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Abstract 

The present book, entitled “Qajar Portraits”, in the form of a handbook by Julian 

Raby, a researcher in the field of Islamic Art and former director of the Freer and 

Sackler Gallery in Washington, was published in continuation of the "Qajar Royal 

Paintings" exhibition which was held in London in 1999. The author's purpose in 

writing this book, in addition to introducing the 43 works displayed in the 

exhibition, is the visual analysis of these works in a socio-historical context. The 

period intended by Raby in this book is not the whole of the Qajar age, but a century 

of it, including the beginning of the reign of Fath Ali Shah until the end of the reign 

of Nasser al-Din Shah (1213-1313 AH). Because from the author's point of view, 

these two kings had a special place in the development of Visual Arts, or in other 

words, the Image in the Qajar age. In this study, we also intend to review the method 

of presenting and examining the visual works mentioned in this book, identify the 

mental pattern used by Raby in classifying and introducing them, and based on that, 

his approach to analyze the Visual Arts of the Qajar age, whose works are often 
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created in the context of the artistic main stream of that time, named Royal 

Portraiture. 

Keywords: Royal Portraiture, Royal Portraits, Qajar Age, Visual Arts, Persian 

Painting, Persian Art, Image 
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 نگاری درباری: روایتی تصویری از عصر قاجاررپیک

 های سلطنتی قاجارپرترهنقدی بر کتاب 

 *لیال غفاری

 **زادهجمال عرب

 چکیده

ای راهنمها به  قلهو جهول       ، در قالب کتابچه  های سلطنتی قاجارپرترهکتاب حاضر با عنوان 
ی هنرهای اسالمی و مدیر اسبق گهالری رریهر و سه لر واتهنگت  در     رابی، پژوهشگر حوزه

تحریهر  ی م. در لندن به  رتهت    9111در سال  "های سلطنتی قاجارنقاتی"ی نمایشگاه ادام 
اثر به  نمهاید درآمهده     34درآمده است. هدف مولف از نگارش ای  کتاب عالوه بر معرری 

ی اجتمهاعی بهوده اسهت. بهازه     -در نمایشگاه، تحل ل بصری ای  آثار در چهارچوبی تاریخی
ای از آن مشهتمل بهر ابتهدای دوران    زمانی مورد نظر رابی، ن  سراسر عصر قاجار بل ه  سهده  

ه.ق( اسهت. چراکه  از    9494-9191اه تا پایان ح ومت ناصرالدی  تاه )سلطنت رتحعلی ت
عبهارت   منظر مولف، ای  دو پادتاه جایگاهی ویژه در روند تحوالت هنرهای بصهری و به   

ی ارائه  و  اند. ما ن ز در ای  پژوهد برآن و تا با مرور ته وه بهتر تصویر در عصر قاجار داتت 
-ی رابهی را در دسهت     کتاب، الگوی ذهنی مورد اسهتااده بررسی آثار تصویری مذکور در ای

بندی و معرری اقالم هنری تناسایی نموده و بر مبنای آن روی رد او را نسهبت به  هنرههای    
  جریهان هنهری آن دوران   تهری ها اغلب در چهارچوب اصهلی بصری عصر قاجار ک  آثار آن

 ، تحل ل نمای و.اندنگاری درباری خلق تدهیعنی پ  ر
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های سلطنتی، عصر قاجار، هنرههای بصهری، نقاتهی    نگاری درباری، پرترهپ  ر ها: دواژهیکل
 ایرانی، هنر ایران، تصویر.

 

 مقدمه .1

ی هنرهای اسالمی و مدیر اسبق گهالری رریهر و   پژوهشگر حوزه (Julian Raby)جول   رابی 
که  عنهوان    سهلطنتی قاجهار  ههای  پرترهدر کتاب  (Freer and Sackler Gallery)  س لر واتنگت 

ههای سهلطنتی   نقاتی"ی نمایشگاه م. و در ادام  9111نمایشگاهی است ک  در لندن در سال 
ای از آثهار تصهویری و   کوتد تا مجموع ی برکل  ، ن ویورک( برگزار تده، می)موزه "قاجار
عب هر  ی سلطنت رتحعلی تاه و عصر ناصری یا به  ت های خلق تده در حد راصل دورهنقاتی

ههای  هر یک از ای  تصاویر ویژگی"را ب  نماید بگذارد. ب  باور او  "ی قاجارسده"خودش 
و حاوی پ ام اصلی هنر قاجار یعنی تاک د بهر کهاربرد تصهویر     "ی خود را داتت نگاران چهره

در مشروع ت بخش دن ب  قدرت سلطنت و ن ز ابهزاری بهرای تبل تهات در برابهر کشهورهای      
 (91: 9322ب گان  هستند. )رابی، 

ههای بهدیعی خلهق    ی قاجار آثار نقاتهی بها ویژگهی   طور خاص سدهدر عصر قاجار و ب 
نگهاری دربهاری     جریان هنری آن زمهان  یعنهی پ  ر  تریحت اصلیها تتوان آنتدند ک  می

ایرانهی بها دن های نهوی      -ی تالقی تا ر سنتی و ترقیقرار داد. ای  جریان ب  یک تعب ر ثمره
ررت. نقاتان در ای  ایام با مهد نظهر داتهت  مع ارههای نقاتهی ایرانهی در       غربی ب  تمار می

ی هنری رقهو  دید از پ  ر انسانی را در ای  رسان قدیو، طرحی نو را ت ل داده و تجسمی ج
نگاری درباری در روزگار سلطنت رتحعلی تاه بهود و بها عبهور از    پ  رزدند. اوج ت ورایی 

گرایهی تصهویری   ی ح ومت محمد تاه، در عصر ناصری با مواجهه  بها جریهان واقه     دوره
(Visual Realism)  ی عطای دیگر گردید.  تاهد نقط 

ی ارائ  و بررسهی  ت وه، های سلطنتی قاجارپرترهتتار برآن و تا با بررسی کتاب در ای  نو
آثار تصویری مذکور توسط رابی را مورد نقد و بررسهی قهرار داده و بهر اسها، آن، الگهوی      

بندی و معرری آثار را تناسایی نمای و. همچن   روی رد مولهف نسهبت به     ذهنی او در دست 
انهد  نگاری درباری خلق تهده پ  رقاجار ک  در چهارچوب جریان آثار هنرهای بصری عصر 

