
سال دوم، شماره 1، پاییز و زمستان 97
69

از شکار تا کارزار: مضامین رزمی و نظامی در نقاشی قاجار
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چکیده
هنرهای تصویری عصر قاجار دارای مضامین و موضوعات مختلفی است که حوزۀ نظامی نگاری یا ثبت و نگاشت 
وقایع رزمی یکی از آنهاست. آثار متعدد این حوزه که در رسانه های گوناگون هنری، از نقاشی رنگ روغن و آبرنگ 
تا دیوارنگاری و کاشیکاری و چاپ سنگی و الکی کاری جلوه گر هستند، در طول زمان شاهد تغییراتی در عناصر و 
مؤلفه های بصری خود بوده اند که این مسأله ناشی از تحوالت سیاسی، منطقه ای و نظامی عصر قاجار و بازتاب آنها 
توسط نقاشان و چهره پردازان در هنرهای بصری است. بستر نوسازی و به روزرسانی ارتش ایران را می توان در عصر 
فتحعلی شاه و با مساعی عباس میرزا دانست. این سیِر پیش رونده که نقش و تأثیر غرب در آن محسوس و عیان است، 
در دوران جانشینان این سلسله و اخالف آنان، به ویژه از دورۀ سلطنت محمدشاه به بعد، با روندی متأثر از دستاوردهای 
نظامِی کشورهای اروپایی به حیات خود ادامه داد. نمود این روند، پیش از همه، در ظاهر قشون، از جمله جامۀ رزم 
)اونیفورم(، تجهیزات و تسلیحات، و حرکات و سکنات جنگجویان و سپاهیان پدیدار می گردد. بر این اساس، پژوهش 
حاضر که به روش تاریخی و توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با دو پرسش عمده روبه رو است: نخست اینکه پرتره ها 
و رویدادهای نظامی چه جایگاهی را در هنر قاجار به خود اختصاص داده  اند؟ و دیگر آنکه تک چهره های سلطنتِی 
شاهان قاجار و رجال و سربازان، در هیئت و پوشش نظامی، از آغاز پایه ریزی این سلسله  چه تغییراتی به خود دیده 
و این تحوالت ناشی از چه مسائلی بوده اند؟ نتایج حاصل، حاکی از آن بوده است که حیطۀ تصویرگری نظامی، با 
توجه به وفور آثار موجود و هویت بصری شان، به عنوان یکی از مضامین رایج در هنر قاجار، قابلیت تخصیص گروه 
یا زیرمجموعه ای مستقل را داراست. از طرفی، با ورود دانش و تخصص نظامی غرب، نخست سپاه ایران آرایش و 
پوششی یکسان به خود گرفت و این تغییر در شخص پادشاه و ولیعهد، به عنوان سرآمدان نظام و بعدتر در رجال و 

درباریان و دست آخر در خارج از فضای دربار، رونق و گسترش یافت.
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1. مقدمه
هنرهایی که درون مایۀ رزمی و نظامی داشته و با موضوع جنگاوری مرتبط می شوند، از زمان های دور در فرهنگ های مختلف 
نمود داشته اند. حکام و سالطین، همواره بر آن بوده اند تا پیروزی ها و کامروایی هایی خود را، چه در مبارزه با سرکشان داخلی 
و چه در سرکوب دشمنان خارجی، عالوه بر متون، در قالب تصویر )نقاشی، نقش برجسته و غیره( نیز مجسم سازند و از این 

طریق، ضمن مرعوب ساختن عصیانگران و گردنکشان، نام و نشانی از خود در تاریخ فاتحان به جای گذارند.
عصر قاجار از جمله ادواری است که هم چون گذشته، نظام پادشاهی بر ایران حکمفرماست و شاهان و شاهزادگان، 
سودای سلطنت و فتح و گشایش را در سر می پرورند. در این زمان، جز جنگ های سرنوشت ساِز 9 سالۀ ایران و روس - 
در مقایسه با سرتاسر دوران بلند حکومت قاجارها - آرامشی نسبی بر کشور حاکم بود، اما همین جنگ ها مسبب ایجاد 
تحولی بزرگ در عرصۀ مدرن  سازی و به روزرسانی ارتش ایران شدند، چراکه شکست های پی درپی، نقص و فرسودگی 
ساختار قشون را در برابر تجهیزات و تعلیمات نظامِی همسایگان )عثمانی و روسیه( و ممالک غربی نمایان ساخت. از 
این رو، بعد از دوران پرآشوِب زمامدارِی آقامحمدخان که کماکان با نظام ایلیاتی اداره می شد، شیوه های حکومتداری 
و جنگاوری تا حدودی تابع اصول و ضوابط غربی گردید و گذشت زمان بر ابعاد و دامنۀ این تأثیرپذیری افزود. به 
این ترتیب، شالودۀ قشون قاجار، مبنایی غربی به خود گرفت و این روند، طبعاً بر ظاهر افواج و سپاهیان )نوع پوشش، 
جنگ افزارها، حرکات و سکنات آنها( نیز اثرگذار بود. تبعات و نشانه های تصویرِی این جریان، ابتدا در حوزۀ نقاشی و 

چهره پردازی، و بعد از آن با ورود عکاسی به ایران، در تصاویِر چاپ شده به ثبت رسیده است.
به طور کلی، روّیه و خط مشی سالطین قاجار و رجال دربار در هنر این دوره، اغلب بر آن بود که در هیمنه و شکوه 
و با هیئتی فخیم و فاخر به تصویر کشیده شوند و این مهم بیش از همه در آثاری با موضوع شکار و شکارگاه های 
سلطنتی و یا در قالب پوشش نظامی )به صورت جنگاورانی ظاهراً پرصالبت( به سهولت قابل دستیابی بوده است. 
این موضوع، در کنار سایر عوامل، و با توجه به اهمیت نقش تصویر در عصر قاجار می توانست - به طور غیرمستقیم 
- عاملی در جهت قدرت نمایی و کسب مشروعیت و تحکیم پایه های حکومت باشد. به همین دلیل، تصاویری که 
دربردارندۀ مضامین حماسی، سیاسی، درباری و البته نظامی هستند در هنر این عصر به وفور یافت می شوند. در پژوهش 
حاضر، بُعد نظامی این هنر و روند تحول بصری آن مّدنظر بوده است. مسائلی که در اینجا در وهلۀ نخست حائز اهمیت 
هستند، بررسی جایگاه پرتره ها و رویدادهای نظامی و همچنین مطالعۀ تغییرات ظاهر و جامۀ نظامِی شاهان، رجال، 
صاحب منصبان و سربازان بوده است. زیبایی شناسی آثار بصری در مسیر تحوالت نظامی، شناسایی انواع صحنه های 
رزمی، و اهداف و مقاصِد نهفته در پِس تصویرگرِی صحنه های شکارگاهی و نظامی، مسائل دیگری هستند که به 

صورت جانبی قابل طرح بوده و به آنها پرداخته می شود. 
تاکنون دربارۀ شکارگاه های سلطنتی، امور و تشریفات مربوط به شکار، پیشینه و جایگاه این عمل در فرهنگ ایران 
و همین طور عصر قاجار، و دست آخر، تصویر و تجلی شکار در رسانه های هنری، تا حدی سخن گفته شده و تحقیقاتی 
انجام گرفته است. »تأملی بر اهمیت نقش مایۀ شکار در اوایل دورۀ قاجار با تکیه بر شواهد هنری موجود« )حیدری 
باباکمال، زارعی، و همتی ازندریابی 1395(، »تحلیل پدیده ی شکار سلطنتی در عصر قاجار« )آدینه وند و همکاران 
1395( و »شکارهای ناصرالدین شاه قاجار« )مسکوب 1390(، نمونه هایی است که مشخصاً به دورۀ قاجار پرداخته اند، 
و یا »کاربست های نظامی شکار در فتوحات دورۀ ایلخانان و تیموریان« )دین پرست 1393( نمونۀ دیگری از تبیین این 
موضوع در ادوار پیش از قاجار است. در خصوص حیطۀ نظامی  گری نیز تا به حال مطالب و مستنداتی ارائه شده، هرچند 
ارتباط آن با هنرهای تجسمی و بررسی بازنمود آن در حیطۀ تصویر و نقاشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این 
پژوهش که به روش تاریخی و توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، سعی شده است از میان  آثار متعددی که با مضمون 
رزمی و نظامی مرتبط  هستند، نمونه هایی که نمایندۀ این حوزه بوده و شاخص تر و فاخرترند )ترجیحاً از تمام رسانه های 
هنری( و سیر تحوالت تصویری را بهتر نمایان می سازند، گزینش شوند. در این بررسی، تحوالت نظامی و نحوۀ ثبت 

و بازتاب آن در حوزۀ نقش و تصویر، مالک کار قرار می گیرد.
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2. شکار و شکارگاه: زمینه ساز عرصۀ نظامی گری و اقتدار حکومت
منابع مکتوب و آثار تصویری گواه آن هستند که شاهان و شاهزادگان و رجال، از قدیم در ایران به شکار می پرداختند و 
این یکی از تفریحات اصلی آنان به شمار می آمده است. شکار، عالوه بر جنبۀ تفّنن، نشانۀ صالبت و مهابت شکارچی 
و مترادف با مفاهیم واال و ارزشمندی چون شجاعت، دالوری و جنگاوری بود و گاه هم شأن و هم طراز یا دست کم 
پیش درآمدی بر نبرد در کارزار انگاشته می شد. از این رو، صید و نخجیر، ورای ظاهر خود )تفریح و عیش و فراغت(، با 
انگیزه های سیاسی و نمادین نیز همراه و به نوعی با مشروعیت و اقتداِر دستگاه حکومت در ارتباط بوده اند و در حیطۀ 

نظامی گری نیز – هر چند به طور غیرمستقیم - اثرات خود را داشته است.

