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چکیده
بیــان مســئله: بهمــن جاللــی عــکاس معاصــر ایرانــی، ســه دهــه از فعالیــت هنــری خویــش 
را صــرف مســتند ســاختن روزمرگــی در شــهرهای مختلــف ایــران، انقــالب اســالمی و جنــگ 
تحمیلــی ســاخت، و دهــه ی آخــر را بــه بازســازی عکس هــای دوران قاجــار و در نهایــت تولیــد 
فتومونتاژهــا و فتوکالژهــای بــا عنــوان »تصویرخیــال« پرداخــت. »تصویرخیــال« مجموعه ای 
ثــار جاللــی اســت کــه در آن هنرمنــد بــه بازتولیــد عکس هــای باقــی  کامــال متفــاوت از دیگــر آ

مانــده از دوران قاجــار پرداخته اســت.
ثــار ایــن هنرمنــد یکــی از موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه  هــدف پژوهــش: تغییــر ژانــر در آ
برخــی منتقدیــن و عالقمنــدان بــه ایــن هنرمنــد، چــه در دوران حیــات وی چــه پــس از فــوت 

هنرمنــد قــرار گرفته اســت.
ــر بهمــن جاللــی،  ــش: مفهــوم گل در مجموعــه فتوکالژهــای تصویــر خیــال اث ــؤال پژوه س
مســتندنگار معاصــر ایــران، تحــت تاثیــر چــه شــرایط و ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی 

صــورت گرفتــه اســت؟
آیکونولــوژی بــر اســناد تاریخــی، اجتماعــی،  روش پژوهــش: بــا توجــه بــه تمرکــز رویکــرد 
آیکــون در طــول دوران هــای مختلــف  سیاســی، هنــری و ...، و مقایســه ی تغییــرات یــک 
در  شــده  ح  مطــر ســوال های  بــه  پاســخ گویی  بــرای  رویکــرد  ایــن   ، نظــر مــورد  جامعــه  در 
، در ایــن مقالــه  ایــن تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا هــدف تمرکــز هرچــه بیشــتر
مجموعــه ی »گل هــا« از فتومونتاژهــا و فتوکالژهــای »تصویــر خیــال« انتخــاب شده اســت 
تــا بــا بررســی آیکــون »گل« ارزش هــای نمادیــن جامعــه و تاثیــر شــرایط زمانــی و مکانــی کــه 
ثــار  موثــر بودنــد، یافــت شــوند. روش تحقیقــی کــه در ایــن پژوهــش، توســط  در خلــق ایــن آ
پژوهشــگر منتخــب گشته اســت، بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی اســت، همچنین گــردآوری 

اطالعــات بــر بنــای منابــع کتابخانــه ای، آرشــیوی و تحقیــق میدانــی صــورت گرفته اســت.
ثــار ادبــی و هنــری ایــران از دوران باســتان تــا بــه  نتیجه گیــری: آیکــون گل در بســیاری از آ
ثــار در طــول تاریــخ  بــه مفهومــی مشــابه از گل، در  آ امــروز بــه کار رفته اســت، بــا برســی 
ادبیــات و هنــر ایــران خواهیــم رســید کــه همــه ریشــه در فرهنــگ و تمــدن دارنــد. واژگان 

آیکونولــوژی، عکاســی، گل، عکس هــای قاجــار کلیــدی: بهمــن جاللــی، 
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Abstract
Problem statementProblem statement: Bahman Jalali, a contemporary Iranian photographer, spent 
three decades of his artistic career on documenting people life in different cities 
of Iran, the Islamic Revolution, and the imposed war, and spent the last decade 
on reconstructing Qajar photographs and eventually producing photomontages and 
photo collages entitled “The Image of Imagination”. “The Image of Imagination” is 
a completely different collection of other Bahman Jalali’s art works in which he has 
reproduced the remaining photographs from the Qajar period. 
Bahman jalali is one of the artists who have had a significant impact on Iranian 
photography especially after the Islamic Revolution. The efforts of him and his wife, 
Rana Javadi, have been a great step in the development of Iranian photography 
as well as its introduction to the world; The establishment of “Akaskhane Shahr 
Gallery” and “Aks nameh” magazine and the restoration of the negatives of the 
Qajar period and the publication of photographs in a book entitled Visible Treasure 
are among the important activities of Bahman Jalali in the development of 
Iranian photography. Bahman Jalali’s acquaintance with Tamasha magazine and 
publishing his photos in this magazine, as well as participating in various group 
competitions and exhibitions, led to his introduction to the world of photography. In 
1979, with the beginning of the popular protests against the Pahlavi government, 
Bahman Jalali, like other Iranian and foreign photographers, photographed these 
revolutionary scenes. The result of his efforts, which was done in collaboration with 
Rana Javadi, is the publication of the book Days of blood, Days of fire. After the 
revolution, he photographed the imposed war between Iran and Iraq, and a selection 
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of photographs of the war was published in two 
books entitled: Khorramshahr and Abadan, which 
is fighting. 
After the end of the Iran-Iraq war, Bahman Jalali 
had the opportunity, in addition to documentary 
photography, and teaching photography in Iranian 
universities, to create a new transformation 
in the attitude of critics towards Iranian 
photography. He revived Iranian photography 
by establishing a Akaskhane Shahr Gallery, 
repairing glass negatives of the Qajar period 
in Golestan Palace, As well as the publication 
of the Aks nameh magazine, revived Iranian 
photography. During the printed the “Visible 
Treasure”, Jalali decided to create the collection 
of “The Image of Imaginations”. The collection 
of “the image of imagination” was a completely 
different work from all his photographs. The 
photos in this time were not taken by Bahman 
Jalali’s camera, and appropriated by him. The 
collection of photomontages and photo collages of 
“Image of Imagination” includes collages such as 
combining Qajar period photographs with Pahlavi 
period photographs; combining Qajar women 
images with a photo from the painting gallery 
entitled “Red”, as well as two other collections of 
combining women photographs with mirrors and 
combining the same photographs by flowers. 
Objectives:Objectives: The Genre change in the works of 
Bahaman Jalali is one of the topics that has 
considered by some critics and fan of this artist, 
both during his life time and after his death.
Research questions: Research questions: Now there is a question, what 
are the values, social and cultural conditions 
cause to create such works by Bahman Jalali? Most 
artists create their works influence of cultural, 
social, political, etc. conditions in the society, and 
with each change in the conditions of the society, 
the style and the genre of the artist also changes. 
But achieving such an answer requires research 
by a particular approach or method
Research Method: Research Method: Considering the focus of the 
iconology on historical, social, political, artistic 
documents, etc., and comparing the changes of 
an icon during different periods, and according to 
the purpose set in this research, the writers have 
found the iconology approach as one of the most 
appropriate approaches, Among the approaches 
of art history. This approach is one of the few 
approaches in art history that focuses on the context 

of production to discover the form of works of art 
to explore history, culture, philosophy, art, myths, 
etc. The focus of the iconology approach is on the 
study of written and visual texts simultaneously 
with the work of art, it also studies the works from a 
political, cultural and social perspective according 
to the context of art production. For this reason, 
today, despite the shortcomings of this approach, it 
has been considered as one of the best methods of 
interpreting and finding the content of works of art 
by many art historians and philosopher of the last 
century. 
Conclusion:Conclusion: Aiming to focus as much as possible, 
collection of “Flowers” Has been selected of 
“imagine of imagination” collection in this article, 
use the flowers as an icon to find symbolic values 
of society, the time place situations that effect to 
create these art works. The method of researching 
used in this article, is descriptive - analytical. 
Similarly Data collected in based on library 
resources, archive files and file studies. 
Keywords:Keywords: Bahman Jalali, iconology, photography, 
flower, Qajar photos
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مقدمه و بیان مسئله
شمســی/1944-2010  هجــری   1323-88( جاللــی  بهمــن 
میــالدی( عــکاس معاصــر ایــران، از جملــه هنرمندانــی اســت 
کــه تاثیــر چشــمگیری بــر عکاســی ایــران بخصــوص عکاســی 
و  وی  تالش هــای  گذاشته اســت.  اســالمی  انقــالب  از  بعــد 
 1953 شمســی/  هجــری   1332( جــوادی  رعنــا  همســرش، 
میــالدی(1، قــدم بزرگــی در پیشــرفت عکاســی ایــران و همچنیــن 
»عکاســخانه  تاســیس  اســت؛  بــوده  جهــان  بــه  آن  معرفــی 
ــار  ــای دوره قاج ــم نگاتیوه ــنامه« و ترمی ــریه »عکس « و نش ــهر ش
جملــه  از  پیــدا  گنــج  عنــوان  بــا  کتابــی  در  عکس هــا  چــاپ  و 
ایــران  عکاســی  رشــد  در  جاللــی  بهمــن  مهــم  فعالیت هــای 
آشــنایی بهمــن جاللــی بــا مجلــه تماشــا2  بــه حســاب می آیــد. 
و چــاپ عکس هــای وی در ایــن نشــریه و همچنیــن شــرکت 
بــه  منجــر  مختلــف  گروهــی  نمایشــگاه های  و  مســابقات  در 
معرفــی بیــش از پیــش او بــه دنیــای عکاســی گردیــد.3 ســال 
اعتراضــات  شــروع  بــا  میــالدی   1979  / شمســی  هجــری   1357
مردمــی برعلیــه حکومــت پهلــوی، بهمــن جاللــی نیــز همچــون 
دیگــر عکاســان ایرانــی و خارجــی بــه عکاســی از ایــن صحنه هــای 
انقالبــی پرداخــت. حاصــل تالش هــای وی کــه بــا همــکاری رعنــا 
ــای  ــون روزه ــای خ ــور روزه ه ــاب مص ــت، کت ــورت گرف ــوادی ص ج
جنــگ  از  عکاســی  بــه  انقــالب  از  پــس  وی  می باشــد.  آتــش 
تحمیلــی ایــران و عــراق پرداخــت، و گزیــده عکس هــای جنــگ 
در دو کتــاب بــا عناویــن: خرمشــهر و آبــادان کــه می جنگــد بــه 

