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تحلیل تبارشناسانه دیوارنگاره «صف سالم» عبداهللخان
در کاخ نگارستان تهران*
علی اصغر میرزایی مهر** ،1مهدی حسینی

2

 1استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/8/1 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/15 :

چکیده

دیوارنگاره «صف سالم» که عبداهلل خان ،نقاشباشی عهد فتحعلیشاه در سال  1228هـ به سفارش حامی خود بر دیوارهای
کاخ نگارستان ترسیم کرد ،از معدود آثار برگزیده هنر قاجار است که به عنوان یک سرمشق توسط هنرمند و دیگران در عمارات
و کاخهای متعدد ،رونگاشتهایی از آن اجرا شده است .پرسش اینجاست که کدام ارزشهای نهفته یا آشکار باعث شهرت
فوقالعاده و سپس رونگاشتهای فراوان از آن شد .گمان میرود این نقاشی ،پاسخهای مناسبی برای نیازهای تصویری
آن روز جامعه داشته است که چنان مورد توجه قرار گرفت که حتی پس از مرگ هنرمند نیز تولید میشد .نوشتار حاضر با
رویکردی تبارشناسانه ،روشن میسازد که برای پدیدآمدن یک شاهکار هنری ،عالوه بر رعایت بنیانهای زیباییشناسی،
تعامل با گفتمان قدرت و پشتوانههای تبلیغی نیز ضروریست .برای مثال حضور ایلچیان فرنگ از جمله سرگور اوزلی انگلیسی
و ِآمده ژوبر فرانسوی در این نقاشی ،جهت فراتر رفتن شهرت آن به خارج از مرزهای ایران بیتاثیر نبوده است .نمونه آماری
اصلی در این پژوهش ،دیوارنگاره صف سالم عبداهللخان است اما جامعه آماری مورد مطالعه ،تمامی آثار تصویری را که
مضمون آنها صف سالم باشد دربر میگیرد .گستره مکانی و زمانی تحقیق ،جغرافیای ایران عهد قاجاریه است و روش
تحقیق ،توصیفی– تحلیلی است.

واژههای کلیدی

صف سالم ،عبداهللخان ،فتحعلیشاه ،دیوارنگاری ،نقاشی قاجار.

*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان« :باستانگرایی در هنر قاجار» به راهنمایی نگارنده دوم میباشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09123849770 :نمابر.E-mail: ali.a.mirzaeimehr@gmail.com ،021-66008325 :
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مقدمه
عبــداهلل خــان اصفهانی (فعال در نیمه ســده ســیزدهم هجری)،
هنرمنــد پــرکاری بود که قریب نیم ســده در عرصه هنــر درباری ایران
درخشــید و آثــار ارجمنــدی در زمینــه نقاشــی ،معمــاری ،حجــاری و
مینــا کاری از خویشــتن به یــادگار گذاشــت .وی در اواخــر عهد زندیه
در اصفهــان بــه دنیا آمــد .آموزشهای ابتدایی هنــر را در زادگاه خود
ً
تجربه کرد و احتماال توســط همشهریاش مهر علی نقاشباشی ،به
دربار معرفی گردید.
وی بــا تثبیــت جایگاه خود در چشــم و دل شــاه ،مراتب و مدارج
ترقــی را بــه ســرعت طی نمــود تا آن کــه مهمترین ســفارش عمرش را
از فتحعلیشــاه دریافــت کــرد و آن احداث کاخ نگارســتان 1در حوالی
تهــران آن روز بــود و آنــگاه اجــرای دیوارنــگارهای بــزرگ و بــا شــکوه با
موضوع صف ســام بر دیوارهای داخلی عمارت دلگشــا در این کاخ.
اجرای درخور این سفارش شاهانه ،وی را به اعال درجه اعتبار رساند
ً
و احتماال همزمان ســمتهای پرافتخار نقاشباشــی و معمارباشــی
دربار را نصیب او کرد.
پویایــی عبداهللخــان باعث شــد در دیگر هنرها نیــز طبع بیازماید

و البتــه از آزمونهــا ســربلند بیــرون آیــد .عبــداهلل خــان از نمایندگان
شــاخص ســبک پیکرنگاری درباری به شمار میرفت .او ساختارهای
زیباشناســی آن را بــه عرصــه نوظهــور هنــر حجــاری تعمیــم داد و
شــاخصترین حجاریهای عهد فتحعلیشاه در تهران و اطراف آن،
به طراحی و مدیریت وی پدید آمده است.
عبداهللخــان چنــان پایــگاه مســتحکمی در نظــام حکومتــی ایران
داشــت که مرگ فتحعلیشــاه ،نــه تنها خللی در آن ایجــاد نکرد ،بلکه
در عهد جانشــین وی یعنی محمدشــاه (حکومــت  1250-1263هـ ،).
منزلتی به مراتب فراتر به دست آورد و طی حکمی با حفظ سمتهای
پیشــین ،مقام حجارباشــی را نیز احراز کرد و «باشــی باالســتقالل دیگر
هنرها» به شــمار آمد (کریمزاده تبریزی .)302 ،1376 ،او تا ســالهای
آغازینحکومتناصرالدینشاه،مصدر برخیخدماتهنریوفرهنگی
به جامعه بود تا آن که در میان ســالهای  1283-86هـ  .از دنیا رفت
(معتمدالدولــه .)143 ،1367 ،هــر چنــد از عبداهلل خــان آثار گونا گونی
بر جای مانده است ،اما بیتردید دیوارنگارهی صف سالم ،مهمترین
میراث هنری او بود که جامعه آن روز را به شــدت تحت تاثیر قرار داد.

پیشینه پژوهش
در جســتجوهای بــه عمــل آمــده ،پژوهشــی کــه بــه طــور خــاص
ارزشهــای اجتماعــی یــا هنــری صــف ســام عبداهللخــان را مــورد
وا کاوی قرار داده باشــد ،یافت نشــد اما به جهــت آن که دیوارنگارهی
صفســام در دیوارهــای کاخی قرار داشــت که مخصــوص پذیرایی و
دیدار با سفیران و میهمانان خارجی بوده ،پس بیش از هر اثر تصویری
دیگری دیده میشد چه توسط ایرانیان چه نمایندگان و سفرای دیگر
ملــل بــه ویژه غربیــان .همین بازدیدکننــدگان بودند کــه توضیحات و
گزارشهایی از آن را در نوشتههای خود بر جای گذاشتند.
3
از جملــه در ســفرنامه جیمــز موریه  ،2کنت دوسرســی  ،ســموئل
بنجامیــن ،4مــادام دیوالفــوا 5و نیــز فرهادمیــرزا معتمدالدولــه و
فریدالملــک همدانــی ،میتــوان مطالبــی در توصیــف آن نقاشــی
یافــت .البتــه هیچ کــدام از این نویســندگان بــه تحلیــل محتوای آن
نپرداختهاند و اهمیت تاریخی آن را مورد پرسش قرار ندادهاند.