با ایه  وصهف ابتهدا به  تهرص مشخصهات ررمهی کتهاب          وتحل ل قرار ده و.را مورد تجزی 
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پرداخت ، و سپس مروری بر تحوالت تصویر در عصر قاجار خهواه و داتهت. در ادامه  ن هز     
 تود:صر قاجار آورده میتناسی، و تحل لی در باب کارکرد س اسی تصویر در عروش
 

 مشخصات کتاب. 2

مطالعهات هنهر و معمهاری    ههای  کتهاب  نخست   مجلد از مجموعه  های سلطنتی قاجار پرتره
از هنر ایران منتشهر تهده    است ک  ب  منظور آتنایی محققان و عالقمندان  با ای  حوزه قاجار

رلو و ک هانوش معتقهدی در   است ک  عل رضا بهها   Qajar Portraitsعنوان اصلی کتاب، است. 
آن را ب  رارسی ترجم  نموده و نشر دان ار به  طبه  رسهانده اسهت. چها  دوم        9411سال 

و در تهمارگان   9322کتاب ک  در نوتتار حاضر مورد بررسی قرار گررت ، مربهو  به  سهال    
نسخ  بوده است. مدیر هنری اثر عل رضا اکبری جاوید و طراص جلهد نهامی نهاور ی تها      122

اند. الزم ب  ذکر است ک  طرص روی جلد کتاب، نقاتی م رزا بابا از رتحعلهی تهاه بهرای    ودهب
های سلطنتی کتاب ن ز در بخد دوم و در صهاحات   است ک  در مجموع  پرتره دیوان خاقان

، و جهنس صهاحات آن   صهاح   911آمده است. قط  کتهاب وزیهری مشهتمل بهر      11و  15
 ریال است. 9122222ن ز ی رنگی است. ق مت اثر گالس 

گردانهی  به  نمایشهگاه   "های سلطنتی قاجهار نقاتی"ی کتاب نمایشگاه ای  کتاب در ادام 
ههای  هها اعهو از پرتهره   اثر هنری مشتمل بر انواع رسهان   34ل ال دیبا و مریو اخت ار، در قالب 

روغ ، آبرنگ، س   و مهر و نشان، عهدنام ، آثار الکی، م نایی و خوتنویسهی به  طبه     رنگ
تهود که  در آن به  سه ر تهاریخی  جریهان       ی مترجمان آغاز میکتاب با مقدم رس ده است. 

ههای  نقاتهی "اند. سپس در پ شهگاتار، مولهف تهرص نمایشهگاه     نگاری درباری پرداخت پ  ر
ورت گررت  در انتخاب آثار را جهت نماید ب هان کهرده اسهت.    و تت  رات ص "سلطنتی ایران

هها در طهی عصهر قاجهار     نگاری، و تحهوالت آن ی کتاب ن ز ب  هنر نقاتی و چهرهدر مقدم 
ههای  هها و ضهمایو، پرتهره   ها، سه   بندی نشاناتاره تده است. آثار تصویری ذیل س  دست 

ی خالقهان  توضه حات رابهی دربهاره    ی مشخصات ظاهری وسلطنتی، و ات ای هنری با ارائ 
اند که  بهرای   اند. در پایان هو رهرست مناب  و مآخذ ذکر تدههای بعدی آمدهها در بخدآن

 های آتی در ای  حوزه، قابل اعتنا هستند.پژوهد
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   ی قاجارمروری بر تحوالت تصویر در سده. 3

تود، که  ایه    محسوب میعصر قاجار ب  لحاظ ترایط س اسی و اجتماعی دورانی پرتالطو 
ههای مختلهف از   هایی متمایز از سایر ادوار تاریخی ایران در حوزهامر خود مولد بروز ویژگی

ک  تاث رات عوامل روبنایی در هنهر ایه  دوران در قالهب گونهاگونی     جمل  هنرها است. چنان
ته  اسهت. در ایه     ها ظهور یارهای التقاطی خلق آثار هنری و ن ز تول د انبوه آنها، ت وهسبک

اند. هنرمنهدان عصهر قاجهار    ایام تصویرگری و هنر نقاتی از جایگاهی خاصی برخوردار بوده
ههای نهوی  نقاتهی اروپهایی     ب  دل ل مراودات نزدیک دربار ایران با کشورهای غربی، با ت وه

آن دهی جریهانی تهازه نائهل آمدنهد که  از      ها ب  ت لی مستق و با آنآتنا تده و در مواجه 
 تود.  نگاری درباری یاد میپ  رتحت عنوان 

نگاری درباری ک  از قرن دوازدهو ه.ق آغاز تده بود در عههد رتحعلهی تهاه    پ  رجریان 
ههای هنهری ایرانهی و    آم ختگی سهنت قاجار ب  اوج خود رس د و در ت وه و ماه ت، نهایت 

-اقتبها، از روش ( 919: 9415 ررت. )پاکبهاز، تمار می اروپایی ب  ت لی مجلل و بات وه ب 

ها و مع ارهای نقاتی ایرانی در گذتت  در رویارویی با هنر اروپایی ب  ظهور روی ردی تهازه  
 "تخصه تی  تمرکز بر تصاویر منارد یا تک"انجام د ک  رابی در ای  کتاب از آن تحت عنوان 

خالف هنرههای  های عصهر قاجهار، بهر   ( مخاطب نقاتی91و  5نام برده است. )رابی، همان: 
طور مشخص با اتخاص و رخهدادها مواجه  اسهت: تهاه     پ ش  ، ب (Visual Arts) تصویری 

منصبان و یا تاهزادگان که  ههر   ای از ی ی از رجال، صاحبقاجار در وضع تی نشست ، پرتره
اند. مضاف بر این   دیگر از رضهای الزمهان و   طور مستقل در تصویر ب  نماید درآمدهیک ب 

 (41: 9411نقاتی ایرانی خبری ن ست. )بهارلو و دیگران، الم ان 
های رتحعلی تاه در مقام پادتاهی هنردوست و ن ز وجود هنرمندانی تهاخص  با حمایت

همچون م رزا بابا، مهرعلی و عبداهلل خان، نقاتی ایرانهی در قهالبی نهوی  بها برخهورداری از      
تمش ر مرص ، قال چ ، پرده، جهام  عناصری چون تاج ک انی، تخت طاو،، اورنگ پادتاهی، 

و ... ارائ  گردید؛ روندی ک  در دوران پادتاهان بعد از رتحعلی تاه ن ز تداوم یارهت. اگرچه    
 با تت  راتی در پوتد تاه و عناصر استااده تده در تصویر همراه بود.  