رســیدند.  چــاپ 
پــس از پایــان یافتــن جنــگ ایــران و عــراق، بهمــن جاللــی 
فرصتــی یافــت تــا عــالوه بر عکاســی مســتند، و تدریس عکاســی 
ــه  ــدان ب ــرش منتق ــد در نگ ــی جدی ــران تحول ــگاه های ای در دانش
 ، عکاســی ایــران پدیــد آورد. وی بــا تأســیس عکاســخانۀ  شــهر
ترمیــم نگاتیوهــای شیشــه ای دوران قاجــار در کاخ گلســتان، 
جانــی  عکســنامه،  تخصصــی  فصل نامــه  انتشــار  همچنیــن  و 

دوبــاره بــه عکاســی ایــران بخشــید. بهمــن جاللــی پــس از ترمیــم 
نگاتیوهــای دوران قاجــار تصاویــر را در کتابــی بــا عنــوان گنــج 
پیــدا در ســال  1377 هجــری شمســی/ 1998 میــالدی چــاپ 
کــرد، روی هــم قــرار گرفتــن تصاویــر کتــاب مذکــور در هنــگام 
تســت چــاپ، منجــر بــه خلــق فتومونتاژهــا و فتوکالژهایــی بــا 
عنــوان مجموعــۀ »تصویرخیــال« گشــت )ربانــی، راشــدی، 1387(. 
مجموعــه  عکس هــای »تصویرخیــال« اثــری کامــال متفــاوت از 
تمامــی آثــار وی بــود؛ عکس هایــی کــه این بــار دوربیــن جاللــی 
آن خودســازی4  از  نبــود، بلکــه توســط وی  آن هــا  دلیــل ثبــت 
»تصویــر  فتوکالژهــای  و  فتومونتاژهــا  مجموعــه  شــده بودند. 
خیــال« شــامل کالژهایــی همچــون ترکیــب عکس هــای دوره 
زنــان  تصاویــر  ترکیــب  پهلــوی،6  زمــان   عکس هــای  بــا  قاجــار5 
ــوان  ــا عن ــگار ب ــخانه چهره ن ــوی عکاس ــی از تابل ــا عکس ــاری ب قاج
«، همچنیــن دو مجموعــه دیگــر از ترکیــب عکس هــای  »قرمــز
زنــان بــا آینــه و ترکیــب همــان عکس هــا بــا گل هســتند )تصاویــر 

1، 2، 3، 4 و 5(. 
بهمــن  هم ماننــد  عکاســی  توســط  آثــاری  چنیــن  خلــق 
ــای  ــون عکس ه ــتندی چ ــای مس ــال ها عکس ه ــه س ــی ک جالل
در  دارد.  تامــل  جــای  کرده اســت،  ثبــت  را   ... جنــگ،  انقــالب، 
ایــن راســتا ایــن ســئوال مطــرح می گــردد کــه چگونــه ارزش هــا 
آثــار  ایــن  خلــق  بــه  منجــر  ایرانــی  جامعــه ی  زمــان  آن  نمادیــن 
ســوال ها  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای  گشته اســت؟  جاللــی  بهمــن 
بتــوان  تــا  هســتیم  رویکــردی  و  روش  نیازمنــد  شــک  بــدون 
ــان  ــی آن زم ــی و فرهنگ ــرایط اجتماع ــر ش ــه ب ــا تکی ــط آن و ب توس
دالیــل خلــق چنیــن مجموعــه ای را یافــت. بــا توجــه بــه هــدف 
مطــرح شــده در ایــن پژوهــش نگارنــده از میــان رویکردهــای 
تاریــخ هنــری کــه بــا تکیــه بــر آثــار تصویــری بــه بررســی شــرایط 
رویکــرد  می پــردازد،  اثــر  تولیــد  زمینــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
رویکردهــا  مناســب ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  را  آیکونولــوژی7 
کــه  بــر ایــن اســاس اســتوار می باشــد  یافته اســت. ایــن ادعــا 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

54

شماره ششم
پـــــایـــیــــــز 1400



ایــن رویکــرد یکــی از معــدود رویکردهــای تاریــخ هنــری اســت 
کــه بــا تمرکــز بــر زمینــه تولیــد8 اثــر بــرای کشــف معنــا و مضامیــن 
آثــار هنــری بــه کاوش در تاریــخ، فرهنــگ، فلســفه،  از دل فــرم 
آیکونولــوژی  رویکــرد  تمرکــز  می پــردازد؛9   ... و  اســطوره ها   ، هنــر
در بررســی متــون نوشــتاری و تصویــری همزمــان بــا اثــر هنــری 
اثــر  تولیــد  زمینه هــای  بــه  توجــه  بــا  را  آثــار  همچنیــن  و  اســت 
ــه  ــورد مطالع ــی، م ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــر سیاس ــری، از منظ هن
ــتی های  ــم کاس ــروزه، علی رغ ــل ام ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار می ده ق
ایــن رویکــرد، بــه عنــوان یکــی از بهتریــن  روش هــای تفســیر و 
یافتــن محتــوای آثــار هنــری مــورد توجــه بســیاری از مورخــان هنــر 

گرفته اســت.  قــرار  اخیــر  قــرن  متفکــران  و 
ــه ای  ــج مجموع ــعت پن ــه وس ــت ک ــر اس ــه ذک ــا الزم ب در اینج
ــت  ــق کرده اس ــال«10 خل ــوان »تصویرخی ــا عن ــی ب ــن جالل ــه بهم ک
و  نمی گنجــد  پژوهــش  ایــن  قالــب  در  کــه  اســت  قــدری  بــه 
در  رو  ایــن  از  دارد.  را  مقالــه  یــک  از  فراتــر  متنــی  تحریــر  بــه  نیــاز 
ایــن پژوهــش تنهــا بــه بررســی مجموعــه ی کالژهــای تصاویــر 
ــال«  ــس  »تصویرخی ــه عک ــج مجموع ــا، از پن ــا گل ه ــار ب ــان قاج زن
ارائــه  بخــش  ســه  در  رو  پیــش  پژوهــش  می شــود .  پرداختــه 
آثــار  پژوهشــی  پیشــینۀ  بررســی  بــه  اول  بخــش  در  می گــردد: 
مرتبــط بــا موضــوع ایــن مقالــه پرداختــه خواهــد شــد، بخــش 
ــوژی می باشــد  ــرد آیکونول ــر چیســتی رویک ــی ب دوم گــذری اجمال
و  گل هــا  مجموعــه  آیکونولوژیــک  خوانــش  ســوم  بخــش  و 

تصاویــر زنــان قاجــاری اســت. 