صف سالم
«مراســم ســام» ،عبارت از جلس ـهای رســمی در حضور شــاه بود
کــه طــی آن وزیــران و صاحبان مقام ،گــزارش امور دولتــی را به عرض
شاه میرساندند .گاهی شاهزادگان نیز ملزم به حضور در این مراسم
بودنــد .بــه هنگام ســام ،تمامی افــراد حاضر به حالت ایســتاده و در
سکوت محض در برابر شاه صف میکشیدند .در این میان ،هر کسی
که ســنش بیشــتر یا مقامش مهمتر بود ،نزدیکتر به شــاه میایستاد

و شــاه نشســته بر تخت ســلطنت ســام آنهــا را میپذیرفــت و گزارش
آنــان را میشــنید .هر چند چنین مراســمی از ادوار کهــن در فرهنگ
ایران تداول داشــت ،اما ســابقه تصویری مشخصی برای آن در دوره
اسالمی شناخته نیست.
عالقــه مفــرط فتحعلیشــاه به جالل ظاهــری و طمطــراق ،باعث
شــده بود که این گونه مراســم با تشــریفات بســیار دقیق و پیچیده و
ّ
مفصل انجام پذیرد که گوشههایی از آن را برخی سیاحان یا سفیران
و دبیران در نوشــتههای خــود آوردهاند .6آنچــه عبداهللخان بر دیوار
عمارت دلگشــای کاخ نگارســتان ترســیم کرد ،یکی از این مراســمها
بود .وی به موازات پایان کار احداث کاخ نگارستان به سال 1228هـ.
دیوارنگارهی مزبور را با رنگ روغنی بر دیوارهای آن اجرا کرد.
ً
7
دیوارنــگارهی اصلــی امــروزه تقریبــا از میــان رفتــه اســت  ،امــا
رونگاش ـتهای بســیار و عکسهای معدودی از آن برجای مانده ،بر
ً
مبنــای این قراین میتوان حــدس زد که اندازه آن حدودا  4×40متر
بــوده اســت .8عبداهللخان در این دیوارنگاره که اندازهای بیســابقه
در تاریــخ نقاشــی ایــران داشــت ،فتحعلیشــاه را نشســته بــر اورنــگ
پادشــاهی ،آراســته با زر و زیور در میان شــاهزادگان و رجال مملکتی
و افســران ارشــد و ســفرا و نماینــدگان ُدول خارجــی و والیــان والیات
و روســای قبایــل و دبیــران و شــاعران و هنرمندان ،به آرایش رســمی
ً
ً
در انــدازهای تقریبــا طبیعی ترســیم نموده بود .در ایــن اثر ،مجموعا
118تن به تصویر درآمده بودند.
َ
صف ســام عبداهللخان ســه لتی بود یا سه بخش داشت .گویی
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شــده بــود و پیکر تمامــی افراد حاضر در این صف به ســمت و ســوی
شاه متمایل بود .در این جمع هیچ زنی حضور نداشت (تصویر .)2

نمــای داخلــی ســه ضلع از یک مکعب مســتطیل را شــامل میشــد.
دیوارهــای جانبــی کاخ ،ســفرا و بــزرگان دیگــر بودند ،دیــوار مرکزی و
کوچکتر ،فتحعلیشــاه را همراه با  12تن از پســران ارشــدش نمایش
م ـیداد (تصویــر  .)1ترکیــب در دو ردیــف افقی بــر فراز یکدیگــر تنظیم

تکثیر صف سالم

تصویر  -1دیوارنگاره صف سالم ،اثر عبداهللخان (بخش مرکزی) کاخ نگارستان.
ماخذ( :آرشیو عکس کتابخانه مجلس شورای اسالمی)

مفاهیم تبلیغی اجتماعی و سیاســی مســتتر در ایــن دیوارنگاره و
ســاختار زیباشــناختی و دیگــر ارزشهــای آن ،چنان شاهپســندانه و
جذاب بود که این مضمون به زودی به محبوبترین و پرکاربردترین
گونــه تصویری عصر تبدیل شــد و به ســفارش شــاه و بــزرگان در دیگر
کاخها و عمارات دیوانی شــهرها توســط خود هنرمند و دیگر نقاشان
و پیروان او ،دهها باره تولید گردید .از جمله در دیوارهای کاخهای:
کرج (ســلیمانیه) (تصویر ،)3اصفهان (هشــت بهشــت و عمارت نو)،
کاشــان (باغ فین) ،شــیراز (باغ نو) و تهران عالوه بر کاخ نگارســتان در
ً
(کاخ عشــرت آبــاد) و عمــارت دیوانی قم و ( ...تصویــر  )4مجموعا 70
نقاشی (نک :رابینسن.)15 ،1354 ،
حتــی ایــن الگــوی تصویــری بــه وســیله عبداهللخــان بــه عرصــه

تصویر -2دیوارنگاره صف سالم ،کپی از اثر عبداهللخان ،هنرمند ناشناس(دیوار جانبی).
ماخذ( :نوروزی طلب)67 ،1390 ،

تصویــر  -3دیوارنــگاره صــف ســام ،اثــر عبداهللخــان ،کاخ
سلیمانیه ،کر ج.

تصویر -4دیوار نگاره صف سالم ،هنرمند ناشناس ،عمارت دیوانی قم.
ماخذ( :آرشیو باغ موزه نگارستان)

تصویر -5نقش خاقان ،اثر عبداهللخان ،شهر ری ،اجرای خطی توسط نگارنده.

