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چکیده 

در دوره قاجار»قدرت«در مرکز توجه نقاشی های پیکره نگاری درباری قاجار قرار گرفته است و از جمله موضوعاتی 

است که به طور عمده مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره معاصر طی چند دهه اخیر شاهد تقویت و تحول نظریات 

تئوری و ارتباط دادن  آن با هنر نقاشی هستیم. در این پژوهش به نظریه قدرت و گفتمان در آرا   فوکو )1984-1926( با 

با به کارگیری مفهوم گفتمان  نقاشی پیکره نگاری درباری قاجار در دوره اول در آثار مهرعلی پرداخته می شود. فوکو 

قدرت  شیوه جدیدی را برای تحلیل تاریخی و اجتماعی خود ارائه نمود و اکنون یکی از کاربردی ترین اندیشه ها برای 

نقاشی  در  آن  جایگاه  و  قدرت  معنای  تحول  پژوهش  این  مفروض  است.  تبارشناسی  و  دیرینه شناسی  بررسی  و  تحلیل 

پیکره نگاری درباری قاجار و در آثار  نقاشی مهرعلی است. در جستجوی این مساله ابتدا نظریات فوکو در مورد قدرت و 

گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته و بر این مبنا تحول جایگاه قدرت در نقاشی مهر علی بررسی می شود. محتوای پژوهش 

حاضر کیفی بوده و براساس روش شناسی توصیفی - تحلیلی و به  شیوه گردآوری کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج 

یافته ها حاکی از آن است که نمایش قدرت در هنر قاجار در آثار نقاشی مهرعلی در راستای مسایل سیاسی و نمایش قدرت 

شاه بوده و نقاشی به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت در گفتمان سیاسی به کار رفته است.  
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مقدمه
می توان  را  هنری  کم تر  قاجار  ابتدایی  دوران  نقاشی  با  نگاهی  با 
مبنا  این  بر  نباشد.  فتحعلی شاه  قدرت  نشان دادن  درگیر  که  یافت 
تمرکز اصلی این پژوهش، بر تحوالت عمیقی است که در هنر نقاشی 
قاجار در زمینه قدرت در دوره اول و در آثار مهرعلی اتفاق افتاده و 
سال ها قردادهای تصویری دوره قاجار را تحت تأثیر قرار داده است. 
چگونگی ادامه و تأثیر تحول مذکور را می توان در هنر قاجار در 
دوره دوم مشاهده کرد. با این توضیح مقاله پیش رو مبتنی بر فرض 
تحول جایگاه  قدرت و گفتمان در آثار مهرعلی به عنوان نقاش باشی 
دربار قاجار است. قدرت در آثار نقاشی مهرعلی  هم سو با شرایط 
اجتماعی و سیاسی دوران قاجار است، علت انتخاب مهرعلی به این 
دلیل می باشد که او بیشترین نقاشی های پیکره نگاری از فتحعلی شاه را 
برای داخل و ارسال به خارج از ایران نقاشی کرده است. او قانون های 
نقاشی میرزا بابا را تغییر داد و این امر حتمًا با رضایت فتحعلی شاه 
این  به  پاسخگویی  صدد  در  پژوهش  این  اساس  بر این  است.  بوده 
پرسش ها است: آثار مهرعلی از شاه قاجار  از چه زمینه سیاسی برای 
نشان دادن قدرت استفاده می کند؟ معنای قدرت در دیدگاه فوکو در 
آثار مهرعلی و پیکره نگاری درباری قاجار و گفتمان قدرت چگونه 
معنا می شود؟  برای پاسخگویی به این پرسش ها در بخش اول نوشتار 
ابتدا نظریات فوکو و زمینه های فکری او در مورد  قدرت  و گفتمان 
بررسی می شود و در بخش دوم مقاله  نقاشی های پیکرنگاری قاجار 
و آثار مهرعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش آخر بررسی 
نحوه انعکاس تحوالت قدرت با آثار نقاشی مهرعلی و تأثیرات غرب 
و تحول قدرت در نقاشی های او مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف از 
این پژوهش مطالعه قدرت در نقاشی های دوره اول قاجار و در آثار 
مهرعلی می باشد. علت و ضرورت انتخاب این موضوع تحول گفتمان 

قدرت در نقاشی قاجار به عنوان ابزاری سیاسی می باشد.

مبانی نظری پژوهش: )قدرت از دیدگاه فوکو( 
در  قدرت و جایگاه آن  تحلیل تحول  و  تبیین  در  پیِش و  پژوهش 
آن  ارتباط  و  قدرت  جایگاه  می شود.  بررسی  مهرعلی  نقاشی های 
از  می گیرد.  بهره  پساساختارگرایی  رویکرد  با  ارتباط  از  نقاشی  با 
میشل  برآراء  پژوهش  این  تمرکز  رویکرد  این  نظریه پردازان  میان 
فوکو)1984-1926( قرار می گیرد که نظریه اصلی این نوشتار است. 
در مقاله حاضر به مقوله قدرت و ماهیت آن پرداخته می شود. به نظر 
فوکو تا قرن هفدهم، قدرت در حیطه روابط حاکم و رعیت تعریف 
می شد اما در دو قرن اخیر قدرت در تمام الیه های زندگی بشر وجود 
دارد و به مثابه دایره وسیعی از مناسبات و روابط را در بر می  گیرد و 
قدرت از طریق نظارت دائمی بر رویت اعمال می شود«)فوکو، 1388: 
با  انسان ها  این است که چگونه  108(. مسأله اصلی در تبارشناسی 

