
 

سنتهنر دوره قاجار با بهره سم غربی و ادبگیری از  شین و نگاهی به ناتورالی پروری حکام های پی

ست. از این دوره، خصوصیات نوینی را وارد عرصه مجلس توان به  این خصوصیات میآرایی کرد ه ا

پردازی و پرسپکتیو و پیکرنگاری درباری اشاره کرد. این شیوه با دارا بودن این پردازی، منظرهچهره

شناسی ها به سبکی جدید در نقاشی تبدیل شد. رویکردهای آن براساس میزان درک زیباییمؤلفه

چاص سککنگی هوسککو با قاجاریه شکککل گر.ت. پس از ورود صککنات چاص، مصککورسککازی به رو  

اری قرار بردپیکرنگاری درباری ادامه یا.ت. یکی از آثاری که در این دوره با چاص سنگی مورد نسخه

حواسی  هایی با مضامین تغزلی،است. این کتاب که مجووعه داستان گر.ت کتاب هزار و یک شب

ی و ادبیات غنایی دارد. بینی اسککاریرپیوسککتگی نزدیکی با .رهنو و جهانو عامیانه را در بردارد، 

گردد میزان تأثیرپذیری بازآ.رینی این نسکککخه چاپی و پیکرنگاری ای که اینجا مطرح میمسککک له

موجود در آن  از نقاشی و هنر رایج در دوره قاجار است.  این پژوهش با رو  توصیفی و تحلیلی و 

ست. یا.تههای کتابخانهبا تکیه بر داده شده ا سخه های پژوای  انجام  ست که ن هش حاکی از این ا

ای بین تجربیات سکککنتی و چاص سکککنگی هزار و یک شکککب اثر میرزا علیقلی خو ی، با مکاشکککفه
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 مقدمه

رسد. لیکن هنر در رول تاریخ ایران و با توجه به تحوالت پیشینه هنر و توجّه به هنر در تاریخ ایران به عهد باستان می

گر سیاسی، اقتصادی و .رهنگی .راز و .رودهایی را پیش سر گذاشته است و در هر دوره به شکلی و رنگی جدید جلوه

کر و بینش هنرمندان برای القای ماانی ادبی و دینی و تاریخی است. هنری حاصل تف واقع در ،ایرانشده است. هنر در 

های هنر نقاشی در دربار قاجار با حوایت شاه و درباریان رونق یا.ت و هنرمندان به مصورسازی انواع ادبی هوچون داستان

اص سنگی بود که به حواسی و تغزّلی، مذهبی با رویکردهای نوین پرداختند. یکی از این رویکردها گرایش به هنر چ

میرزا وارد ایران شد و به شاه، عباسعلّت مراودات دولت قاجار با موالک غربی دستگاه چاص توسط ولیاهد .تحالی

سرعت مورد استقبال عووم قرار گر.ت، زیرا اسلوب آن با هنر خوشنویسی و نگارگری ایرانی قرابت داشت. نقاشان 

کشیدند و عادات مرسوم مردمان روزگار خود را ها و رویدادها را به تصویر مینهدرباری با الهام از محیط و جاماه، صح

گر.تند. این آثار عالوه بر بازنوایی شکل و نحوه می برهای چاص سنگی ریف وسیای را دردادند. نقاشینوایش می

کارگزاران دولتی را بازگو پوشاک مردان و زنان و مجالس مهوانی، زندگی روزمره درباریان با آداب و سنن متداول 

شد و در ها و مضامین دینی میای هوچون وقوع جنوای و ا.سانههای اسطورهها شامل داستانکنند. گاهی نقاشیمی

ها ترسیم شده است. با این اوصاف هنر دوره قاجار حد وسط جهان باضی دیگر زندگی امامان و شرح مصا ب و سیره آن

سو با .رهنو سنتی هوخوانی  داشت و از سوی دیگر نگاه به دستاوردهای مدرن خارجی یکسنتی و مدرن بود زیرا از 

تأثیر از این تحوالت نبوده است. میرزاعلیقلی خو ی های هنری بیداشت. هنر چاص سنگی قاجاریه نیز مانند سایر شاخه

خود را با تغییرات جاماه صناتی هوگام های نوین این عصر توانست مهارت گیری از رهیا.تهنرمند دوره قاجار با بهره

 کند. 