هنــر نوظهــور حجــاری نیــز راه یافــت و بزرگتریــن و البتــه امــروزه
شناختهشــدهترین حجــاری فتحعلیشــاهی یعنــی «نقــش خاقان»
شــهر ری ،بــه لحاظ مضمــون و ترکیببنــدی ،در امتداد صف ســام
کاخ نگارستان قرار دارد (تصویر .)5
بررســی تاریخ نقاشــی نشان میدهد ،سرمشــقی که عبداهللخان
به ســفارش فتحعلیشــاه پرداخته بود ،با مــرگ هنرمند و حامیاش
از رونق نیافتاد و شاهان بعدی قاجار نیز کمابیش کوشیدند شوکت
و عظمت خود و بارگاهشــان را با ســفارش اثری مشابه ،به هنرمندان
درگاهشــان جاودانــه کننــد و خــود را در کســوت خاقــان مغفــور و
جانشــین بر حق او جلوه دهند .از همین روی صفســام دیگری به
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همــت میرزا آقــا خان نــوری اعتمادالدوله ناصری به ســال  1270هـ،.
بــر دیوارهــای کاخ نظامیه (لقانطه) توســط ابوالحســن خــان غفاری
(صنیعالملک) با رنگ روغنی اجرا شد .که ناصرالدین شاه و هشتاد
و چهار تن از اشراف و بزرگان را به سیاق صف سالم نگارستان نشان
م ـیداد (تصویر .)6بعدها پــس از تغییر کاربری ایــن کاخ ،دیوارنگاره
به موزه ایران باســتان و ســپس به خزانهی کاخ گلستان منتقل شد
(نک :ذکا.)109-114 ،1382 ،
در زمــان مظفرالدیــن شــاه و بــه امــر وی نیز صف ســامی دیگر به
عیار و اندازههای پیشــین توســط مهدی مصورالملکی تصویر گردید
کــه آن هــم امــروزه در مــوزه ایــران باســتان نگهــداری میشــود (نک:
کریــم زاده تبریــزی .)309 ،1376 ،تکثیــر صــف ســام ،محــدود بــه
دیوارنــگاری نمانــد بلکه بــا ابزارهــا و اندازهها و بــا کاربردهای متنوع
دیگــر نیــز دهها بار تولید شــد به شــکل نــگاره در اوراق کتابها ،روی
ظــروف پاپیهماشــه و روی قلمدانها ،بر قــاب آینهها و یا بر صفحات
کتابهای چاپ سنگی به صورت سیاه و سفید (تصویر .)7
با آن که بسیاری از آثار آن عصر به ُطرق مختلفی از میان رفتهاند،
امــا تعــدادی نیز از نســخه بدلهای این نقاشــی به کشــورهای دیگر
راه یافتــه و در موزههــای مختلف نگهداری میشــوند .از جمله صف
ســام موجــود در  india office libraryبــه تاریــخ  1232ه ــ ،.صــف
ســام فتحعلیشــاهی موجــود در مــوزه ارمیتــاژ شــهر ســن پترزبورگ
روســیه بــه تاریــخ  1250هـ .عمل محمد علی (تصویر  )8و صف ســام
فتحعلیشاهی موجود در  royal lordstvavth cova and monsبدون
تاریخ و بدون نام هنرمند (نک :کریم زاده تبریزی ج -309 ،1376 ، 1
 .)303چه بسا با جست و جو در فهرست آثار موزهها و مجموعههای
خصوصی ،نمونههای دیگری از صف سالمها را بتوان یافت.
آنچه با موضوع کلی صف سالم از عصر قاجار بر جای مانده ،قابل
دستهبندی به دو گروه است.
الف :آثاری که رونگاریهایی با کیفیتها و اندازههای متفاوت از اثر
عبداهللخان در کاخ نگارستان بودند با همان افراد و صحنه (تصویر )8؛
ب :گــروه دیگر به لحاظ ســاختار ترکیب و مضمــون کلی به پیروی
از صــف ســام آغازیــن خلق شــده بود ولی افــرادی کــه در صف حضور
داشــتند ،شــخصیتها و شــاهزادههای دیگری بودند .بــرای مثال در
دیوارنگاره عمارت دیوانی قم ،افراد به تصویر درآمده فقط شاهزادگان
هستند و کسی از سفرا یا شخصیتهای کشوری و یا هنرمندان حضور

تصویر  -6دیوارنگاره صف سالم ناصرالدین شاه اثر صنیع الملک ،کاخ نظامیه (لقانطه).
ماخذ( :ذکا)111 ،1382 ،

ندارند .اینک به تحلیل عوامل موثر در درخشش این اثر میپردازیم.
زمان خلق اثر :تردیدی نیست کار احداث و آرایش کاخ نگارستان
بــه ســال  1228هـــ بــه پایان رســیده ،زیــرا منشــی دربار فتحعلیشــاه
یعنــی میــرزا فضل اهلل خاوری ،این ســال را «ســال نقل مــکان به باغ
مبارکه نگارستان» (خاوری )352 ،1380 ،مینامد .اما در این سال،
"خسرو صاحبقران به مبارکی نوروز فیروز را با افسر و کمر خنجر کیانی
غیــرت مهر و ماه آســمانی بر فراز اورنگ ســلیمانی پای نهاد و دســت
دریانوال به افشــاندن بدرههای ســیم و زر برگشــاد .شاهزادگان خاور
و باختــر و امیــران باختــر و خــاور با قامتی آراســته از انــواع در و گوهر و
خــاع آفتاب پیکر به پیرامن تخت فلک فر آماده ســجود آمدند []...
روز پنجشــنبه نوزدهم شهر جمادیاالول ســنه یکهزار و دویست و
بیست و هشت ،باغ ارم توام نگارستان و عمارت جنت شیم دلگشا،
که خارج از دارالخالفه طهران است ،نقل و تحویل موکب انجم حشر
را قرینه سپهر معظم گردید"(همان.)353 ،
چنیــن پیداســت که انتقال به باغ نگارســتان به فــال نیک گرفته
شــده اســت .دور نیســت که این فال نیک به واســطه خاتمه جنگ
خونیــن چند ســالهای باشــد کــه باالخره انــدی پیش هر طــور بود با
قــراردادی در قریــه گلســتان بــه پایــان رســید و نــه تنهــا تهدید روس
منحــوس را از میان برداشــت ،بلکه ســلطنت را در دودمــان قاجاریه
تا کیــد و تثبیــت کــرد و ابرقــدرت روس را مدافع حا کمیــت قاجارها بر