قرارگرفتن در درون شبکه ای از قدرت و روابط و دانش به سوژه و 
ابژه تبدیل می شوند. وی قدرت را منحصراً در اختیار شخص، گروه یا 
طبقه ای نمی داند که آن را به صورت یک طرفه اعمال کنند. از نظر 
فوکو، قدرت چنین نیست که در دست حاکمان و در تملک شخصی 
آنان باشد، بلکه حالت رابطه ای و شبکه ای دارد، قدرت از نظر وی 
ماهیت نرم افزاری دارد و مشاهده شدنی نیست. به باور فوکو قدرت 
سخنرانی،  یک  بلکه  نمی شود  اعمال  خشونت آمیز  ابزار  با  لزومًا 
قدرت  منابع  می توانند  آن  نظایر  و  اندیشه  کتاب،  کاست،  نوار 
باشند)قادرزاده و دیگران، 1391: 107(. مقوله قدرت در قلمرو تاریخ 
است.  بوده  تأمل برانگیز  و  مهم  مقوالت  از  همواره  فلسفی  اندیشه 
قدرت مفهومی چندُبعدی، جدال برانگیز و دارای معانی گسترده ای 
است. چند ّبعدی بودن این مفهوم موجب پیچیدگی آن می شود)اشرف 
نظری، 1386: 124(. مفهوم قدرت از مفاهیم کلیدی فلسفه اجتماعی 
است و از آنجا که هر معیاری برای ارزیابی نهادها و روابط اجتماعی 
نیز  جامعه  فهم  قدرت،  فهم  بدون  دارد،  نیاز  قدرت  از  تعبیری  به 
در  قدرت  مفهوم  کلیدی  جایگاه  به  توجه  با  فوکو  است.  ناممکن 
اجتماع و سیاست کوشیده است که نگاهی تازه ای به مفهوم قدرت 
بیاندازد و آن را بازاندیشی کند. هدف اصلی تحلیل های انتقادی فوکو 
این است که نقاب از چهره قدرت در جوامع بردارد و نشان دهد در 
پشت ظاهری که قدرت از مفهوم خویش ساخته است پیش از هر 
 .)Foucault, 1980: 13(می خورد به چشم  پنهان  سلطه  چیز یک 
شبکه ای  درون  در  قرارگرفتن  با  انسان ها  می دهد چگونه  نشان  او 
از روابط قدرت و دانش به منزله سوژه و ابژه تبدیل می شوند. در 
این  قدرت  پیرامون  تبارشناسی  روش  از  فوکو  بهره گیری  با  واقع 
مفهوم جدی تر می شود و درصدد برمی آید به بررسی رابطه قدرت، 
به   .)74  :1378 رابینیو،  و  می پردازد)دریفوس  آدمی  پیکر  دانش، 
درونی  به صورت  ارتباطات  انواع  در همه  قدرت  روابط  او  اعتقاد 
کرد.  تفسیر  قدرت  مبنای  بر  باید  را  انسانی  روابط  و  دارد  وجود 
روابط  در  نیروها  تکثر  مثابه  به  را  قدرت  نیچه  از  پیروی  به  او 
تنش آمیز »من- دیگری« می یبند. قدرت از نظر فوکو دو کار را انجام 
سوژه  دوم  و  می دهد  نمایش  را  افراد  میان  روابط  نخست  می دهد. 
تعریف خود  در  فوکو   .)15  :1389 می دهد)بهیان،  را شکل  ابژه  و 
از قدرت به مثابه اصل سازنده نظام های سیاسی اظهار می دارد که 
قدرت قبل از اینکه اعمال زور باشد، ایجاد نوعی رابطه است که در 
تعریف نهایی قدرت دخیل است)دریفوس رابینو، 1376: 313(. او با 
توجه به جایگاه کلیدی مفهوم قدرت در اجتماع و سیاست کوشیده 
است که نگاهی تازه به این مفهوم بیاندازد و آن را بازاندیشی کند. 
طی چهار دهه گذشته نظریه پردازی وی درباره ماهیت و عملکرد 
شده  بی شمار  مجادله هایی  و  مناظره ها  شکل گیری  باعث  قدرت 
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از  نقاب  که  است  این  فوکو  انتقادی  تحلیل های  اصلی  هدف  است. 
چهره قدرت در جوامع بردارد)Foucault,  1980: 13(. قدرت در 
در  نیست.  و...  اقتصاد  به  وابسته  یا  بیرونی  امری  فوکو، هرگز  نظر 
نظر او قدرت همه چیز است و همه چیز را خلق می کند. واقعیت، 
قلمرو و حدود موضوع، نحوه کاربرد مفهوم صدق یا حقیقت، حتی 
خود حقیقت نیز بدون تردید یکی از صور قدرت است)آقا گل زاده، 
بلکه  به عنوان دارایی  نه  1385: 145(. فوکو مایل است قدرت را 
به عنوان نوعی راهبرد به شمارآورد، یعنی به عنوان کاری که کسی 
استدالل می کند که  فوکو  واقع  در  انجام می دهد.  بستری خاص  در 
قدرت مجموعه روابطی است که در سرتاسر جامعه گسترده است نه 
اینکه صرفا«در نهاد خاصی جای گرفته باشد)میلز،   1392: 62(. فوکو 
پدیده های  تحلیل  را  پژوهش خود  قدرت هدف  و  سوژه  مقاله  در 
قدرت یا پردازش بنیاد های تحلیلی نمی داند. در عوض هدف خود را 
پرداختن تاریخی به شیوه های گوناگونی می داند که به موجب آنها 
به صراحت  او  شده اند.  تبدیل  سوژه ها  به  ما  فرهنگ  در  انسان ها 
قدرت)فوکو،  نه  است  پژوهش من سوژه  می گوید: موضوع عمومی 
رابطه  با  عمدتا«  قدرت  زمینه  در  فوکو  آثار   .)344-343  :1388
همانطور  دارد  اجتماعی سروکار  ساختارهای  و  نهادها  و  فرد  میان 
که منظور فرد در نظر فوکو بسیار مساله ساز است ، با این حال تنها 
نهاد است که ما عملکرد قدرت را به  قالب رابطه میان فرد و  در 
روشن ترین وجه در می یابیم )میلز، 1392: 59(. از نظر فوکو قدرت 
و دانش، درون گفتمان با هم یگانه می شوند)عضدانلو، 1385: 65(. 
از نظر فوکو گفتمان نه تنها به چیزهایی مربوط هستند که می توان 
موضوع ها  سازنده  گفتمان ها  اندیشید.  یا  گفت  سخن  آنها  درباره 
می کنند.  پنهان  را  خود  مداخله  سازندگی  این  فرآیند  در  و  هستند 
معانی و مفاهیم گفتمان ها نه از درون زبان، بلکه از درون کارهای 
احتماال«  می گیرند.گفتمان ها  مایه  قدرت  ارتباطات  و  تشکیالتی 
با کارکردش  ارتباط  تفکر را تحمیل می کنند. فوکو گفتمان را در 
ادبیات  در  62()ضمیران،   10:1387(.   می سنجد)فوالدوند، 1376: 
می شود.  تلقی  گفتمان  برساخته  محصول  منزله  به  متن ها  گفتمان، 
آشکار شدن پیوند ناگسستنی گفتمان با روابط قدرت نشان می دهد 
می سازد.  را  آن  و  می دهد  معنا  واقعیت  به  که  است  گفتمان  که 
تولید می شوند،  این در متن هایی که در چارچوب گفتمان  براساس 
واقعیت های متفاوتی خلق می کنند)فوکو، 1381: 40(. آنچه در کانون 
قدرت  اعمال  و  عملکرد  در  نیروها  رابطه  دارد  قرار  فوکو  بررسی 
از  ناهمگن  مجموعه ای  همچون  را  قدرت  فوکو  است.  گفتمان  در 
و  پراکنده  جامعه  سرتاسر  در  که  می داند  تکنیک ها  و  استراتژی 
منشر شده است. خوشه نامحدود روابطی که در اعمال قدرت وجود 
دیرینه شناسی  کتاب  در  فوکو   .)Foucault,  1980: 151(دارند
انسانی چون  علوم  که  شد  یادآور  گفتمان،  نظریه  در  دانش)1961( 