باره پژوهش جامای تاکنون انجام نشده است اما دربار موضوع پیکرنگاری درباری در دوره قاجار تاکنون مقاالتی در این

مطالاه تطبیقی بازنوایی زنان در مکتب اصفهان دوره صفوی با پیکر »به رشته تحریر درآمده است. پژوهشی با عنوان 

 -به وسیله ندا توالیی و ماه منیر شیرازی به رشته تحریر درآمده است و در .صلنامه علوی« اری درباری دوره قاجارنگ

( به چاص رسیده است. مؤلفان در این پژوهش برآنند که در پیکرنگاری 1393مایه)پژوهشی هنرهای تجسوی نقش

ون حجب و حیا .اصله گر.ته و پیکر  به عنوان تز ین یا هایی چدرباری دوره قاجار، تصاویر زنان به تدریج از ویژگی

تأثیر سیاست در هنر »ای دیگر با عنوان (. مقاله55: 1393ابزاری برای لذت مردان درآمده است)توالیی، شیرازی،

سازان و محود رحیوی به رشته تحریر در آمده است و در ، به قلم امیرحسین چیت«پیکرنگاری درباری دوره قاجار

در مجله مطالاات ایرانی به چاص رسیده است. نویسندگان در این پژوهش درباره پیکرنگاری دوره قاجار  1391 سال

ها ماتقدند تحوالت مختلف اجتواعی و سیاسی دوره قاجار باعث ایجاد بستر جدیدی در عرصه هنر ایران شده است. آن

های درباری داشتند. ز تصویرگری برای رواج اعتقادات و آیینگیری اای در بهرهبرآنند که پادشاهان قاجار نقش مبتکرانه

تال  شاهان قاجار برای اثبات حقانیت حاکویت خود و توجیه وجه شرعی از علل به وجود آمدن پیکرنگاری دوره 
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ش با ای به اثر میرزا علیقلی خو ی نشده است. این پژوه(. در این آثار اشاره86: 1391سازان، رحیوی،قاجار است)چیت

ای بر آن است تا ضون ارا ه تحلیلی از اوضاع اجتواعی و سیاسی های کتابخانهرو  توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

عصر قاجار، وجه اشتراک ساختاری بین تصاویر پیکرنگاری درباری و تصاویر کتاب چاص سنگی هزار و یک شب را 

ای اویر کتاب هزار و یک شب، ارالعات مقاله به صورت کتابخانهمشخص سازد. از این حیث برای شناسایی و تحلیل تص

آوری مطالب و تحلیل و تفسیر عناصر بصری بر اساس تطبیق تصاویر است. منابع مورد استفاده در این پژوهش و جوع

های کتاباند. اولریش مارزلف در کتاب تصویرسازی داستانی در بر پایه ارالعاتی است که محققان خارجی انجام داده

( به تفصیل درباره هنرمندان این سبک توضیح داده است و جواد علیوحودی اردکانی در 1390چاص سنگی .ارسی)

ها و های ادبی مطلوب عهد قاجار را شرح داده و تأثیرات مؤلفه( شیوه1392کتاب هوگامی ادبیات و نقاشی قاجار )

 کند. درباری را بررسی میصنایع ادبی دوره بازگشت ادبی را در سبک پیکرنگاری 

 اوضاع فرهنگی و هنری دوره قاجار. 1

تحوالت اجتواعی و سیاسی در ایران است. امیرکبیر با احداث چندین کارخانه نساجی، کاغذسازی عصر قاجار دوره ایجاد 

 اینگری به رونق این بازار ا.زود. هوزمان با رشد روز ا.زون اقتصاد قاجار، ادبیات و هنر نیز در سازی وشیشهو سفال

به علت ه.  ق.1212شاه در .تحالیدر دوره قاجار با آغاز زمامداری عصرهوگام با وضایت اجتواعی به بالندگی رسید. 

قتصادی ایجاد گردید. پنج سال نخست حکومت گستر  روابط به غرب تحوالت زیادی در عرصه اجتواعی و .رهنگی و ا

ی وی در آرامش نسبی سپری ساله38 سال از حکومت 33اما کردن اوضاع کشور و سرکوب مخالفان گذشت، او به آرام

نوشت و لقب شاه در سرودن شار دستی داشت و خوشنویسی را به شیوه مطلوب می(. .تحالی53: 1392اردکانی، شد)

های هنری موجب شد تا به محض آرامش نسبی ها و علقهبرای خود انتخاب کرده بود. این زمینه را در شار« خاقان» 

در دربار، شاعران و نقاشان و ماواران و سایر هنرمندان را گرد هم آورد و به ایجاد یک جریان هنری هوت گوارد 

های نخستین دوره قاجار در در سال شاه در .رایند تولیدشرکت .اال .تحالی»(. ویلم .لور ماتقد است: 58)هوان،

گر.ت و بر های خود حالت میهای جدید هنری مؤثر و محوری بود. او برای کشیدن تک چهرهها و شیوهایجاد سبک

 (.96: 1381.لور و دیگران،«)کرداجرای آن نظارت می

شاه هنرمندان را در تهران در زمان او شرایط برای نوزایی و رویکردی نوین در هنر درباری .راهم گردید، زیرا .تحالی 

ها را در نقاشخانه سلطنتی به کار هنرپروری گواشت. عالقه حکام قاجاری به هنر غرب و سفرهای گرد آورد و آن

های هنری غربی به ایران شد. دوران ناصرالدین شاه ی ورود ذا قهدولتوردان و شاهان به موالک دیگر، نقطه شروعی برا