تصویر  -7برگی از شــاهنامه فردوســی ،چاپ ســنگی  1266ه ،بر تخت نشســتن کیکاووس ،اثر
علی ا کبر.
ماخذ( :مارزلف)63 ،1384 ،
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ایران نمود .9حال فتحعلیشــاه میکوشــد با آرام نگهداشتن داخل،
بــه تقویت روابط خود با دیگر دولتها پرداخته ،حا کمیت خویش را
مســتحکم نماید .دیوارنگاره صفســام ،بازتاب این تثبیت قدرت و
توسعه روابط با دیگر دولتهاست.
محل اجرا :برای نمایش چنین موضوعی بهترین مکان ممکن در
ایران آن روز ،همانا کاخ نگارســتان بود زیرا این کاخ ،محل پذیرایی
از ســفرا و میهمانان شــاه و مراسمات رسمی بود (پورمند)10،1390 ،؛
یعنــی همان وظیفهای را به عهده داشــت که در عصر صفوی (ســده
11ه ــ) ،کاخ چهلســتون اصفهــان عهــدهدار بــود .دیوارهــای چنیــن
مکانــی ،ارزشهــای تبلیغاتــی فــراوان داشــتند و تاثیرگذاری بســیار.
اجــرای ایــن اثــر بــا مخاطبشناســی هوشــمندانهای همــراه بــوده
اســت .زمــان حضــور در ایــن محیــط محــدود اســت و رســمی .پــس
بایــد بیشــترین تاثیــر را در زمانی انــدک ایجاد کرد .اندازههــا و رنگ و
ترکیببندی و مضمون ،همه در این راستاست.
گزینــش هنرمنــد :چــرا عبــداهلل خــان؟ در ســالهای مــورد نظــر،
هنرمندان و نقاشان شناختهشدهتر و مجربتری در دربار فتحعلیشاه
حضــور داشــتند ،از جملــه میرزا بابــا و مهرعلی که پیشکســوت بودند
و مقــام نقاشباشــی را پیــش از عبداهللخــان احــراز کــرده بودنــد .امــا
عبداهللخان هنوز دهه سوم عمر خویش را پشت سر نگذاشته بود.
در اینجاســت که میبایست انتخاب ظریف فتحعلیشاه را ستود
زیــرا هیچ کدام از هنرمندان کار کشــته دربار« ،معمــار» نبودند .آنان
فقــط در امــر تصویــر خبیــر بودند و بصیــر .تنها هنرمنــد آن دوران  -و
البتــه همــه دورانهــای تاریــخ هنر ایــران -کــه همزمان معمارباشــی
و نقاشباشــی بــود ،عبــداهلل خــان بود .تفــاوت وی با دیگــران در آن
ً
قتــری از ارزشهــای بصــری در فضاهــای
اســت کــه طبعــا فهــم عمی 
س ـهبعدی بنا دارد .روابط متقابل ســطوح و رنگها را درک میکند،
شناخت دقیقتری از روابط مواد و مصالح در معماری و نقاشی دارد
و میتواند ســنجش درســتی از مقیاس تصویر و نســبت آن با میدان

تصویر  -8صف سالم ،رنگ روغنی بر روی بوم ،اثر محمد علی ،موزه ارمیتاژ ،سن پترزبورگ.
ماخذ)Meslenitsyna, 1975, 126( :