دانش های دوران کالسیک نمی توانند رویکردی جامع در مورد انسان 
عرضه دارند. او این کتاب را با دو شیوه متفاوت برخورد با تاریخ 
اندیشه آغاز می کند. یک نگاه در پی حفظ و تحکیم حاکمیت سوژه 
است و دو حوزه انسان شناسی و انسان محوری مبنای این رویکرد را 
از  زنجیره ای  در  اندیشه  تاریخ  چارچوب  این  در  می دهند.  تشکیل 
تکامل متداوم آگاهی مورد توجه قرار می گیرد. فوکو مدعی است 
که راهی دیگر برای فهم فراگرد شناخت و پیوند آن با زبان را در 
همانطور  دیرینه شناسی  دارد.  نظر  در  خاص)اپیستمه(  دانایی  سامان 
خاص  فضایی  تبیین  جهت  در  است  تالشی  برمی آید،  نامش  از  که 
بدین   .)26 دارد)فوکو،  1393:  قرار  انسان  آگاهی  آن  قلمرو  در  که 
این پژوهش  انسانی در  اصلی مقوله  مثابه عرصه  به  صورت قدرت 
اهمیت  پیش رو  نظریات در بخش های  این  واکاوی  بررسی می شود. 
قدرت را در نقاشی پیکره نگاری درباری با مفهوم  قدرت و گفتمان 
قدرت روشن ساخته و رهیافتی است برای واکاوی هنر نقاشی های 
مهرعلی از شاه قاجار که در آن تصویر شاه را بسیار زیبا و قدرتمند 
پیکره ای قدرتمند  نشان دادن   برای  این راستا  داده است و در  نشان 
شمشیر  و  خنجر  و  جواهرات  و  ثروت  مانند  قدرت  نشانه های  از 
می دهد   نشان  موارد  این  می گیرد.  بهره  قدرت  اِلمان های  عنوان  به 
نقاشی از  فتحعلی شاه جنبه تزیینی نداشته و با اهداف سیاسی  و برای 
با مفهوم نشان دادن قدرت در داخل و خارج  نشان دادن قدرت شاه 

کار می شده است. 

پیشینه پژوهش
بسیار  می تواند  پیشینه  پژوهش  رشته ای  میان  ویژگی  دلیل  به 
وسیع بوده و طیف گسترده ای از مطالعات در زمینه جامعه شناسی ، 
انسان شناسی و هنر را شامل شود. لذا به منظور پرهیز از زیاده گویی 
با موضوع اصلی پیشینه  این بخش  و همچنین حفظ ارتباط مستقیم 
میشل  تحقیق  نظری  بخش  حول  که  مطالعاتی  بر  حاضر  پژوهش 
مهرعلی  و  قاجار  هنر  حوزه  با  مرتبط  مطالعات  همچنین  و  فوکو 
است متمرکز می شود. در تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه 
مطالعات هنر ایرانی از منظر فوکو سابقه چندان طوالنی ندارد. هر 
مفاهیم  گسترش  و  بسط  جهت  در  توجه  قابل  کوشش هایی  چند 
صابر  مانند:  است.  گرفته  صورت  نظری  رویکردهای  و  محوری 
شهابی)1391( در مقاله های خود به نقاشی های »گویا« اشاره ای داشته 
با  ادبیات  است. عچرش و دیگران)1395( در مقاله خود به تطبیق 
پرداخته  گفتمان  تحلیل  به  حاجلی)1394(  پرداخته اند.  فوکو  آرا 
پرداخته اند.  قدرت  واکاوی  به  کریمی)1395(  و  نوربخش  است. 
نموده  بررسی  دانشگاه  مقوله  در  را  فوکو  دیدگاه  مرادی)1394( 
مسلمان  متفکران  آراء  بر  را  فوکو  آراء  نصیری پور)1391(  است. 
تطبیق داده است. اقبال)1391( آراء فوکو را با نقاشی های ماگریت 
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تطبیق داده است. مالیی و همکاران)1396( آراء فوکو را با رمان 
اندیشه  به  همکاران)1391(  و  قادر زاده  داده اند.  تطبیق  احمد  آل 
قدرت در دیدگاه فوکو پرداخته اند. اما طی بررسی های انجام شده  
مشخص شد بیشتر پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با سیاست 
داده شده و  نقاشی تطبیق  با  بوده و کم تر آراء فوکو  ادبیات  یا  و 
موردی که به تطبیق با نقاشی ایران پرداخته باشد مشاهده نشد و 
پژوهش هایی که مستقیمًا در برگیرنده مقوالت طرح شده در تحقیق 
مهرعلی  و  قاجار  نقاشی  هنر  در  قدرت  بازتاب  و  باشد  پیِش رو 

تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. 

روش پژوهش
و  تحلیل  برای  بنابراین  است،  بین رشته ای  مطالعه ای  متن  این 
فهم رویکردهای متعدد زمینه های مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل 
داده های جمع آوری شده از بانک های اطالعاتی به صورت کیفی 
صورت گرفته است. از آنجا که روش شناسی پلی میان پارادایم های 
فلسفی و روش های تحقیق ایفا می کند، تعریف مفاهیم و تحلیل ها 
در این پژوهش براساس پارادایم پسا ساختارگرایی و نظریات فوکو 
نظر  در  با  است.  مقوله »گفتمان و قدرت« صورت گرفته  در دو 
داشتن این مالحظات، پژوهش حاضر روشی را پیشنهاد می کند که 
پیوندی مستقیم با مفاهیم و مفروضات طرح شده و هدف پژوهش 
دارند. در این روش بررسی و تحلیل چگونگی تحول معنای قدرت 
و گفتمان قدرت با تمرکز بر نقاشی های پیکره نگاری مهرعلی از 

فتحعلی شاه  صورت می پذیرد. 