از گذشته و مدت ها پیش از روی کار آمدن قاجارها، »شکار عرصه ای عملی را فراهم می کرد تا جوانان در آن راه 
و رسم حیات نظامی را فرابگیرند. آموختن این مهارت بیش از همه برای شاه ضرورت داشت و در واقع نقش شاه این 
بود که بر نیروهای مخربی که در قلمرو سلطنت به فعالیت می پرداختند غلبه کند« )آدینه وند و همکاران 1395، 45؛ 
همچنین نک: هینلز 1385، 257-258(. حتی در دوران باستان، »کوروش به منظور مداومت در تمرین جنگی، سربازان 
و سران سپاه خود را به شکار تهییج می کرد و آنها را به شکار اعزام می کرد تا از رخوت و تن آسایی بپرهیزند. عالوه 
بر آن، شکارگاه عرصه ی ممتازی برای اثبات دالوری های شاه بزرگ محسوب می شد« )حیدری باباکمال، زارعی، و 
همتی ازندریابی 1395، 73؛ همچنین نک: گزنفون، 1342؛ همو، 1386(. در دوران اسالمی نیز روّیه ای مشابه در پیش 
گرفته می شد؛ چنانکه شکار را از مقدمات مصاف در رزمگاه و تقابل واقعی با دشمنان در هنگامۀ حرب می دانستند. در 
این خصوص گفته شده که »غرض از این گیرودار مجرد شکار نیست، بلکه مقصود آن است که مجموع لشکر و سپاه 
به تیراندازی و اسب دوانیدن عادت کنند تا در روز جنگ، حزم و احتیاط را مرعی دارند و اهمال و اغفال جایز ندارند 
و از بدایت دولت مغوالن تا الحال همان طریقه ی میانه ی ایشان مرعی است و چون چنگیزخان در باب شکار بسیار 

تصویر1: آرایش سپاه محمدشاه برای محاصرۀ هرات )؟( )به همراه صحنۀ شکارگاه در قسمت پایین، سمت 
چپ(، جلد الکی کتاب، منسوب به محمد اسماعیل، دورۀ قاجار، حدود 1865م.، ابعاد: 34×21/5 سانتی متر،                           

)www.pinterest.com( محل نگهداری: نامشخص
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مبالغه داشت این مهم را به جوجی، پسر بزرگ خود، حواله فرموده بود« )جوینی 1385، 19/1؛ تتوی 1382، ج.6، 
3746؛ اقبال آشتیانی 1384، 85(.

در تصویر )1(، روی یک جلد الکی، صحنه ای مربوط به محاصرۀ هرات نقش بسته و حضور نظامیان و سپاهیان 
)از آرایش چندین عراده توپ به همراه توپچی ها تا محافظین و طّبال ها و دیگران( در جای جای آن به چشم می خورد. 
اما در پایین و سمت چپ اثر، نمایی از شکارگاه و شکارچیان ترسیم شده که از ادغام آن با صحنۀ نبرد، ترکیبی پویا و 

معنادار، در راستای مطالب فوق، پدید آمده است.
به این ترتیب، عمل شکار - گذشته از پیامدهای نامطلوبی که داشت1 - زمینۀ مساعدی را در احراز مهارت های 
سوارکاری و تیراندازی فراهم می کرد و بستری برای پرورش تمایالت نظامی و روحیۀ جنگاوری محسوب می شد. 
»شکار از یک جهت هم ابزاری برای کسب مشروعیت شاهان به شمار می رفت؛ بنابراین حکام قاجار نیز اهتمام زیادی 
داشتند که آداب و رسوم سلطنتی و عادات پادشاهان ایرانِی قبل از خود را اجرا نمایند و در این زمینه حتی بیشتر از 
دیگر امور داخلی کشور فعالیت داشتند ]...[ شاهان و شاهزادگان با انجام شکار همواره در صدد بودند که توانایی خود 
را در امور حکومت داری به اثبات برسانند، به همین خاطر بود که قاجارها معموال آداب شکار را با تشریفات2 و شکوه 

خاص و تحمیل هزینه های زیاد به انجام می رسانند« )آدینه وند و همکاران، 1395، 48( )نمودار 1(. 

نمودار 1. موجودیت و نقش شکار در حفظ پایگاه قدرت و تداوم دولت قاجار )نگارندگان(.

بنابراین، با آنکه اصوال میزان مبادرت به شکار نزد تمام پادشاهان قاجاری به یک اندازه نبود3، اما به طور کلی، 
»قاجاریه به شکار به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت بر پایه ی اصل رزم می نگریستند و در صدد بودند که با این 
عمل، توانایی نظامی و شایستگی خود برای سلطنت را به اثبات برسانند ]...[. آنان عالوه بر انگیزه ی نظامی، اهداف 
سیاسی و کسب مشروعیت و مقبولیت برای حکومت کردن را نیز با انجام شکار مد نظر داشتند« )همان، 60-59(. 
اثبات مشروعیت در امر سیاست و سلطنت، مسألۀ مهم و عمده ای است که برای هر حکومتی اولویت داشته و قاجارها 
نیز از آن مستثنا نبودند. اما در خصوص بحث حاضر، »اینکه قدرت آسمانی در وجود شخص شاه باقی بود، از پیروزی 
او در شکار معلوم می شد و به این سبب شکار شاهانه موضوع مناسبی برای تصویرکردن بود« )همان، 46؛ همچنین 
نک: پوپ 1387، 67(. شکارهای سلطنتی و ترسیم صحنه های مرتبط با شکار در آن اّیام، بر انواع رسانه های هنری 
)نقش برجسته، آثار الکی، کاشی و غیره(، »با هدف نمایش دودمان و میراث داران سلسله ی قاجار، جاودانه ساختن 
شاه قاجار و برابر نهادن او با شاهان ایران باستان« )حیدری باباکمال، زارعی، و همتی ازندریابی 1395، 72( انجام 
می گرفت. تصویر شکار و شکارگاه، از این حیث، کارکرد و غایتی کمابیش همسان با دیگر تصویرگری های سلطنتی 
قاجار، علی الخصوص نمایش فتحعلی شاه و اوالدش در مراسم سالم یا بارعام و نمونه های مشابه آن دارد. هدف از 
این گونه بازنمایی ها، به ویژه در نیمۀ نخست سلطنت قاجاریه، عالوه بر بُعد هنری و زیبایی شناختی آثار، در نهایت، القای 

قدرت، تحکیم حاکمیت و نمایش اقتدار سلطنت به مخاطب بود )نمودار 2(. 
این  به هنر  این دو حوزه - موضوع دیگری که  امتداد  در  یا  نظامی-  از مسألۀ مشروعیت و مشق  اما گذشته 
دوره و بحث حاضر مربوط می شود، نحوۀ ترسیم شخصیت ها و نوع پوشش پیکرهای قاجاری، به ویژه سالطین و 
صاحب منصبانی است که در چشم اندازهای شکارگاهی و – بعدتر – در صحنه های نظامی ظاهر می شوند. مطالعۀ 
این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که چنین بازنمایی هایی، به نوبۀ خود، هویت تصویری نقاشی ها و بخشی از 
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تاریخ به حساب می آیند. در این خصوص گفتنی است که بعد از فتحعلی شاه، و مشخصًا از دوران سلطنت فرزندزادۀ 
او، محمدشاه، که جریان مراوده با غرب شتاب گرفت، شاهان بیش از آنکه در شکارگاه حضور یابند و جامۀ سّنتی به 
تن کنند، در قالب شخصیت های نظامی و با ساز و برگ جنگی به تصویر کشیده می شوند. به همین دلیل، پوشش 
و نشانه های شاهی از تاج مکلّل کیانی به تاج ساده تر و کوتاه تِر جقه دار و ضمایمی این چنین تغییر می یابد. این مهم 
در دوران سلطنت ناصری و مظفری بیش از پیش مشهود است و شخص پادشاه و سایر مقامات بلندپایۀ درباری و 
حکومتی، علی رغم پرداختن به شکار، از نظر تصویرپردازی، کمتر در شکارگاه مجسم شده و اغلب رخت نظام و پیکار 
به تن دارند. الگوی این جامۀ جدید نیز سازمان و تشکیالت نظامی غرب است. نمونه  هایی از این تصاویر در ادامۀ 

بحث معرفی خواهند شد.

3. تحوالت نظامی و سلسله مراتب قشون در عصر قاجار
شکل گیری و تثبیت هستۀ اولیۀ سلسلۀ قاجار به دست آقامحمدخان که با کشمکش و ستیز بر سر تصاحب قدرت همراه 
بود، دوران سرنوشت سازی را در تاریخ معاصر ایران رقم می زند. در این حین، نخستین تالش ها برای ایجاد ارتشی 
متحد و به سامان که خارج از ساختارهای ایلیاتی و اساساً به سبک غربی عمل می کرد، از همان اوان پی ریزِی شالودۀ 
حکومت قاجار توسط آقامحمدخان در دستور کار قرار گرفت.4 این مهم، با مرگ نابهنگام سرسلسلۀ قاجار، بعدتر در 
دوران زمامداری برادرزاده اش، فتحعلی شاه، که مصادف با جنگ های ایران و روس بود، تداوم یافت. »ایران برای مقابله 
با روس ها با فرانسه پیمان اتحاد بست که متعاقب آن مستشاران نظامی فرانسوی به فرماندهی ژنرال گاردان ]مستشار 
فرانسوی در ایران[ به سال 1807 میالدی وارد ایران شدند )تصویر2( و اولین افواج نظامی مدرن به سبک اروپایی 
را در ایران ایجاد کردند.5 بنابراین هسته ی ابتدایی ارتش نوین ایران به عهد فتحعلی شاه و با مساعی عباس میرزا 
نایب السلطنه، ولیعهد او، تشکیل یافت« )زال پور 1396(. از طرفی گفته می شود »عباس میرزای نایب السلطنه که از 
نزدیک به ترتیِب نظام روسیه آشنایی داشت، بیش از پدرش در اصالح سپاه ایران و خرید اسلحه ی جدید اروپایی 
کوشش کرده و بهبودی که در وضع قشون ایران در اواخر دوره ی فتحعلی شاه ظاهر گردید، نتیجه ی کوشش ها و 
مساعی او بوده است« )نجمی 1374، 80(. بعد از این، روند توسعه و مدرن سازی ارتش ایران متوقف نشد و حتی شتاب 
گرفت؛ چنانکه تا دوران متأخر، هیئت هایی از بریتانیا، فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا وارد کشور شدند و به پیاده سازی 
اصول نوین و آداب نظامی گری پرداختند.6 بنابراین، عوامل خارجی در تشکیل، تعلیم و توسعۀ قوای نظامی ایران به 
سبک نوین نقش به سزایی داشته اند. از مظاهر بارز این رونِد نظامِی نوظهور، شکل گیری قوای »قزاق« به سرکردگی 

کلنل ها و ژنرال های روس بود که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران در گرو شناخت آنهاست.  