روش پژوهش
پژوهشــگر  توســط  پژوهــش،  ایــن  در  کــه  تحقیقــی  روش 
منتخــب گشته اســت، بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی اســت، 
رویکــرد  از  هنرمنــد  آثــار  تحلیــل  در  شــد،  مطــرح  چنانچــه  و 
گــردآوری  همچنیــن  می شــود.  اســتفاده  نیــز  آیکونولــوژی 
همچــون  آرشــیوی،  و  کتابخانــه ای  منابــع  بنــای  بــر  اطالعــات 
کتــاب، مقالــه و فیلم هــای مســتند می باشــد. همچنیــن بــرای 
نیــل بــه ایــن مقصــود گــردآوری اطالعــات بــه صــورت میدانــی، 
کــه شــامل مصاحبــه بــا رعنــا جــوادی همســر هنرمنــد می باشــد، 

گرفته اســت.  صــورت  نیــز 

پیشینۀ پژوهش
ســه  آن،  اختــراع  بــا  همــگام  تقریبــا  ایــران  در  عکاســی  فــن 
ژاک  توســط  عکاســی  دوربیــن  اختــراع  ثبــت  از  پــس  ســال 
ســال   179 گذشــت  طــی  در  و  شــد،12  آغــاز  داگــر11  مانــده  لویــی 

خصــوص  در  فراوانــی  کتــب  و  مقــاالت  ایــران،  در  عکاســی 
ــون  ــه ی مت ــا ترجم ــب آنه ــه اغل ــیده اند، ک ــاپ رس ــه چ ــی ب عکاس
ژورنالیســتی  مقاله هــای  معــدودی  تعــداد  هســتند.  خارجــی 
در خصــوص عکاســان ایرانــی نوشــته شــده  اســت کــه اغلــب 
آنهــا بــه زندگی نامــه و شــرح آثــار ایــن عکاســان پرداخته انــد. در 
از انقــالب بــا تاســیس و انتشــار فصلنامــه ی  دهــه دوم پــس 
عکســنامه تحولــی در مباحــث نظــری عکاســی ایجــاد گشــت 
ــان  ــار عکاس ــی آث ــل برخ ــوص تحلی ــی در خص ــه مقاالت و در نتیج
نامــدار ایــران بــه چــاپ رســید. در خصــوص بهمــن جاللــی نیــز 
بــه  عکســنامه  و  عکــس  همچــون  نشــریه هایی  در  مقاالتــی 
چــاپ رســیده اند کــه بســیاری از ایــن مطالــب مصاحبه هایــی 
از  بوده انــد.  وی  آثــار  خصــوص  در  جاللــی  بهمــن  شــخص  بــا 
مقاالتــی کــه در خصــوص تحلیــل عکس هــای بهمــن جاللــی 
 » اندوهبــار رفتگــی  دســت  »از  بــه  می تــوان  شــده اند  نگاشــته 
آثــار  آن  در  کــه  کــرد  اشــاره   13 قره باغــی  اصغــر  علــی  نوشــته ی 
بهمــن جاللــی بــه دو گــروه تقســیم شده اســت، عکس هایــی 
کــه توســط دوربیــن عکاســی شــده اند و تصاویــری کــه بهمــن 
جاللــی از نگاتیوهــای دوره هــای پیشــین برگرفتــه اســت. در ایــن 
مقالــه بیشــتر بــه معرفــی آثــار بهمــن جاللــی پرداختــه شــده و در 
ــۀ  ــت. مقال ــده اس ــه گردی ــز ارائ ــار وی نی ــر از آث ــی مختص آن تحلیل
ــر 14  ــران مهاج ــته مه ــگ« نوش ــس جن ــح در عک ــت صل »خواس
نیــز تحلیــل کوتاهــی از عکس هــای دوران جنــگ ایــران و عــراق 

بهمــن جاللــی اســت. 
بــا  بــا عنوان هــای »خیابــان دوطرفــه: ســفر  در ســه مقالــه 
تاریــخ در عکس هــای بهمــن جاللــی« بــه قلــم استیســی جــم 
شــایگان16  داریــوش  نوشــته  بازیافتــه«  »هالــه ی  اســکایولر15، 
کارمــن  اثــر  تصویرخیــال«  عکاســی:  و  تخیــل  »خاطــره،  و 
و  فتومونتاژهــا  مجموعــه  بررســی  و  نقــد  بــه  گنزالــس17  پــرز 
فتوکلوژهــای مجموعــه »تصویرخیــال« پرداختــه شــده اســت. 
تاکیــد  و  محققیــن،  ســنجی  نکتــه  و  بیــان  شــیوایی  علی رغــم 
فتوکالژهــا  در  قرمــز  رنــگ  و  آینــه  همچــون  آیکون هایــی  بــر 
بــه  اشــاره ای  مقــاالت  ایــن  از  یــک  هیــچ  در  فتومونتاژهــا،  و 
رویکــرد و روش مشــخصی بــرای نقــد و تجزیــه و تحلیــل ایــن 
پژوهش هــای  اســاس  بــر  طرفــی،  از  نشده اســت.  مجموعــه 
نگارنــده تاکنــون هیــچ مطلبــی در خصــوص به کارگیــری رویکــرد 
نشده اســت؛  منتشــر  عکــس  بررســی  و  نقــد  در  آیکونولــوژی 
ــی و  ــان فارس ــه زب ــک ب کادمی ــجم و آ ــی منس ــود تحقیق ــدم وج ع
ــتفاده  ــا اس ــده ب ــی ش ــر عکاس ــی تصاوی ــرای بررس ــی ب ــا انگلیس ی
از رویکــرد آیکونولــوژی، درحالــی کــه می توانــد یکــی از محاســن 
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از  ایــن پژوهــش بــه حســاب بیایــد، از طرفــی بــه عنــوان یکــی 
می باشــد.18 نیــز  پژوهــش  ایــن  اصلــی  دشــواری های 

در ایــن راســتا ضــرورت ایجــاب می کنــد قبــل از پرداختــن بــه 
تحلیــل آثــار بهمــن جاللــی در بخــش ابتدایــی ایــن پژوهــش، بــه 
اختصــار بــه رویکــرد آیکونولــوژی و نظریــات ارویــن پانوفســکی19 
پیشــنهادی  روش  از  اســتفاده  بــا  ســپس  شــود،  پرداختــه 
بهمــن  فتوکالژهــای  آیکونولوژیــک  خوانــش  بــه  پانوفســکی 

ــد.   ــد ش ــه خواه ــی پرداخت جالل

1. رویکرد آیکونولوژی 
شــناخته  آیکونولــوژی  عنــوان  بــا  امــروزه  کــه  رویکــردی 
ــس  ــه پ ــت ک ــکی اس ــای پانوفس ــراث پژوهش ه ــت می  شده اس
از گذشــت زمانــی نزدیــک بــه یــک قــرن بــا فرازهــا و فرودهــا و 
، امــروزه نیــز مــورد تاییــد و اســتقبال  همچنیــن نقدهــای بســیار
از  آیکونولــوژی  زیــرا  اســت،20  هنــری  منتقــدان  و  نظریه پــردازان 
ــه کاوش  ــر ب ــی یــک اث ــرای بررس ــه ب ــت ک ــی اس جملــه رویکردهای
در زمینــه ی تولیــد و متــن تصویــری21 اثــر هنــری می پــردازد؛ یــک 
اثــر هنــری تحــت تاثیــر شــرایط اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی 

تصویر1، بهمن جاللی، سیاه و سفید، 1378.
Figure1, Bahman Jalali,black & White,2000

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

.1378 ، تصویر3، بهمن جاللی، قرمز
Figure3, Bahman Jalali ,Red, 2000

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

تصویر2، بهمن جاللی، قهوه ای، 1378.
Figure2, Bahman Jalali,Brown, 2000

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

تصویر4، بهمن جاللی، اینه، 1378.
Figure4,Bahman Jalali, Mirror, 2000

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali
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گاهانــه  ناآ چــه  گاهانــه،  آ صــورت  بــه  چــه   ، اثــر تولیــد  زمــان 
هنــری  اثــر  در  نهفتــه  معنــای  درک  بنابرایــن  می گیــرد،  شــکل 
بــود  خواهــد  ممکــن  غیــر  شــرایط  ایــن  مطالعــه ی  بــدون 