انسان نگاری  و نقاشی های مهرعلی در دوره ابتدایی قاجار
واژه انسان و امانیسم با یکدیگرارتباط مستقیم دارد و به دوره 
تأثیری  و  ارتباط  امانیسم  و  رنسانس  واژه  می گردد.  باز  رنسانس 
است.  در هم گره خورده  آنها  معنی  و  دارند  یکدیگر  با  مستقیم 
رنسانس  واژه  است.  انسان گرایی  دوران روشن کننده خصیصه  این 
که  بردارد  در  را  فکری  و  فرهنگی  اجتماعی-  سیاسی  تحوالت 
شد  باعث  تحوالت  این  گذاشت.  هنر  عرصه  بر  مستقیم  تأثیراتی 
شود  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  هنر  در  انسان  پیکره  مطالعه 
)بورکهارت، 1390: 138(. در ایران دوران قاجار در عرصه نقاشی 
رنسانس  نوعی  به  و  می کند  پیدا  ویژه ای  اهمیت  انسان  پیکره 
تصویری رخ می دهد. در این دوران »تک چهره های رسمی به عنوان 
یکی از مهم ترین صورت های هنری با عملکرد مشخص یعنی تبلیغ 
مورد توجه بوده است«)آدامووا، 1386: 13(. آثار به جای مانده در 
این دوره از نظر شیوه اجرا و درک مفهوم زیبایی شناسی موجودیتی 
نوین به هنر ایران داده است. از سده یازده هجری، به دلیل برخورد 
ایران با فرهنگ و تمدن غرب به کارگیری رنگ و روغن روی بوم 
دربین هنرمندان ایرانی مرسوم شد. حضور اندیشه های هنرمندانه، 

به مفهومی که در دوره جدید غرب مطرح است، به این موجودیت 
اعتبار می بخشد. اندیشه ای که از نظر صورت و مضمون و نوآوری، 
در عناصری چون صورت انسانی و پیکره نگاری تجلی می یابد. این 
دوره  نقاش  پویای هنرمندان  نگرش  و  زیبایی شناسی  دید  بر  اندیشه 
نوزدهم  قرن  تا   .)23  :1382 جاللی،  دارد)جعفری  داللت  قاجار 
میالدی سلیقه ایرانی هرگز هنر اروپایی را به طور کامل نپذیرفته 
بود، بلکه هنرمندان ایرانی و حامیان شان تنها آن جنبه هایی از هنر 
زیبایی شناختی  نظام  حفظ  اجازه  که  می کردند  اقتباس  را  اروپایی 
و  مجذوب  فزاینده ای  شکل  به  ایرانی  جامعه  می داد.  را  خودشان 
مقهور تولیدات مصنوع اروپایی شده بود)کشمیرشکن، 1393: 31(. 
انسان موضوع اصلی نقاشی های پیکره نگاری درباری دوره اول قاجار 
است ولی انسان نمایشی تصنعی دارد و به روشی تزیینی تصویر می شود. 
دراین تصاویر شبیه سازی حذف شده و شکوه و جالل مورد اهمیت 
واقع می شود)قلیچ خانی، 1388: 373(. در آغاز پادشاهی قاجار تحت 
تأثیر سنت های نگارگری ایرانی، همچنان چهره پردازی عینی و دقیق 
صورت ها به گونه ای که مبتنی بر صورت واقعی مدل بیرون از جهان 
اثر باشد اجرا نمی شود، بلکه به جای آن نوعی صورتگری استیلیزه 
رواج می یابد که تنها با کمک نمادها و نشانه های پیرامون صورت 
مثل نوع جامه، جواهرات، تاج و غیره و همچنین اندازه ریش، سبیل 
و یا عدم وجود آنها صورت ها از یکدیگر متمایز می شوند. به بیان 
دیگر ویژگی این دوره طوالنی را می توان چیرگی مؤلفه های مادی 
پرتره بر ساخت و ساز خود چهره یا چهره پردازی دانست. پس آنچه 
خود  اجزای  از  بیش  می کند،  متمایز  دیگران  از  را  شاه  تصویر  که 
از  ارجاعی  صورت  به  که  است  مادی  ارجاع  با  نشانه هایی  چهره 
جقه  سلطنتی،  گرز  کیانی،  تاج  می شوند،  عرضه  سلطنتی  نماد های 
قالیچه. قیمتی،  الماس و سنگ های  به  بازوبندهای مرصع  همایونی، 

مخده جواهرنشان، تخت سلطنتی همگی اجزای مختلف این مجموعه 
هستند که در کنار یکدیگر ساختار نمادین این نقاشی ها را می سازند. 
عنوان  به  و مخده  قالیچه  و  کیانی، تخت سلطنتی  تاج  میان  این  در 
سیاسی  گفتمان  تبلیغ  در  ویژه ای  جایگاه  تخت،  به  وابسته  اجزای 
می توان  را  آن  نوعی  به  که  گفتمان  این  دارند.  شاهی  عصر  مسلط 
حکمت  از  مشاورانش   و  فتحعلی شاه  خاص  برداشت  محصول 
نمادهای  احیای  متوجه  دانست،  ایرانشهری  اندیشه  و  خسروانی 
اقتباس از آنها برای مشروعیت بخشیدن به  ایران باستان و  پادشاهی 
سلطنت قاجار است)دل زنده، 1395: 30(. لیال دیبا در مقاله »تصویر 
پرتره های  این  اهمیت  دیگر  جنبه های  از  تصویر«  قدرت  و  قدرت 
سلطنتی را یادآور می شود. او ضمن اشاره به استفاده گسترده از این 
آنها در  شمایل ها در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی و کاربرد 
سیاست خارجی و در راوبط حکومت قاجار با قدرت های جهانی نیز 
حایز اهمیت می داند. او می نویسد تنها در دو دهه نخست حکومت 
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فتحعلی شاه بیش از پانزده تصویر تکی او به عنوان هدایای دیپلماتیک 
به انگلستان، روسیه، هند، فرانسه فرستاده شد. این تصاویر همزمان 
داللت بر قدرت و ثروت شاه ایران داشتند: »گرز سلطنتی و شمشیر 
و  ثروت  گویای  و جواهرات  نشان ها  و  بود  تلویحی  تهدید  معرف 
وسیله ای  عنوان  به  را  پیکره نگاری  فتحعلی شاه   .)33 تمکن«)همان: 
کاربردی استفاده کرد. پیکره نگاری عصر ناصری هم از نظر سبک 
و اسلوب پخته شد و نقاشان فرنگ رفته آن را کامل کردند)آژند، 
نقش مایه های  قاجاربازتاب  دوره  هنری  آثار   .)805 ج2:   ،1392
استفاده درهنر ایران پیش از دوره اسالم با تأثیر از غرب فرنگی مابی 
و ترکیبی از وجوه ایرانی اسالمی هستند. بدین سان این جهت گیری ها 
زده  رقم  ارزشمند  و  گوناگون  خصایص  و  صفات  با  متمایز  هنری 