نمودار 2. مقدمات و مصادیق گوناگون نمایش اقتدار و کسب مشروعیت در دولت قاجار )نگارنگان(.
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امروزه آنچه به نام »قزاق«  شناخته می شود – شامل خاستگاه آنها یا تشکیالت و سازمان هایی چون بریگاد )تیپ( 
قزاق، دیویزیون )لشکر( قزاق و غیره – ریشه در دورۀ قاجار و سلطنت ناصری و سفرهای او، به عنوان نخستین پادشاه 
فرنگ رفته، به بالد خارجی دارد. طبق اسناد و شواهد تاریخی، »عالوه بر مستشاران نظامی روس که در برهه های 
مختلف به ایران می آمدند، یک هیات از افسران روس بعد از سفر دوم ناصرالدین شاه به فرنگستان، در خدمت دولت 
ایران قرار گرفتند و بریگاد قزاق را در ایران تشکیل دادند« )زال پور 1396؛ همچنین نک: یکرنگیان 1384، 66، 92- 
93(.7 قوای قزاق، »تا اواخر دوره ی قاجار یکی از منظم ترین و مجهزترین واحدهای نظامی ایران به حساب می آمد. 
همین نیروی قزاق در اواخر دوره ی قاجاریه پایه و اساس ارتش جدید ایران گردید که رضاخان که از دل آن برخاسته 

بود مؤسس آن بود« )فرهمند 1384، 294(.
ارتش نوین ایران، به عنوان یک سازمان منسجم و قدرتمند حکومتی، برای سامان دهی و پیشبرد امور و اهداف 
خود نیازمند تعیین درجات و طبقات خاصی بود. این مراتب از بلندپایه ترین فرد نظامی با رتبۀ ساالر لشکر )یا سردار 
کل، سپهساالر، امیراالمرا، امیر نویان، امیرکبیر و غیره( آغاز و به پایین ترین سطح در بین سربازان شامل سرجوخه، 
بیرقدار، تابین و غیره ختم می شد. البته گفته شده که »تغییرات عناوین نظامی و یا جابجایی ها در سلسله مراتب آن به 
اندازه ای است که تقریبا نمی توان یک ساختار نظامی مشخص از این دوره ارائه داد« )خسروبیگی 1381، 86(، اما در 
مجموع، »ساختار نظامی ارتش ایران در دوره ی قاجار بر سه رکن استوار بود: 1- پیاده نظام، 2- نیروهای ایلیاتی که 
عمدتا سواره نظام بودند، 3- توپخانه« )فرهمند 1384، 295(. در منابع دیگر، رکن و پایۀ دیگری نیز لحاظ و چنین ذکر 
شده که »نیروهای نظامی دوره ی قاجار به چهار بخش سواره نظام، پیاده نظام، توپخانه و قورخانه تقسیم می شدند که 
هر کدام دارای تشکیالت داخلِی نظام منِد مختص به خود بودند« )خانی زاده و حسن آبادی 1394، 46(. هرکدام از این 
بخش ها نیز برای خود مناصب و مقاماتی داشتند، مثاًل »سلسله مراتب نظامی در پیاده نظام ]به عنوان مهم ترین رکن 
ارتش[ از کمترین مقام به باالترین مقام آن چنین بود: سرباز، سرجوخه، وکیل، طبال باشی، مؤذن باشی، شیپورچی باشی، 
مفّتش، نایب، بیرق دار، آجودان، سلطان، یاور دوم، یاور اول )سرگرد، ماژور(، سرهنگ )کلنل(، سرتیپ سوم، سرتیپ 
دوم، سرتیپ اول )میرپنج(« )فرهمند 1384، 295(. »از دیگر واحدهای مختلف سپاه می توان از چند اوالن، چرخچیان، 
خمپاره چی ها، رسته ی مهندسی سپاه، رسته ی موزیک نظامی، نسقچی ها، واحد جباخانه یا قورخانه، بخش جّراحی و 
ظاهرا تحت امر جّراح باشی، دسته های تفنگچی، دسته های چریک و ایلچاری و دیوانخانه ی سپاه زیر نظر قاضی عسکر 
نام برد« )خسروبیگی 1381، 89(. در سفرنامه های سیاحان خارجِی عصر قاجار نیز به سلسله مراتب قشون و طبقات و 
درجات زیردست اشاراتی شده است، چنانکه اولیویه، که در اوایل دورۀ قاجار به نمایندگی از دولت فرانسه به ایران آمده 
بود، می نویسد: »صاحبان جزء از این قرارند: "مین باشی" کسی است که هزار نفر به وی سپرده شود. "پنجه باشی" 

تصویر2: بخشی از هیئت اعزامی فرانسوی به نمایندگی ژنرال گاردان در دربار فتحعلی شاه، 1808م.، نقاشی آبرنگ، 
برگرفته از دیوارنگارۀ صف سالم )بارعام( تاالر کاخ نگارستان )نوروزی طلب 1390، 67(.
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پانصد )و گاه پنجاه( نفر دارد. "یوزباشی" کسی است که یک }دسته ی{ صدنفره به او سپرده باشند« )اولیویه 1371، 
189(. شمای کلی این مناصب، و معادل و هم سنگ آنها در دوران جدید، در دو نمودار زیر ارائه شده است.

نمودار 3. سلسله مراتب کلی و نسبِی سازمان لشکری ایران در اوایل دورۀ قاجار )نگارندگان با استناد به خسروبیگی 1381، 88(.

نمودار 4. نمایی دیگر از سلسله مراتب و رده بندی سازمان لشکری ایران در اوایل دورۀ قاجار و دوران متأخر
)www.ottoman-uniforms.com ،Chris Flaherty( 

4. تصویرگری نظامی و انواع صحنه های رزمی
ترسیم و تجسم صحنه های نظامی، یا به طور کلی، بازنمایی هر نوع نقش و تصویری که موضوع آن با جنگاوری و رزم 
و کارزار مرتبط باشد، در هنر قاجار بسیار شایع است. این پیکرنگاره ها در حاالت متفاوت و در اماکن مختلف، اعم از 
درباری، عمومی و شخصی، به شکل پرده های رنگ روغنی، دیوارنگاره یا سایر رسانه های بصری، از جمله الکی کاری، 

چاپ سنگی و کاشی ظاهر شده اند که خود نشان از فراگیر بودن آنهاست.
بتوان در قالب چند مضمون عمدۀ »سیاسی و درباری«، »حماسی و پهلوانی«،  را  اگر حوزۀ تصویرگری قاجار 
»مذهبی«، »احساسی و عاشقانه«، »نفسانی )شهوانی(« و »تزئینی« )گیاهی و هندسی( طبقه بندی کرد9، در این بین، 
به موضوعات »نظامی و رزمی«، جایگاه و گروهی منحصر اختصاص نیافته و از این حیث، می توان برای این آثار، 
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دسته ای ویژه و مستقل در نظر گرفت و یا آنها را – به دلیل برخی قرابت ها - ذیل مضامین »سیاسی و درباری«، و 
از بعضی جهات، »حماسی و پهلوانی« جای داد )نمودار 5(. در ادامه، نمونه ای از این آثار )هم فاخر و سلطنتی و هم 

غیردرباری(، نحوۀ بازنمایی، ویژگی های بصری و سایر خصوصیات و متعلقات آنها ارائه و بررسی می شوند. 

نمودار 5. مضامین کلی نقاشی قاجار و جایگاه موضوعات رزمی و نظامی در این تقسیم بندی )نگارندگان(.

از مشهورترین و قدیمی ترین نقاشی های نظامِی به جای مانده از عصر قاجار، صحنه های مربوط به جنگ های ایران 
و روسیه است. در این آثار، تصویر عباس میرزای نایب السلطنه، به عنوان فرمانده  ای که نقشی عمده در سازماندهی 
و به روزرسانی تجهیزات سپاهیان ایرانی داشت، مشهود است. در یکی از این آثار )تصویر3( که در قالب رنگ روغن 
اجرا شده، عباس میرزا سوار بر اسب، از جانب چِپ تصویر وارد صحنۀ کارزار شده و به سرهای بریدۀ دشمنان در پای 
اسب خود اشاره می کند. در نیمۀ راست، نبرد تا میانۀ تصویر در جریان است و سربازاِن هر دو جبهه با سالح های 
سرد و گرم در حال پیکارند. طبق روایات های تاریخی، »گویا این اثر مربوط به جنگ سلطان آباد باشد که در سوم 
فوریه ی 1812م. درگرفت. در این جنگ، بخش کوچکی از سپاهیان روس ناگهان توسط نیروهای پرشمار ایرانی به 
فرماندهی عباس میرزا و کمک افسران انگلیس مورد حمله قرار گرفت و پس از یک نبرد چهار پنج ساعته، سپاهیان 
روسی منهدم شدند« )آدامووا 1386، 40؛ همچنین نک: Wright 1977, 52 ; Morier 1818, 401-406(. ژنرال 
یرمولوف )ارمولوف(، فرماند ۀ سپاه روس ها در قفقاز، گزارش داده که این صحنه مربوط به شکست گردان پیاده نظام 
ترویتسکی بوده است (Yermolov 1868, 24-25). در این نبرد، شماری از افسران انگلیسی نیز در کنار سپاه ایران 
حضور داشتند. در این اثر، سپاهیان روس با بیرق هایی با نقش عقاب های دوسر و سپاه ایران با پرچم شیر و خورشید 

در دست در میانۀ کارزار دیده می شوند. 