زمان اوج ورود گسترده هنر غرب در پی سفر چند باره شاه به کشورهای .رنگی بود. در هوین هنگام جهانگردان 

وین کردند. در هشد به کشورهای خاورمیانه سفر میدانسته می« شرق اسرارآمیز»خارجی برای دیدن و تجربه آن چه 

(. Scheiwiller, 2013:44دوره ارتبارات .رهنگی میان جاماه ایران و نخبگان آن کشورهای اروپایی ا.زایش یا.ت)

گشت که در اواخر قرن یازدهم ه. ق آغاز شد و پذیری از .رهنو غربی به زمان صفویان در ایران باز میپیشینه تأثیر
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شی نظیر شیوه رنو و روغن که از اواخر قرن یازدهم آغاز شده بود های دیگر نقاتوسط هنرمندان استورار یا.ت. شیوه

: 1391ها و جلدهای منقو  که تا قرن دوازدهم ه. ق. ادامه داشت )کن بای، و هوچنین تزیینات الکی در قالب قلودان

د. در زمان های وارداتی را به هنر ایرانی نزدیک کردننگاری و ربع هنرمندان ایرانی تدریجًا شیوه(. ظریف121

شاه، نقاشی قاجار به تدریج به حالت میانه پیشین خود با اسلوب اروپایی را کنار گذاشت و پایبند اصول و ناصرالدین

های هنرهای ایرانی بود که در دست گیری کامل ناتورالیسم و صحنهقراردادهای آن شد؛ محصول این دوره شکل

ترین اقدامات .رهنگی در (. یکی از مهم112: 1371آژند، ا ادامه یا.ت)هالولک و شاگردانش به اوج رسید و بادکوال

زمان قاجار رواج چاص سنگی در ایران بود، زیرا ادبیات و هنر را از انحصار ربقه اشراف و درباری در آورد و با عوومیت 

 یا.تن در جاماه، سبب آگاهی و خردورزی اقشار و ربقات اجتواعی گردید.

 هزار و یک شب  در دوره قاجار کتاب.نسخه چاپی 2

گرایانه شاه و در نتیجه اقدامات اصالحبار در زمان .تحالیخستیننرسد. پیشینه صنات چاص در ایران به دوره قاجار می

میرزا، چند تن از ایرانیان .ن چاص را در اروپا آموخته و دستگاه چاص سربی و چاص سنگی را به ایران آوردند. در عباس

(. چاپخانه بادی 192: 1391ه. ق اولین چاپخانه به دستور عباس میرزا در تبریز دایر گردید )حسینی، 1233سال 

توسط میرزاصالح شیرازی که تحصیل کرده در لندن بود نیز در تبریز تأسیس گردید. چاص سنگی هشت سال باد از 

بت به چاص سربی مواجه شد. نخستین چاص سربی در ایران رونق گر.ت. این پدیده نوظهور با استقبال بیشتری نس

ه. ق، زادالاواد  1251ه. ق در تبریز چاص شد، قرآن بود. پس از آن در سال  1248کتابی که با چاص سنگی در سال 

های چاص سنگی و مصور و سیاه و سفید چاص شد. هر دو کتاب به خط میرزاحسین خوشنویس بود. از این به باد کتاب

های نگارگری را در خود داشت. چون در های تصویر و تشایر و دیگر شاخصهتوامی ویژگیدر ایران منتشر شد که 

بت و سایر کشی و تصویرگری و کتاشد و جدولآرایی پیشین استفاده میتصویرسازی چاص سنگی دقیقا از سنت کتاب

 (. 97: 1371)آژند،عناصرمنشاء در آن داشت

شود. ساختار ظاهری و اهیت اجتواعی و .رهنگی آثار مکتوب مربوط میدلیل دیگر مو.قیت چاص سنگی در ایران به م

های های چاص سنگی در ایران به رور مستقیم از شیوه تهیه نسخ خطی الهام گر.ته است. کتابآرایی کتابصفحه

ها کتابگونه تزییناتی بودند. این نظر از .قدان صفحه عنوان، .قط شامل متن و بدون هیچچاص سنگی در آغاز صرف

ای عالوه بر ارز  به عنوان اسناد علوی و .رهنگی، اغلب با خدمت گر.تن کاتبان، مذهبان، تصویرسازان به مجووعه

شده  های تذهیبکننده ساختار متن، سرلوحها، خطوط مشخصاند. تزیینات یک کتاب شامل جدولنفیس تبدیل شده

های چاص سنگی هوچون نسخ خطی باید توسط گروهی از بتصاویر بوده است. هرکدام از عناصر تزیینی در کتا

ی اجرای خوشنویسی، تذهیب و تصویر به روی کاغذ انتفال چاص سنگی کم و شد. احتواال شیوههنرمندان اجرا می

های چاص شناسی کتاب(. از منظر گونه37: 1390کار ر.ته در تهیه نسخ خطی مشابهت داشت)مارزلف، بیش با رو  به