است)شیرازی، موسوی لر، 1396: 28(.
غالبًا شاه و شاهزادگان همگی درجامگان زربفت و مروارید نشان 
و غرق در جواهر و زینت ها تجسم یافته اند. سریر، تاج، کاله ، سالح 
قالیچه، مخده و جز اینها نیز سراسر نقشدار و فاخر هستند. به طور 
کلی بیشتر افراد به واسطه اشیا معرفی می شوند و کوششی برای نمایش 
خصوصیات روانی آنها مشهود نیست. اشیا فرعی چون صراحی، جام 
و میوه و گلدان و غیره فضای دو بعدی تصویر را پر می کنند)پاکباز، 
1379: 151(. یکی از نمایندگان اصلی نقاشی دوران قاجار در مکتب 
تهران و دربار قاجار    مهرعلی است)رابینسن، 1376: 87(. در متون این 
دوره نیز چیزی درباره زندگانی وی نگاشته نشده است. ولی از آثار 
فرنگی سازی  به  او  استنباط می شود که  نکته  این  به جای مانده وی 
در چهره پردازی عالقه مند  بوده است، پرداخت و اجرای آن را در 
نقاشی رنگ  وروغن  را به کمال رسانیده است، آثار وی از یک سو 
قلمرو شناخت وسیع او را در هنر سنتی به اثبات می رساند، از سوی 
دیگر تسلط او در کاربرد ابزار و فن رنگ و روغن نشان می دهد که 
منجر به خلق شیوه ای نو در ارائه آثارش شده است. این امر به دلیل 
آگاهی منطقی است که در ساختار دوُبعدی سطوح  به کار می برده 
است . تزیینات در کلیه سطوح به کاررفته و سرانجام تمام های لباس 
نقاشی  انسانی را در بر می گیرد)جاللی جعفری،1382: 82(.  پیکره 
فتحعلی شاه  است.  داشته  اهمیت سیاسی  این دوران  در  پیکره نگاری 
به استفاده از چهره نگاری درباری برای تبلیغ حکومت اشتیاق وافر 
قراردادن چهره خود در  تبلیغاتی  از ارزش  او  گاهی  داشت، ظاهراً 
معرض دید عموم قدیمی تر از سالطین عثمانی بود. نقاشان دربار وی 
بودند)خلیلی، 1383: 96(.  شاه  از  تصاویری  همواره مشغول کشیدن 
.»مهرعلی«  یکی از مهم ترین نقاشان قاجاری بود که در ارائه هرچه 
افراط می نمود و حس خودخواهی و  بیشتر تجمالت ظاهری شاه  
تفرعن شاه را ارضا می کرد و تصویر پرابهت و جالل »فتحعلی شاه« 
غالم«  »کم ترین  ثبت  با  و  ساخته  مصور  مختلف  گونه های  به  را 
از  پیروی  به  است.  ساخته  ظاهر  را  خود  عالقه مندی   و  خدمت 

پادشاهی  تکبر شاهانه، شکوه و جالل  نشان دادن  غرور و  او  آثار 
و  البسه  و  تاج  در  و جواهرات  زینت آالت  بیشتر  چه  هر  ارائه  و 
را  نقاشان  بیشتر  کار  پادشاه روش  تزیینی  و  غیرضروری  اشیا  سایر 
تشکیل می داد)کریم زاده تبریزی، 1369 :1251-1263(. او بیشترین 
تصویر را از شخص فتحعل  شاه و دیگر فرمانروایان ایران شبیه سازی 
کرده است، گویی شاه را آنچنان که می خواست و آرزوی درونیش 
بود)قاضی ها، 1394: 25(.  واقع  عالم  در  نه چنان که  بود می کشید 
رنگ های  از  استفاده  موضوع،  انتخاب  در  دخالت  عدم  علیرغم 
و شناخت  ارایه  در  را  نیروی خالقه اش  نورپردازی مالیم،  و  گرم 
اثبات  به  نگارگری  هنر  معنوی  مبانی  از  بهره گیری  و  سنتی  هنر 
انتخاب  در  ویژه  به  وی  تفکر جدید  و  می رساند. حضور خالقیت 
آثارش  فضاسازی  و  ساختار  برای  تجریدی،  تقسیم بندی شده  سطوح 
دارند و  نمایشی  و  اندام ها حالتی عکاسی گونه  است.  نمایان  بیشتر 
مفهوم این نگاه از روبه رو رسمیت بخشیدن به شخصیت اثر در عین 
قدرت نمایی است. قرار ندادن هرگونه شی درکنار پیکره در تمرکز 
شخصیت یا موضوع اصلی اثر به شکل اغراق آمیزی کمک می کند و 
فضایی عقالنی به دور از پیام عاطفی را خلق می کند. پیکره ایستاده 
با زوایه دید از  روبه رو در کادری عمودی مفهومی از استقامت و 
نمادی از نیرویی است که داخل پرده به سمت خارچ پرده درحرکت 
منابع  از  ایستاده  اندام  نیز  و  نکات  این  درانتخاب  مهرعلی  است. 
بهره  انگلستان  فرانسه،  روسیه،  کشورهای  نظیر  اروپایی  تصویری 
جسته است و تصور نموده است که این ترکیب بندی در ارتباط با 
اشرافیت قاجار خصوصا »فتحعلی شاه از لحاظ برتر نمودن شخصیت 
نقاشی ها  این  در   .)85-86  :1382 جاللی،  شود)جعفری  واقع  موثر 
زیبایی استعاری و. قدرتمند در تصاویر شاه دیده می شود و چون برای 
تقاشی  بر  می شود  ایران  وارد  اروپا  از  شاهانه  نقاشی های  اولین بار 
ساده،  فضاهای  و  گذاشته  فراوانی  تأثیر  ایران  درباری  پیکره نگاری 
ناپلئون در نقاشی ها دیده  استفاده از عصا و طریقه ایستاد به سبک 
تصویری  آن خشونت  و  است  متفاوت  با  میرزا  با  او  آثار  می شود. 
در آثار میرزا بابا در آثار او کم رنگ تر و به مرور محو می شود. 
تغییر می دهد وبه  پیکره نگاری را به صورت آرامی  قانون های  او 