تصویر3: نبرد عباس میرزا با سپاه روسیه، اثر هنرمندی ناشناس، حدود 1815-1816م.، رنگ روغنی روی بوم، 
.)Adamova 2012, 259( 230×395 سانتی متر
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در اثر دیگری که به سبک نقاشی قبل اجرا شده و احتمااًل کار همان هنرمند بوده است، این بار عالوه بر عباس میرزا، 
جواهرنشان،  ردای  کیانی،  تاج  )با  خود  )تیپیکال(  نوعِی  و  خاص  هیئت  در  نیز  ایران  پادشاه  فتحعلی شاه،  وی،  پدر 
بازوبندهای مرّصع و ریش بلند( حضور دارد. از نظر تاریخی، این صحنه نوعی رژۀ نظامی است و »همان است که 
در حضور فتحعلی شاه در ژوئیه ی 1813م. در دّره ی اوجان انجام گرفت که مشروح حوادث آن توسط دروویل ]سیاح 
Drouville 1819, 180-182( و»ژنرال  )آدامووا 1386، 40؛ همچنین نک:  است«  ثبت شده  قرن 19[  فرانسوی 
ارمولوف، بوروزدنا، کوتسیبو در زمان کار در سفارت ایران، در عمارت کاله فرنگی مخصوص ولیعهد، عباس میرزا، 
Yermolov 1868, 24-25؛  )آدامووا 1386، 40؛ همچنین نک:  بودند«  تبریز مشاهده کرده  نزدیک  اوجان  در 
Borozdna 1821, 131؛ Kotzebuë 181, 163(. اما با این وجود، دو سّیاح سرشناس دیگر از همین دوره به 

نام های جیمز موریه و ویلیام اوزلی که در ربع اول قرن 19 در تبریز بوده اند، اشاره ای به آثار مزبور نکرده اند. 

تصویر4: سان دیدن فتحعلی شاه از سپاه ایران، اوایل قرن  19م. )حدود 1815-1816م.(، رنگ روغن روی بوم، 203×415 سانتی متر  
.)Adamova 2012, 260-261(

موضوعی که احتمااًل در این نقاشی پیش از سایر وقایع به چشم می آید، به خاک افتادن عباس میرزا در برابر والد 
خویش است که تقریبا در مرکز تصویر نمایان شده است. به گفتۀ بِِرزین، کهن ترین نوع کرنش و احترام، افتادن روی 
 .(Berezin 1852, 277) خاک )زمین( است که صرفا برای تکریم شخص شاه، آن هم در مواقع خاص، بوده است
در نمای این اثر، عالوه بر نظامیان و جنگجویان، در باال و سمت راست تصویر، علما و روحانیون، نظاره گر صحنۀ رزم 
هستند و گروهی دیگر نیز، احتمااًل به قصد نذر و نیاز، گوسفند قربانی می کنند. شخصی که در باالی پیکر فتحعلی شاه 
ایستاده و جامۀ سفید به تن دارد، سردار اعظم، میرزا شفیع مازندرانی است. یرمولوف نوشته است که »در جانب 
شاه، وزیر اعظم قرار داشت که هشتاد ساله بود و این مقام را به مدت چهل سال نزد سه پادشاه حفظ کرده 
بود« (Yermolov 1868,35-37). این نقاشی نیز مانند اثر قبل، ثبت یک رویداد واقعی است و تراکم اجزا و عناصر 
صحنه، از جنگجویان و مقامات و تشریفات گرفته تا نوکران و شاطران و حیوانات، از معرکه ای حکایت می کند که در 
سرنوشت سیاسی و جغرافیایی ایران نقش تعیین کننده ای داشته است. خط افق که به سختی پیداست، فضای بیشتری 
پیش روی نقاش گذاشته و از این رو، امکان پرداختن به جزئیات و وقایع تسهیل شده است. با اینکه دو نقاشی مزبور 
مربوط به اوایل دورۀ قاجار هستند و به رغم پایبندی به سّنت و گرایش به آرمانی کردن که از مشخصات بارز این دوره 
بوده، به استثنای شخصیت های اصلی )به خصوص شاه و ولیعهد( که حالتی مشخص و مقّید )تیپیکال( دارند، سکنات 
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سایر افراد طبیعی تر و پرتحرک تر است و از بعضی جهات از سبک درباری پایتخت فاصله می گیرد.
سّنت تعظیم و تواضع و یا تشّرف، و مواردی چون به خاک افتادن و پای بوسی، چنانکه گفته شد، از سنن و آدابی 
بود که شاهزادگان و دیگر رجال، ناگزیر در برابر قدرت مافوق بدان عمل می کردند. در یک اثر دیگر که عمدتاً باید 
آن را »طراحی« خواند تا نقاشی )تصویر 5(، این بار یکی دیگر از اوالد فتحعلی شاه در برابر اسب شاه بر زمین افتاده 
و ادای خاکساری و جان فشانی می کند. در اینجا اسامی شخصیت های صحنه به صورت نوشته یا رقم – که یکی از 
شیوه های مرسوم در نقاشی قاجار است - ذکر شده و اشعاری درون قاب کتیبه های باالی تصویر آمده است. شخصی 
که بر پای اسب شاه افتاده، »حسینعلی میرزا«، فرزند فتحعلی شاه و والی شیراز است که عنوان »فرمانفرما« در باالی 
سرش پیداست. شاهزادگان جوانی که در جانب راست فتحعلی شاه ایستاده اند، سه تن از اوالد حسینعلی میرزا به نام 
»اکبرمیرزا«، »شاهرخ میرزا« و »تیمورمیرزا« هستند که اسامی آنها نیز در کتیبه های باالی سرشان درج شده است. در 
سمت راست تصویر و پشت سر فتحعلی شاه هم سه تن دیگر از شاهزادگان سوار بر اسب قرار دارند که عبارت اند از: 
»دولتشاه«، »رکن الدوله« و »امام وردی«. در این صحنه هم )مانند تصویر 1( شکار و کارزار، توأمان، به عنوان اعمالی 
که هر دو نشانۀ دالوری و سلحشوری بوده به نمایش درآمده اند )صحنۀ شکار در گوشۀ باال و سمت راست تصویر، در 
ابعاد کوچک ترسیم شده است(. در اینجا برخالف دو نقاشی قبل، نقاش )طراح( از پرسپکتیو مقامی بهرۀ کامل برده 
و ابعاد شخصیت ها را براساس مراتب آنها از بزرگ به کوچک ترسیم نموده است )به ترتیب: فتحعلی شاه، شاهزادگان 

قاجار، حسینعلی میرزا، اوالد حسینعلی میرزا، جنگجویان و سربازان(.

تصویر5: کرنش حسینعلی میرزا در برابر فتحعلی شاه، حدود 1822م.، جوهر روی کاغذ، 96×53 سانتی متر
.)Adamova 2012, 264(

سان  دیدن از قشون و سپاهیان، نه فقط توسط شخص پادشاه )برای مثال، نقاشی های نظامی موجود از سان دیدن  
فتحعلی شاه و محمدشاه(، بلکه در بسیاری موارد از جانب فرماندهان )ولیعهد، سپهساالر و دیگر صاحب منصبان( صورت 
می گرفت. در این اثر رنگ روغنی، با موضوع سان دیدن عباس میرزا از سپاه ایران )تصویر6(، افراد و یگان ها با یونیفرم 
نظامی هستند، اما شخص ولیعهد و سایر شاهزادگان جامۀ ایرانی بر تن دارند. »محل وقوع این رژه و سان دیدن 
احتماال در دّره ی اوجان بوده است« (Diba & Ekhtiar 1998, 200). با توجه به کتیبۀ موجود در نقاشی، نام سه 
شاهزاده ای که ترسیم شده  عبارت اند از »امیرخان قاجار«، »ابراهیم خان قاجار« و »محمدباقرخان قاجار«. در خصوص 
این نقاشی و دو اثر پیشین )تصاویر 3 و 4(، گفتنی است که هر سه مورد به سبک درباری بوده و طبعاً از سوی دربار 
سفارش داده شده، چرا که برای نصب در فضای کاخ در نظر گرفته شده بودند. در دو نقاشی رنگ روغن باال، نام و 
رقمی از هنرمند نقاش در دست نیست، اما در این مورد نام »اهلل وردی افشار« در قسمت پایین و سمت چپ اثر مرقوم 
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شده است. به عقیدۀ برخی محققان هنر قاجار، »از روی آثار اهلل وردی افشار می توان گفت که وی هنرمندی بوده که یا 
تعلیمات فرنگی داشته یا تحت آموزش یک اروپایی قرار داشته و در دربار عباس میرزا کار می کرده است« )آدامووا 1386، 
265(. چنین مناصب و انتصاب هایی در هنر قاجار و دربار سلطنتی، امری مرسوم و ضروری بوده و هر پادشاهی، بسته به 
ذوق هنری و نیاز به ثبت و ضبط تاریخ وقایع سلطنِت خویش، هنرمندانی را با لقب »باشی« )نقاش باشی، حّجارباشی، 
معمارباشی، عکاس باشی و غیره( در رأس امور کارگاه های سلطنتی برمی گمارده است. »محمدحسن افشار« و»احمد« از 
جمله نقاشان دربارِی کمترشناخته شده ای هستند که از آنها نیز شماری نگارۀ نظامی از شاهان و رجال برجای مانده است.