.)Etemadi, 2015: 53(
بــرای کاوش در متــن تصویــری و درک ارزش هــای نمادیــن، 
پانوفســکی رویکــردی ارائــه داده کــه در آن »آیکــون« بــه عنــوان 
واحــد تولیــد معنــا در یــک اثــر هنــری مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــرد  ــتفاده از رویک ــا در اس ــد معن ــد تولی ــت واح ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ایــن  بــه  وابســته  مرحلــۀ  ســه  بررســی  از  پیــش  آیکونولــوژی، 
بــه  آیکــون  چارچــوب  نمــودن  مشــخص  و  معرفــی  رویکــرد، 
عنــوان واحــد تولیــد معنــا، ضــروری بــه نظــر می رســد. بــا ایــن 
ــگران  ــی پژوهش ــن تمام ــدی بی ــفاف و واح ــف ش ــچ تعری ــه هی ک
ایــن رویکــرد وجــود نــدارد، امــا آیکــون را می تــوان »اجــزای مصــور 
ــادآور یــک  ــوم، ی ــده یــک مفه ــل کنن ــه منتق ــت ک ــده ای دانس ش
فــرد، یــک شــی و یــا یــک داســتان باشــد« )اعتمــادی، 1396، 52(. 
طــی  کــه  اســت  قــرادادی  تصویــری  متــن  آن  آیکــون،  واقــع  در 
گاهانــه توســط  گاهانــه یــا ناآ ســال ها و شــاید قرن هــا بــه صــورت آ
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــه شده اس ــه  کار گرفت ــری ب ــر هن ــد در اث هنرمن
پــس از مشــخص شــدن آیکــون در اثــر هنــری بــرای دریافــت 
بــه  وابســته  چرایی هــای  تفســیر  نهایــت  در  و  آیکــون  معنــای 
پیشــا آیکونوگرافی22،  مرحلــه ی  ســه  در  نظــر  مــورد  آیکــون  آن، 
ــذر  ــرد. گ ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــوژی م ــی23 و آیکونول آیکونوگراف
از ایــن ســه مرحلــه، مســیری اســت کــه پژوهشــگر از فــرم اثــر بــه 
محتــوی آن طــی می کنــد تــا بــه ارزش هــای نمادیــن نهفتــه در 
آن اثــر دســت یابد؛ مرحلــه اول پیشــا آیکونوگرافی یــا مرحلــه ی 
آیکونوگرافــی  دوم  مرحلــه ی  اســت،  چگونگــی  و  توصیــف 

می گیــرد  قــرار  بررســی  مــورد  آیکــون  چیســتی  یــا  تشــخیص24 
بــه  مرحلــه  ایــن  در  کــه  اســت  آیکونولــوژی  ســوم  مرحلــه ی  و 
تفســیر و چرایــی آنچــه در مراحــل قبــل مشــخص شــده پرداختــه 
نیــز  خــود  پانوفســکی  چنانچــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  می شــود. 
بیــان می کنــد دو مرحلــه آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی در مــواردی 
ــند  ــک نمی باش ــایی و تفکی ــل شناس ــزا قاب ــق و مج ــور دقی ــه ط ب
مبنــی  توضیحــات  وجــود  بــا  رو  ایــن  از   ،)Panofsky, 1955, 39(
جلوگیــری  بــرای  پانوفســکی،  ســه گانه  مراحــل  تفکیــک  بــر 
و  دقیــق  بنــدی  مــرز  بــه  پژوهــش  ایــن  در  ابهامــی  هرگونــه  از 

مشــخص مراحــل پرداختــه نخواهــد شــد. 25

2. خوانش آیکونولوژیک تصاویر 
جنــگ  اتمــام  از  پــس  جاللــی  بهمــن  شــد،  بیــان  چنانچــه 
نگاتیوهــای  بازســازی  بــه  خویــش  کاری  ســوم  دهــه ی  در 
شیشــه ایی دوران قاجــار در کاخ گلســتان مشــغول شــد، و در 
ــن  ــب ای ــه ترکی ــدا ب ــج پی ــاب گن ــر در کت ــن تصاوی ــاپ ای ــن چ حی
تصــاور بــا عکس هــای دوران دیگــر و عناصــری همچــون آینــه 
و گل پرداخــت. مجموعــه ای کــه بهمــن جاللــی از ترکیــب گل 
بــا عکس هــای زنــان قاجــاری در ایــن دوران خلــق نمــود در ایــن 
پژوهــش بــا اســتفاده از رویکــرد آیکونولــوژی، در ســه بخــش 
فتوکالژهــای گل و تصاویــر زنــان قاجــاری، زنــان و گل هــا مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت. 

2-1. فتوکالژهای گل و تصاویر زنان قاجاری 
ــف  ــا توصی ــاآیکونوگرافی ب ــه پیش ــد، مرحل ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــا ب بن
صــرف مجموعــه فتوکالژهــای بهمــن جاللــی )تصاویــر 6، 7، 8، 

تصویر5، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure5, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

تصویر6، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure6, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

57

شماره ششم
پـــــایـــیــــــز 1400



9( آغــاز می شــود. ایــن مجموعــه کالژهایــی از تصاویــر ســیاه و 
ســفیدی از پرتره هــای زنــان قاجــاری اســت، کــه بهمــن جاللــی 
، یعنــی  بــا عکاســی مجــدد از ترکیــب عکس هــای دوره قاجــار
نگاتیوهــای یافتــه شــده از کاخ گلســتان، بــا گلبرگ هایــی کــه 
روی شیشــه قــرار داده، بدســت آورده اســت. بــا تکیــه بــر نــوع 

ــر  ــی تصاوی ــت در برخ ــوان گف ــان می ت ــه آن ــان و البس ــش زن پوش
زنــان عکاســی شــده مربــوط بــه طبقــه اشــراف و دربــار بودنــد و در 

تعــدادی از ایــن عکس هــا نیــز زنــان وابســته بــه طبقــه عــوام بــه 
ــان  ــر آن ــی از تصوی ــا بخش ــان و ی ــر زن ــن تصاوی ــد. در ای ــر می آین نظ
بــا گل هــای بنفشــه و شــقایق بــه صــورت کامــل یــا گلبرگ هــای 

پرپــر شــده پوشــانده شــده اند. 
بهمــن جاللــی بــرای ایجــاد ایــن تصاویــر گلبرگ هــا را بیــن 
یــک شیشــه و عکــس قــرار مــی داد تــا گل یــا گلبرگ ها بــه عکس 
بچســبند )تصاویــر 9 و 10(. در بعضــی از ایــن تصاویــر  گلبرگ هــا را 
روی شیشــه قــرار مــی داد و بیــن شیشــه و عکــس فاصلــه ایجــاد 
می کــرد تــا از بیــن ایــن فاصلــه نــور عبــور کنــد.26 عبــور نــور از بیــن 
شیشــه و عکــس باعــث ایجــاد حالتــی پشــت نما27 و شــفاف در 

گلبرگ هــا شده اســت، طــوری کــه مقــداری از محتــوای عکــس 
و  گل هــا  و8(.   7  ،6 )تصاویــر  می شــود  دیــده  گلبرگ هــا  زیــر  از 

تصویر7، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure7, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-
jalali

تصویر8، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure8, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

تصویر9، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure9, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali

تصویر10، بهمن جاللی، زنان قاجاری و گل ها، 1378.
Figure10, Bahman Jalali, Qajar women & flowers

http://www.silkroadartgallery.com/bahman-jalali
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ــره ی  ــا چه ــا ی ــدن فیگوره ــمت هایی از ب ــوال قس ــا معم گلبرگ ه
شــده  اســتفاده  کــه  گل هایــی  رنــگ  اســت.  پوشــانده  را  زنــان 
زرد، قرمــز و در بعضــی مــوارد بنفــش هســتند، و حالتــی پژمــرده 
یــا خشــک دارنــد. در ایــن مجموعــه عکــس بــا تصاویــر زنانــی، 
ــتیم  ــه هس ــاب، مواج ــا حج ــواردی ب ــر و در م ــش س ــدون پوش ب
در  دیگــر  جهــت  بــه  خیــره  گاه  و  دوربیــن  بــه  خیــره  گاه  کــه 
ــرد  ــی س ــب دارای نگاه های ــد و اغل ــرار گرفته ان ــن ق ــل دوربی مقاب
بــا  و بــی روح می باشــند. زمینــه تصاویــر اغلــب تیــره و بعضــی 
ــه ای  ــا رنگمای ــب عکس ه ــده اند. اغل ــی ش ــن عکاس ــه روش زمین
زرد دارنــد و بعضــی رنگمایــۀ ارغوانــی، کــه ایــن رنــگ زرد و ارغوانــی 
، گواهــی بــر کهنــه و قدیمــی بــودن تصاویــر  غالــب بــر تصاویــر

اســت )تصاویــر8 و 9(.28
در زمــان ناصرالدیــن شــاه، بــه دلیــل عالقــه شــاه بــه فرهنــگ 
ــره ی  ــی از چه ــه عکاس ــه وی ب ــه عالق ــر از هم ــا و مهم ت ــر اروپ و هن
زنــان باعــث شــد تــا چهــره ی زنــان بــه عنــوان موضــوع اصلــی 
 ، بــه بیانــی دیگــر بــاب شــود.  آن دوران  نقاشــی و عکاســی در 
اجتماعــی  قراردادهــای  علی رغــم  شــاه  ناصرالدیــن  دوران  در 
ــاهد  ــرب، ش ــگ غ ــا فرهن ــنایی ب ــل آش ــه دلی ــان، ب ــوم آن زم مرس
چهــره ی  ثبــت  همچنیــن  و  زنــان  پوشــش  تغییــر  بــه  تمایــل 
موضــوع  ایــن  طبیعتــا  هســتیم.   نقاشــی  و  عکــس  در  آنــان 
خانــم  خورشــید  همچــون  ساختارشــکن،  زنانــی  اســتقبال  بــا 
انیــس  یــا  و   ، صنیع الملــک29  عمــه  دختــر  )تصویــر شــماره 11(، 