تصویر شاه حالتی اسطوره ای و آرمانی می بخشد. 

مطالعه تحلیلی قدرت در نقاشی های مهرعلی
چنانچه مشخص شد موضوع اصلی نقاشی های پیکره نگاری درباری 
از جامعه سیاسی و  نمایی  با محوریت شاه است و  اول قاجار  دوره 
اجتماعی قاجار را نشان می دهد، یکی از مهم ترین هنرمندان قاجار 
که بیشترین آثار را از فتحعلی شاه خلق کرده است مهرعلی می باشد. 
در  قدرتمند  شاهی  نشان دادن  نقاشی ها  این  تولید  از  مهرعلی  هدف 
این امر از مؤلفه های قدرت در گفتمان نقاشی  نقاشی است و برای 
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استفاده  جواهرات  و  ثروت  و  شمشیر  خنجر،  مانند 
با  اقتدارو  و  قدرت  نماد  شاه  تصاویر  این  در  می کند. 
تصویری آرمانی و جوان و قدرنمند نشان داده می شود 
و از طریق تمرکز بر پیکره اصلی در نقاشی در اندازه 
بزرگ، نمایی از قدرت و اقتدار به مخاطب انتقال داده 
مدرن  قدرت  ساختار  فوکو،  تعبیر  با  مطابق  می شود. 
در جامعه ای که قصد دارد از سنت پیش تر برود در 
نقاشی ها دیده می شود، در این میان نقاشی هایی که از 
برای  خوبی  نمونه هایی  می شد  وارد  ایران  به  غرب 
نشان دادن قدرت و استفاده از آن در تصاویر به مهرعلی 
بود که نشان دادن قدرت در تک پیکره  در میان همه 
تصاویر بین ایران و اروپا مشترک است. نکته دیگر 
استفاده از المان های قدرت برای تک پیکره است که 
می شود.  استفاده  خنجر  و  گرز  و  شمشیر  و  عصا  از 
مساله دیگر در پیوند مقوله قدرت در دیدگاه  فوکو با 
اعمال غیر مستقیم قدرت از طریق فرهنگ است که 
اینجا قدرت توسط نقاشی اعمال می شود و تأثیرگذار 
است، پس شاه قاجار با مقوله قدرت آگاهی داشته و 
نقاشی را آگاهانه به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری و 
قدرت برگزیده است. »قدرت مدرن خودش را با تولید 
گفتمانی که ظاهراً ضد قدرت است و لیکن جزیی از 
پنهان  می رود  به شمار  مدرن  قدرت  وسیع تر  کاربرد 
جایگاه   .)239  :1392 رابینیو،  و  می سازد«)دریفوس 
شاخه های  برخی  ارتقای  در  قاجار  شاهان  نهادی 
دوران  این  هنر  است،  داشته  ارزنده ای  سهم  هنری 
ارتباط نزدیکی با سیاست پیدا می کند و بهره برداری 
کرد)علیزاده  مشاهده  می توان  را  هنر  از  ابزاری 
چنین  ساختار  در   .)76  :1395 ناصری،  بیرجندی، 
قدرتی به فرآیندهایی اشاره می شود که براساس آنها 
نظم اجتماعی به جای آنکه از طریق کنترل اجتماعی 
مستقیم و اجباری برقرار شود با دخالت  سازوکارهای 
غیرمستقیم فرهنگی حاصل می شود. کارکرد این شیوه 
با  است که  قدرت  مناسبات  پنهان ساختن  غیرمستقیم 
دوران  در  نقاشی  می شود.  بازتولید  فرهنگ  دخالت 
قاجار یکی از این سازوکارها است که  در فرهنگ 
ابزاری قدرتمند به کار  تصویری آن زمان  به عنوان 
گرفته می شد، جنبه تبلیغاتی برای مشروعیت بخشیدن 
به حکومت قاجار را در برداشت و وسیله اصلی برای 
نشان دادن شاه و قدرت او  در داخل و خارج به کار 
می رفت. اگرچه متون ایدئولوژیک به خصوص نقاشی 