تصویر6: سان دیدن عباس میرزا از سپاه ایران، مرقوم اهلل وردی افشار، 1231هـ.ق./ 1815-1816م.، رنگ روغن روی بوم، 
.(Diba & Ekhtiar 1998, 199(  152×186 سانتی متر

تصویرگری نظامی و مضمون نظامی گری در دوران بعد از فتحعلی شاه، و در عصر سلطنت نوادۀ او، محمدشاه تداوم 
یافت، با این حال، در مسیر تازه و متفاوتی قرار گرفت. در این دوره که مقارن با آشنایِی هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی 
با تمدن غرب و تأثیرپذیرِی همه جانبه از آن بود، نقاشی های فرنگی و به خصوص تک چهره نگاری، رونق بیشتری 
پیدا کرد. »در آن ایام، سفارش تهیه ی نقاشی های سترگ و یادبود با مضمون جلوس، شکار و جنگ رو به کاهش 
می گذاشت و درعوض نقاشی های کوچِک الکی رونق می گرفت« )رابی 1398، 66(. در راستای این گزاره، همچنین 
آمده است که »در عهد محمدشاه ]...[ نقاشی های بزرگ اندازه، در مضمون های تاج گذاری و رزم و شکار از رواج افتاد. 
]...[ در واقع سبک رسمی تا حدی به تصّنع گرایید و حتی الگوهای اروپایی مورد تقلید قرار گرفت. ]...[ گرایش هایی از 
این دست را می توان پیش درآمد سبک رسمی جدید در عهد ناصرالدین شاه تلقی کرد« )پاکباز 1395، 30(. در دوران 
مذکور و بعد از آن، با توجه به پایان یافتن جنگ های عمدۀ ایران و روسیه، جریان نظامی گری و روند به سازی و تقویت 

ارتش متحول شد و این مسأله در هنر تصویرگری نیز نمودار گشت. 
طبق نقل قول فوق، گرچه در این زمان ترسیم نقاشی های سترگ با موضوع پیکار و شکار، دیگر تداول نداشت، این 
مضمون به سبک و صورت دیگری ادامۀ حیات داد. در واقع آنچه حضورش در این میان کمرنگ تر از پیش می شد، 
ازدحام و هیاهو و انباشت عناصر در صحنه های نظامی به هنگام بروز معرکه و کارزار بود. اما در عوض، نماها و 
جلوه های رزمی در قالب چهره نگاری )ایستاده یا نشسته( با نمایش اسباب و ضمایم جنگی )تسلیحات( ظاهر گشت. در 
این بین، آثار الکی، به ویژه قلمدان ها، بستر مناسبی برای ترسیم صحنه های نبرد در ابعاد کوچک، حتی انواع فشرده 
و پرازدحام آنها بود. جنگ های فتحعلی شاه با ازبکان و روس ها، جنگ چالدران و کرنال )مربوط به دوران صفوی و 
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افشاری(، جنگ هرات و جنگ با ناپلئون، مواردی از این دست است که به صورت نقاشی زیرالکی اجرا شده اند.
طبق اسناد و گزارش های تاریخی، دوران حکمرانی محمدشاه، شاهد پیدایش نوآوری هایی در زمینه های یادشده بود 
که در دورۀ جانشین وی، ناصرالدین شاه، بیشتر به ثمر نشست. همچنان  که در ترکیۀ عثمانی، جامۀ نظامی به  سبک 
فرنگی به عنوان یک پوشش رسمِی سلطنتی پذیرفته می شد، قاعده مندشدن عمل اعطای نشان های نظامی و مدنی در 
راستای طرح های اروپایی آغاز گشته بود. دهه های1250-1260هـ.ق./1840م. دوره ای بود که نخستین تجارب ایرانیان 
در زمینۀ عکاسی بالیدن گرفت – رسانه ای که بسیار موردپسند سرآمدان و نخبگان جامعه واقع شد. مهم تر از همه آنکه 
محمدشاه ، ابوالحسن غفاری )صنیع الملک( را برای تحصیل فنون چاپ سنگی و نقاشی روانۀ پاریس و ُرم کرد. بازگشت 

صنیع الملک، تعیین کنندۀ جریان چهره نگاری سلطنتی قاجار و ورود بیش از پیِش عناصر فرنگی بود. 
در این روند نوسازی و فرنگی گرایی، جانشینان فتحعلی شاه دیگر به شیوۀ کهن )ردای بلند، دستار، گرز و عصای 
سلطنت، جواهرات و غیره( لباس نمی پوشیدند. طبق شواهد، محمدشاه قاجار تا دهۀ 1840م. )1250-1260هـ.ق.(، 
نوعی لباس نظامی به  سبک فرنگ را برای خود بر گزید که با آن یک کت فراک )کت بلند مردانه( از جنس مخمل و 
سردوشی و نشان و حمایل همراه شد )تصاویر 7-9(. در واقع، »محمدشاه با بیان اینکه لباس های نظامی یادشده از 
لباس نظامی ایرانیان باستان در حجاری های تخت جمشید اقتباس شده است به توجیه آن پرداخت«10 )فلور 1381، 
30؛ همچنین نک: سپهر 1344، 326-327(. این تغییر، در جهتی موازی با تحوالت دربار عثمانی پیش می رفت؛ جایی 
که محمود دوم )سلطنت: 1808-1839 م.( نه فقط نوع جامۀ خود را عوض کرد، بلکه حکم به فرنگی سازی آداب و 
رسوم پوشش افراد داد: نخست در سال 1826م. برای نظامیان، و سپس در 1829م. برای مقامات دولتی و غیرنظامیان 

)رابی 1398، 70(.

تصویر8 : پیکرنگارۀ محمدشاه با شمشیر و گرز سلطنتی و حمایل، 
میناکاری روی پالک طال  )میرزایی مهر 1395، 28(.

تصویر7: نشان تمثال محمدشاه با آرایه های نظامی،
عمل صنیع الملک، تهران )رابی 1398، 37(.

جریان مذکور در دهه های بعد از سلطنت محمدشاه، علی الخصوص در دوران زمامداری ناصرالدین شاه، شدت بیشتری 
گرفت و تا اواخر عصر قاجار )سلطنت احمدشاه( به شیوه و منشی تثبیت شده بدل گشت. در آن زمان، ناصرالدین شاه به 
کل، جامه و ردای سلطنت را کنار نهاد و با پوششی ساده تر و وزین تر که حال و هوای نظامی داشت، و این بار نه بر 

تخت کیانی بلکه روی صندلی، آن هم در قالبی اروپایی، جلوس می کرد )تصاویر 13-9(.  
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و با لباس های رسمِی نظامی )اونیفورم(، بعدتر به یکی از مضامین نسبتا مرسوم در حوزۀ تصویرگری قاجار تبدیل شد. 
تصویر این افراد به طرز فراگیری در رسانه های مختلف هنری و در اماکن گوناگون، از دروازه های شهری و سردرها تا 
ورودی حمام های سّنتی و تاالرها و سرا ها، ظاهر شده است. در واقع نمای بیرونی و درونی این اماکن، در کنار نمایش 
و استفاده از سایر عناصر تزئینی، جایگاهی برای تجلی پیکرها و عناصر جنگی و نظامی بود. این نوع تصویرپردازی های 
بعضی  مطالعۀ  برای  مغتنمی  فرصت  امروزه  خود،  زمانۀ  در  و صالبت  هیبت  نمایش  بر  غیردرباری، عالوه  رسمِی 

مشخصات و ویژگی ها، از جمله جامه  و متعلقات مربوط به پوشش نظامیان را در دورۀ قاجار فراهم می کند.
ترسیم پیکرهای نظامی با ابزار و ادوات جنگی بر ورودی  اماکن مختلف )سردر یا طرفین( را می توان شکل امروزِی 
حضور محافظان و مراقبیِن فضاهای معماری مانند معابد، نیایشگاه ها و عمارت ها دانست که در سده های پیشین، اغلب 

به صورت موجوداتی خیالی یا اساطیری، تقریبا در همۀ فرهنگ ها مورد استفاده بوده اند )تصاویر 16-14(.

تصویر 9 : تک چهرۀ رنگ روغنی محمدشاه 
با ادوات نظامی )شمشیر، سردوشی، حمایل(، 

عمل محمدحسن افشار 
)رابی 1398، 71(.

تصویر 10: ناصرالدین شاه در جامۀ رزم، 
ایستاده در کنار توپ جنگی، عمل میرزابابا 

حسینی امامی )همان، 83(.

تصویر 11: پرترۀ ناصرالدین شاه در 
جامه و ساز و برگ نظامی، منسوب به 

محمدحسن افشار، اواسط قرن 19م.
(www.sothebys.com)

 

تصویر 12: تک چهره ای از مظفرالدین شاه در هیئت نظامی، اثر جعفر 
نقاش، اواخر قرن 19م. 

.(www.pinterest.com)

تصویر 13: احمدشاه، آخرین شاه قاجار، در جامۀ رزم، آبرنگ 
جسمی روی کاغذ، منسوب به مهدی تائب، حدود 1910م. 

.(Christie’s, lot 21, 2007, 212)
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گرمابه های سّنتِی عمومی، از اماکنی هستند که تصویرگری نظامی حتی به آنجا نیز راه یافته است. به عنوان مثال، 
حمام »چهارفصل« اراک، مربوط به اواخر دورۀ قاجار، یکی از این نمونه هاست. در این حمام، بر سینۀ هر ستون، 
نقش سربازان و نظامیان آن دوره )هرچند ناشناس( با اونیفورم های مخصوص و رنگ های گوناگون به حالت ایستاده 
همراه با شمشیر یا تفنگ در دست نمایش داده شده است. تمام سربازان، دارای سردوشی و درجات متفاوت نظامی 
آن زمان هستند که با عالمت ستاره روی سینه هایشان مشخص گشته است. رنگ های به کار رفته در کاشی ها بیشتر 
عبارت اند از: زرد، آبی الجوردی، فیروزه ای، سبز، سفید، سیاه، خاکستری، قرمز و نارنجی. این سربازان، شمشیر به 
دست، روی ستون های سربینه و نیز قبل از آن، ورودی حمام، به صورت قرینه نقش شده و در هیئت محافظان درگاه 

ظاهر گشته اند )تصاویر 19-17(.

تصویر 14: سردر ورودی خانۀ سردار ُمفّخم )یار محمدخان شادلو(
 با نقوش قرینۀ دو سرباز مسلّح، بجنورد، دورۀ قاجار )نگارندگان(.

تصویر 15: ورودی خانۀ ُمفّخم با نقوش کاشیکارِی قرینۀ 
دو سرباز محافظ )نگارندگان(.

تصویر 16: نمایی نزدیک تر از 
تصویر قبل )نگارندگان(.

تصویر 17 : نقش سرباز محافظ بر کاشیکاری های 
ستون های سربینۀ مردانۀ حمام چهارفصل اراک، اواخر 

دورۀ قاجار )نگارندگان(.

تصویر 18: ورودی حمام چهارفصل با نقوش 
کاشیکاری سربازان محافظ )نگارندگان(.

تصویر 19: نمایی نزدیک تر از 
تصویر قبل )نگارندگان(.
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»حمام پهنه«  در سمنان، »دروازۀ ارگ« این شهر، و یا سردر »باغ ملّی« در تهران با تزئیناتی مربوط به اواخر عصر 
قاجار و دورۀ پهلوی اول، و بسیاری آثار دیگر )معماری و غیرمعماری(، دارای تصاویر و مضامین این چنینی بوده اند 

)تصاویر 23-20(.