الدولــه )تصویــر شــماره 12(، همســر ناصرالدیــن شــاه، روبــرو شــد 
 .)1399 ، )نتــاج مجــد و امینی فــر

بــا  آن هــا  مقایســه ی  و  تصاویــر  ایــن  در  تأمــل  کمــی  بــا 
متوجــه  »تصویرخیــال«،  مجموعــه ی  دیگــر  عکس هــای 
و  ســفید«  و  »ســیاه  اول  مجموعــه ی  دو  در  کــه  می شــویم 
ــاری  ــان قاج ــردان و زن ــری از م ــور تصاوی ــاهد حض ــی« ش »قهوه ای
 ، ــر ــه ی دیگ ــه مجموع ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــیم، ای می باش
«، »تصویــر زنــان قاجــاری بــا گل« و »تصویــر زنــان قاجــاری  »قرمــز
اســتفاده  کالژهــا  در  قاجــاری  زنــان  تصاویــر  از  فقــط  آینــه«،  بــا 
تصاویــر  دیــدن  و10(.   9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3 )تصاویــر  شده اســت 
گلبــرگ پوشــیده  بــا  از بدنشــان  یــا قســمتی  کــه چهــره  زنانــی 
شــده، دالیلــی کــه منجــر بــه تمرکــز هنرمنــد در ایــن مجموعــه 
تنهــا بــر روی تصاویــر زنــان قاجاری و یــا اســتفاده از گل به صورت 
آن هــا شده اســت را مطــرح می ســازد.30 بــرای پاســخ  کالژ در در 
بــه چرایــی مــوارد مطــرح شــده بایــد بــه جســتجو در ریشــه های 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی زمــان حیــات هنرمنــد و خلــق اثــر 
ــه در  ــای نهفت ــی معن ــف احتمال ــه کش ــوان ب ــا بت ــود ت ــه  ش پرداخت

آن دســت یافــت. 

2-1-1. زنان 
هنرمنــد  تمرکــز  دالیــل  بــرای  پاســخی  بــه  دســت یابی  بــرای 
در ایــن مجموعــه بــر روی تصاویــر زنــان قاجــاری می تــوان بــه 
مجموعــه  ایــن  خلــق  زمــان  فرهنگــی  تفاوت هــای  یــا  تشــابه 
توســط بهمــن جاللــی و دوران ثبــت ایــن عکس هــا در دوران 
قاجــار اشــاره کــرد. از ایــن رو الزم بــه توضیــح اســت کــه بــا شــروع 
ــی  ــاه، نقاش ــن ش ــلطنت ناصرالدی ــان س ــا زم ، ت ــار ــت قاج حکوم
بســیار  نقاشــی  اصلــی  موضــوع  عنــوان  بــه  زنــان  چهــره ی  از 
ــتر  ــاه، بیش ــی ش ــال در دوره فتحعل ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــگ ش کم رن
 ، ــاز ــه هســتیم )پاکب ــان مواج ــاه و درباری ــخص ش ــای ش ــا پرتره ه ب
1386، 153(.31 از طرفــی بعــد از انقــالب اســالمی بــا وجــود این کــه 
زنــان در اجتمــاع و سیاســت حضــور فعــال داشــتند ولــی بــه 
تصویــر  بــه  کمتــر  زنــان  چهــره ی  مذهبــی  اعتقــادات  لحــاظ 
زنــان  عکــس  اســتفاده  مواقــع  خیلــی  در  و  می شــد  کشــیده 
یــک ســنت شــکنی غیــر اخالقــی و دینــی بــه حســاب می آمــد. 
ــم بانــوان از تصاویــر آن هــا  گهی هــای ترحی بــه عنــوان مثــال، در آ
گهــی  بــه طــور عرفــی پرهیــز می شــد، ایــن در حالــی اســت کــه آ
فــوت مــردان همیشــه بــا تصویــر فــرد متوفــی چــاپ می شــود.32 
بیــن  ســال های  »تصویرخیــال«  مجموعــه ی  خلــق  زمــان  امــا 
1377-88 هجــری شمســی/1998-2009 میــالدی شــاهد تغییــر 

تصویر 11، صنیع الملک، خورشید خانم، 1222.
Figure 11: Sani‘ ol-Molk, Portrait of Khorshid 
Khanum, 1843, watercolor on paper, 19x25 cm, 
private collection, France. From: The Life and 
Works of Sani‘ Ol-Molk: Abol-Hassan Ghaffari 
18141866-. Tehran: Iran University Press, 2003. 

Colored figure 76.
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سیاســت های دولتــی و اجتماعــی نســبت بــه حضــور زنــان در 
ــی  ــگ تحمیل ــس از جن ــان پ ــش آن ــرایط پوش ــر ش ــه و تغیی جامع
هســتیم؛ در اواخــر دهــه ی دوم انقــالب بــه دلیــل ارتبــاط بــا دیگــر 
شــاهد  ایــران،  بین المللــی  سیاســت های  تغییــر  و  کشــورها 

تغییــر جایــگاه زنــان در جامعــه می باشــیم.33
ایــن وجــه تشــابه در تغییــر جایــگاه زنــان در دوران قاجــار و 
همچنیــن زمــان خلــق ایــن مجموعــه توســط بهمــن جاللــی را 
می تــوان عامــل موثــری در انتخــاب چهــره ی زنــان در ایــن تصاویــر 
دانســت. به عنوان نمونه در تصویری از مجموعه »تصویرخیال« 
شــاهد حضــور زنــی بــا یــک ســاز ســنتی در دوران قاجار می باشــیم، 
ایــن در حالــی اســت کــه در تاریــخ هنر ایران به ســختی نامــی از زنان 
ــاره ای  ــر اش ــت و اگ ــت شده اس ــی ثب ــد ایران ــیقیدان و هنرمن موس
 ، ــر ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــذرا اس ــدود و گ ــیار مح ــد بس ــده باش ــم ش ه
هــم در دوران خلــق تصاویــر زنــان، یعنــی زمــان ناصرالدیــن شــاه و 
هــم دهــه ی دوم پــس از انقــالب اســالمی، وجــود عوامــل خارجــی 
باعــث تغییــر سیاســت ها نســبت بــه حضــور زنــان در جامعــه 
و توجــه بیشــتر هنرمنــدان بــه تصاویــر زنــان گردیده اســت. در 
هــر دو زمــان ارتبــاط ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و دیــدن تصاویــر 
زنــان در نقاشــی ها و عکس هــای دیگــر کشــورها، باعــث شــده 
ــاه  ــن ش ــت ناصرالدی ــل از حکوم ــا قب ــه ت ــی ک ــان ایران ــر زن ــا تصوی ت
در دوره ی قاجــار و بعــد از انقــالب اســالمی تــا دهــۀ دوم انقــالب 
کــه بــه نــدرت قابــل مشــاهده بودنــد، بیــش از پیــش مــورد توجــه 

هنرمنــدان قــرار گیرنــد. 

2-1-2. گل ها 
بــا تمرکــز بــر مجموعــه عکســی کــه بهمــن جاللــی بــا ترکیــب 
کــرده  تولیــد  بــاز  قاجــار  زنــان  پرترهــای  بــا  گلبرگ هــا  و  گل هــا 
اســت، متوجــه تکــرار پوشــیده شــدن قســمت هایی از بــدن 
پوشــیدگی،  ایــن  ابتــدا  در  می شــویم.  گلبرگ هــا  بــا  فیگورهــا 
آثــار در دوران پــس از انقــالب  بــا توجــه بــه زمینــه تولیــد ایــن 
ــا  ــب و فیلم ه ــر از کت ــذف تصاوی ــور و ح ــه سانس ــالمی فرضی اس
را در ذهــن مخاطــب تدایــی می کنــد؛ پــس از انقــالب اســالمی 
ــا آداب  ــه ب ــری ک ــه تصاوی ــاب بلک ــان بی حج ــره ی زن ــا چه ــه تنه ن
و ســنن اســالمی منافاتــی داشــتند نیــز از کتاب هــا، عکس هــا 
تصویــر  آن  از  قســمت هایی  یــا  می شــدند  حــذف  فیلم هــا  و 
ــور  ــگ سانس ــط رن ــدن توس ــیده ش ــا پوش ــدن ی ــطرنجی ش ــا ش ب
ــل  ــر دو دلی ــه ب ــا تکی ــه ب ــن فرضی ــا ای ــر13(. ام ــتند )تصوی می گش
قابــل اتــکا نمی باشــد. اوال، گل بــر روی قســمتی از تصویــر قــرار 
گرفته اســت کــه فیگــور در آن بخــش کامــال پوشــیده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور مثــال بخش هــای از بــدن زنــان 
در  دومــا،  می شــود.  دیــده  عکس هــا  ایــن  در  واضــح  طــور  بــه 
ــتند  ــازک هس ــدری ن ــه ق ــا ب ــا، گلبرگ ه ــر از عکس ه ــی دیگ بعض
کــه بخــش پنهــان شــده تصویــر در زیــر آنهــا کامــال مشــخص 
اســت )تصاویــر6، 7، 8 و 10(. از ایــن رو، طبیعتــا فرضیــه اول بــا 

تکیــه بــر ایــن دو مــورد در ایــن تصاویــر نقــض می گــردد. 
ذهــن  بــه  مجموعــه  ایــن  دیــدن  بــا  کــه  دیگــری  فرضیــۀ 

تصویر12، ناصرالدین شاه،  انیس الدوله، 1250 ، کتاب تاریخ 
عکاسی و عکاسان پیشگام ایران ،32.

