مطالعه شاخصههای پیکرنگاری در نسخه چاپ سنگی
هزار و یک شب دوره قاجار
چکیده
هنر دوره قاجار با بهرهگیری از سنننن های پیشنننی و هیاهه با هاالرامیغننن

ربه و اد پروری حکام ای دوره،

خصلصیات هلینه را وارد عرصا مجلسآرایه کرد ه اس  .از ای خصلصیات مهالان با چهرهپردازی ،منظرهپردازی
و پرسپکتیل و پیکرهیاری درباری اشاره کرد .ای شیله با دارا بلدن ای مؤمفاها با سبکه جدید در هقاشه ابدیل شد.
رویکردهای آن برا ساس میزان درک زیبایه شنا سه قاجاریا شکل گرف  .پس از ورود صنع چاپ ،م صلر سازی با
روش چاپ سننننیه ه غنننل با پیکرهیاری درباری اداما یاف  .یکه از آهاری کا در ای دوره با چاپ سننننیه ملرد
هغخابرداری قرار گرف کتا هزار و یک شب اس  .ای کتا کا مج لعا داستانهایه با مضامی اغزمه ،ح اسه
و عامیاها را در بردارد ،پیل ستیه هزدیکه با فرهنگ و جهانبینه ا ساطیری و ادبیات نایه دارد .م غئلاای کا اینجا
مطرح مهگردد میزان اأهیرپذیری بازآفرینه ای هغنننخا چاپه و پیکرهیاری ملجلد در آن از هقاشنننه و هنر رای در
دوره قاجار اسننن  .ای پشوها با روش الصنننیفه و اولیله و با اکیا بر دادههای کتابخاهاای اهجام شنننده اسننن .
یافتاهای پشوها حاکه از ای اس کا هغخا چاپ سنیه هزار و یک شب اهر میرزا علیقله خلئه ،با مکاشفاای بی
اجربیات سنته و رهیاف های هلی شیله جدیدی در مجلسآرایه قاجار ارائا کرده اس .
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 . 2پیکرهیاری در هغخا چاپ سنیه هزار و یک شب دوره قاجار اهر میرزا علیقله خلئه چا شاخصاهایه دارد؟
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مقدمه
پیشینا هنر و الجّا با هنر در ااریخ ایران با عهد باستان مهرسد .میک هنر در طلل ااریخ ایران و با الجا با اولالت
سیاسه ،اقتصادی و فرهنیه فراز و فرودهایه را پیا سر گذاشتا اس

و در هر دوره با شکله و رهیه جدید جللهگر

شده اس  .هنر در ایران ،در واقع هنری حاصل افکر و بینا هنرمندان برای امقای معاهه ادبه و دینه و ااریخه اس .
هنر هقاشه در دربار قاجار با ح ای شاه و درباریان روهق یاف و هنرمندان با مصلرسازی اهلاع ادبه ه چلن داستانهای
ح اسه و اغزّمه ،مذهبه با رویکردهای هلی پرداختند .یکه از ای رویکردها گرایا با هنر چاپ سنیه بلد کا با
علّ
سرع

مراودات دوم

قاجار با م امک ربه دستیاه چاپ السط ومیعهد فتوعلهشاه ،عباسمیرزا وارد ایران شد و با

ملرد استقبال ع لم قرار گرف  ،زیرا اسلل آن با هنر خلشنلیغه و هیارگری ایراهه قراب

داش  .هقاشان

درباری با امهام از مویط و جامعا ،صوناها و رویدادها را با اصلیر مهکشیدهد و عادات مرسلم مردمان روزگار خلد را
ه ایا مهدادهد .هقاشههای چاپ سنیه طیف وسیعه را دربر مهگرفتند .ای آهار عالوه بر بازه ایه شکل و هوله
پلشاک مردان و زهان و مجامس مه اهه ،زهدگه روزمره درباریان با آدا و سن متداول کارگزاران دومته را بازگل
مهکنند .گاهه هقاشهها شامل داستانهای اسطلرهای و افغاهاای ه چلن وقلع جنگها و مضامی دینه مهشد و در
بعضه دییر زهدگه امامان و شرح مصائب و سیره آنها ارسی شده اس  .با ای اوصاف هنر دوره قاجار حد وسط جهان
سنته و مدرن بلد زیرا از یک سل با فرهنگ سنته ه خلاهه داش و از سلی دییر هیاه با دستاوردهای مدرن خارجه
داش  .هنر چاپ سنیه قاجاریا هیز ماهند سایر شاخاهای هنری بهاأهیر از ای اولالت هبلده اس  .میرزاعلیقله خلئه
هنرمند دوره قاجار با بهرهگیری از رهیاف های هلی ای عصر الاهغ مهارت خلد را با اغییرات جامعا صنعته ه یام
کند.
در ای باره پشوها جامعه ااکنلن اهجام هشده اس اما دربار ملضلع پیکرهیاری درباری در دوره قاجار ااکنلن مقاالاه
با رشتا اوریر درآمده اس  .پشوهشه با عنلان «مطامعا اطبیقه بازه ایه زهان در مکتب اصفهان دوره صفلی با پیکر
هیاری درباری دوره قاجار» با وسیلا هدا الالیه و ماه منیر شیرازی با رشتا اوریر درآمده اس و در فصلناما عل ه-
پشوهشه هنرهای اجغ ه هقامایا( )1393با چاپ رسیده اس  .مؤمفان در ای پشوها برآهند کا در پیکرهیاری
درباری دوره قاجار ،اصاویر زهان با ادری از ویشگههایه چلن حجب و حیا فاصلا گرفتا و پیکرش با عنلان ازئی یا
ابزاری برای مذت مردان درآمده اس (الالیه ،شیرازی .)55 :1393،مقاماای دییر با عنلان «اأهیر سیاس
پیکرهیاری درباری دوره قاجار» ،با قل امیرحغی چی سازا ن و مو د رحی ه با رشتا اوریر در آمده اس