تصویر 20: نقوش کاشیکاری شدۀ سربازان محافظ با پوشش نظامی، 
ورودی حمام پهنه، سمنان، دورۀ قاجار )نگارندگان(.

تصویر 21: نمایی نزدیک تر از تصویر قبل 
)نگارندگان(.

تصویر 22: بخشی از سردر ارگ سمنان با نقش توپچی ها و یک عراده توپ 
جنگی، دورۀ قاجار )نگارندگان(.

تصویر 23: نقش یک سرباز قاجاری با پوشش 
نظامی و متعلقات جنگ، بخشی از سردر ارگ 

سمنان )نگارندگان(.

چنانکه پیش تر عنوان شد، کشورهای اروپایی در اصالح ساختار و تجهیز ارتش قاجار نقش عمده ای داشتند. حضور 
این هیئت های اعزامِی نظامی و مستشاران آنها در ایران، آثار و تبعاتی داشت که یکی از آنها - در راستای آموزش 
اصول جنگ - تهیه و تدوین رساله های نظامی به سبک نوین بود. این رسائل، گذشته از متن و محتوای آموزشی و 
عملی شان، با نگاره هایی نیز – به منظور تفهیم بهتر حرکات و سکنات - همراه می شدند و از این حیث، برخی از آنها 

دارای ارزش بصری هستند. 
رساله نویسی در واقع عملی بود برای ثبت و انتظام دادن به اصول صنایع و مشاغل، و حراست از ضوابط پیشه ها و 
برخی امور مهم. عصر قاجار، شاهد نگارش بیشترین رساله های عامیانه و تخصصی نسبت به اعصار پیش از خود است. 
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»تدوین این رساله های گوناگون نشان از آن دارد که سفارش دهندگان، به اهمیت تدوین قانون در هر فن و صنعتی در 
جامعه ی قاجاری، که رفته رفته پای در دنیای مدرن می گذارد، آگاه بودند« )بوذری 1391، 247(. بنابراین، همچنانکه 
)از جمله: »بازنامۀ  تدوین شد  نوشته هایی تحت عنوان »بازنامه« و »نخجیرنامه«  این دوره در خصوص شکار،  در 
ناصری«، اثر تیمورمیرزا حسام الدوله؛ »نخجیرنامه«، از اسماعیل خان مصلح السلطنه؛ و »تاریخ سرگذشت مسعودی«، 

نوشتۀ مسعودمیرزا ظل السلطان(، در زمینۀ نظامی گری نیز رسائلی به رشتۀ تحریر درآمدند.
رساله هایی که در باب نظم قشون و وظایف فرماندهان تنظیم می شد، به دو قسم قابل طبقه بندی است: »نخست، 
رساله هایی که به تربیت قشون می پرداختند. این رساله ها به نوع سامان دهی قشون و چگونگی قرارگیری افراد و ادوات 
در قالب دسته، گروه و فوج، و قوانین حاکم بر آنها و وظایف هر کدام اشاره دارند یا بر قواعد رژه رفتن سربازان، شیوه ی 
در دست گرفتن تفنگ و نیز چگونگی صف آرایی در میدان جنگ شرحی داده اند. از این میان می توان رساله ی”علم 
مشق توپ“ و ”قانون نظام“ را نام برد. دوم، رساله هایی که به شیوه ی پوشش و نشان های هرکدام از صاحب منصبان 
پرداخته است. برای مثال می توان به ”رساله ی قانون نشان“ اشاره کرد« )همان 248(. در بین رساله هایی که در 
خارج از کشور به زبان های غیرفارسی تنظیم شده بودند، نقش ایرانیاِن تحصیل کردۀ فرنگ بارز بود؛ به این ترتیب که 
»صاحب منصبان ایرانی که زبان های اروپایی را می آموختند، به ِسمت مترجمی افسران اروپایی منصوب می شدند و به 
ترجمه ی کتب و رسایل نظامی اروپایی می پرداختند« )زال پور 1396(. این دسته نسخ تاریخی، در جای خود نیازمند 
مطالعه و تحقیقاتی مستقل و مفّصل هستند. در اینجا تنها نمونه هایی از تصویرسازی های برخی از آنها به جهت آشنایی 
ارائه شده است )تصویر 24(. در مصّورسازی این آثار، گاه نسخه را به صورت دستنویس )اغلب به خط نستعلیق( تهیه و 
نقوشی متناسب با متن برای آن ترسیم می کردند. اما با توجه به نیاز عمومی و جمعی به این رسائل، نسخه های مصّور 

چاپی آنها نیز به صورت چاپ سنگی عرضه می شد.
بر اساس آنچه گفته شد، می توان آثار تصویرِی حوزۀ نظامی قاجار را، سوای موضوع شکار و شکارگاه، در عناوین 
و طبقات مختلفی جای داد. شاید آنچه در وهلۀ نخست بیش از همه به چشم آید، کارزار و میدان نبرد و مصاف های 
رودرروی لشکریان )پیاده نظام، سواره نظام، توپچی ها، طّبال ها و غیره( باشد؛ اما عرصۀ این تقسیم بندی، با موضوعات 
متنوعی که ارائه شد، شامل موارد دیگری نیز می شود، از جمله: رژه رفتن و سان دیدن از سپاهیان، تمرین های نظامی 
سربازان )مثال در میدان مشق تهران(، نبردهای تن به تن، پیکرنگاری سوارکاران، تک چهرۀ سربازان و مقامات منفرد 
در بیرون از رزمگاه در زمان صلح، تک چهره های فردی یا گروهِی مقامات و مستشاران نظامِی حاضر در دربار های 
سلطنت نزد پادشاهان، و بعدتر به تدریج در اواخر این دوره و به خصوص در دورۀ پهلوی اول، نمایش انواع سالح های 
مدرن جنگی )مسلسل، توپ و آتشبار، دوربین نظامی و غیره( )تصاویر 25 و 26( که خود نشانۀ ورود فناوری و روزآمد 

شدن ارتِش آن دوره است.

تصویر 24: حرکت بازوفنگ به همراه نقوش 
آموزشی سربازان )نگارندگان، با استناد به رسالۀ 
»مجموعه قواعد نظام« )قواعد کلیه از برای 
مشق و حرکات پیاده نظام دولت علیۀ ایران(، 
مربوط به اوایل عصر ناصری، اسناد کتابخانۀ 
ملی، به شمارۀ 2672، شمارۀ کتابشناسی ملی: 

1/1/1/1/12657

تصویر 25: کاشیکاری دروازۀ جنوبی میدان مشق تهران )سردر باغ ملی( با نقوش قزاق های مجهز به 
سالح های گرم مدرن و دوربین جنگی، اواخر عصر قاجار )معتقدی 1395، 49(.
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5. تأثیرات غرب، تحوالت نظامی و بازتاب آن در حوزۀ تصویر 
در عصر قاجار، بیش از هر دورۀ دیگری، اثرات فرهنگ غرب به واسطۀ مراودات سیاسی و تجاری، در عرصه های 
گوناگون اجتماعی مجال ظهور یافت. ارکان و تجهیزات نظامی از پی این جریان، روزآمدتر شدند و این تغییرات ریشه 
در تحوالت سیاسی- منطقه ای )روسیه، عثمانی و ازبک ها( و فرامنطقه ای )غرب( و جهانی داشت )نمودار 6(. اینک 
نقاشی قاجار به تبعیت از این تحوالت، عناصر و مؤلفه های وارداتی را – هرچند با نیم نگاهی به سّنت – در خود ادغام 
می کرد و در مواقعی نیز به نوعی اقتباس یا »ازآنِ خودسازی«11 دست می یافت. حاصل این فرایند، هنری التقاطی بود 
که نمونه های تصویرِی آن )از قلمرو دربار گرفته تا نسخ مصّور و خانه های شخصی( بسیار است و حوزۀ نظامی نگاری 

نیز از آن مستثنا نیست.

نمودار 6. جریان ها و رویدادهای جهانی و منطقه ای و اثرات آن بر ساز و کار و تحوالت ارتش ایراِن قاجار )نگارندگان(.

یکی از مهم ترین اثرات فرنگ بر ساختار نظامی و لشکری ایراِن قرن 19، تغییر نوع پوشش قشون و سربازان بود. 
عزم و آهنگ این مهم، پیش از هرکس، با عباس میرزا بود. او »پی برده بود که اگر افراد او از برهنگی و پریشانی و 
سایر محرومیت ها برهند و دارای لباس خوب و سالح نیرومند و انضباط و تعلیمات صحیح باشند به همان ترتیب دارای 
ارزش جنگی واقعی بوده و در موقع آزمایش و مخاصمات بیشتر قابلیت برابری با مهاجمین را خواهند داشت و شاید 
وی حساب افزایش قوای نظامی خود را با حالت نامرتب و بی نظمی که برقرار بود دقیقا مورد توجه قرار داده و دریافته 
بود که باید برای رفع هرگونه فشار و مهاجمات اروپایی به یک نیروی منظم و قابل اطمینان تکیه داشته باشد« )نجمی 

تصویر 26: تیربار، کاشیکاری نمای بیرونی سردر باغ ملی، اوایل دورۀ پهلوی )همان، 50(.
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1374، 81-82(. این جریان، بر تهیه و تدارک تجهیزات و تسلیحات نیز اثرگذار بود، چنانکه عباس میرزا، »در زمانی 
که میرزا ابوالحسن خان شیرازی ”ایلچی“ که بعدها وزیر خارجه ی ایران گردید به سفارت اروپا می رفته است، وی را 
مأمور کرد تا به اطریش برود و نمونه ای از اسلحه ی جدید آن کشور را که در امور نظامی بر کشورهای دیگر اروپا 
برتری داشته است برای سپاهیان ایران بگیرد و به ایران ارسال کند« )همان، 80(. عباس میرزای نایب السطنه گذشته 
از اتخاذ مشق نظام و تمرین با سالح به شیوۀ غربی، برای ظاهِر سپاه خود نیز روّیۀ مشابهی را در پیش گرفت. یکی 
از این اصالحات صوری، تراشیدن ریش سربازان بود که مطابق با مقررات و نظام نامۀ ارتش بریتانیا انجام می گرفت. 
جامۀ متحدالشکل قاجارها که سبک )استایل( آن تا دهۀ 1850 تا حد زیادی بدون تغییر ماند، متشکل بود از: یک 
نیم تنۀ کوتاه تا کمر، با یقه و سرآستین هایی راست به رنگی مغایر، شلوار پلیسه که داخل کفش یا پوتین هایی تا ساق پا 
می کردند، و جوراب های سفیدرنگی که تا ران پا باال می رفت. همۀ افراد، کاله بلندی از پوست بره بر سر می گذاشتند. 
برخی از آنها در باال شکافی داشت و آستری سفید یا قرمز از آن پیدا بود. این کاله، بعدها شکل مثلث به خود گرفت 

(Williamson 2002, 46-47) )تصاویر 30-27(.