ی کتاب حاضر، تاهد استااده از لبها، نظهام   11های محمد تاه از جمل  تصویر در پرتره
نشان هست و. ب  زعو رابی ای  امر متهاثر از  اروپایی و ن ز کاربرد صندلی ب  جای تخت جواهر

( هرچنهد در ایه    51-53تت  راتی بود ک  در دربار عثمانی صورت گررت  بود. )رابی، همهان:  
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ی رابط  نظریات دیگری ن ز مطرص است، از جمل  این   تهاه قاجهار در آن دوران به  پ شه ن     
ی آن روزگهار بهوده اسهت.    ایران باستان بازگشت  و در پی اح ای سن  رراموش تدهتاریخی 

ی ک  در جنگ هرات، تت  ر لبا، نظام ان به  پوتهد ررنگهی را برگررته  از البسه      طورهمان
ی ههای دیرینه   نمهودن سهنت   ایران ان در عصر هخامنشی ب ان نموده و خود را تائق ب  زنده

 (12: 9419)توکلی طرقی، ایرانی نشان داده است. 
های قصهر  ی اندرونیو اثاث   در عصر ناصری ن ز تت  راتی وس   در نوع پوتد و اسباب

ههای  نگاریی زندگی غربی صورت گررت  ک  بالتب  در چهرهناصرالدی  تاه ب  تقل د از ت وه
ی ارتبها    اند. ناصرالدی  تهاه در ایه  دوران به  واسهط    آن روزگار از تاه قاجار لحاظ تده

های نوی  زنهدگی در آن دیهار آتهنا تهده و     تنگاتنگ اجتماعی و اقتصادی با ررنگ، با ت وه
ههای  تهود که  دیهدگاه   ی آداب کشورداری خود قهرار داده بهود. گاته  مهی    ها را سرلوح آن

و  9151، 9154ههای  ی س  سهارش به  ررنهگ به  ترت هب در سهال      ررهنگی او ن ز در نت ج 
تهوان  ک  از مصادیق تصویری آن مهی چنان (990: 9411ارت  بود. )اسم ت، م. وسعت ی 9111

-جای تخت مرصه  نهادری در پرتهره    جمل  صندلی ررنگی ب ی جدید م ب  استااده از اثاث  

کتاب( در ای  ایهام اتهاره نمهود.     49و  42های ب  تصویر درآمده از ناصرالدی  تاه )تصاویر 
   (11-13)رابی، همان: 

ههای هنهری   اندازی رتهت  الصنای ، راهدیگر با تاس س مدار، دارالانون و مجم از سوی 
، حضور معلمهان ررنگهی بها روی ردههای نهوی  به  هنهر و اعهزام         9اعو از نقاتی و ع اسی

های مختلف از جمل  هنرها، ناوذ تاث رات جههان  دانشجویان ب  اروپا جهت تحص ل در رتت 
تهوان  ک  مهی اری درباری ب د از پ د ارزاید یارت. چناننگپ  ری نقاتی و غرب در مقول 

گرایی تصهویری اتهاره کهرد.    سوی واق ب  نقد ظهور ع اسی در روند س ر نقاتی ایرانی ب 
ی همهایونی و مهورپ پ شهروی عصهر     ، رئه س دارالترجمه   1محمدحس  خان اعتمادالسلطن 
خهدمت خط هر   "ب   "ترقی نقاتی"ذیل بخد  4المآثر و اآلثارناصری در باب هشتو از کتاب 

دورنماسهازی،  "های نقاتی اعهو از  اتاره داتت ، و ت م ل ت ن ک "ع اسی ب  صنعت تصویر
را از دستاوردهای ظهور ع اسهی   "و روت  و کاربرد قانون تناسب کشی، وانمودن سای تب  

 (  901:  9401دانست  است. )اعتمادالسلطن ، 

کند نگاه مسهتق و  های ای  دوران تاه قاجار خودنمایی میدر پرترهطور خاص اما آنچ  ب 
نظران، تا پ د از ای  ایام در نقاتی ایرانی مرسهوم  دور از رروتنی است ک  ب  زعو صاحب ب 
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-دهد امها چههره  نبوده و تصویر ناصرالدی  تاه اگرچ  چ زی ب د از ظاهر  او را نماید نمی

( امری ک  رابهی در کتهاب   911: 9419بای، کشد؛ )ک تصویر میای انسانی و ن  آرمانی را ب  
کتهاب( به  آن    49و  42الملک )تصهاویر  ی ناصرالدی  تاه اثر کمالحاضر، در توض ح پرتره

( و آن را ب  اعتبهاری از  13اتاره کرده )رابی، همان:  "نگاه مستق و تاه ب  ب ننده"تحت عنوان 
   دستاوردهای ظهور ع اسی دانست  است.

نگاری از سهوی هنرمنهدانی چهون ابوالحسه  خهان      گ ری از ر  چا  در روزنام با بهره
، (Pop Art)   پسهند الملک و ن ز ابوتراب غااری ام ان ورود هنر عامه  غااری، ملقب ب  صن  

های غ ردرباری در هنرههای تصهویری ایرانهی رهراهو     استااده از رضاهای تهری و ن ز چهره
تصویر ارزتمند از هنرمندانی چون ابوتراب، م هرزا   112است ک  مجموعا گردید. تایان ذکر 

و  تهرف ههای مصهور آن دوران،   موسی نقاش و م رزا مهدی خان مصورالملک در روزنامه  
تصهویر   31تصویر متعلق به  رجهال ایرانهی،     953ب  چا  رس ده بود ک  از ای  م ان  ترارت

 (  115و  111: 9411رر، اند. )ک انختلف بودهتصویر ن ز از اماک  م 15رجال غ رایرانی و 
گرایهی  س ر تحهوالت تصهویر در عههد مظاهری بها واقه       "ب  باور رابی در کتاب حاضر، 

و پهس از   اگرچ  بررسی ای  دوره ( 42)رابی، همان: " ها همراه بود؛ب شتری در ترس و چهره
ندان محهل توجه  مولهف قهرار     ی قاجار بوده، چی زمانی سدهآن ب  دل ل این   خارج از بازه

های سلطنتی ارائ  تده در کتاب تنها ی ی مربهو  به    ک  در م ان پرترهنگررت  است. همچنان
 ی مظارالهدی  م هرزای ول عههد   پرتهره آیهد،  ک  از عنواند برمین ز چنان مظارالدی  تاه و آن