دید ناظر داشــته باشد .زاویه تابش نور و چگونگی برخورد و انعکاس
آن را بــا ســطوح و دیوارهــا محاســبه میکنــد و بــه هنگام احــداث بنا
در نظــر میگیــرد و خالصه آن که به روابط متقابل نقاشــی و معماری
میاندیشد .چنین فردی جز عبداهلل خان اصفهانی نبود.
ترکیببنــدی :انتخاب ســه ضلــع از یک مکعب مســتطیل جهت
اجرای این اثر مهم ،بدیع و آ گاهانه به نظر میرســد چون ســابقهای
برای چنین فضاسازی تصویری در تاریخ نقاشی ایران سراغ نداریم،
پــس میتــوان ایــن درایــت را به حســاب عبداهللخــان و البتــه حامی
پرشــور او گذاشــت .چنیــن فضــا و ســاختاری ،مخاطــب را به شــدت
تحت ســیطره خویش درمیآورد و مقهور میکند .هر کســی از هنگام
ورود بــه کاخ ،خــود را در محاصرهی دهها نفر میبیند که احاطهاش
کردهانــد و بــه لحــاظ فیزیکــی از او باالتر قــرار دارند .ســا کت و با وقار،
آراســته بــه انــواع جنــگ افــزار و زر و زیــور و پیراســته از هرگونه حرکت
اضافی و غیررسمی ،آماده و گوش به فرمان ایستادهاند.
البتــه کــه در مرکــز ثقــل بصــری ،شــاه را میبیند که همــه دیدهها
به ســوی اوســت .فقط اوســت که نشســته اســت آرام و با طمأنینه.
ترکیببنــدی در ســاختار خطــی خــود نیز ترکیبــی متقــارن و افقی در
دو ردیــف بر روی یکدیگر اســت .شــاه در این تعادل و تــوازن همانند
شاهین ترازو عمل میکند و تقارن پیکرها با حضور او معنی مییابد.
محوریــت شــمایل فتحعلیشــاه :در ایــن نقاشــی ،شــمایل
فتحعلیشــاه ،حاصــل تعاملی دقیق و عمیق میــان وی و هنرمندان
دربــار ،از جملــه عبداهللخان اســت و حامل معادالتــی چند وجهی و
پیچیده از طرف هنرمند که اهداف متعددی را مدنظر دارد.
بیتردید مرکز ثقل بصری این نقاشــی ،فتحعلی شــاه اســت .این
مرکزیــت نــه فقــط از آن روی حاصــل شــده کــه ایشــان موقعیتــی در
میان ـهی ترکیببنــدی دارد ،بلکــه هم از این روســت کــه او بزرگتر از
دیگران به تصویر درآمده .جالل و شــکوه و زر و زیورش بیشــتر است،
تــاج باشــکوهتری (تــاج کیانــی) بر ســر دارد ،بــه لحاظ فــرم بصری نیز
با دیگر پیکرها تضاد دارد زیرا او تنها کســی اســت که نشســته اســت
در حالــی کــه دیگران در حالت ایســتاده به تصویــر درآمدهاند .نگاه و
جهت اندام ســایرین که به ســمت و ســوی فتحعلیشاه است ،خود
به خود اهمیت بصری وی را باالتر میبرد.
تا کیــد بــر نشــانههای تصویــری :هنرمنــد و حامــیاش ،در ارایه
برخی نشــانههای تصویری چنان ّ
مصرند که کم کم این نشانهها به
لحاظ بســآمد باال ،جزو مختصات این گروه از آثار به شــمار میروند.
ً
مثــا نقــاش ،توصیفــی دقیــق و ملمــوس از جواهــرات و زیــورآالت
الصاقشــده بــر اندام و البســه مــدل دارد کــه همین زیــورآالت و جاه
و جــال ظاهــری باعث میشــود صحنه یکپارچه تأللو و شــکوه گردد
و ایــن در تقابــل بــا سادهزیســتی و پوشــش بیآالیــش کریمخــان زند
قــرار داشــت کــه قاجاریه چنــدی پیش توانســته بودنــد دودمانش را
بر باد دهند .همچنین نشــانه روشــنی از ثروت هنگفت و افســانهای
ً
شــاه بود؛ ثروتی که تقریبا و حداقل برای فتحعلیشاه باد آورده بود.
برخــی از جواهراتــی کــه شــاه زیب تاج و بــازوان خود کــرده ،همچون
الماسهای کوهنور و دریای نور ،برای جهانیان شناخته شده بودند
و سرگذشــت روشــنی داشــتند و غیرمســتقیم پیروزیهــای بــزرگ را
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حکایت میکردند و هر یک از سرزمینی آمده بودند.
ً
ریش و سبیل بلند و با شکوه و اساسا ابروان پرپشت و چهره آرام و
متناســب او ،در تضاد با صورت چروکیده و نامتناســب و بیمو و ریش
عمویش قرار داشــت و به گونهای آن را از یادها میبرد و عالوه بر آن ،با
تمثیلهــای چهــره زیبا در ادبیات و فرهنگ ایران همخوانی داشــت.
مگر نه آن که شــاعران پارســیگوی در توصیف زیبایی سیما و اندام یار
ً
– که اساســا جنبه تمثیلی دارد نه جنســیتی – ابروان کمانی ،چشــم
خمار – بیمار – دهان غنچه ،خال کنار لب و کمر باریک را ستودهاند،
البتــه همین نشانههاســت که در ترســیم ســیما و اندام فتحعلیشــاه
جلوهگراست .چشم و ابروی سیاه و مخمور ،نشانهای از اصالت نژادی
و زیبایــی جســمانی اوســت ،باریکی کمــر گواهی بر چاال کی و تناســب
اوست ،ستبری سینه و بازوان ،نشانه قدرت جسمانی اوست ،شمشیر
و خنجر در غالف ،نشــانهای از تهور و جنگاوری نهفته اوســت ،نگاه به
دوردس ـتها ،نشــانی از بلنــد نظری اوســت .نقاش حتــی از خال کنار
لب هم نمیگذرد تا قهرمان دســت آفریدهاش ،از نشــانههای دلربایی
و عاشقکشی نیز بیبهره نباشد .عدم بازتاب حاالت عاطفی در چهره
را نیــز میتوان نشــانهای از ثبات و آرامــش و جاودانگی قلمداد کرد که
شاهان و از جمله فتحعلیشاه خود را موجد و مصدر آن میدانستند.
در ایــن اثــر و نمونههایــی کــه از روی آن پرداختــه شــده اســت،
فتحعلی شاه موجودی فرا زمانی و فرا مکانی جلوه میکند .او انسانی
ّ
قادر و قدرتمند ،بلند باال و با شکوه ،اشرافی و ثروتمند ،آماده تحکم،
آمــاده تفاخر ،آماده تظاهر و جلوه فروشــی اســت .او ایــن آمادگی را که
نتیج ـهاش پیــروزی قطعــی اســت بــه رخ میکشــد و تحمیــل میکند؛
بــا پیکــر برومنــد خود ،با شمشــیر و گرز و ســنان خــود و بــا جواهرات و
آرایههای خود ،در اندازهای که چه بسا از بیننده بزرگتر است و باالتر
ایســتاده اســت ،متین و صبور و پرهیبت و بلند پرواز اســت و افقهای
دور دســت را مینگــرد و مخاطــب را تــا حــدودی تحقیــر میکنــد و بــه
چیــزی نمیانگارد .پر ابهت اســت و بازتابهــای عاطفی را به چهره او
راهی نیست ،چیزی او را به وا کنش وا نمیدارد ،خشک و رسمی ،واال
و دست نیافتنی است .این همه نیست مگر آن که بیننده عادی ،وی
را با قهرمانان جاودانهی عرصه گسترده ذهن خویش مقایسه کند و با
شخصیتهای اسطورهای و ایدهآل و قهرمانان پیوند بزند.
فهــای اجتماعــی پرنفــوذ :بــا توجــه بــه کثــرت
حضــور طی 
شخصیتهای پیرامون شاه و جایگاه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی
متفاوت ایشــان ،میتوان گفت صف ســام ،دارایی و ثروت شــاه بود
در حوزه نیروی انسانی.
فراوانی شــاهزادگان جوان که شــاه را در میان گرفتهاند ،تصویری
از آینــده اســت و توالــی و اســتمرار قــدرت در ایــن خانــدان را گوشــزد
میکند و نیز در تعارض با مقطو عالنســلی عمویش – آقا محمد خان
– قرار میگیرد و گویی در پی جبران آن نقیصه است که میتوانست
گریبانگیر قاجاریه بشود.
با توجه به این که تعداد پسران فتحعلی شاه در سال  1228به 38
تن میرسید (نفیسی ،)194 ،1383 ،گزینش فقط  12تن ،بیحکمتی
نبوده اســت و گمان میرود جنبه نشــانهای و نمادین داشــته باشــد.
روشــن اســت کــه عــدد  12در فرهنــگ ایرانــی -شــیعی ،بازتابهــا و