تصویر 27: قدیمی ترین نوع پوشش نظامِی دورۀ قاجار، مربوط به نخستین دهۀ 
.)Drouville, 1819( .قرن 19م

تصویر 28: سرباز پیاده نظام با سالح و تجهیزات و کاله 
زاویه دارِ مثلثی شکل، چاپ سنگی از روی طراحی مدل 

)Williamson 2002, 47( .زنده، 1852م

تا  قاجار  پیاده نظام  لباس  )راست(:   29 تصویر 
Chris Flaherty, www.ot- )دورۀ محمدشاه 

(toman-uniforms.com

در  قاجار  پیاده نظام  لباس  )چپ(:   30 تصویر 
دورۀ ناصری )همان جا(.
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 بعد از عباس میرزا، در خصوص تداوم عمِل یکدست سازِی پوشِش این ارتش نقل شده است که »محمدشاه ]فرزند 
وی[ در هنگام بازگشت از هرات طی فرمانی دستور داد کلیه ی نظامیان موظف به پوشیدن لباس متحدالشکل هستند. 
این لباس از قدک12 و دارایی13 و شال ساده ی کرمانی تشکیل شده بود و پوست های شیرازی در کلجه14 و کاله آن 
به کار می رفت. محمدشاه در این فرمان علت صدور این فرمان را یکسان شدن سپاه، باال بردن ابهت سپاه در برابر 
دشمنان، سبک بودن نوع پوشش، کم هزینه بودن و ایجاد تفاوت میان لباس نظامیان با سایر گروه ها ذکر کرده است« 
)خسروبیگی 1381، 93؛ همچنین نک: سپهر 1344، 329 ؛ ایمانیه 1355، 250(. به هر حال، قشونی که تحت آموزش 
قوای غرب بود طبعاً در انتخاب نوع پوشش هم نمی توانست بی تأثیر از آن باشد، چنانکه در عصر ناصری، »مثال 
ظل السلطان که خود بر نیمی از مملکت محروسه حکمروایی داشت، در اصفهان سپاهی ویژه به کمک مستشاران 
اطریشی تشکیل داده بود که از حیث لباس نیز شباهتی کامل با لباس لشکریان امپراتوری اطریش داشت« )فرهمند 
1384، 294(. جامۀ رسمِی پادشاهان این بالد نیز یقیناً برای حکام محلی قابلیت الگوبرداری داشته است )تصاویر 31 
و 32(. ظل السلطان با سپاه عظیمی که فراهم آورده بود، خود دستی در سفارش رسائل نظامی – که پیش تر ذکر آن 

رفت - نیز داشت، از جمله: »دستورالعمل نظامی« و »قوانین سوارۀ فتح ناصری«.  

تصویر 31: فرانز ژوزف اول، امپراتور اتریش و پادشاه 
مجارستان، اثر یوزف نویِگبائر، 1879م.، رنگ روغنی روی 

بوم )آرشیو شخصی(.

تصویر 32: ویلهلم اول، امپراتور آلمان، پادشاه 
پروس در جامۀ رسمِی نظامی، رنگ روغنی روی 

بوم )آرشیو شخصی(.

اما فقط اتریش نبود که منبع الهام محسوب می شد، بلکه چنانکه در عناوین باال آمد )نک: »تحوالت نظامی و 
سلسله مراتب قشون در عصر قاجار«(، کشورهای مدرِن مختلفی در این زمینه سهیم بودند و ظاهراً هر کدام تأثیری بر 
جای می گذاشتند. به طور کلی، »یونیفرم نظامی روسیه و اروپا برای مقامات ایرانی که به خارج می رفتند بسیار جالب و 
پرمعنی بود. ارتباط ایران با کشورهای مختلف باعث شده بود که ارتش، پلیس و ژاندارمری ایران هر کدام از یک سبک 
خاص پیروی کنند و در نتیجه، تنوع و تفاوت، بیش از یکسانی و مشابهت به چشم می خورد« )شهشهانی 1396، 114(. 
به هر ترتیب، بازتاب همۀ این موارد )تالش برای ایجاد جامۀ یکدست، تجهیزات و تسلیحات نوین، انضباط نظامی( در 
حوزۀ تصویرگری قاجار )نقاشی های رنگ روغنی، آبرنگ، چاپ نقش ها و غیره( اغلب با جزئیات به ثبت رسیده است. در 
واقع با تغییر لباس نظامی، تصویرگراِن صحنه های رزمی، در وهلۀ اول، بر پوشش و ظاهر پیکرهای نقاشی هایشان تأکید 

می کردند و این دگرگونِی بصری را مطابق با تحوالت روز، به نمایش می گذاشتند )تصاویر 38-33(. 
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جدول1. تطبیق آرایه های تصویری در پوشش  نظامِی سران و رجال قاجار و مقامات ارشد کشورهای خارجی )نگارندگان(.
شخصیت های خارجیرجال و دولتمردان قاجاری

تصویر33: تک چهرۀ )شبیه( 
مظفرالدین شاِه ولیعهد در نوجوانی به 
همراه یکی از رجال قاجار، هر دو با 
پوشش و ضمایم نظامی )مجموعۀ 

شخصی(.

تصویر34: یکی از مقامات بلندپایۀ عصر 
قاجار، نشسته روی صندلی با جامۀ رزم 
و نشان های متعدد بر سینه )مجموعۀ 

شخصی(.

   
تصویر35: الکساندر الکساندروویچ رومانوف 

)الکساندر سوم(، امپراتور روسیه، پادشاه 
لهستان و دوک اعظم فنالند، رنگ روغنی 

روی بوم )مجموعۀ شخصی(.

تصویر36: محمدحسن میرزا، آخرین 
ولیعهد سلسلۀ قاجار در هیئت نظامی 

)www.tarikhema.org(

تصویر37: تصویر چاپِی شاهزاده 
عبدالصمدمیرزا عزالدوله، اثر ابوتراب 

غفاری، 1300 هـ.ق. )روزنامۀ شرف، نمرۀ 
11، ذیقعدۀ 1300هـ.ق.(

تصویر38: تک چهرۀ ژنرال روسی، ادوارد 
یانوویچ، حکاکی روی چوب، قرن 19م.

)www.alamy.com(

6. نتیجه گیری
خواست و ارادۀ سالطین و رجال دربارِی عصر قاجار همواره بر آن بوده که در بازنمایی های هنری، وجهه ای فاخر و باشکوه 
از خود به جای گذارند و این مهم بیش از همه در آثاری با موضوع شکار و شکارگاه، و بعدتر در قالب پوشش نظامی در 
هیئت جنگاورانی پرصالبت و بامهابت قابل تحقق و دستیابی بوده است. شکار، در این دوره، عالوه بر جنبۀ تفّنن، مترادف با 
مفاهیمی چون دالوری و جنگاوری بود و گاه هم طراز یا مقدمه ای بر مصاف در کارزار قلمداد می شد و از این حیث به نوعی 
با مشروعیت و اقتدار دستگاه حکومت پیوند می خورد. بر این اساس، موضوعات »رزمی و نظامی« در نقاشی قاجار، حوزه ای 
است که در کنار دیگر مضامیِن عمدۀ تصویرگری )»سیاسی و درباری«، »حماسی و پهلوانی«، »مذهبی«، »احساسی و 
عاشقانه«، »نفسانی )شهوانی(« و »تزئینی«(، قابل ارزیابی و طبقه بندی است، و با توجه به شمار فراواِن آثاری که مضمون 
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نظامی دارند، می توان به طور مستقل، گروهی ویژه را برای آن در نظر گفت – گروهی از آثار با مضمونی نو که پیش از این 
در حیطۀ نگارگری یا تصویرسازِی هنر ادوار گذشته تا به این حد و به این شکل سابقه نداشته است.