 ری است.  کتاب(، متعلق ب  زمان والیتعهدی او و در واق  همان عصر ناص 19)صاح  
 

 شناسیروش. 4

ای راهنما با هدف معرری آثار به  نمهاید درآمهده در نمایشهگاه     عنوان کتابچ کتاب حاضر ب 
محهور به  تحل هل    -مولف با روی ردی رسهان  تنظ و گردیده، و  "های سلطنتی قاجارنقاتی"

و  "ههای سهلطنتی  پرتهره "، "ها و ضمایوها، س  نشان"بصری اقالم تصویری ذیل س  گروه 
ای از کن و نسهخ  ک  در گروه اول آثار هنری مالحظ  میپرداخت  است. چنان "ات ای هنری"

ی ترکمانچای ن ز آورده تده است. بنا ب  قول مولهف گهردآوری اته ای تهاریخی از     عهدنام 
ی رتحعلهی تهاه در   ههای رزم و سه مای پ روزمندانه    تااوت م ان واقع ت"ای  دست وجود 

هها و  توند. اقالم تصویری دیگری ن هز همچهون نشهان   را متذکر می "رتنماید جالل و قد
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ی اول حضهور دارنهد که  به  بهاور رابهی       در ای  دست  "نشان ت روخورت د"طور خاص ب 
سهازی در م هان بزرگهان عصهر قاجهار      خلقشان در آن دوران حاکی از رتد جریان ررنگهی "

روغ ، آبرنهگ و  های رنگل بر پرترهی دوم آثار هنری مشتم( دست 95و  90)همان:  "است.
ها ب  بررسهی  های تاهان و بزرگان قاجار است ک  مولف عالوه بر کارکرد تاریخی آنع س
عناصر ب  نماید درآمده در تصهاویر ن هز پرداخته  اسهت.       3 (Iconographic)ی نگاران تمایل

کتهاب( ررزنهد    11)تصهویر   ی حس نعلی خان مع رالممالهک پرترهدر ای  رابط   بهتری  نمون 
ی ناصرالدی  تاه است ک  توض حاتی در باب کتاب در دست او، به   دوستمحمد خان و نوه

وربههط آن بهها تههخص ، و خههط"الملههکصههن   تههبهزارویههک ای از نسههخ "زعههو رابههی 
ی ( دوستعلی خان مع رالممالک ن هز به  نوبه    14-11مع رالممالک آورده تده است. )همان: 

، ذیهل بخهد نقاتهان ایه  دوران و در تهرص      رجال عصر ناصهری د با عنوان خود در کتاب
گ هری  به  دسهتور تهاه قاجهار و پهی     تهب  هزارویهک  الملک، ب  ح ایت خلق احوال صن  

ی او در حهال در دسهت داتهت     تدن پرتره حس نعلی خان در ای  باب اتاره کرده و کش ده
 (155: 9412. )مع رالممالک، را توسط ابوالحس  خان، متذکر تده استای  کتاب 

-روغ  ایران در سهده های رنگنگاران قاجار: نقاتیتمایلتایان ذکر است ک  در کتاب 

ی و ترجمه   (S.J. Falk)اثهر ا،.جی.رالهک    مه الدی  91و  91 -هجری قمری 94و 91های 
ی پهرده  04مشتمل بر  (Amery)ی ایمری ی  مجموع عل رضا بهارلو، مولف ب  معرری و ارائ 

ی رالک در ای  کتاب با توج  ب  ی سان بهودن رسهان    روغ  عصر قاجار پرداخت  است.رنگ
بندی نموده و در واقه  محوریهت را   ها دست هنری، آثار نقاتی را بر مبنای هنرمندان خالق آن

، که  نسهبت به  کتهاب     ی سلطنتی قاجهار پرترهک  رابی در بر نقاتان قرار داده است. درحالی
، منتشر تده است با در نظر داتت  تنوع آثار ب  لحهاظ رسهان    9111موخرتر و در سال  رالک

و سپس نظو کرونولوژویهک و تقهویمی    ی اول رسان در درج بندی اقالم هنری جهت دست 
ی سهندیت تهاریخی تصهویر و    ها را مورد توج  داتت  است. لذا ابتدا با تامل در ایدهخلق آن

معلهوم   "ها و ضمایوها، س  نشان"ی اول را مشتمل بر ند تاریخی، دست ی ستصویر ب  مثاب 
نموده و بعد تمایز ماب   هنرهای زیبا اعو از نقاتی و ع اسی، و هنرهای کهاربردی همچهون   

بنهدی سهایر اقهالم در گهروه دوم و     کاری، م ناکاری و غ ره را اسا، دست دستی، منبتصنای 
 دانست  است.   "ات ای هنری"و  "های سلطنتیپرتره"سوم یعنی 
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موردی دیگر ک  ضروری است در تحل ل روی رد مولف در ای  کتاب محهل تامهل قهرار    
اجتماعی جامعه  و سهاختار قهدرت و سهلطنت بهر      -گ رد، توج  او ب  تاث رات بارتار س اسی

 طهور خهاص ایه    ک  رابی ب نگاری درباری است. چنانپ  رگ ری آثار در قالب جریان ت ل
ی قاجار یعنی رتحعلی تاه و ناصرالدی  تاه مورد بررسهی  مقول  را م ان دو قطب اصلی سده

 قرار داده است و در بخد بعدی ب  ای  موضوع اتاره خواهد تد:
 

 تصویر: ابزاری در اختیار گفتمان قدرت. 5

ی دو پادتهاه یعنهی رتحعلهی تهاه و     ی قاجهار به  زعهو رابهی، در سه طره     دورنمای سلسهل  
ناصرالدی  تاه قرار داتت  است. ن  ب  لحاظ این   دوران سلطنتشان طوالنی بوده است، بل ه   

پردازی همچون ابهزاری در خهدمت اههداف س اسهی و کشهورداری      از آن جهت ک  از چهره
کتهاب( اثهر م هرزا     91ای از رتحعلی تاه )تصهویر  اند. در کتاب حاضر با پرترهخود بهره برده

تهویو. در  ی تخص رتحعلهی تهاه روبهرو مهی    سروده دیوان خاقانربار در باتی دبابا نقاش
ی توامان رتحعلی تاه از تعر و تصویر در نمهاید جهالل و ته وه    استااده"اینجا مولف، از 

ک  تاه قاجار بنا ب  رسو دیپلمات ک، نسخی از ای  دیهوان را به    خود سخ  گات  است. چنان
 (  15و  10)رابی، همان:   "ررستاده است.وان تحا  میعنهمتایان خود در دیگر کشورها ب 