تعیین  پیش  از  و  مشخص  واحد،  معنای  یک  دارای 
نقاشی  تصاویر  در  قدرت  خوانش  با  ولی  نیست  شده 
است  پژوهش  این  نظر  مورد  که  قاجار  پیکره نگاری 
مهرعلی  نقاشی های  در  فتحعلی شاه  می شود  مشخص 
متفاوت معرفی می شود. او در بعد تحلیلی همان قالب 
ولی   دارد  را  میرزابابا  آثار  در  قدرت  ساختار  نمادین 
جوان تر  و  زیباتر  با  دارد  قصد  مهرعلی  نهایت  در 
با  او  از  دالور  و  آرمانی  چهره های  و  شاه  نشان دادن 
تأکید بر  زیبایی استعاری چهره و ظاهر شاه و رعایت 
از  قبل  تا  که  تصویر  در  نانوشته  قانون های  یک سری 
آن در آثار نقاشی میرزابابا نبود، به صورت غیرمستقیم 
با دخالت در سازوکارهای فرهنگی نقاشی بار قدرت 
جدیدی را بر نقاشی تحمیل کند که این امر قطعًا مورد 
تأیید و نظر فتحعلی شاه بوده است. نقاشی درتمام دوره 
ابزاری  استو  هنر  مهم ترین  فرهنگی  لحاظ  از  قاجار 
برای تبلیغ و در راستای سیاست های فرهنگی می باشد 
نقاشی  دیده می شود.  قاجار  انتهای دوره  تا  امر  این  و 
شاه به نوعی نماد خود شاه است. با نوع برخوردی که 
به صورت  می توان گفت  می کند  ارایه  شاه  از  نقاش 
شاه  اختیار  در  قدرت  و  سلطه  برای گسترش  ابزاری 
مهرعلی  توصیف  می گیرد.  قرار  دربار  طبقه  و سپس 
با زیربنای تفکر سیاسی قاجار  از شاه قاجار مرتبط 
قاجار  نقاشی های  در  قدرت  ذکر شد  است. چنانچه 
غربی  کشورهای  سران  ارسالی  تابلوهای  از  متاثر 
تکرار  درباری  پیکره نگاری  نقاشی های  در  است که 
می شود. این گفتمان غرب زدگی در تصاویر 1-2 دیده 
ترکیب  ایرانی  نقاشی  روش های  و  اصول  با  می شود 
با مفهوم  را  این گفتمان در تصاویر  می شود. می توان 
و  منقد  سعید  ادوارد  کرد.  بررسی  نیز  شرق شناسی 
نویسنده فلسطینی تبار امریکایی در کتاب شرق شناسی 
اندیشه  در  شرق شناسی  مفهوم  تبیین  ضمن  خود 
زمین  مشرق  و  زمین  مغرب  بین  رابطه  غربی ها، 
 .)25  :1386 می داند«)سعید،  قدرت  رابطه  یک  را 
محوری  اروپا  مساله  به  سعید  ادوارد  اندیشه  حاصل 
و تفوق فرهنگی آن اشاره دارد تا جایی که در ادبیات 
در  مهم  از مسایل  یکی  اروپامحوری  ملت ها، مسأله 
نقد پسااستعماری به حساب می آید)مالیی و دیگران، 
1396: 88(. این امر را می توان در نقاشی قاجار نیز 
مشاهده کرد که قدرت در غرب را برتر می داند و در 
نماید  نیز می خواهد مؤلفه های غرب را کپی  تصویر 

تصویر 1.  فرانسیس جرالد،   ناپلئون
)Diba,1998:13(1805م، پاریس  ،

ناپلئون،  لفوور،  رابرت   .2 تصویر 
)Diba,1998:13)1811م

تصویر4. فتحعلی شاه نشسته بر روی 
صندلی، منسوب به مهرعلی، 1227 ه.ق

)Diba,1998:182)

لباس  در  فتحعلی شاه   .5 تصویر 
رزم، مهرعلی، 1223 ه.ق
)Diba,1998: 186(

تصویر 3.  چهره    فتحعلی  شاه، مهرعلی، 
1228 ه.ق، رنگ روغن روی بوم

)جاللی جعفری، 1332: 92(
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و عصا که در دست ناپلئون دیده می شود عینًا در نقاشی 
مهرعلی تکرار می شود. این بخش به نفوذ غرب و گفتمان 
فرهنگی در دیگاه فوکو در نقاشی پرداخته می شود. در 
در  جامعه  با  فرد  رابطه  فوکو  فرهنگی  نظریه  بررسی 
 :1387 بود)اسمیت،  خواهد  مطرح  گفتمان  و  قدرت 
198(. این گفتمان قدرت نشانه قدرت و نفوذ اروپایی در 
ساختارهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران در دوران 
تأثیر پذیری  می شود.  نمودار  نقاشی  در  که  است  قاجار 
از فرهنگ غربی در نقاشی قاجار نمودی از تعامل ساده 
میان فرهنگ ایران و غرب نیست بلکه در وجه غالب 
از  وسیعی  بخش های  جداشدن  و  اروپاییان  ورود  نتیجه 
ایران در دوان قاجار است. ارتباط با غرب در این دوره 
زیربنای سیاسی و اجتماعی، سمت وسوی فرهنگ و هنر 
نقاشی را مشخص می سازد. نقاشی پیکر نگاری در دوره 
قدرت  نشان دادن  برای  و  نمادین  صورت  به  قاجار  اول 
شاه شکل می گیرد. نقاشی به عنوان ابزاری رسانه ای برای 
نمایش قدرت شاه است که با معیارهای ایرانی اروپایی 

تصویر می شود و به کشورهای اروپایی ارسال می شود و در واقع از 
زبان هنر آنان برای ارتباط برقرار کردند در تصویر استفاده می کند. 
این واکنش خارج از مدار قدرت نیست. آنچه در تصاویر 3-7 دیده 
می شود نوع ایستادن، گرفتن عصای شاهی کاماًل توسط فتحعلی شاه از 

ناپلئون بناپارت تقلید و تکرار شده است. 

نتیجه گیری 
بنابر پژوهش حاضر روشن شد که مفاهیم قراردادی نظریه فوکو 
در  و  داشته اند  یکدیگر  با  پیوندی  همواره  گفتمان  و  قدرت  مانند 
مفاهیمی  عنوان  به  پساساختارگرایانه  نظریات  و  آراء  پژوهش  این 
سیال  در نقاشی پیکره نگاری درباری مهرعلی از فتحعلی شاه به عنوان 
ابزاری برای قدرت مطرح شد. نظریات فوکو از مهم ترین چهره های 
اندیشه انتقادی، عمدتًا با مفاهیم دانش، قدرت و گفتمان سرو کار دارد 
و نفوذ او در بخش نظریه پردازی پساساختارگرایی طیف وسیعی از 
رشته های مختلف جامعه شناسی، انسان شناسی، هنر و ادبیات را شامل 
می شود. نظریه قدرت فوکو که در این پژوهش در زمینه قدرت و 
گفتمان قدرت مورد واکاوی قرار گرفت. او معتقد بود قدرت عمدتًا 
به رابطه فرد و نهاد ها و ساختارهای اجتماعی می پردازد  و در این 
صورت است که عملکرد قدرت را به روشنی مشخص می شود. فوکو  
معتقد است قدرت در انحصار طبقه خاصی است. بنابر بررسی های 
این پژوهش روشن شد که تحول معنای  قدرت  صورت گرفته در 
در نقاشی قاجار اتفاق افتاده است و نقاشی به عنوان ابزاری سیاسی 
برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت، نشان دادن قدرت شاه در خارج 