مفاهیم نمادین دارد و با تعداد پیشوایان مذهبی که شیعیان ایشان
را میســتایند ،برابرنــد .ایــن نکتــه چنــدان جــای شــگفتی نــدارد زیرا
فتحعلیشاه برای سلطنت خویش ،جایگاه و پایگاه شرعی هم تدارک
دیده بود و روابط مطلوبی با رهبران مذهبی آن روز داشت.10
حضور خاضعانه ســرداران جنگ آزما ،تسلط نظامی او را  ،حضور
والیان و متولیان دولتی سلطه سیاسی او را ،حضور نمایندگان ایالت
و عشایر پیوند عشیرهای او را ،و حضور تجار و بازرگانان ،توان و نفوذ
اقتصــادی او را و حضــور مالباشــیها و روحانیــان ،تاییــدات مذهبــی
او را و حضــور شــاعران و هنرمنــدان ،حقانیت فرهنگی او را بر گســتره
سرزمین پهناورش به یاد میآورد.
یکــی از نکات ظریف و جذاب صف ســام نگارســتان که جلوهای
دیگــر از هوشــمندی عبــداهلل خــان اســت و پیشتــر در نقاشــی ایران
ســابقه نداشــته ،ایــن کــه وی ســیمای خویــش را نیــز در بخشــی از
دیوارنــگاره بــه تصویــر کشــیده اســت .در انتهای ردیف باال و ســمت
چــپ در کنــار آقاجانــی معمارباشــی و بــه عنــوان آخریــن نفــر (نــک:
ً
معتمدالدولــه « .)143 ،1367در ایــن جــا مــردی حدودا ســی ســاله
مینماید» (کریم زاده تبریزی ج .)309 ،1376 ،1
آوردن چهــره خویشــتن نمیتوانــد بــدون حصــول اجــازه از شــاه
ً
باشــد .11چه بسا اساسا به دستور شــاه انجام گرفته است؛ از آن روی
که فتحعلیشاه بخواهد نقاشباشی را نیز از جمله زعمای جامعهی
خویش محسوب دارد .این اولین بار است که نقاش در زمرهی سران
کشوری قرار مییابد .تمام قد ایستاده است هم قامت شاهزادگان و
والیان و ایلچیان فرنگ ،هر چند در آخر صف ،او دیده میشــود و به
شمار میآید .او در میان بزرگان حاضر است و ناظر عملکرد دیگران.
البتــه در ایــن عصــر ،نقاشــان به واســطهی نقــش نویافتــهای که در
تثبیت و گسترش نفوذ قدرت حا کمه ایفا میکنند ،جایگاهی یافتهاند
که بیشک پیشتر نداشتهاند .فتحعلی شاه را باید کاشف ارزش تصویر
دانســت .او بــود که فهمیــد تصویر چه عملکردهای متفــاوت ،عمیق و
گســتردهای میتواند داشــته باشد و نقاش برای او تصویر خلق میکرد و
شکوه او را تکثیر مینمود .گویی نقاش یک تنه نقش همهی رسانههای
تبلیغی تصویری اعم از سینما و تلویزیون و عکاسی و گرافیک و غیره را
یکجــا بــازی میکــرد و فتحعلیشــاه ایــن ارزش را خوب میشــناخت به
همین دلیل بود که جای نقاشان در نقاشخانهی دولتی و در همسایگی
شــاه بــود .آنــان از نزدیــک بــه شــاه دسترســی داشــتند .بــه خصــوص
ً
نقاشباشــی که به خلوت شــاه نیز راه داشــت و غالبا معلم نقاشــی شاه
محسوب میشد (نک ،فلورو همکاران.)103 ،1381 ،
اما در این جمع  118نفره ،عالوه بر ایرانیان ،خارجیان هم حضور
داشتند از سرزمینهایی دور و نزدیک از جمله سر گور اوزلی و جیمز
موریه ،ایلچیان انگلیس و ژنرال گاردان و موسیو ژوبر ،ایلچیان دولت
فرانســه و ســفیر عثمانی و فرســتاده هند و ســند و یمن و عربســتان و
والی گرجستان و شاه محمود افغان و دیگران از خرد و کالن.
اهداف تبلیغی این دیوارنگاره از دو منظر قابل تحلیل است؛ نخست
آن کــه ایــن نقاشــی ،نمایشــی بــود از وحــدت ملــی در برابــر خارجیــان.
چون نمایندگان همه طیفهای اجتماعی در آن حضور داشتند .دوم
نشــانهای از اتحاد و پیوســتگی با دولتهای قدرتمند دنیا بود در میان
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رقبای داخلی ،چون نمایندگان بسیاری کشورها در آنجا حاضر بودند.
صف ســام ،تصویر روشــنی از هرم قدرت در جامعه آن روز را نشان
میداد .راس و رئیس همه و مرکز ثقل بصری ،بیتردید شــخص شــاه
بود که آراستهترین و باشکوهترین و البته بزرگترین پیکر را داشت .فقط
او بر اورنگ پادشــاهی جلوس کرده بود .بقیه همه به احترام ایســتاده
بودنــد .در پیرامــون بــه ترتیب اجــرای نقشهــای سیاســی و دولتی و
کتــر بودند .در ردیفهای
اجتماعــی  ...شــاهزادگان از همه به او نزدی 
طوالنیتــر در طرفیــن ،صفی از بــزرگان و بــزرگزادگان و مقربان درگاه از
پزشک و شاعر و وکیل و وزیر و امیر و سفیر و هنرمندان ایستاده بودند.
یکصد و اندی شــخصیت شــخیص .هر کــس فراخــور جایگاهی که در
چشــم و دل شــاه دارد همگی رو به شــاه ،ســا کن و ســا کت ،آراســته و
پیراسته ،جهت خدمتگزاری کمر همت بربسته و به قیام بودند .همه
نگاهها به شاه ختم میشد و نگاه شاه به دوردستها .این جمع کثیر
از این که تصویرشــان در کاخ ســلطنتی و در جمع شــاهانه قرار گرفته،
ً
به خود خواهند بالید و به این حضور مباهات خواهند ورزید .متقابال
شاه ّ
متکبر نیز از این که همهی نگاهها به اوست و نقطه پرگار و قبلهگاه
همگان به شمار میرود ،خرسند خواهد بود .تمامی  118نفری که در
این دیوارنگاره به تصویر درآمدند ،بیشک از مدافعین این اثر بودهاند