در عصر ناصری و با توج  ب  گسترش روزارزون ع اسهی در ایه  ایهام، کهاربرد توامهان      
که   ع اسی و نقاتی در تبل تات س اسی مد نظر ناصرالدی  تاه بوده است. ای  تهاه قاجهار   

کرد تها از  ا با خود همراه میباتی رتخصا ع اسی ماهر بود، در سار و حضر همواره ع ا،
در ایه    دان و ک ها اعو از ت ار، مناظر طب عی و مراسو رسمی ع اسی نماید. میانواع صحن 

باتهی هم شه    و مشخصا ع ها، خود اتاراتی داتت   ی خاطراتروزنام رابط  ن ز م ررا در 
به  تهرحی که     تهوان  عنهوان نمونه  مهی   به  ررته  اسهت.   از مالزمان حضور تاه ب  تمار می

-های کش ک توسط علهی ناصرالدی  تاه در باب کش ده تدن نقاتی از آبشاری زیبا در کوه

خهود   ی خهاطرات روزنامه  باتی در الدول  و ن ز ع اسی از آن توسط ع ا،اکبر خان مزی 
   (111-119: 9415)ناصرالدی  تاه،  مرقوم نموده، اتاره کرد.

ی  تهاه به  ررنهگ و آتهنایی او بها ماهاه و و       همچن   ب  سبب سارهای متعدد ناصرالد
گ ری نهاد رسهمی مهوزه   ی هنرها در جهان غرب همچون ت لروی ردهای نوی  در عرص 

ههای  و نگهداری از آثار قدیمی و هنری در آن، تاهد آن و ک  تهاه قاجهار عهالوه بهر پرتهره     
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وه و عظمهت  ی خود، از انواع دیگری از تحف ن ز بهرای نمهاید ته    نقاتی و ع اسی تده
م. در مسه ر   9154که  در سهال   گررته  اسهت. چنهان   سلطنت خود ب  دیگر کشورها بهره می

ی کنزینگتهون  هی ایران در نمایشگاهی تجاری در ویه ، از مهوز  سارش برای بازدید از غرر 
در لندن بازدید نموده و با دیدن تنها تخت  قهالی ایرانهی موجهود      Kensington)(Southجنوبی 
ی دیگهر از طریهق   دسهتبارت   02تخته  قهالی و    93موزه، در بازگشت دسهتور ارسهال    در ای 

دیپلمهات اسه اتلندی را    1 (Robert Murdoch Smith)درترهای تجاری رابرت مرداک اسم ت 
 (94: 9410احمد عطاری و دیگران، داده است. )خواج 

اهم هت تصهویر و به      ای  هر دو تاه قاجار، رتحعلی تاه و ناصرالدی  تاه با آگهاهی از 
رهرسهت  "بودنهد.   هایی از خود دادهبرجست تاسی از تاهان ایران باستان دستور ب  خلق نقد

ی اهلل های انجام تده در دوران رتحعلی تاه در اقصا نقها  ایهران مشهتمل بهر تنگه      حجاری
نقهد  (، 9144واتهی در ر روزکهوه )  ی ه.ق(، نقد ته ارگاه در تنگه    9191اکبر در ت راز )

( 9131علهی در تههرری )  (، نقد خاقان در چشم 9130ت ار ت ر در کوه سرسره در ری )
)رابهی، همهان:    "( است.9112ی حضرت معصوم  در قو )و سنگ قبر رتحعلی تاه در مقبره

به  ررمهان   در تهرص وقهای  روزانه ،     0ی خهاطراتد روزنام ( اعتمادالسلطن  ن ز در خالل 94
جاری صورت خود و چنهد ته  از درباریهان بهر تخته  سهنگی در       ناصرالدی  تاه مبنی بر ح

ی ی واتهی در دوره تهرستانک توسط ابوالحس  معمهار اتهاره داتهت  و از حجهاری تنگه      
در واقه  رتحعلهی تهاه و بهالتب  او     ( 924: 9412رتحعلی تاه یاد کرده است. )اعتمادالسلطن ، 

آمهد، در  تهمار مهی  نر ایران باستان به   ناصرالدی  تاه با اح ای هنر حجاری ک  یادگاری از ه
ههای گذتهت    پی بازآررینی سن  تصویری که  ایران و ب  نحوی ربط دادن خود به  دودمهان  

کوت دند تا ب  قهدرت و سهلطنت   ها از ای  طریق میاند. آنمانند هخامنش ان و ساسان ان بوده
خود نوعی مشروع ت تاریخی بخش ده و جالل و توکت ح ومتشهان را همپهای پادتهاهان    

 که  ایران متجلی نمایند.  
 

 گیرینتیجه. 6

، حهاکی از کوتهد مولهف آن در جههت معررهی و      های سلطنتی قاجهار پرترهنگارش کتاب 
است؛ آثاری تصهویری که     "تی قاجارهای سلطننقاتی"تحل ل بصری اقالم هنری نمایشگاه 

ی قاجار، از آغاز سهلطنت رتحعلهی تهاه تها پایهان عصهر       ی زمانی سدهطور خاص در بازهب 
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 اند. بدی  منظور او اقالم هنری را ابتدا بر مبنای رسهان  ه.ق( خلق تده 9494-9191ناصری )
و  ههای نقاتهی  ل پرترهتام "های سلطنتیپرتره"، "ها و ضمایوها، س  نشان"ی ب  س  دست 

مشهتمل بهر آثهار هنهری      "اته ای هنهری  "ع اسی تاهان و درباریان عصر قاجهار و نهایتها   
دسههتی تقسهه و نمههوده اسههت. سههپس در هههر دسههت ، بههر اسهها، نظمههی کههاربردی و صههنای 
ها مبادرت ورزیده است. همچنه    ی اطالعاتی در باب آثار و خالقان آنکرونولوژیک ب  ارائ 

ههایی بها   هها و بارتهار تهاریخی آرهریند آثهار همچهون نقاتهی       نموده تا ب  زم ن رابی تالش 
انهد  زمهان بها ایه  آثهار خلهق تهده      تر یا هوموضوعات مشاب  ک  در کشورهای اروپایی پ د

) Robertو روبر لورهور    Gérard(François Pascal Simon( های ناپل ون آثار ررانسوا ژرار)پرتره

)Lefèvre  و  14ی رتحعلی تهاه، صهاحات   های اول  گ ری پرترهلگوهایی برای ت لعنوان اب
طور درخشان ب  امهر نقاتهی   های متوالی ب ک  در نسل کتاب( و یا تاث رات خاندان غااری 13

کتاب( ایه  امهر را خاطرنشهان     14ی ها )صاح ی آننام اند و مولف با آوردن تجرهپرداخت 
های هنرمنهدان مختلهف در مقهاط  تهاریخی مهورد بحها را بها        کرده، اتاره نماید. او سبک

ههای مختلهف   های تصویری محقق تده از سهوی رسهان   ی دیگر تطب ق داده، و ضمنا ارزش
 همچون ع اسی و نقاتی را با ی دیگر ق ا، نموده است.