راستا  این  در  شد.  گرفته  کار  به  ایران  از  داخل  و 
قدرت  چالش کشیدن  به  با  نقاش  عنوان  به  مهرعلی 
در پیکره های شاه، آرمان های زیبایی شناسی سنتی و 
اروپایی را در کنار یکدیگر استفاده کرده است. او 
سعی می کند با وام گیری از مؤلفه های قدرت اروپایی 
از  جدیدی  نوع  ایرانی  نقاشی  عناصر  با  آن  تلفیق  و 
گفتمان قدرت را در نقاشی خود ارائه دهد. در آثار  
عنوان  به  بلکه  نداشته  تزیینی  جنبه  صرفًا  نقاشی  او 
ابزاری رسانه ای برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت 
و نمایش قدرت شاهانه مورد استفاده قرار گرفته است 
و نمایانگر قدرت سیاسی شاه است. تبیین ویژگی های 
یکی  به عنوان  مهرعلی  نقاشی های  در  قدرت  نمایش 
دستاوردهای  از  قدرت  تحول  خاستگاه های  از 
قاجار  دوره  فرهنگی  سیاست  است.  پژوهش  این 
است  بوده  قدرتمند  صورت  به  تصویرشاه  نشان دادن 
و از هنر به صورت ابزاری سیاسی استفاده کرده است 
بر وجه آرمانی  تأکید  با  نقاشی های مهرعلی  که در 
بر   ایرانی-   اروپایی  قدرت  مؤلفه های  از  استفاده  و  شاه  استعاری  و 
این امر تأکید می شود. به این ترتیب می توان گفت قدرت در آثار  
نقاشی مهرعلی  به صورت گفتمان قدرت در نقاشی استفاده شده و 
مفروض این پژوهش را در تأیید نظریات فوکو در مورد قدرت تأیید 
می کند. تأثیر قدرت در نقاشی دوره قاجار بسیار حایز اهمیت است 
و شناخت آن در پشت پرده تزیین باعث می شود هنر نقاشی قاجار 
بهتر درک شود. فرهنگ گفتمانی قدرت در نقاشی قاجار در نقاشی 
بر مبنای قدرت شاه و اِلمان های آن در تصویر شکل می گیرد و ادامه 
قدرت  اِلمان های  این  به  که  ویژه ای  توجه  با  مهرعلی  می کند.  پیدا 
دارد تصاویر نقاشی خود را خلق می کند و پایه گذار این بدعت است. 
نقاشی نمادی از شاه است، او سوژه و شخصیت اصلی نقاشی است که 
در  می شود.  تصویر  زیبا   و  قدرتمند  و هدفمند،  آرمانی  به صورت 
انتهای این پژوهش مشخص می شود که قدرت عامل اصلی در نقاشی 
یک  قاجار  دوران  در  نقاشی  است.  قاجار  اول  دوره  پیکره نگاری 
ابزار سیاسی است.  مؤلفه های قدرت در این نقاشی ها از زبان سیاسی 
بین الملل برای به رخ کشیدن قدرت استفاده می کنند. این امر آگاهانه 
بوده و فقط جنبه زیبایی و تزیین نداشته است. مؤلفه های قدرت  وام 
گرفته از هنر اروپایی هستند که با هنر ایرانی ترکیب می شوند و در 
تمام نقاشی ها تکرار می شوند ولی مؤلفه های قدرت در دوره های بعد 
در نقاشی قاجار تغییر می کند. بنابراین سیاست فتحعلی شاه در دوره 
قاجار از هنر نقاشی را می توان به خاطر استفاده سیاسی از آن برای 

ابزاری به عنوان قدرت دانست.

تصویر6. تصویر فتحعلی شاه، 
مهرعلی، 1224 ه.ق

)آدامووا، 1386 : 242(

تصویر 7. تک چهره نشسته 
فتحعلی شاه، مهرعلی، 1229 ه.ق. 
رنگ   روغن   روی   بوم 253×118 
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In the Qajar period, “power” has been the focus of Qajar 

iconography, and is one of the topics that have been widely 

used. In the contemporary period we have witnessed the 

development of theories of theory and its relation to the 

art of painting over the last few decades. Ali is dealt with. 

Using the concept of power discourse, Foucault introduced 

a new way of analyzing his historical and social context 

and is now one of the most applied ideas for the analysis 

and study of paleontology and genealogy. The hypothesis 

of this study is the evolution of the meaning of power and 

its place in Qajar iconography and in the works of Mehrali. 

In pursuit of this question, Foucault’s theories of power 

and discourse are first explored, exploring the evolution 

of the position of power in Mehr Ali’s painting. The con-

tent of this study is qualitative and is based on descriptive-

analytical methodology and library collection method. The 

results show that the display of power in Qajar art in the 

works of Mehrali paintings is in line with the political is-

sues and the display of the Shah’s power and the painting 

has been used as a tool for displaying power in political 

discourse. At a glance at early Qajar paintings, one can 

find less art that is not involved in showing the power of 

Fath Ali Shah. Accordingly, the main focus of this research 

is on the profound developments that have taken place in 

the art of Qajar painting in the field of power in the first 

period, in the works of Mehr Ali, and which have influ-

enced the Qajar period for many years. One can see how 

the aforementioned evolution continued and influenced 

Qajar art in the second period. With this explanation, the 

following article is based on the assumption of the trans-

formation of the position of power and discourse in the 

works of Mehrali as the painter of the Qajar court. Power 

in the works of Mehrali paintings is in line with the social 

and political conditions of the Qajar era, and Hulat chose 

Mehrali because he painted most of the figurative paint-

ings of Fath Ali Shah for sending in and out of Iran. He 

changed the laws of painting by Mirza Baba, and this must 

have been “with the consent of Fath-Ali Shah. The basis 

of this study is to answer the following questions: What 

political context does Shahr-e-Qajar use to show power?” 

What is the meaning of power in Foucault’s perspective in 

the works of Mehrali and the iconography of the Qajar and 

the discourse of power? To answer these questions, the first 

part of this article first examines Foucault’s theories and 

his ideas on power and discourse. In the second part of the 

article, the Qajar iconography and the works of Mehrali 

are discussed. Reflections on the transformations of power 

with the works of Mehrali paintings and the influences of 

the West and the transformation of power in his paintings 

The purpose of this study is to study the power of Qajar 

paintings in the works of Mehrali, the cause and necessity 

of this topic. In painting, Qajar is a political tool.
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