های ور وابسته به ادبیات هستند. این وابستگی از حوزه ادبیات کالسیک .ارسی تا ادبیات مذهبی و حواسهسنگی مص
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ها و رویدادهایی گیرد. تصاویر در کتب چاص سنگی برگر.ته از محیط و صحنههای عامیانه را در بر میعاشقانه و داستان

های چاص سنگی به سه دسته تقسیم های کتاباشیها را به صورت ملووس درک کرده است. نقاست که نّقا  آن

: 1388های مذهبی )اکبری و کاشانی، ای، نقاشیای و ا.سانههای اسطورهگرا، نقاشیهای عامیانه و واقعشوند: نقاشیمی

 های چاص سنگی که در این دوره مصور شده؛ هزار و یک شب به تصویرگری میرزا علیقلیکتاب ترین(. یکی از مهم127

 شود. خو ی است که در ادامه به شرح تفصیلی آن پرداخته می

کتاب هزار و یک شب، هوان کتاب پارسی هزار ا.سان است که توسط زرتشتیان از منابع هندی گر.ته شده است. 

که در امور نظری پادشاهی پر مدارا بود از  531-579کتاب را در زمان خسرو انوشیروان »برخی محققان ماتقدند، 

(. کتاب هزار ا.سان در قرن سوم ه. ق در هنگام 30: 1348ستاری، )«ریت به پارسی ترجوه کرده باشند سانسک لغت

های عربی، از زبان پهلوی به عربی تغییر متن داد و نام هزار شب یا الف لیله و لیله گر.ت. در نهضت ترجوه به زبان

به .ارسی ترجوه شد و میرزا محودعلی سرو   ه. ق در زمان محودشاه به دست عبداللطیف رسوجی 1259سال 

های آن سروده است که تا زمان ناصرالدین شاه سرایش آن ادامه داشته است. اصفهانی اشااری به .ارسی برای داستان

گرایی ها رنز و در قسوتی دیگر اخالقرا در بر دارد. در باضی از بخش های مشروح در کتاب محتوایی جالبداستان

ای جدی روند. گاهی رنو و بوی سرمستی و خوشگذرانی و گاهی چهرهها با .راز و .رود پیش میشود. داستاندیده می

پرور دربار قاجاری مهیای تولید نسخه مصور از این متون بود. دهند. شرایط ادبو عبوس از سلطان و شهرزاد ارا ه می

به ربع رسید. میرزا علیقلی خو ی که در اواسط حکومت شاه این کتاب با شیوه چاص سنگی بنابراین به دستور محود

شاه  گذراند شاه و پسر  محودا  را مقارن با حکومت .تحالیشاه به متوّلد شده بود، دوره نوجوانی و جوانی.تحالی

 (.20: 1388یی، شاه آثار درخشانی از خود برجای گذاشت)صودی و اللهو در دهه اول حکومت ناصرالدین

 علیقلی خوئی میرزا. 3

(. احتوااًل 51: 1381.لور،)«گذراند ا  را در تبریز جوانی»قاجار بود که به گفته .لوردست در دوره هنرمندی چیره او

شاه،  شاه قرار گر.ت و پس از آغاز سلطنت  ناصرالدینهنرمندی را از پدر آموخته بود. توانایی او مورد توجه ناصرالدین

های مصور متاددی را عرضه ا  نسخهر.ت. وی هنرمندی پرکار و ماهر بود که در رول زندگانیاو از تبریز به تهران 

ه. ق(،  1265ه.ق(، حسین کرد ) 1265نامه )ه.ق(، مصیبت1267الوتقین )ه.ق(، مجالس1265کرد. هزار و یک شب )

ه.ق( و کلیات سادی...  1267نامه )ه.ق(، اخبار 1267ه.ق(، انوار سهیلی )1265ه.ق(، شاهنامه .ردوسی )1266ماتوکده )

ها را مصور کرده است. با این حال، این هنرمند در رده نقاشان کارگاه هایی است که او با مهارت، آناز جوله کتاب

ترین رتبه هنری قرار داشت و وابسته به دربار بود، قرار نگر.ت. به این ترتیب محرز هوایونی که در آن زمان در عالی

ا  به مراتب باالتر دست یا.ت این هنرمند با ورود به تهران مسیر ترقی را پیوود و با لیاقت و توانوندیشود که می

ها به قطع یک توبر و ترین آنهای متنوعی دارد. کوچکهای مصور وی قطع(. کتاب27: 1388  ی،)صودی و الله

که و انسانی و ظرایف پرکار آراسته است. در حالی ترین در اندازه صفحه ماوولی است که آنها را با نقو  گیاهیبزرگ
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بازیل »تلقی کرده است. « دستخو »اما « کارساده»آثار میرزا علیقلی خو ی را « زاده تبریزیمحودعلی کریم»

« اندهای چاص اوایل قاجار نشان دادهپیشگام هنرمندانی که استاداد خود را در کتاب»از وی به عنوان « رابینسون