ی الذکر ب  رتهت  اگرچ  ای  کتاب با هدف راهنما و معرف بودن برای آثار نمایشگاه روق
ی اطالعات در باب اقالم هنهری  ک  مشهود است رابی در خالل ارائ تحریر درآمده، اما چنان

ها، روی رد و نگاه خود را در رابط  با هنرهای تصویری عصر قاجار ک  اغلهب  و هنرمندان آن
عنهوان ابهزاری در   هها به   اند، و کارکرد س اسی آننگاری درباری خلق تدهپ  رتحت جریان 

بندی اقالم هنهری بهر مبنهای    لطنت تاهان قاجار متذکر تده است. همچن   با دست اخت ار س
ههای سهلطنتی   ی دوم تهامل پرتهره  ها، ب  نوعی بر تمایز هنرهای زیبا یعنی دسهت  ی آنرسان 

 دستی صح  گذاتت  است.نقاتی و ع اسی و هنرهای کاربردی و صنای 
 -ی دور مانده است، برخهی از عوامهل درون  ی رابآنچ  تاید از نگاه ت زب   و موت اران 

انهد. بها رجهوع به  متهون      تاث ر نبودهررهنگی هستند ک  در تحوالت تصویر در ای  دوران بی
سه اص و   م.Jean Chardin ( (9034-9594 )(ژان تهاردن   یسهارنام  عصر صاوی همچهون   

جهانگرد مشهور ررانسوی ک  در ایام زمامداری تاه سل مان یا تاه صای دوم به  ایهران آمهده    
که  در آن زمهان   تهویو. چنهان  در ایران اسالمی روبهرو مهی   "تحریو تصویر"بود، با موضوع 

ایران ان مسلمان و خصوصا علما کش ده تدن تصویر ارراد را م روه تمرده و نسهبت به  آن   
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وحهدت مواجه    اما در عصر قاجار با حرمت تصویر به  ایه  تهدت    5ند.دادواکند نشان می
ن ست و و بنا ب  اسناد موجود کنشگری علما و روحان ون در اموری دیگهر همچهون مخالاهت    

ههای برخهی از مسهاجد    هها و محهراب  با غارت آثار تاریخی و باستانی کشور همچون کاتی
امهری که  تهاید     1ربی تجلی یارت  است؛داران و دالالن غنقا  مختلف ایران توسط مجموع 

طور خاص ناصهرالدی  تهاه باتهد که  در     های تبل غ دینی تاهان قاجار و ب ناتی از س است
نگهاری  ی چههره ی علما و ن ز عام  با مقوله  ی مواجه نوع خود منجر ب  تت  ر و تحول نحوه

طنت خهود در م هان   ک  ناصرالدی  تاه برای مشهروع جلهوه دادن سهل   انسان تده است. چنان
ههای عام انه    نگهاری از معصهوم  ، و نقاتهی   مردم ب  لحاظ مذهبی، از نماید تعزی ، چههره 

-پ  هر گ هری و رواج  توان در نظر داتت ک  در رونهد ته ل  لذا می 1کرده است.حمایت می

عنوان جریان اصلی هنری در عصر قاجار، عهالوه بهر مهراودات س اسهی و     نگاری درباری ب 
دربار و بزرگان قاجار با کشورهای اروپهایی و عهواملی ب رونهی از ایه  دسهت که        ررهنگی 

تهر تهدن   رنهگ ررهنگی همچهون کهو   -مولف در کتاب خاطر نشان کرده، راکتورهای درون
-تواند محهل پهژوهد  ی خود میتاث ر نبوده است؛ موضوعی ک  ب  نوب منع ات مذهبی ن ز بی

ای قوت و ضهعف کتهاب حاضهر    الزم است ب  برخی جنب های آینده قرار گ رد. در پایان ن ز 
 در قالب پ شنهادات و انتقادات اتاره تود:

 

 پیشنهادات و انتقادات. 7

ی قاجهار،  ، ب  لحاظ برخورداری از تصاویر نقاتی ایرانی سدههای سلطنتی قاجارپرترهکتاب 
به  دل هل چها      ای است. مضاف بر این   ک ا ت نمهاید تصهاویر  دارای زیبایی بصری ویژه

ی مجلهل و باته وه ایه  سهبک از نقاتهی      مای ی کاغذ، مناسب درونرنگی و جنس گالس 
ههای بعهدی در صهورت ام هان تعهداد ب شهتری از       ایرانی است. اگرچ  بهتر است در چها  

هها  تده در کتاب ب  آن تصاویر مرتبط با مباحا مطرص، ک  مولف در رابط  با آثار هنری ارائ 
توانهد  ی خهود مهی  هد در م ان مقتضی ب  مت  اضار  توند؛ امهری که  به  نوبه     دارجاع می

نگهاران قاجهار:   تهمایل طور که  در کتهاب   تر خواننده تود. همانموجب درک بصری عم ق
که    مه الدی  91و  91 -هجهری قمهری   94و 91ههای  روغ  ایران در سهده های رنگنقاتی

های عصر قاجهار  وسا د دیگر از نقاتیس اه تصویر 11تر ن ز ذکر آن ررت، مولف تعداد پ د
 (  1: 9414اند را اضار  نموده است. )رالک، ک  مرتبط با موضوع مورد بحا بوده
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اثهر م هرزا بابها     السهلطن  ی عبها، م هرزا نایهب   پرتهره (، 911تصویر آخر کتاب )صهاح   
اثر ارائ  تده در ای  مجموع  نبهوده، امها رابهی     34الحس نی االمامی است ک  ظاهرا در تمار 

ی ناصهرالدی  تهاه ایسهتاده    ، پرتهره 45ی ذیل توض حاتی در باب اثر تماره  10ی در صاح 
 ی آن پرداخت  است. هرچنهد اتهاره ن هرده که  ایه      در کنار تو ، ب  ترص مختصری درباره

