه در جامعه دارد و می ای از ارتباطات است که عمیقاًشبکه

شود. عنوان یک قدرت معرفی میهفضای گفتمانی تصویر ب رای است که دعرصه نقاشی سوژه مشاهده کرد. شاه در

شود نوع ایستادن با بهت و مغرورانه شاه، گرفتن شمشیر جواهرنشان شاهی نقاشی میدان مشق دیده می ه درآنچ

ارتباط با الگوی قدرت  چه دراش است. آنارتش نظامی از روی لباس تأکیدی بر قدرت و آمادگی شاه و در پشت سر

است، اهمیت  عنوان ابزاری برای نشان دادن قدرت شاه و ارتش مدرن نظامیشود نقاشی بهتابلو دیده می این در

 پالن جلوی تابلو، گفتمان قدرتی است که بین سه پیکره اصلی جریان دارد و بقیه افراد در های اصلی درپیکره

آن ولیعهد او و در انتها سپهساالر.  از و پس تصویر شاه است شوند. قدرت اصلی درزمینه نشان داده میحاشیه و پس

نوعی مشروعیت بخشیدن به سپهساالر، حمایت  این تابلو بعد از مرگ امیرکبیر نقاشی شده و تصویرشاه و وزیر او به

از او و پاک کردن شاه از گناه قتل امیرکبیر است. این تابلو به میدان مشق اشاره دارد، مکانی برای مشق و قدرت 

هایی اروپایی لباس منظم و دقیق در نظمی ارتشی با این نقاشی بسیار نظامی ایران. نظامیان و توپچیان در ارتش

باطن این تابلو به گفتمانی برای قدرت سه پیکره شاه،  ها هستند؛ ولی درظاهر موضوع اصلی آن اند. درشده تصویر
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ها نقاشی جلوتر از باقی پیکره ر فضای روشن و بسیارهای تیره بلباس ابعاد بزرگ با ولیعهد و وزیرش است که در

 این تصویر از دهد شاه، وزیر ولیعهد با قدرت نظامی، نمایش قدرت نظامی خود دراند. این نقاشی نشان میشده

خوبی بهره گرفته اند. این نقاشی با جزییات و دقت تمام نقاشی شده و به یکی از بهترین گفتمان قدرت به

باشد و یکی از ترین اثر هنری موجود در موزه ملک میترین و اصلیشود که گراننرمند تبدیل میهای هنقاشی

 باشد.های نقاشی نظامی ایران در دوره ناصرالدین شاه میبهترین نمونه

 

 نتیجه
قدرت برای ها نمایش غرور و افتخار و ها در دوره قاجار با قدرت و نمایش آن در ارتباط هستند، این نقاشینقاشی

 نقاشی  کرد.مشاهده  سربازان و ... را، آرایش و پوشش ر ساختار آن نوعی از نمایش نظامیتوان دشاه بوده و می

نمایش قدرت ملی و نظامی ایران بوده و بزرگترین نقاشی پیکرنگاری  منظورسفارش دربار به  میدان مشق به

گرایی و نمایش توان پی برد که جنبه ملیمیدان مشق میدر مطالعه نقاشی نظامی نظامی در دوران قاجار است. 

های نقاشی پیکرنگاری نظامی درباری ترین نمونهعنوان یکی از درخشانقدرت در اثر مد نظر هنرمند بوده و به

قاجار در دوران ناصرالدین شاه است که شاه، ولیعهد و سپهساالر را در بازدید هفتگی از تمرین نظامی میدان مشق 

دهد. این نقاشی برای نمایش مشروعیت سلطنت به نمایش ولیعهد در کنار شاه پرداخته و با موضوع ان مینش

. تصویر سه پیکره استنمایش قدرت نظامی ارتباط داشته و سند مصور تصویری از آموزش سربازان در دوره قاجار 

گذارند. در ای را به نمایش میاشیهاصلی و شاه قدرت اصلی در تصویر بوده و سربازان و گردان نظامی نقش ح

های مختلف از شود و در قرارگیری فرمگونه دقیق دیده میمطالعه هندسی این نقاشی نظم هندسی و ریاضی

ها در قاب هندسی اثر استفاده شده است. استفاده مناسب از عناصر تجسمی در این اثر و روابط و مناسبات در فرم

 شود.بین سه پیکره اصلی دیده می

 

 منابع
 فرهنگستان هنر. تهران: (.زهره فیضی ترجمه)های ایرانی گنجینه ارمیتاژنگاره (.۱۳8۶) آ.ت. آدامووا، -

 تهران: سمت.(.۲)جلد نگارگری ایران (.۱۳۹۲) آژند، یعقوب. -

 تهران: دانشگاه هنر.. مدرنیسم و ایرانی هنرمند (.۱۳۹۱) کامران. افشارمهاجر، -

نامه هنرهای  .گیری فتحعلی شاه از زبان تصویر در قدرت نمایی(. بهره۱۳۹۶) .، محمدتقیآشوری و نفیسه عشری،اثنی -
 .۴۷-۵8(، ۲۰)۱۰ ،تجسمی

سینزادهسلطانفرهاد و تهرانی، کاوه، اکبری، علی، بذرافکن،  - ساخته ۱۳۹۶) .، ح سی نگرش به زمینه دربناهای  شنا (. باز

 .۵-۱۴(، ۳۰)8، اسالمی ایرانی شهر مطالعات فصلنامه .پهلوی اولشده میدان مشق تهران دردوره 

 .۹-۷۴ ،(۱۷) ،نشردانش. مشروطه انقالب تا آغاز از قاجاریه عهد در قدرت ساختار (.۱۳۷۱. )مصطفی اجتهادی، -