گیر و گاهی جذاب ها ساده ولی در عین حال چشمکرده است. رابینسون سبک میرزاعلیقلی خو ی را در کتاب توجید

-شناسی آشکار میهای شخصی آثار او را از نظر سبکتوصیف کرده است. عالوه بر این بررسی آثار وی، ویژگی

کردند، دیده نقاشان قاجار از آن پیروی می (. در آثار او تأثیرات سبک پیکرنگاری درباری که52: 1390)مارزلف، کند

 شک میرزا علیقلی خو ی با نیم نگاهی به این سبک، تصاویر چاص سنگی خود را به تصویر کشیده است.شود، و بیمی

 دوره قاجارپیکرنگاری درباری در .4

سازی در اواخر .رنگیپیکرنگاری درباری اصطالحی در توصیف سبکی در نقاشی ایرانی است که با وامداری از سنت 

شاه قاجار شکل گر.ت. سبک پیکرنگاری درباری که از قرن دوازدهم ه. ق. و اوایل قرن سیزدهم ه. ق. در دوره .تحالی

را  شاه ادامه یا.ت و نقاشان دربار کوا بیش تابع ضوابط آن بودند. پیکرنگاری درباریشاه تا ناصرالدینزمان .تحالی

نگاری پس از انقراض ترکیب الگوهای اروپایی و سنت نقاشی ایرانی دانست. پدیده انسانتوان سبکی هواهنو از می

سلطنت صفویان در ایران به وجود آمد. سبکی منسجم و مکتبی متشکل از نقاشی ایرانی پدید آمد که با توجه به 

: 1378پاکباز، رگزیده شد)ری را برای این مکتب بها، عنوان پیکرنگاری درباهای موضوعی و کاربردی نقاشیویژگی

(. درباره چرایی رونق این سبک دالیل متاددی ذکر شده است. برخی محققان ماتقدند پادشاهان قاجار نقش 151

های درباری داشتند. بازگشت به هنر و .رهنو قرون گیری از تصویرگری برای رواج اعتقادات و آیینای در بهرهمبتکرانه

ها و نیز به اتفاقات ا.تخارآمیز گذشته تاریخی ایران در جهت توجیه حقانّیت حاکویت آنگذشته، انتساب شاهان قاجار 

های نظامی پرستی برای مقابله با تهدیدهای نظامی متادد خارجی و سرپو  گذاشتن بر شکستتحریک روحیه ورن

 .(86: 1391سازان، رحیوی، از مهوترین عوامل به وجود آمدن پیکرنگاری درباری است)چیت

اند تا برای های این سبک به صورت جناغی شکل گر.تههای این سبک از نقاشی باید گفت اغلب نقاشیدرباره ویژگی

ها و مجالس بزم و هایی نظیر رقاصهها با موضوعها و دیوارهایی با هوان شکل مناسب باشند. بسیاری از نقاشیتاقچه

(. عوده مشخصات این سبک 121: 1391بای، )کنشدندمی های شخصی ساختهها و مجووعهخانهرزم برای قهوه

پردازی مختصر در چهره و جامه، تلفیق بندی متقارن و ایستا با عناصر ا.قی و عوودی و منحنی، سایهعبارتند از: ترکیب

های گرم به خصوص قرمز. سخن دیگر، سبک گزینی محدود با تسلط رنوهای تزیینی و تصویری و رنومایهنقش

گری به ررز درخشان با هم سازگار نگاری و آذینپردازی، چکیدهای است که در آن ربیاتپیکرنگاری درباری شیوه

سازی نوایی هوواره شبیهگیری از اسلوب برجستهاند. در این مکتب، پیکر انسان اهویت اساسی دارد و به رغم بهرهشده

گران درباری تنها در شود. غالبًا شاه و شاهزادگان و رامشهری میهای زیبایی استااری و جالل و وقار ظا.دای میثاق

اند. مردان با ریش سیاه، کور باریک و نگاه خیره ا  در کنار جوع شده است، قرار گر.تهای که پردهبرابر ارسی یا پنجره

با جهره بیضی و ابروان  اند و زنانکه دستی بر شال کور و دست دیگری بر قبضه خنجر دارند، نوایانده شدهدر حالی
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(. هوگی در جامگان 1اند)تصویرپیوسته، چشوان سرمه کشیده و انگشتان حنا بسته در حالتی مخوور به تصویر درآمده

دار اند. سریر و تاج و کاله، سالح و قالیچه و مخده میز سراسر نقشنشان و غرق در جواهر و نجسم یا.تهزربفت و مروارید

شوند و کوششی برای نوایش خصوصیات روانی ور کلی ا.راد بیشتر به واسطه اشیاء مار.ی میو .اخر هستند. به ر

)پاکباز، خوردزمینه  به چشم میاندازی از ربیات یا ماواری در پسها چشمها مشهود نیست. در باضی از نقاشیآن

ای است که به و.ور با سیوای کلیشهها، شاهزادگان و زنان رقاص (. در دوره قاجار موضوع اصلی تک چهره151: 1383

های پیکرنگاری درباری نوایان است. لفههایی که در آن مؤشود. یکی از این کتابهای مصور این عصر دیده میدر کتاب

          کتاب هزار و یک شب به تصویرگری میرزا علیقلی خو ی با شیوه چاص سنگی است. 