در عصر قاجار، ورود هیئت ها و مستشاران نظامِی فرانسوی احتمااًل نخستین گام برای مدرن سازی ارتش بوده است 
که این مهم در دوران سلطنت فتحعلی شاه و با مساعدت عباس میرزای نایب السلطنه صورت گرفت و بعد از آن تا دوران 
متأخر و تا اواخر این سلسله، هیئت هایی از بریتانیا، فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا وارد کشور شدند و به پیاده سازی 
اصول نوین و آداب نظامی گری پرداختند. یکی از مهم ترین اثرات فرنگ بر ساختار نظامی و لشکری ایران قرن 19، 
تغییر نوع پوشش قشون و سربازان بود. این تغییر، در جهتی موازی با تحوالت دربار عثمانی پیش می رفت؛ جایی که 
محمود دوم نه تنها نوع جامۀ خود را عوض کرد، بلکه حکم به فرنگی سازی آداب و رسوم پوشش افراد داد. به این 
ترتیب، جامۀ متحدالشکل )اونیفورم( به پوشش رسمی قشون ایران بدل گشت و نمود آن بیش از پیش در حوزۀ هنر و 
تصویرگری پدیدار شد و نقاشان، بازتاب این دگرگونی را مطابق با تحوالت نظامِی روز در کنار سایر عناصر تصویری 
مانند تجهیزات و تسلیحات جدید، انضباط نظامی و حرکات و سکنات خاص نظامیان، در انواع رسانه های هنری، از 

نقاشی های رنگ روغنی و آبرنگ تا چاپ نقش و کاشی و غیره با جزئیات به ثبت رساندند.
در جریان این روند نوسازی و فرنگی گرایی، جانشینان فتحعلی شاه، دیگر به شیوۀ کهن )ردای بلند، دستار، گرز و 
عصای سلطنت، جواهرات فراوان و غیره( لباس نمی پوشیدند، چنانکه محمدشاه قاجار، نوادۀ وی، نوعی لباس نظامی 
به سبک فرنگی را برای خود بر گزید که با آن یک کت فراک )کت بلند مردانه( از جنس مخمل، سردوشی، نشان و 
حمایل همراه می شد. حوزۀ تصویرگری با مضمون نظامی نیز در دوران بعد از فتحعلی شاه، و در عصر محمدشاه تداوم 
یافت، با این حال در مسیر تازه و متفاوتی قرار گرفت. در این دوره که مقارن با آشنایِی هرچه بیشتِر فرهنگ ایرانی 
با تمدن غرب و تأثیرپذیرِی همه  جانبه از آن بود، نقاشی های فرنگی و به خصوص تک چهره نگاری رونق بیشتری پیدا 
کرد و نماها و جلوه های رزمی در قالب چهره پردازی )ایستاده یا نشسته( با نمایش اسباب و ضمایم جنگی ظاهر گشت. 
جریان مذکور در دهه های بعد از سلطنت محمدشاه، علی الخصوص در دوران زمامداری ناصرالدین شاه، شدت بیشتری 
گرفت و تا اواخر عصر قاجار )سلطنت احمدشاه( به شیوه و َمنِشی تثبیت شده بدل گشت. در آن زمان، ناصرالدین شاه 
به کل، جامه و ردای سلطنت را کنار نهاد و با پوششی ساده تر و وزین تر که حال و هوای نظامی داشت، و این بار نه بر 

تخت کیانی بلکه روی صندلی، آن هم در قالبی اروپایی، جلوس می کرد.
نظامی گری و نظامی نگاری فرایندی بود که محدود به فضای دربار یا قشوِن در حال رزم باقی نماند. نمایش 
سربازان منفرد، با هویت ناشناس، به حالت ایستاده، در خارج از میادین رزم و نبرد و به هنگام صلح و ثبات، آن هم با 
لباس های رسمِی نظامی، بعدتر به یکی از موضوعات نسبتًا مرسوم در حوزۀ تصویرگری قاجار تبدیل شد. تصویر این 
افراد در رسانه های مختلف هنری و در اماکن گوناگون، از دروازه های شهری و سردرها تا ورودِی حمام های سّنتی و 
تاالرها و سرا ها، ظاهر شده است. این پیکرنگاره ها در حاالت متفاوت و در اماکن مختلف، اعم از درباری، عمومی و 
شخصی، به شکل پرده های رنگ روغنی، دیوارنگاره یا سایر رسانه های بصری، از جمله الکی کاری، چاپ سنگی و 

کاشی ظاهر شده اند که خود نشان از فراگیر بودن چنین مضامین و موضوعاتی است. 
بر اساس یک تقسیم بندی، آثار تصویرِی حوزۀ نظامی قاجار را می توان در عناوین و طبقات مختلفی جای داد. 
بیشترین نمود بصری این موضوع، به کارزار و میادین نبرد و مصاف های رودرروی لشکریان )با حضور رستۀ پیاده نظام، 
سواره نظام، توپچی ها، طّبال ها و غیره( مربوط می شود و در وهلۀ بعد، مواردی دیگری را نیز در برمی گیرد، از جمله: 
نمایش رژه رفتن و سان دیدن از سپاهیان، تمرین های نظامی سربازان، نبردهای تن به تن، پیکرنگاری سوارکاران به 
صورت منفرد، تک چهرۀ سربازان و مقامات در بیرون از رزمگاه به هنگام صلح، تک چهره های فردی یا گروهِی مقامات 
و مستشاران نظامِی حاضر در دربار های سلطنت نزد پادشاهان، و بعدتر به تدریج در اواخر این دوره و به خصوص در دورۀ 
پهلوی اول – که گونه ای از تداوم همین جریان است - نمایش انواع سالح های مدرِن جنگی مانند مسلسل، توپ و 

آتشبار، دوربین نظامی و غیره که خود نشانۀ ورود فناوری و روزآمد شدن ارتِش آن دوره است.
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پی نوشت ها
1- از جمله: تهدید گونه های جانوری در حیات وحش، ایجاد غفلت نسبت به امور کالن مملکت و تحمیل هزینه های هنگفت به خزانه.

2- شکار از این حیث یک عمل تشریفاتی محسوب می شد که برای خود سلسله مراتبی داشت. وجود مناصبی چون میرشکار، 
سگبان باشی، طاووس خان و غیره در تاریخ ایران، نشاندهندۀ اعتبار و اهمیت شکار است )نک: دروویل 1348، 184، 201، 205(. 
همچنین گفتنی است که »سلطنت طوالنی مدت ناصرالدین شاه، دوران رواج انواع تفریح ها از جمله شکار بود و بازار مناصبی چون 

قوشدارباشی ها، میرشکاران و تفنگدارباشی ها رونق گرفت« )آدینه وند و همکاران 1395، 47(.
3- گاسپار دروویل، افسر فرانسوی، در سفرنامۀ خود از عالقه و اهمیت شکار نزد فتحعلی شاه و فرزندش، عباس میرزا، سخن گفته 
است )دروویل 1348، 222-225(. با این حال، با وجود اهمیتی که شکار نزد قاجاریه داشت، توجه سالطین این سلسله به این پدیدۀ 
واحد، یکسان نبود؛ مثال محمدشاه به شکار و شکارگری میلی نداشت و اطالعات چندانی در این زمینه موجود نیست )آدینه وند و 
همکاران 1395، 51(. عالقۀ ناصرالدین شاه به شکار به حدی زیاد بود که می توان او را شکارچی ترین شاه قاجار دانست و در برخی 
شکارهایش، قطعاتی نیز می سرود؛ مثال در 1287هـ.ق. وقتی در کوه های البرز بود، خطاب به میرآخور خود در تعریف از شکار و مدح 
شکارگری شعری سرود )آدینه وند و همکاران 1395، 51؛ همچنین نک: ساکما، 295/2852؛ مستوفی 1324، ج. 1، 555-554(. 

از دوران سلطنت مظفری نیز گزارش هایی مبنی بر عالقۀ شاه به شکار موجود است )نک: افضل الملک 1361، 56، 57 و 162(.
4- با این همه، در آغاِز سلسلۀ قاجار و پیش از آن نیز، دستگاه یا نظامی واحد تحت عنوان لشکر و قشون، به صورتی که در ادوار 
بعدی به چشم می خورد، وجود ندارد و آنچه از این نهاد برمی آید دسته ها و افواجی مشتکل از گروهی سواره و پیاده است که آن 
هم در مواقع لزوم به وقت جنگ گرد هم می آیند. در این باره و از این برهه نقل می شود که »لشکر ایران عبارت است از جمعی 
کثیر سواره ی بی نظام که ایاالت و احشامات ملک می دهند و سرکرده ی هر طایفه نیز از خود ایشان است و جمعی دیگر از پیاده ی 
غیرمنظم که با مخارج از اضالع و شهرهای معتبر می گیرند و فوجی پیاده نظام و توپچی که به قاعده ی اهالی فرنگستان تربیت 
می کنند« )مالکوم بی تا، 254(. اولیویه، از سیاحان اوایل دورۀ قاجار که در دورۀ آقامحمدخان به ایران سفر کرده، می نویسد: »در 
زمان صلح، ایران قشونی ندارد. به هنگام جنگ نیز همیشه در زمستان طبقات لشکری مرخص هستند. اما به محض اطالع دادن، 
در اندک زمانی در تمام نقاط مملکت به سرعت تمام افراد سپاهی با اسلحه ی جنگ به محل مشخصی که معین شود، حاضر و 
مجتمع می شوند. خوانین والیات همیشه با عده و تدارک سفر، مهیای حرکت هستند که به محض و مجرد رسیدن حکم پادشاه، 

بی درنگ روانه می گردند« )اولیویه 1371، 189-188(.
5- عهدنامۀ »فینکنشتاین« که در کاخ فینکنشتاین لهستان و با هدف مدرن سازی ارتش قاجار میان ایران )فتحعلی شاه( و فرانسه 
)ناپلئون بناپارت( منعقد و پس از امضا به دست فتحعلی شاه قاجار، توسط هیئتی دیپلماتیک به ریاست سرتیپ عسگرخان افشار 
ارومی به دربار ناپلئون بناپارت ارسال شد )نک: نفیسی 1383(، نمونۀ بارزی است از پی ریزی روابط سیاسی ایران قاجار با دول 

غربی در جهت ارتقای مسائل و تجهیزات نظامی.
6- اما فرانسه و انگلستان به عنوان کشورهایی که برای ایجاد تغییرات مطلوب به کشور می آمدند، بیش از سایرین مد نظر بودند )آدمیت 

.)286 ،1334
brigade -7 در لغت فرانسه به معنای چندین واحد نظامی از یک صنف است که تحت فرماندهی یک سرتیپ یا ژنرال اداره 
می شود. در مورد »قزاق« )به معنای کلِی »سپاهی«( نیز گفتنی است که »نام آنها در زبان ترکی ”مرد آزاد“ و ”حادثه جو“ و ”طاغی“ 

.)Cossack معنی می دهد« )دانشنامۀ بریتانیکا، ذیل واژه ی
8- سربازی که درجه ندارد.

9- همچنین برای مشاهدۀ یک تقسیم بندی دیگر، هرچند خالصه تر، نک: فلور 1381، 43-29.
10- در منشور محمدشاه آمده است: »لباس نظام بهترین لباس است ... رخت قدیم ایران همین لباس نظام بود، چنانکه در تخت 

جمشید در صورت های سنگی ... کشیده اند.«
11- Appropriation

12- قدک: جامۀ کرباسِی رنگ کرده. 
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13-دارایی: یک نوع پارچۀ ابریشمی که چند تاری پنبه در آن باشد. 
14-ُکلَجه: پوستین کوتاه و نیم تنه.
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