Figure12, Naser al-Din Shah Qajar, Anisodole, 1871, 
History of photography & pioneer photographers of 

Iran book ,32

، داوود، 1501-1504، 540س م، نگارخانه  تصویر13، میکالنژ
. کادمی فلورانس،  هنر در گذر زمان، هلن گاردنر آ

Figure13, Michelangelo, David, 15041501-, Gallery 
of the Academy of Florence, Art throw the ages, 

Helen Gardner
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و  گل هــا  بــردن  کار  بــه  می کنــد  خطــور  احتمــاال  مخاطــب 
در  اســت.  تصاویــر  ســاختن  زیبــا  و  تزییــن  بــرای  گلبرگ هــا 
بــرای تزییــن  گل  ایــران  آداب و ســنن  از مراســم ها و  بســیاری 
... اســتفاده می شــود. بــرای مثــال در  ، و  ماشــین، خانــه، شــهر
ــالدی/1357  ــال 1979 می ــالمی، در س ــالب اس ــروزی انق ــۀ پی لحظ
شــهرهای  از  بســیاری  و  تهــران  خیابان هــای  شمســی  هجــری 
ایــران بــرای ورود امــام خمینــی )ره( بــا گل تزییــن شــده بودنــد 
)تصویــر14(. همچنیــن از زمانــی کــه اتومبیــل بــه ایــران وارد شــده 
ــاد را  ــروس و دام ــین ع ــی، ماش ــم عروس ــرای مراس ، ب ــروز ــه ام ــا ب ت
بــه گل می آراینــد. همچنیــن ایــن عکس هــا می تواننــد یــادآور 
ــک  ــدف خش ــا ه ــران ب ــهرهای ای ــی ش ــه در برخ ــند ک ــنتی باش س
البــه الی  در  را  آن هــا  گل،  گلبرگ هــای  کــردن  پــرس  و  کــردن 
مطــرح  ســئوال  ایــن  حــال  می دهنــد.  قــرار  قــرآن  صفحــات 
ــاده در  ــن س ــرای یــک تزیی ــا ب ــد گل را تنه ــا هنرمن ــه آی ــود ک می ش
ــان  ــاب بی ــن انتخ ــدف از ای ــا ه ــت؟ ی ــکار برده اس ــب ب ــن ترکی ای

یــک مفهــوم، یــک فرهنــگ یــا یــک ســنت اســت؟
میــالدی/  یکــم  و  بیســت  قــرن  هنرمنــد  جاللــی  بهمــن 
بــا  مقــارن  تاریــخ  ایــن  کــه  اســت  شمســی  هجــری  چهاردهــم 
 34 مفهومــی  هنــر  رواج  و  جهــان،  در  معاصــر  هنــر  اوج  دوران 
 ، اســت. دورانــی کــه اثــر هنــری، و هنرمنــد بــه عنــوان خالــق اثــر
ــد  ــه هنرمن ــی ک ــه مفهوم ــتند، بلک ــر نیس ــان هن ــه جه ــورد توج م
 ،1392  ، )آرچــر اســت  اهمیــت  بیشــترین  دارای  می کنــد  بیــان 
85(. مســلما ایــن کالژهــا در ایــن دوران تنهــا یــک تزییــن صــرف 
ــوع  ــی ن ــه بررس ــد ب ــی آن بای ــای احتمال ــن معن ــرای یافت ــوده و ب نب
گل هایــی کــه انتخــاب شــده اند و مفهومــی کــه ایــن گل هــا در 
فرهنــگ و ادبیــات ایــران دارنــد پرداخــت. بهمــن جاللــی بــرای 
ایــن مجموعــه بیشــتر از گل  بنفشــه زرد و بنفــش )تصاویــر 8 

و 9( و در برخــی گل شــقایق اســتفاده کــرده35 )تصویــر 10( کــه 
از جملــه گل هایــی هســتند کــه در بیشــتر مناطــق ایــران یافــت 
در  گســترده  تحقیــق  یــک  طــی  در  گرامــی36  بهــرام  می شــوند. 
در  را  گیاهــان  و  گل  مفهــوم  و  نقــش  فارســی  شــعر  و  ادبیــات 
اشــعار بنــام ایــران بررســی کرده اســت، کــه حاصــل ایــن تحقیــق 
ــی در  ــت. گرام ــی اس ــعر فارس ــال ش ــزار س ــاه در ه ــاب گل و گی کت
چنــد بیتــی از شــعرای بنــام ایرانــی از گل شــقایق چــون داِغ بــر دِل 
خونیــن نشســته از فــراغ و یــا غــم از دســت دادن و خــون شــدن 

)گرامــی، 1389، 4(. کرده اســت  اســتنباط  را  دل 
همچون شقایقم دل خونین سیاه شد 

کان سرو نو برآمده از بوستان برفت
)سعدی، 1385، 949(

ای گل تو دو داغ صبوحی کشیده ای
ما آن شقایقیم که با  داغ زاده ایم

)حافظ، 1393، 244(
و یا: 

با صبا در چمن الله سحر می گفتم 
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

)حافظ، 1393، 259(
چو الله در این باغ ندانم به چه تقصیر

بر داغ  نهادند  بنای جگرم  را 
)صائب تبریزی، 1364، 91(

مثالــی دیگــر از مفهــوم گل شــقایق، نقاشــی »چشــم نرگــس 
بــه شــقایق نگــران خواهــد شــد« اثــر کاظــم چلیپــا کــه در ایــن 
اثــر نیــز شــقایق اشــاره بــه شــهادت دارد )تصویــر 15(. شــقایق و 
ــل  ــه دلی ــی ب ــد ول ــی ندارن ــچ قرابت ــرورش هی ــوع پ ــه در ذات و ن الل
ــر  ــه ی ســیاه در قع ــا و لک ــز گلبرگ ه ــری، رنــگ قرم شــباهت ظاه

. تصویر 14، اکبر ناظمی، انقالب به روایت اکبر ناظمی، 1357، 36×24 م م، نشرسوره مهر
Figure14, Akbar Nazemi, Narrated Revolution by Akbar Nazemi
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ــوان  ــه عن ــر دو ب ــر دل، ه ــت ب ــی اس ــد داغ ــه مانن ــه ب ــا ک گلبرگ ه
)گرامــی،  می رونــد  کار  بــه  عزیــزی  مــرگ  یــا  شــهادت  از  نشــانی 
و  کبــود  رنگــی  داشــتن  دلیــل  بــه  نیــز  بنفشــه  گل   .)4  ،1398
ســاقه خمیــده گلــی ســر بــه زیــر اســت و بــه همیــن دلیــل نشــانه 
فروتنــی، تواضــع، رکــوع رفتــن، ســر به زانــو نهادن، غمگیــن بودن 
و ســوگوار بــودن اســت )گرامــی، 1388، 40(. وجــه مشــترک بیــن 
غمگیــن  فارســی،  ادبیــات  در  بنفشــه  و  شــقایق  گل  معنــای 
بــودن و داغ بــر دل داشــتن اســت. در ایــن راســتا می تــوان بــه 
ــابِه  ــن تش ــه ای ــی ک ــن اعتصام ــن پروی ــظ و همچنی ــی از حاف ابیات

ــود:  ــاره نم ــت، اش ــت اس ــل دریاف ــا قاب ــی در آن ه معنای
چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست

بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم
)حافظ، 1393، 221(

بنفشه بر سمن  بگرفت  ماتم
شقایق در غم گل کرد شیون

)اعتصامی، 1393، 80(
ــات  ــقایق در ادبی ــه و ش ــای بنفش ــی گل ه ــه معان ــه ب ــا توج ب
بــر  گل  نهــادن  مرســوم  رســم  همچنیــن  و  ایــران  فرهنــگ  و 
شــده  کالژ  گل هــای  می تــوان  ایــران،37  در  مــردگان  مــزار  ســر 
را  جاللــی  بهمــن  توســط  قاجــاری  زنــان  عکس هــای  روی  بــر 
ــگام و  ــی پیش ــرای زنان ــه ای ب ــت. مرثی ــان دانس ــرای آن ــه ای ب مرثی
آنهــا تصویــری بــه جــا مانده اســت.  ساختارشــکنی  کــه تنهــا از 