 هزار و یک شب میرزا علیقلی خوئیثیرات پیکرنگاری درباری در کتاب .تأ5

در تقارن است. این ویژگی  میل بههای نسخه چاپی هزار و یک شب، یکی از تأثیرات پیکرنگاری درباری بر نقاشی

در  پیکرنگاری درباری از بدیهیات این سبک است. هر چند پیشینه آن به دوران قبل از اسالم و ساسانی مربوط است.

مشخصه ترین شد و تلفیق رنو و خط برجستهبندی عناصر رعایت میان، تقارن دقیق در ترکیببیشتر موارد در هنر ایر

(. در پیکرنگاری درباری ساختار متقارن بر اساس خطوط عوودی و ا.قی اصول 770: 1378)پاکباز، تزیینی ایران بود

صحنه رقص و ررب دختران درباری گونه که میرزا علیقلی خو ی در تصویرسازی دهد. هوانبندی را تشکیل میترکیب

 بندی متقارن بهره جسته است.( از ترکیب1در محضر سلطان )تصویر

 

 (.168: 1390ه.ق. مأخذ: )مارزلف،1275: لیله و لیله، میرزا علیقلی خو ی، تهران1تصویر

ها و .واصل بین ستون ها مجزا شدهدر نقاشی درباری عصر قاجار اغلب نیوه یا بخشی از تصویر باالی سر شاه با ستون 

 (. 2)تصویرو یا آکنده از گیاهان ریزنقش استها پوشانده شده است و کف زمین مفرو  با پرده
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 (.266: 1392ه.ق. مأخذ: )اردکانی،  1264:شاهزاده مبرزا یحیی، محود حسن نقا ، رنو و روغن روی بوم، 2تصویر

ی بسیاری از صفحات را آراسته آرایلگوبرداری از این نوع صحنههای هزار و یک شب با امیرزا علیقلی خو ی در نگاره

 (. 3)تصویراست

 

 (.168: 1390ماخذ: مارزلف،ه.ق.) 1275زا علیقلی خو ی، تهران: الف لیله و لیله، میر3تصویر

کار ر.ته است و این امر نه تنها در در عوده آثار نقاشی ایرانی برای پرهیز از یکنواختی و تکرار، تقارن و قرینگی به

نقاشی بلکه در آثار ماواری اسالمی هوچون تزیین سقف گنبدها و آجرکاری مساجد و توالی ریتویک کاشیکاری 
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 آثار میرزا علیقلی مشهود است. پیکرنگاری درباری نیز اهدا.ی چون وقار و جالل و زیبایی را با تقارن نوایش داده است.

ها و ماواری .ضای شهری، تزیینات داخلی بناها هوچون خانهمکتب از سبک ماواری و پوشاک و خو ی مطالاه خوبی

های پر زرق و برق قاجاری هوانند های ارسی است. پوشاک نیز شامل لباسها و پنجرهبندیدیواری، آرایه ستوننقاشی

در تصاویر هزار و یک شب،  کرده است.مخول، ترمه و زربا.ت و هوچنین خویی به نقو  .ر  و زیراندازها هم دقت 

های رغم پیچیدگیهنرمند از اصول تقارن جهت نوایش شکوه درباری و نظم ربقه حاکم استفاده کرده است. علی

خاص ادبی در سبک و صناعات متن هزار و یک شب، علیقلی خو ی توانسته زبان خاص هنری متناسب برای جلوه

ها و چه در حرکات دانست. آثار علیقلی خو ی توجه او به حاالت انسانی چه در چهره گونی به اثر ببخشد. نکته دیگر در

 (. 4)تصویراندرخ ترسیم شدهاشخاص زیبارو به منظور تاکید بر جوال رخسار و زیبایی توثیلی به صورت سه

 

 (.159: 1390مارزلف، (ه.ق. مأخذ:  1275: الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خو ی، تهران4تصویر

رخ هسککتند. تاکید بر خطوط زمخت و خشککن برای رو به ویژه پیرزنان به صککورت نیمکه اشککخاص زشککتدر صککورتی

: 1390شکود )مارزلف، دادن حالت آنها در برابر نرمی و لطا.ت و زیبایی چه در چهره مردان و چه زنان دیده مینشکان

شم، مژه، میدر پیکرنگاری درباری هوواره الگوهای زیبایی دیده  (.52 صورت هوچون چ سر و  صر  شود. اجزاء و عنا

ربق نظر رویین . آیندشناسی در هنر و ادبیات ایران به شوار میابرو، لب، روی سرخگون، زلف، خال... نوادهای زیبایی