آمده، و ضمنا در انتهای کتاب ن ز ایه  اثهر بهدون مشخصهات آورده      تصویر در کدام صاح 
تده است. ای  موضوع در برخی از صاحات دیگر کتاب ن هز ت هرار تهده اسهت؛ یعنهی در      

ههای سهلطنتی، نشهان    آثاری اعو از پرتهره  999و  992، و 19و  12، 43، 91، 93، 0صاحات 
هها در کنهار تصهاویر ن امهده     ناند ک  توضه حات آ ات خط آمدهت روخورت د، نقاتی و ن ز نق

وسها د به  زیبهایی    ی رنگهی و سه اه  صهاح  است. هرچند چا  ای  تصاویر ب  صورت تمام
توانهد باعها   هها مهی  بصری کتاب ارزوده است، اما نبودن توض حات آثار از جمل  عنهوان آن 

خصات آثار ذکر تهده، یها در صهورت    ابهام خواننده تود. الزم است در زیر ای  تصاویر مش
ههای مقتضهی آورده تهوند.    ها در مت  کتاب، تماره صهاحات در محهل  وجود ارجاع ب  آن

ی کتاب در قسهمت طراحهی جلهد، نهام اثهر روی      ی تناسنام همچن   بهتر است در صاح 
ردی اثر م رزا بابا ذکهر تهود. در مهوا    دیوان خاقانمنقوش در  ی رتحعلی تاهپرترهجلد یعنی 

(، اگرچه  نثهر روان   990و  11خوردند )صهاحات  های نگارتی در مت  ب  چشو مین ز غلط
و ویراید مناسب و مطهابق بها اصهول نگهارش زبهان رارسهی آن        کتاب ک  حاکی از ترجم 

   ها را پوتد داده است.است، ای  کاستی
طهور خهاص   با توج  ب  اهم ت آثار تصویری بررسی تده در ای  کتهاب و به   در نهایت 

 (Icon)ها همچون تصاویر رتحعلی تهاه در ح هو تهمایل    های سلطنتی ک  برخی از آنپرتره
گردنهد، و ن هز برخهورداری اثهر از     نگاری درباری محسوب مهی پ  ربرای نقاتی ایرانی و  92

ههای  ای بهر پهژوهد  عنوان دیباچ کتابشناسی رارسی و الت   قابل اعتنا، مطالع  و مرور آن ب 
 تود.ایران و نقاتی عصر قاجار ب  محققان و عالقمندان ای  حوزه توص   میهنر 

هانوشتپی
 

ههای  های مختلف هنری اعو از نقاتی، ع اسی، موس قی و مخصوصا معمهاری بها حمایهت   رتت . 9
گذاری گردیهد؛ هرچنهد ارهزون بهر عالیهق هنهری تهاه، مقاصهد         ناصرالدی  تاه در دارالانون پای 

دنبال منصرف نمهودن محصهالن از    تاه، از ای  طریق ب  س اسی ن ز در ای  امر دخ ل بود. احتماال
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لحاظ ار ار س اسی و انقالبی بوده است. )عل هزاده ب رجنهدی و    های خطرساز ب تحص ل در رتت 
 (59: 9411ناصری، 

حس   خهان مقهدم   ی الدول  و نوهمحمدحس  خان اعتمادالسلطن  ررزند حاجی علی خان حاجب .1
ق. ، نزدیهک  9494توال  91دن ا آمد و در  ق. در تهران ب  9110تعبان  19ای است. او در  مراغ 

 : س زده(9412تر از قتل ناصرالدی  تاه، از دن ا ررت. )اعتمادالسلطن ، ب  یک ماه پ د

ی آن، به  مناسهبت چهلمه      ای ضهم م  را در تانزده باب با سهالنام   المآثر و اآلثاراعتمادالسلطن   .4
ق. منتشر نمود. او در ای  کتهاب به  ثبهت اخبهار،      9420سال  ناصرالدی  تاه درسالگرد پادتاهی 

 سلطنت ای  تاه قاجار پرداخت  است. رویدادها و احواالت اتخاص در طی چهل سال

در تعریف همان توص ف تصویر، موضوع و محتوای اثر هنری اسهت.   (Iconography)نگاری تمایل .3
صدد مواجه  با واقع هت ع نهی اثهر و مشهخص کهردن ایه  ن ته          نگاران ، دردر مطالعات تمایل

 (90: 9415هست و ک  چ  چ ز در اثر هنری ترس و تده است. )نصری، 

تنا، اس اتلندی است، که   سرلش ر، دیپلمات و باستان (م. 9122-9141رابرت مرداک اسم ت ) .1
به  گهواهی    اسم تده است. ی تلگراف ایران بوم. رئ س اداره 9111-9104های ی سالدر راصل 

داتهت  اسهت،    (Alan Cole)ی کنزینگتون و تهخص اله  کهول    ای ک  با موزهاسناد و مدارک م اتب 
به  مهدت دوازده سهال      9154ی چشمگ ری از آثار هنر ایران از سال اقدام ب  خریداری مجموع 

هها از  تلگراف با کهاروان برای ای  موزه نموده و ب شتر اقالم خریداری تده را از طریق مس ر خط 
 (Vernoit, 2000:11)ررستاده است. تهران ب  بوتهر و سپس از کانال سوئز با کشتی ب  لندن می

، 9114محهرم   91تها   9111االولی سال جمادی 11ی وقای  در دو بخد دربرگ رنده ای  مجموع  .0
)پهن  روز په د از رهوت     9494تهوال   93تها   9111الثانی رب   90های مربو  ب  و ن ز یادداتت

ههای  تمار ررت  و وقای  و اخبار آن سالاعتمادالسلطن (، از اسناد تاریخی ارزتمند عصر ناصری ب 
نمایهد.  سلطنت ناصرالدی  تاه و اوضاع اجتماعی و ررهنگهی مردمهان آن دوران را مهنع س مهی    

 : تد(همان، اعتمادالسلطن )

در ایهران اسهالمی    "تحریو تصهویر "ی خود موضوع ام ک  تاردن در بخد اصاهان از سارنچنان .5
نص رالدی  طوسی در اصاهان مطهرص  را با ح ایت مراجعت ب  منزل م رزا رضی از اعقاب خواج  