نتیجه گیری 
دنبــال  بــه  عمــر  پایــان  تــا  عکاســی  شــروع  از  جاللــی  بهمــن 
موضوع هایــی بــود تــا بتوانــد تغییــری مثبــت در سیاســت های 
غالــب  کــه  دغدغــه ای  کنــد،  ایجــاد  خــود  دوران  اجتماعــی 
واقعیــت  ثبــت  از  فتوژرنالیســت ها  بخصــوص  هنرمنــدان 
ــر  ــی از تصوی ــن جالل ــاب بهم ــورد اول از انتخ ــه در برخ ــد. آنچ دارن
زنــان قاجــاری و مرثیه خوانــی بــرای ایــن افــراد بــه نظــر می رســد، 
و  انقــالب  از  پــس  دوران  در  هــم  کــه  اســت  زنانــی  بــه  توجــه 
بــه دلیــل تعصب هــای مذهبــی و  همچنیــن در دوران قاجــار 
جامعــه ای مردســاالر مــورد بی توجهــی قــرار گرفته انــد. بهمــن 
از  را،  مخاطــب  ذهــن  »تصویرخیــال«  مجموعــه ی  بــا  جاللــی 
درک  بــرای  امــا  می کنــد  متصــل  قاجــار  دوران  بــه  حــال  زمــان 
، نیازمنــد  ایــن اتصــال و چرایــی آن و درک مفهــوم ایــن تصاویــر
ــری  ــون تصوی ــا مت ــر ب ــن تصاوی ــاق ای ــل و انطب ــه و تحلی ــه تجزی ب
و ادبــی، فرهنــگ و باورهــای جامعــه ای هســتیم کــه اثــر در آن 
خلــق شده اســت، باورهایــی کــه قدمتــی هــزاران ســاله دارنــد 
و از دوران باســتان تــا بــه امــروز در فرهنــگ و هنــر مــردم ایــران 
تکــرار شــده اند. همچنیــن بــا برســی آیکــون گل در بســیاری از 
آثــار ادبــی و هنــری ایــران در طــول تاریــخ،  بــه مفهومــی مشــابه از 
گل مواجــه می شــویم کــه همــه ریشــه در فرهنــگ و تمــدن مــردم 

ایــران دارنــد.

تصویر15، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، کاظم چلیپا، 1363، 
160×130 س م، کتاب نقاشی انقالب، مرتضی گودرزی)دیباج(، 1390، 246
Figure15, Kazem Chalipa, 1985, 130×160cm, Revolution’s 

painting book,Morteza Godarzi, 2012, 246
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منابع و مآخذ
، ماکل،1392، کتایون یوسفی، هنر بعد از 1960، چهارم، تهران، حرفه هنرمند  آرچر

اعتمــادی، الهــام، بهــار و تابســتان 1396، »بررســی رویکــرد آیکونوگرفــی در مواجهــه بــا نقاشــی در دوران پیشــامدرن ایرانــی«، تهــران، 
مبانــی هنرهــای تجســمی، 3

، ششم، تهران، زرین و سیمین ، رویین،1387،  نقاشی ایران از دیرباز تا امروز پاکباز
حافظ، شمس الدین محمد، 1393،  دیوان حافظ، عالمه محمد قزوینی، اول، تهران، پیام عدالت

جاللی، بهمن، 1377، گنج پیدا، اول،  تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی
جوادی، رعنا، 1388، »سالشمار زندگی بهمن جاللی«، عکسنامه، شماره 30

ربانی، تورج، راشدی، عمید، 1387، فیلم مستند »عکس ناتمام« 
سعدی، مصلح بن عبدااهلل، 1385، کلیات سعدی، محمد علی فروغی، تهران، هرمس 

شایگان، داریوش، 1388،  »هالۀ بازیافته«، عکسنامه، شماره30
صائب تبریزی، 1364،  محمد علی، کلیات صائب، تهران، طلوع 

عبدی، ناهید، 1391 ، درآمدی بر آیکونولوژی، اول، تهران، نشر سخن 
گرامی، بهرام،  1398، گل و گیاه در شعر سعدی، تهران، ادبیات و زبان ها

گرامی، بهرام، 1388، گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی، تهران، سخن
، مسعود قاسمیان، تهران، انشارات فرهنگستان هنر ، ِورنون هاید، 1387، تاریخ تاریخ هنر ماینر

مسکوب، شاهرخ، 1351، سوگ سیاوش، تهران، انتشارات خارزمی
، تهــران، نشــریه دســتاوردهای نویــن در مطالعــات  ، فاطمــه، 1399، »بررســی پرتــره زنــان در دوره ی قاجــار نتــاج مجــد، عطیه؛امینــی فــر

علــوم انســانی«
، 1397، تصویر وکلمه: رویکردهایی به شمایل شناسی،دوم،  تهران، نشر چشمه نصری، امیر

 ، نصری، امیر سال اول زمستان 1391، »خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی«، فصلنامه ی کیمیای هنر
ــاره  ــالمی درب ــالب اس ــس از انق ــینمایی پ ــای س ــوای فیلم ه ــل محت ــا، 1385، »تحلی ــه، محمدرض ــوادی یگان ــاس، ج ــی، عب وریج کاظم

ــماره 32 نگــرش بــه زنــان«، مطالعــات راهبــردی زنــان، ش

Etemadi, Elham. Sani’ ol-Molk, The Thousand and One Nights and the Persian Art of Book Illustration: 
A Study in Iconography and Semiotics (Leuven: Leuven University, 2015
Panofsky, Erwin, meaning in the visual arts, 1955,  A Doubleday Anchor Book, United states of America,  
Panofsky, Erwin, Studies in Iconology, 1939, Oxford university press, united states of America
https://basijnews.ir/fa/news
https://filmnet.ir/film/1461 
https://www.ldoceonline.com/dictionary/on-line 
https://www.parsigoo.com/goto/5398/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5% 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/icon#synonyms
https://www.dw.com/fa-ir/opinion/a-47358210، 
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پی نوشت ها 
ــال 1368،  ــی از س ــای فرهنگ ــر پژوهش ه ــری دفت ــات تصوی ــس و مطالع ــروه عک ــر گ ــم. مدی ــکاس و مترج ــوادی )1332( ع ــا ج 1. رعن
کتاب هــای »بــاغ  مدیــر مســؤول فصل نامــه ی عکس نامــه از ســال 1382 و ســردبیر همــان فصل نامــه از ســال 1389. ترجمــه ی 
، »فرهنــگ دوربیــن« اثــر هــاال بــالف، »چگونــه عکــس ببینیــم« اثــر دیویــد فیــن، »چــرا مــردم عکــس  مصــور عکاســی« اثــر آلــن پورتــر
می گیرنــد« اثــر رابــرت آدامــز و مشــارکت در کتــاب تصویــری »روزهــای خــون، روزهــای آتــش« )برگزیــده عکس هــای انقــالب( را در 

کارنامــه اش دارد.
2. اولین نشریه صدا و سیما که بعد از انقالب اسالمی به نشریه سروش تغییر نام  پیدا کرد.

3. بهمــن جاللــی پیــش از انقــالب اســالمی مجموعــه عکس هــای مســتند فراونــی را کار کــرد کــه بــه عنــوان مثــال مجموعــه ی 
»ماهیگیــران« بــا اســتقبال فراوانــی مواجــه شــد )جــوادی 1388، 14(.

4 .Appropriation 

5. عکس های حاصل از  ترمیم نگاتیوهای دوره قاجار که برخی از آنها نیز در کتاب گنج پیدا به چاپ رسیده اند. 

6. این مجموعه با عکس با عنوان های »سیاه و سفید«، »قهوه ای« قابل شناسایی هستند
7. Iconology
8. Context of Production

9. یکــی دیگــر از رویکردهــای قابــل اعمــال و بــه عبارتــی رایــج تریــن، بــرای بررســی تصاویــر عکاســی شــده رویکــرد نشانه شناســی 

ــه  ــخ دهی ب ــه پاس ــر ب ــرد منج ــن رویک ، اســتفاده از ای ــر ــرش اث ــه پذی ــر زمین ــی ب ــانه شناس ــرد نش ــز رویک ــه تمرک ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام می باش
ســئوال  های مطــرح شــده در ایــن پژوهــش نخواهــد بــود. 