ان سرمه مردان غالبا با سیبیل و ریش بلند، کور باریک، نگاه خیره، زنان با چهره بیضی، ابروان پیوسته، چشو»پاکباز 

شده سته ظاهر  شتان حنا ب شیده و انگ سار پر رراوت و قامت رعنا ک شند رخ سن و مقامی که با شخاص در هر  اند، ا

شب را با مالحت و چیره دستی ترسیم کرده و 147: 1378پاکباز، «)دارند (. علیقلی خو ی، زنان زیباروی هزار و یک 
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لت به ع نان پیر  گان، گویی ز کل عجوز به شککک نان را  هان پیرز گاهی در ج جای بایی رخسککککار  بینی او عدم زی

 (. 5)تصویراندنداشته

 

 (.140: 1390ه. ق.)ماخذ: مارزلف،1275: الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خو ی، تهران، 5تصویر
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 (.259: 1392ه. ق . ماخذ: )اردکانی، 13: .تحالیشاه نشسته، میرزا بابا، رنو و روغن روی بوم، تهران، 6تصویر

شککاه که هوه جا جوان و رعنا گونه که در پیکرنگاری درباری، پیری و کهولت سککن وجود ندارد. هوچون .تحالیهوان

(. اگر به هنرهای تصویری از گذشته تاریخ تاکنون نگاهی بیندازیم مشخص خواهد شد که سر 7رسد)تصویرنظر میبه

سانی  سایر اجزا پیکره ان صویری جهان یا چهره آدمی جایگاهی متفاوت از  ست. این مهم در توامی هنرهای ت شته ا دا

ست. بدین جهت باید گفت که این مؤلفه جز ی از تاریخ هنر و  شاهد این مدعا قابل رؤیت بوده و آثار به جا مانده نیز 

شک سنت تاریخ  صر.اً به ادبیات و هنر ایرانی اختصاص ندارد، بلکه هنر ایران  نیز که در تداوم  ست و  شر ا ل .رهنو ب

ستهای .رهنگر.ته، از آن بهره برده و با تااریف و ویژگی سط داده ا شرح و ب (. 146: 1392)اردکانی، گی خود آن را 

رؤیت حاالت عارفی و نوایش تغییرات روح و روانی در آثار علیقلی خو ی بی شکککباهت به آثار پیکرنگاری درباری 

 (. 7)تصویررده استو حالت تاجب را بازنوایی ک نیست. در نقاشی دیدار یوسف و زنان درباری، انگشت حیرت
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: 1392)اردکانی، خذ:ه. ق. مأ 13: نوایش حاالت عارفی و حیرت در نقاشی پیکرنگاری درباری و الف لیله و لیله، قرن 7مجووعه تصویر

77.) 

شیوه شخاص ماووال به  شکلدر حالی که چهره ا سات به  سا ست. اح شده ا سیم  سانی تر مانند  های مختلف،ی یک

حرکات و حاالت بدن نشککان داده شککده اسککت. به ویژه حالت حیرت و تاجب )ماروف به انگشککت تحیر( که در این 

علیقلی در تصاویر هزار و یک شب از  (.52: 1390گیرد )مارزلف،ها قرار میوضایت انگشت اشاره ای دست را بین لب

ستفاده کرده 1توپوگرا.ی است. او توانایی خود را در نوایش پرسپکتیو و بازنوایی دقیق و بازنوایی دقیق ساختوان ها ا

های تزیینی و مایهرسککد که او عالوه بر عالقه به نقشو مسککتند از سککاختوان ها بیان کرده اسککت. چنین به نظر می

ی به ها و مناظر شهری داشته است. در پیکرنگاری دربارهاشورهای چندگانه، دستی نیز در رسامی دقیق از ساختوان

صحنه شهری دیده میندرت  ضور دارد. هایی از منظره  شی ح صورت پس زمینه در نقا شود و در تاداد مادودی به 

صویر شاهزاده خانم هندی )ت سط  سیقی تو شب علیقلی خو ی به جای 8صحنه نواختن مو سخه هزار و یک  ( در ن

 ست.درباری قاجار را مصور کرده ا هایتصویرسازی از یک دربار هندی، صحنه

 

 (.178: 1390ه.ق ماخذ: )مارزلف، 1275: الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خو ی، تهران، 8تصویر
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ای به نوایش .رهنو بیگانه یا عناصر وارداتی در هنر خود نداشته است. شاهزاده خانم در مرکز رسد او عالقهبه نظر می 

-مایهنواید که نقشهای ریزنقش است، چنین میمایهز نقشنوازد و .ر  گسترده در اتاق مولو اتصویر نشسته و ساز می

رساندن حال و هوای تصویر و ایجاد هواهنگی بین عناصر بوده است و هنرمند با های ریز و ظریف به موازات به کوال 

 (.9آرایی را به کوال رسانده است )تصویرهای پیکرنگاری درباری، مجلسالگوبرداری از اسلوب

 

 