ههای  کهاری کرده است. آنچ  برای ای  س اص ررانسوی قابل توج  بوده این   تمامی تصاویر کاتهی 
وج  ب  ح و حرمت تصویر در اسالم، اگر مسهلمانان  اند. چراک  با تای  خان  تنها یک چشو داتت 
اندیشهی  کردند. لذا م رزا رضی چارهدیدند، چشو چپ آن را کور میدر جایی نقاتی انسانی را می

کرده و خود پ شاپ د ب  صورتگر دستور داده بود تا تصاویر انسانی را با یک چشو ترس و نمایهد.  
 (59-52:  5، ج 9431)تاردن، 
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ی کنزینگتهون لنهدن در رابطه  بها خریهداری      ی مرداک اسهم ت به  مهوزه   نام  چوندر م توباتی  .1
، به  غهارت آثهار    در ایهران  (9190-9119) (Jules Richard)ارزتمند ژول ریشهار  هنری ی مجموع 

 بعهدتر اسهت.   تهده تان اتاره داران اروپایی و نمایندگان ایرانیهنری در اصاهان توسط مجموع 
ههای مسهاجد   آگاه تدن روحان ون نسبت ب  ناپدید تدن کاتی، اسم ت از م.  9151ر سال د ن ز 

)کاووسهی،   اسهت.  سهخ  گاته   های ح ومهت در ایه  رابطه     گ ریدنبال آن سخت قدیمی و ب 
9411 :19) 

، نوتت  زههرا عل هزاده ب رجنهدی و اکهرم     "پ وندهای هنر و س است در عصر قاجار" :نگاه کن د ب  .1
 .51، صاح  31، سال س زدهو، تماره باغ نظرناصری، 

گهردد و تهامل ههر امهر     ب  معنای تصویر باز می (eikon)ی یونانی ی تمایل ب  واژهی واژهریش  .92
-را ن هز دربرمهی   ی هنهری هاتود. لذا رقط ب  نقاتی اختصاص نداتت  و سایر رسان تصویری می

ی هایی تهازه در زم نه   گ ری دیدگاه( مولف ن ز در کتاب حاضر، از ت ل91)نصری، همان:  رد.گ 
ی رتحعلهی تهاه   ی قاجار سخ  گات  است؛ آنجاک  ب  آویخت  نگارهنگاری درباری در سدهتمایل

ی محمهد تهاه توسهط ناصهرالدی      کتاب(، و بعدتر ن ز نگاره 11و  19توسط محمد تاه )تصاویر 
های سلطنتی خلق تده در ای  دوران اتهاره نمهوده   ی ررنگی در پرترهعنوان بخشی از جام تاه ب 

 (10است. )رابی، همان: 

 

 نامهکتاب

 تهران: خط و طرص.، 9چ ک انوش معتقدی،  یترجم ، هنر ایران(، 9411اسم ت، رابرت مرداک)
ایهرج ارشهار،    ح صهح ، تخاطرات اعتمادالسهلطن  ی روزنام (، 9412السلطن ، محمدحس  خان)اعتماد

 ام رکب ر. تهران:
ی پادتهاهی ناصهرالدی    چهل سهال تهاریخ ایهران؛ در دوره   (، 9401السلطن ، محمدحس  خان)اعتماد

 اساط ر.  تهران: ، 9ج ح ایرج ارشار،  صحتتاه، 
تهناختی و  ههای سهبک  قرابهت "(، 9411بهارلو، عل رضا؛ حسهنوند، محمهدکاظو و خزایهی، محمهد )    

، 11، د هنرههای تجسهمی  -هنرهای زیبها ، "های سلطنتی و عام ان  در عصر قاجارساختاری پرتره
 .9 ش

 زری  و س م  .، تهران: 5چ ، نقاتی ایران از دیرباز تا امروز(، 9415پاکباز، روی  )
 تهران: تاریخ ایران.، 9چ ، تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ(، 9419توکلی طرقی، محمد)

(، 9410احمد عطاری، عل رضا؛ آتوری، محمدتقی؛ اربابی، ب هژن و کشهاورز ارشهار، مههدی )    ج خوا
 .49 ، شدورصلنام  انجم  علمی ررش ایران، "ی قاجارهای دورهتاث ر جایگاه غرب بر قالی"
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، 1ی عل رضا بههارلو و ک هانوش معتقهدی، چ    ، ترجم های سلطنتی قاجارپرتره(، 9322رابی، جول  )
 تهران: دان ار.

ی محمهد  ترجمه  ، ی تاردن، اصاهان، طب و هنرهای زیبای ایران هان س احتنام (، 9431تاردن، ژان)
 ام رکب ر. ، تهران:5عباسی، ج 

پ ونهدهای هنهر و س اسهت در عصهر قاجهار و      "(، 9411عل زاده ب رجندی، زههرا و ناصهری، اکهرم)   
 .31 ، ش94، ، باغ نظر، "پ امدهای آن

 94و 91ههای  روغه  ایهران در سهده   های رنگنگاران قاجار: نقاتیتمایل (،9414ی.)رالک، ا،. ج
 .پ  ره ، تهران:9م الدی، چ  91و  91 -هجری قمری

تها صهار    9113ی خاطرات ناصرالدی  تاه قاجهار؛ از رجهب   روزنام (، 9415قاجار، ناصرالدی  تاه)
 محمود ارشار با هم اری سخ .دکتر ، تهران: 9، چ 1ج ح مج د عبدام  ،  صحت، ق.  9115

ی استشهراق، اسهتعمار و   نگهاری هنهر اسهالمی در بوته     سرآغاز تهاریخ "(، 9411اهلل. )کاووسی، ولی
 .3 ، ش13، د هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا ، "داریمجموع 

 دانشگاه هنر.، تهران: 1مهدی حس نی، چ  یترجم ، نقاتی ایرانی(، 9419بای، ت ال)ک 
 .4 ، ، اول، شپ ام بهارستان، "مطبوعات دولتی ایران در عصر قاجار"(، 9411رر، جمش د)ک ان

 تاریخ ایران.، تهران: 9، چ رجال عصر ناصری(، 9412مع رالممالک، دوستعلی خان)
تحل ل تبارتناسان  دیوارنگاره صف سالم عبهداهلل  "(، 9415اصتر و حس نی، مهدی)مهر، علیم رزایی

 .9 ، ش14، د هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا، "رستان تهرانخان در کاپ نگا
 چشم .، تهران: 9، چ تناسیتصویر و کلم : روی ردهایی ب  تمایل(، 9415نصری، ام ر)
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