«، »گل هــا و تصاویــر زنــان قاجــاری« و »آینه هــا و تصاویــر زنــان  10. ایــن پنــج مجموعــه بــا عناویــن »ســیاه و ســفید«، »قهــوه ای«، »قرمــز
ــوند. ــاری« شــناخته می ش قاج

11. Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787- 1851)

12. ایــن تاریــخ بــا توجــه بــه روایت هــای مختلــف در کتــاب تاریــخ عکاســی و عکاســان پیشــگام  ایــران تالیــف یحیــی ذکا،  بیــن 3 ســال 
و 5 ســال اختــالف وجــود دارد

13. علــی اصغــر قره  باغــی )1319 -( ، فارغ التحصیــل رشــته ی مهندســی صنایــع از دانشــگاه کانــزاس آمریــکا اســت. قره باغــی در کنــار 
رشــته اصلــی تحصیلــی اش )مهندســی صنایــع( بــه نقاشــی و هنــر هــم پرداخــت و ایــن رشــته را جدی تــر گرفــت و ادامــه داد امــروزه وی 

را بــه هنرمنــد و مترجــم و منتقــد هنــری می شناســند.. 
، )1343 -( عکاس ، منتقد هنری ، مدرس عکاسی، متجرم  متون نظری عکاسی و زبان شناس ایرانی است.  14 .  مهران مهاجر

Dr. Staci Gem Scheiwiller .15 فارغ التحصیل دکتری تاریخ هنر مدرن از دانشگاه کالیفرنیا  

 16. داریوش شایگان )1313-1397( فیلسوف ، نویسنده و شاعر ایرانی 
، پایان نامــه دکتــرای وی را بــا عنــوان تحلیــل تطبیقــی نقاشــی و عکاســی پرتــره ایرانــی در قــرن نوزدهــم  17. )1969( پژوهشــگر تاریــخ هنــر

ست  ا
18. از ایــن رو بــرای درک بیشــتر رویکــرد آیکونولــوژی بــه ناچــار تکیــه ایــن پژوهــش بــر منابعــی اســت کــه بــه بررســی نگاره هــا و 

آنهــا پرداختــه شــده اســت آیکونولــوژی در  از رویکــرد  بــا اســتفاده  تک نگاره هــا 
19. Erwin Panofsky (1892 – 1968) Art historian

ــم هجــری شمســی تحقیقــات آیکونولــوژی و آیکونوگرافــی  معطــوف بــه هنــر دینــی و  20. تــا پیــش از قــرن بیســتم میــالدی/ چهارده

مذهبــی بــود.  اولیــن تحقیقــات تطبیقــی آیکونوگرافــی غیــر دینــی در ســال 1931 میــالدی/ 1310 هجــری شمســی توســط ریمونــد وان 
بــی واربــورگ، هوجــه رف 

َ
مالــزر انجــام گرفــت. امــا آنچــه امــروزه بــه عنــوان یــک رویکــرد  بــرای بازخوانــی آثــار هنــری بــکار مــی رود توســط ا

ــر  ــی، امی ــه شمایل شناس ــی ب ــه: رویکردهای ــر وکلم ــاب  تصوی ــه کت ــوان ب ــتر میت ــات بیش ــرای اطالع ــد. ب ــه ش ــکی ارائ ــن پانوفس و اروی

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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نصــری، نشــر چشــمه، 1397 و درآمــدی بــر آیکونولــوژی، ناهیــد عبــدی، نشــر ســخن، 1391 مراجعــه شــود. 
Visual text .21

22. Pre- iconography 
23.  Iconography

24.  اغلــب محققیــن فارســی زبــان از ایــن مرحلــه بــه عنــوان »تحلیــل« یــاد می کننــد، امــا بــا توجــه بــه نظــر اعتمــادی و بــا تکیــه بــر منابــع 
ــه  ــماره 6  در مقال ــی ش ــه پاورق ــود ب ــوع ش ــتر رج ــات بیش ــرای اطالع ــت. ب ــخیص« دانس ــوان »تش ــه را می ت ــن مرحل ــان ای ــی زب انگلیس
ــمی)هنرهای زیبــا(،  »خوانــش آیکونولوژیــک مجنــون درنگاره هــای دوران صفویــه« نوشــته الهــام اعتمــادی، نشــریه هنرهــای تجس

بهــار 1398، دوره 24، شــماره 1 از صفحــه 59 تــا 68
25. بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد رویکــرد آیکونولــوژی رجــوع شــود بــه: عبــدی، ناهیــد، درآمــدی بــر آیکونولــوژی؛ نشــر ســخن، چــاپ 
 A Doubleday Anchor Book, United states of  ,1955 ,Panofsky, Erwin, meaning in the visual arts اول، ســال 1391 و کتــاب

  ,America
26. https://filmnet.ir/film/1461
27. Transparent 

28. عکس هــا نســبت بــه نــور و رطوبــت هــوا واکنــش نشــان می دهنــد و ترکیبــات نقــره ی موجــود در عکس هــا تغییــر رنــگ 
می دهنــد، و معمــوال بــه رنــگ زرد یــا  قهــوه ای متمایــل می شــوند و هــر چــه زمــان بیشــتری از چــاپ عکــس بگــذرد ایــن رنــگ رنــگ 

قالــب تصویــر می شــود.
29. صنیــع الملــک از نقاشــان دربــاری ناصرالدیــن شــاه بــود کــه قبــل از بــه ســلطنت رســیدن ناصرالدیــن شــاه مدتــی را در اروپــا بــه 

مطالعــه و بررســی آثــار نقاشــان بــه نــام غربــی پرداخــت.
30. در دو مجموعــه ی »ســیاه وســفید« و »قهــوه ای« شــاهد اســتفاده جاللــی از تصاویــر مــردان، زنــان و بخصــوص رجــال دوره قاجــار 

می باشــیم.
-1736 شمســی/  هجــری   880-1114( صفویــان  دوران  در  کــه  رســد  مــی  نظــر  بــه  ضــروری  این جــا  در  موضــوع  ایــن  یــارآوری   .31
1501 میــالدی( بــه دلیــل ارتبــاط ایــران بــا کشــورهای اروپایــی تقلیــد از نقاشــی های ناتورالیســتی اروپــا در ایــران رواج یافــت کــه 
»فرنگی ســازی« نــام گرفــت. رواج فرنگــی ســازی باعــث شــد تــا چهــره ی زنــان نیــز ماننــد چهــره مــردان بــه صــورت تــک چهــره نقاشــی 

، ایــن رویــه متوقــف گردیــد )پاکبــاز1386، 131(  شــود امــا بــا شــروع حکومــت قاجــار
گهی فوت بانوان بدون تصویری از آنان به چاپ می رسد. 32. در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد آ

https:// ،»33. بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن راســتا رجــوع شــود بــه  مقالــه ی » زنــان و چهــل ســال جمهــوری اســالمی  در ایــران
انقــالب  از  پــس  ســینمایی  فیلم هــای  محتئــای  تحلیــل   « مقالــه ی  همچنیــن   ،  47358210-www.dw.com/fa-ir/opinion/a

ــان« ــه زن ــرش ب ــاره نگ ــالمی درب اس
34. Conceptual Art

35.  بــا  توجــه بــه روش پانوســکی ، یکــی از معایــب ایــن رویکــرد، مشــخص نبــودن مــرز بیــن آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی اســت. )رجــوع 

، تصویــر وکلمــه: رویکردهایــی بــه شمایل شناســی، تهــران، نشــر چشــمه، 1397، 38( اســتفاده بهمــن  شــود بــه مقالــه نصــری، امیــر
جاللــی از گل بنفشــه زرد و بنفــش و همچنیــن شــقایق از جملــه بحثــی اســت کــه هــم می توانــد در بخــش آیکونوگرافــی جــای  گیــرد و 

هــم آیکونولــوژی،  امــا از انجــا کــه  ایــن جملــه توضیحــی اســت بــرای مطالــب بعــدی در بخــش آیکونولــوزی مطــرح شــده اســت.  
36. دکتــر بهــرام گرامــی نویســنده  و دارای دکتــرای ژنتیــک و علــوم گیاهــی از دانشــگاه مانی توبا در کانادا اســت و در رشــته کشــاورزی 
آمــوزش عالــی دیــده و از طرفــی بــا شــعر وادبیــات ایــران مانــوس اســت در ســال های دور از وطــن بــه یــاد گل و گیاهانــی بــوده اســت 

کــه شــاعران هــم وطنــش از هــزار ســال پیــش می شــناختند و زیبایــی و خــوش بویــی آن هــا را در شــعر خــود مانــدگار ســاخته انــد. 
37. این رسم تنها محدود به ایرانیان نبوده و در فرهنگ های دیگر نیز مرسوم می باشد. 
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