 (www.articl.eduه. ق. ماخذ: ) 13: هنرمند نامالوم، رنو و روغن روی بوم، قرن 9تصویر

منطبق با  نگاری خو ی کامالًاست، شیوه پیکربا تاکید بر سادگی بر قدرت خط و بیان ررح ا.زوده شده در آثار خو ی 

های انسانی، آوری در عناصری هوچون پیکرههنرمندان قاجار به لحاظ مضوون و نوهای اندیشه». نقاشی قاجاری است

گر دوره قاجار داللت یابد و بر تحوه نگر  تصویرها با یکدیگر تجلی میسازی و ربیات بیجان و یا تلفیق اینمنظره

.قی و مورب و نوایاندن هر ای از خطوط عوودی و اخو ی با به کارگیری مجووعه (.23: 1382)جاللی جافری،« دارد

کند. خطوط و قدرت رراحی وی  بندی جبران میخطی در ترکیبپیکر بر پشت دیگری محدودیت رنو را با سطوح

شود. چینش رساند. هوانند نقاشی پیکرنگاری چشم از سطحی به سطح دیگر منتقل میبتدی کوک میبه ایجاد ترکیب

اند. در آثار خو ی نیز علی رغم های کالسیک جلوه گر شدهآرایه است که با رنونگاری مزدحم و پر از ها در پیکرصحنه

 اشی درباری کاماًل واقف بوده است.دادن به ررح به قواعد تقشود و هنگام سامانمحدودیت رنو هوان تکاپو دیده می

 

 

 

 

http://www.articl.edu/
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 گیرینتیجه

درباری ارتباری تنگاتنگی با شرایط اجتواعی هزار و یک شب به سبب استورار روح .رهنگی و تغزّلی و خصوصیات 

دوران قاجار دارد. اوضاع سیاسی و اجتواعی حاکم بر سرزمین ایران در عهد قاجار باعث رشد و سلیقه هنر درباری شد. 

آرایی ماب آنان باعث رشد و پیشر.ت .نون جدید در عرصه کتابنظام هنرپروری شاهان قاجار در راستای ذا قه .رنگی

ی مایهشناسی، مانایی و صوری دوره قاجار دستهای زیباییبک پیکرنگاری درباری به دلیل دارابودن ویژگیشد. س

مناسبی برای هنرنوایی هنرمندان قاجار شد. پیوند ادبیات و هنر که از دیرباز در .رهنو و هنر ایران متداول بود به 

ی هنرمند کتاب هزار و یک شب با الهام از سبک و سیاق آرایی رخ نوایاند. میرزا علیقلی خو شکلی نوین در کتاب

بندی این سبک در آثار خود بهره برد و عالوه بر رعایت موازین بصری، حاالت عارفی پیکرنگاری درباری از اصول ترکیب

ری های تزیینی پیکرنگاهای داستان هزار و یک شب را نشان داد. آرایهو کنکا  در روان آدمیان در نوایش شخصیت

درباری مطابق با ذوق هنرمند در کتاب چاص سنگی هزار و یک شب به شیوه سیاه و سفید و هاشورهای متقارع و 

های شیوه چاص سنگی توان از بهترین نوونهمتوازن قرار دارند. با این اوصاف کتاب هزار و یک شب دوره قاجار را می

وره قاجار مطابق با سلیقه رایج در جاماه و دربار آن عصر بوده در ایران دانست که ملهم از اسلوب پیکرنگاری درباری د

کند و هر چه هنر درباری دور از تر شیوه زندگی مردک آن زمان را مار.ی میمیرزا علیقلی خو ی با بیانی ساده است.

های درباری .ضاسازینگاری در بازنوایی های پیکرگر روح زمانه خویش است. ویژگیدسترس مردم بوده، آثار وی بیان

زنی و خطوط متقارع و خطوط  کند و هاشوربارز است و خو ی با عنصر خط بار، عناصر و رنو را به خوبی جبران می

گرایی های گرایش به رراحی را در سالهای باد پدید آورد و بدین ترتیب دشواری .نی و ضاف عدم جلوهزمینه بریده

میرزا علیقلی خو ی، زمینه بوجود آوردن گرایش تصویری جدید را  ی دیگر آثاررنگی در آثار خویی مرتفع شد. از سو

در نیوه دوم حکومت قاجار .راهم کرد و در میام عوام محبوبیت یا.ت. هوچنین از جنبه موضوعی نیز تغییراتی بنا بر 

ص ستگی متاثر از سنت شرایط اجتواعی و سیاسی قاجار در هنر این دوره هویدا شد اگرچه در مراحل اولیه آثار چا

قدیوی نگارگری و نقاشی ایرانی بود اما با ورود موضوعات عامیانه و پدیداری موضوعات روزمره و امکان تهیه با هزینه 

 اندک مورد توجه مردم قرار گر.ت.  

 نوشتپی

1-Topography ها و بناها گفته می شود.: به بازنوایی دقیق از مناظر شهری و ساختوان 

 

 

 :و مأخذ منابع
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