چه بسا نوادگان آنان هم.
ایــن مســئله وقتی روشــنتر میشــود که تنیدگــی عوامل ســببی و
نســبی آن روز جامعه را در ســاختار قدرت بیشتر مورد توجه قرار دهیم
و فراموش نکنیم که حیات و ممات همه ،به «میل» 12ملوکانه بستگی
دارد .پس حضور در بارگاه شاه افتخاری نبود که هر کسی بتواند به آن
نایل آید حتی ا گر این حضور دست بر سینه باشد و در انتهای صف.
ایــن تابلــو رنــگ روغنــی کــه چــه بســا در تاریــخ نقاشــی ایــران بــه
واســطه بزرگی اندازهاش نیز بینظیر بود ،شاخصترین آزمون هنری و
روشنترین عامل اعتبار هنرمند در چشم شاه و تمامی آن افرادی بود
که به تصویر درآمده بودند .عبداهللخان با این اثر ،صدرنشینی خود را
در جامعــه هنری تثبیت کرد از جمله در میان پیوســتگان ُدول دیگر.
طبیعی اســت که چنین سفارش شــاهانه و بلندباالیی که جنبههای
تبلیغاتی بســیار گســتردهای داشــت ،به مطمئنترین هنرمند سپرده
شود بلکه هر آن کسی که چنین سفارشی را به انجام میرساند و از عهده
بر میآمد ،خود مشهورترین و مهمترین هنرمند دربار به شمار میرفت.
هــر چنــد ایــن دیوارنگاره امروزه در دســترس نیســت ،امــا حضور چند
دهساله آن در معرض دید بزرگان ،کافی بود که الگویی جهت بازتولید
آثــاری مشــابه ،توســط هنرمندانــی با ســطوح هنــری متفــاوت گردد.

نتیجه
موفقیت چشــمگیر یک اثر هنری ،از جمله نقاشــی ،در حدی که
بتوانــد طــی دهها ســال به عنــوان یک الگو و سرمشــق مــورد رجوع و
عنایــت نس ـلها قرار گیــرد ،نیازمند ســازوکارهای چند الیــه و عوامل
پیچیــدهای اســت کــه نبــود هر یــک از عاملهــا ممکن اســت توفیق
تاریخــی آن را دچار چالش کند .شــاخصهای درخشــش دیوارنگاره
صف سالم عبداهلل خان را میتوان چنین خالصه کرد:
 -۱همگامــی قالــب و محتــوا؛ هماهنگــی دقیقــی میــان محتوای
تبلیغــی و سیاســی اجتماعــی اثــر ،بــا قالــب ســترگ نمــا ،پــر وضوح و
تاثیرگــذار آن وجــود دارد .پیــام این اثر روشــن اســت و قالــب اجرایی
صریح و ســاده و بیانگر و بدون ابهــام .بزرگی اندازه اثر نیز تاثیرگذاری
را تشدید میکند.
 -۲ســاختار متناســب؛ ترکیبی متقارن و متوازن ،همراه با ریتمی
یکدســت و اسلوب اجرایی تزیینی و شکوهمند ،همگام با رنگهای
درخشــان و تکنیــک رنگگــذاری جســمی و غلیــظ ،چیــده شــده در
پالنی واحد که انتقال پیام را سرعت میبخشد.
 -۳مکانیابی هوشــمندانه؛ در روزگار مورد بحث ،بهترین مکانی
کــه میشــد چنین اثری را اجرا کــرد ،بیتردید کاخ نگارســتان بود که
محل آمد و شد بزرگان و مکان واقعی اجرای مراسم سالم بود.

-۴تناسبزمانیمطلوب؛بعیدبهنظرمیرسد کهچنیناثری،پیشاز
پایان یافتن جنگهای ایران و روس و تحت حا کمیت کسی جز فتحعلی
شاهمیتوانستنتیجهایبدیناندازهدرخشانرابهدنبالداشتهباشد.
 -۵گزینــش مجری مناســب؛ عبداهلل خــان ،اصلح هنرمندان آن
روز بــرای اجــرای چنیــن پــروژهای بود چــون در دو زمینــه معماری و
نقاشــی ّ
تبحر داشــت؛ در نتیجه روابط بصری رنگ و فرم و سطح را با
فضای سه بعدی معماری بهتر از دیگران درک میکرد.
 -۶تعامــل مطلوب میان ســفارشدهنده و مجری؛ روشــنبودن
اهداف ابتدا برای فتحعلیشاه و سپس انتقال درست آن به عبداهلل
خان ،حاصلی چنین شایسته پدید آورد.
 -۷فرا گیربــودن مخاطبیــن؛ طیفهــای اجتماعــی حاضر در این
دیوارنــگاره ،هــر کدام دامنهی نفوذ اجتماعی چشــم گیری داشــتند
که مخاطبین اثر را از محدودهی خواص به سطح توده مردم میآورد
و آن را برای همگان جالب و جذاب میکرد.
 -۸تلفیــق امکانــات بصــری هنــر معمــاری و نقاشــی جهــت
تاثیرگــذاری بیشــتر و ســریعتر بــر مخاطــب و در نهایــت فهــم درســت
هنرمند از ثقل زمان و زمین .صف سالم برآیندی با شکوه از یک هنر
فاخر درباری و چکیده هنر جامعه خویش بود.

پینوشتها
 1از کاخهــای زیبــای عصــر فتحعلیشــاهی کــه در خــارج از شــهر تهــران آن
روز ســاخته شــد ،کاخ نگارســتان بــود کــه بــه طراحــی و معماری عبــداهلل خان