نهاد وزارت در  های آن دراعتمادی سیاسی و بازتابله جانشینی، بیأ(. مس۱۳۹۱) .، ایرجورقی نژاد و نژاد، مرتضیدهقان -

 .۵۶-۳۵(، ۴)۴ ،های تاریخیپژوهش .دوره قاجار

مطالعات  .قاجار شاه ناصرالدین و شاه فتحعلی دوره نظامی تصاویرپیکرنگاری تطبیقی مطالعه(. ۱۴۰۰) .الهه ،باشیپنجه -
 .۱۱۳-۱۴۴(، ۲۹)8 ،تاریخ انتظامی

 تهران: نارستان.. امروز تا دیرباز از ایران نقاشی. (۱۳۷۹). یینرو پاکباز، -



 

 ، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازعلمی نامهفصل

 حسن افشار در دوره قاجار محمد مطالعه تحلیلی نقاشی نظامی میدان مشق اثر

 ۹۱ -۷۳  ۱۴۰۰، بهار 2۴دوره دهم، شماره 

91 

 
 

(. تصننویرشنناهانه و بازنمایی قدرت در قاجاریه) مطالعه تطبیقی هنر دوره ۱۳۹۰). روشنننکو داوری،  پورمند، حسنننعلی -

 .۱۰۵-۹۳، (۴)۲. فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار در گفتمان قدرت(

 قلم. کاوش تهران: .شناسییباییزنقاشی قاجاریه نقد (. ۱۳8۲) جاللی جعفری، بهنام. -

 تهران: کارنگ. .گرایش به غرب در هنر عثمانی، قاجار، هند (.۱۳8۲) .خلیلی، ناصر -

 .نگاه: تهران(. ۵ جلد)ایران اجتماعی تاریخ(. ۲۵۳۶. )مرتضی راوندی، -

 .۷۲-۷۹ ،(۱۳.)هنر آستان نشریه. تاریخی هاینشان و هامدال(. ۱۳۹۴. )فاطمه پور،رازی -

 و انسانی علوم پژوهشگاه. ناصری عصر ایران در قدرت ساختار(. ۱۳۹۴. )الهلطف لطفی، و محمدرحیم سید زاده،ربانی -
 .۵۷-۷۷ ،(۴) ۶ ،فرهنگی مطالعات

 .اقبال: تهران(. ۴جلد)قاجاریه.  انقراض تا افشاریه سلسله از ایران هزارسالهده تاریخ(. ۱۳8۱. )عبدالعظیم رضایی، -

 .۷۱-۵۹(، ۴)۳ ،کاربردی هنرهای مجله. مشق میدان در وحرکت سکون سکوت،(. ۱۳۹۳.)علی رنگچیان، -

 .هرمس: تهران(. ضیمران محمد ترجمه)قدرت و دانش(. ۱۳8۴. )میشل فوکو، -

تهران: ایل  (.ترجمه یعقوب آژند)ی و نقاشان دوره قاجاریهنقاش .(۱۳8۱) مریم.اختیار، ی، پیتر و چلکووسک ،فلور، ویلم -

 شاهسون بغدادی.

(. تحلیل عوامل موثربر بازآفرینی فضنناهای تاریخی شننهر) مطالعه موردی: میدان ۱۳۹۷) .، فرزانهشننیرزادی و فنی، زهره -

 .۱۷۹-۱۹۷، (۱)۱۳، انسانی هایسکونتگاه ریزیبرنامه پژوهشی علمی فصلنامه .مشق تهران(

 .ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان: تهران. نقاشی و قاجار شاهناصرالدین(. ۱۳۹۴. )فاطمه ها،قاضی -

 (.۱)جلد عثمانی و هند نگارگر مشاهیر از برخی و ایران قدیم نقاشان وآثار احوال (.۱۳۶۷. )محمدعلی تبریزی،زادهکریم -
 .مستوفی: لندن

 .ایران معاصر تاریخ مطالعات مؤسسه: تهران. اول پهلوی دوره معماری(. ۱۳۹۳. )مصطفی کیانی، -

 تهران: نظر. .ی در هنر معاصر ایرانکنکاش(.۱۳۹۳) کشمیرشکن، حمید. -

 .سیناابن: تهران(. جواهرکالم علی ترجمه)ایران قضیة و ایران(. ۱۳۴۷. )ناتانیل جورج کرزن، -

 .صبا فرهنگ: تهران. ایران سیاسی فرهنگ(. ۱۳88. )عباس نژاد،مصلی -

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران. تهران تاریخی جغرافیای(. ۱۳8۱. )محسن معتمدی، -

 .۱۴۰-۱۲۳ ،(۴) ۲ ،سیاسی علوم نامهپژوهش. سیاسی قدرت مفهوم به مدرن نگرش(. ۱۳8۶. )اشرفعلی نظری، -

 .علم نشر: تهران(. ۱جلد). تاریخ روایت به تهران(. ۱۳8۱. )مسعود نوربخش، -

 .نی: تهران(. جلیلی هادی ترجمه)گفتمان تحلیل در روش و نظریه(. ۱۳۹۲.) لوئیز ،فیلیپس و ماریان یورگنس، -
- Diba, L & Ekhtiar, M. (1999). Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch 1785-1925 Hardcover, Broklyn 

Museum of Art, Newyork. 

- Raby, J.(1999). Qajar Portraits: Figure Paintings from Nineteenth Century Persia (Azimuth Editions in 

Association With Iran Heritage Foundation).Azimuth Editions,Iran Heritage Foundation. 

- Shahrivar, MR. (2004). Report of Mashgh. Post Museum, not published. 

 

 

                          © 2021 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open access 

article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC 

BY 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 