نقاشباشــی طــی ســالهای  1226-1228ه .بــه پایــان رســید .ایــن کاخ محل
رســمی بارعام پادشــاهان و قصر پذیرایی از مهمانان خارجی و سفرا به حساب
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میآمــد .این قصر که محمد شــاه نیز در آنجــا تاجگذاری کرد تا اواخر عهد قاجار
برقــرار بــود .مدتی نیز در اختیار «مدرســه صنایع مســتظرفه» قــرار گرفت اما در
اوایل عصر پهلوی به جهت احداث دانشسرای عالی از میان رفت .امروزه فقط
حوضخانه آن پابرجاست که به عنوان «موزه هنرهای ملی» حافظ برخی از آثار
هنرمندان است (پورمند 10 ،1390 ،با تلخیص).
2 J.Morier.
3 Cont de Sarsi.
4 W.Benjamin.
5 J.Deaulafol.
 6ســرجان مالکوم ســفیر انگلیس که در برخی مراســم ســام حضور داشــته
اســت ،مینویســد« :در خانــه هیچ پادشــاهی رعایــت آداب مثل پادشــاه ایران
نمیشــود .حرکــت بــدن ،وضــع گفتــار ،طرز نــگاه همــه باید به طــور مخصوص
باشــد .چون پادشــاه به ســام عام مینشیند ،شــاهزادگان و وزرا و اعیان ملک
فراخور شــأن و منصــب بر پای
همــه دســت بســته هــر یک به جــای مخصــوص
ِ
ایســتادهاند و همه نگاهها متوجه پادشــاه اســت .ا گر کســی را مخاطب کند در
جواب صدایی شنیده و حرکت لبی دیده میشود دیگر عالمتی که داللت کند
بر این که ســایر اجزای بدن جان دارد ،نیســت [ ]...هنگامهای اســت در غایت
شکوه و تجمل و کمال نظام و ترتیب .به هیچ جزئی از اجزای مملکت چندان
اعتنایی ندارند که به مالحظه آداب و رسوم و اظهار شئونات پادشاهی و دولت
(مالکوم .)606 ،1362 ،همچنین در این باره (نک ،زند فرد)140-143 ،1386 ،
و (واتسن )135-137 ،1354 ،و (ژوبر.)177 – 183 ،1347 ،
 - 7پیشتــر گمــان میرفــت دیوارنگاره قطعه قطعه شــده موجود در خزانه
موزه گلســتان تهران ،پارههایی از صف ســام مورد بحث این نوشتار است ،اما
پس از آن که در سال اخیر اثر ارجمند مزبور از موزه به جهت مرمت به مجموعه
بــاغ مــوزه نگارســتان انتقال پیدا کرد و مــورد مرمت قرار گرفــت ،معلوم گردیده
است که این اثر ،بخشهایی از دیوارنگاره عمارت دیوانی قم بوده است که به
همت شاهزاده کیکاوس میرزا در سالهای پیرامون  1250هـ ترسیم شده است
و ربطی به صف سالم کاخ نگارستان ندارد .در کتاب از طهران تا تهران اثر آقای
حمیدرضا نوروزی طلب (نوروزی طلب ،)66 ،1390 ،اثر مذکور به عبداهلل خان
نسبت داده شده است که خطاست.
 8بــا دقت در عکسهای باقیمانــده ،نحوه قرارگرفتن پیکرها و واقعی بودن
انــدازه آدمهــا ،ا گــر پهنای متوســط افراد صحنه را حــدود  60ســانتیمتر در نظر
بگیریم ،دیوارهای جانبی هر کدام حدود  15متر طول خواهد داشت و در این
ً
قیــاس دیوارهــای میانــی حدود  8متــر .پس مجموعــا طول دیوارنــگاره حدود
 35-40متر و ارتفاع یا عرض آن نیز به تقریب  3 -4متر خواهد شد.
 9فصــل چهــارم از قرارداد گلســتان اشــعار میدارد« :اعلیحضــرت امپراطور
روســیه برای اظهار دوســتی و اتحاد خود به اعلیحضرت شاهنشــاه ایران []...
اقرار مینماید که هر یک از فرزندان عظام ایشــان که به ولیعهدی دولت ایران
ّ
تعیین میگردد هرگاه محتاج به اعانت و امدادی از دولت علیه روســیه باشند،
مضایقــه ننماینــد تــا از خــارج نتوانــد کســی دخــل و تصــرف در مملکــت ایــران
نماید و به امداد و اعانت دولت روس دولت ایران محکم و مســتقر گردد [»]...
(خاوری ،ج .)363 ،1380 ،1
 10خــاوری در چگونگــی اخــذ حکــم جهــاد از مجهتدین وقت بــرای جنگ با
روســیه و جایگاه «سلطنت شرعی» فتحعلی شاه چنین مینویسد« :ذکر فتاوی
مجتهدین درباب مســئله جهاد و ســلطنت شرعی شاهنشــاه ّ
مروت نهاد و []...
پس از قلیل مدتی رســاالت عدیده از طرف عراقین عرب و عجم رســید که :شــاه
اسالم پناه غازی فی سبیل اهلل است و مجادله با کفره روسیه ،جهادی بی ا کراه.
در رساالت جناب مجتهدین محترمین شیخ محمد آقا سید علی که راس و رئیس
مجتهدین زمان بودند به صراحت این مطلب نگارش یافته بود که؛ امروز پادشاه
اســام نایب امام و برگزیده فقهای ذواالحترام اســت و محاربات با روســیه ضالم
جهادی بیشــائبه ،تردیــد اوهام اســت [( ]...خــاوری ،1380 ،ج .)294-295 ،1
 11همین نقاشباشــی یک بار دیگر نیز تصویر خویش را در کنار شــاه و بزرگان
جــای میدهــد و آن هنگامــی اســت کــه شمشــیر جهانگشــای نــادری را جهت
فتحعلیشــاه مینا کاری و نقاشــی مینمایــد .در انتهای غالف شمشــیر ،تصویر
خویــش را بــا لبــاس قرمــز و کاله بوقــی بــه ســر کــه ریش توپــی ســیاه صورتش را

پوشــانده در حالــی که گویی شمشــیر را به فتحعلیشــاه تقدیــم میکند ،نقش
زده اســت (میرزایــی مهــر .)8 ،1395 ،چنین رخصت یا جســارتی ،هــر کدام که
باشد ،نشان روشنی از اعتبار اجتماعی و جایگاه واالی هنرمند نقاش است که
سیمای خود را در یمین و یسار شاه به تصویر درآورده .در این باره همین نکته
کافی است که پیش از وی ،هیچ نقاشی چنین نکرده بود ،اما پس از وی برخی
از هنرمندان ادوار بعدی چنین کردند (نک :فلور و همکاران.)106 ،1381 ،
 12وقتــی نماینــدگان خارجــی از تمدن و آزادی ســخن میگفتنــد ،فتحعلی
شــاه ســخت به تعجــب میافتاد .دلــش برای حکامی کــه «آزادی» قلــع و قمع
زیردســتان را نداشــتند میســوخت و ســلیمان خــان قاجــار را بــه آنــان نشــان
مــیداد و میگفــت« :آزادی یعنی ایــن که ا گر اراده کنم ،هــم ا کنون میدهم او
را گــردن بزننــد» و ســلیمان خــان پاســخ میداد« :میــل میل قبله عالم اســت»
(ناطق.)126-125 ،2537 ،
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