در هنر
و در

سال  1391در مجلا مطامعات ایراهه با چاپ رسیده اس  .هلیغندگان در ای پشوها درباره پیکرهیاری دوره قاجار
معتقدهد اولالت مختلف اجت اعه و سیاسه دوره قاجار باعث ایجاد بغتر جدیدی در عرصا هنر ایران شده اس  .آنها
برآهند کا پادشاهان قاجار هقا مبتکراهاای در بهرهگیری از اصلیرگری برای رواج اعتقادات و آیی های درباری داشتند.
االش شاهان قاجار برای اهبات حقاهی

حاک ی

خلد و الجیا وجا شرعه از علل با وجلد آمدن پیکرهیاری دوره

قاجار اس (چی سازان ،رحی ه .)86 :1391،در ای آهار اشاره ای با اهر میرزا علیقله خلئه هشده اس  .ای پشوها با

روش الصیفه و اولیله و با اکیا بر دادههای کتابخاهاای بر آن اس اا ض

ارائا اولیله از اوضاع اجت اعه و سیاسه

عصر قاجار ،وجا اشتراک ساختاری بی اصاویر پیکرهیاری درباری و اصاویر کتا چاپ سنیه هزار و یک شب را
مشخص سازد .از ای حیث برای شناسایه و اولیل اصاویر کتا هزار و یک شب ،اطالعات مقاما با صلرت کتابخاهاای
و ج ع آوری مطامب و اولیل و افغیر عناصر بصری بر اساس اطبیق اصاویر اس  .منابع ملرد استفاده در ای پشوها
بر پایا اطالعااه اس

کا موققان خارجه اهجام دادهاهد .اومریا مارزمف در کتا اصلیرسازی داستاهه در کتا های

چاپ سنیه فارسه( ) 1390با افصیل درباره هنرمندان ای سبک الضیح داده اس

و جلاد علی و دی اردکاهه در

کتا ه یامه ادبیات و هقاشه قاجار ( )1392شیلههای ادبه مطلل عهد قاجار را شرح داده و اأهیرات مؤمفاها و
صنایع ادبه دوره بازگش ادبه را در سبک پیکرهیاری درباری را بررسه مهکند.
نتیجهگیری

هزار و یک شب با سبب است رار روح فرهنیه و اغزّمه و خصلصیات درباری اراباطه انیاانیه با شرایط اجت اعه
دوران قاجار دارد .اوضاع سیاسه و اجت اعه حاک بر سرزمی ایران در عهد قاجار باعث رشد و سلیقا هنر درباری شد.
هظام هنرپروری شاهان قاجار در راستای ذائقا فرهیهما آهان باعث رشد و پیشرف فنلن جدید در عرصا کتا آرایه
شد .سبک پیکرهیاری درباری با دمیل دارابلدن ویشگههای زیبایهشناسه ،معنایه و صلری دوره قاجار دس مایای
مناسبه برای هنره ایه هنرمندان قاجار شد .پیلهد ادبیات و هنر کا از دیرباز در فرهنگ و هنر ایران متداول بلد با
شکله هلی در کتا آرایه رخ ه ایاهد .میرزا علیقله خلئه هنرمند کتا هزار و یک شب با امهام از سبک و سیاق
پیکرهیاری درباری از اصلل ارکیببندی ای سبک در آهار خلد بهره برد و عالوه بر رعای ملازی بصری ،حاالت عاطفه
و کنکاش در روان آدمیان در ه ایا شخصی های داستان هزار و یک شب را هشان داد .آرایاهای ازیینه پیکرهیاری
درباری مطابق با ذوق هنرمند در کتا چاپ سنیه هزار و یک شب با شیله سیاه و سفید و هاشلرهای متقاطع و
متلازن قرار د ارهد .با ای اوصاف کتا هزار و یک شب دوره قاجار را مهالان از بهتری ه لهاهای شیله چاپ سنیه
در ایران داهغ کا مله از اسلل پیکرهیاری درباری دوره قاجار مطابق با سلیقا رای در جامعا و دربار آن عصر بلده
اس  .میرزا علیقله خلئه با بیاهه سادهار شیله زهدگه مردک آن زمان را معرفه مهکند و هر چا هنر درباری دور از
دسترس مردم بلده ،آهار وی بیانگر روح زماها خلیا اس  .ویشگههای پیکرهیاری در بازه ایه فضاسازیهای درباری
بارز اس و خلئه با عنصر خط بار ،عناصر و رهگ را با خلبه جبران مهکند و هاشلر زهه و خطلط متقاطع و خطلط
بریده زمینا های گرایا با طراحه را در سامهای بعد پدید آورد و بدی ارایب دشلاری فنه و ضعف عدم جللهگرایه
رهیه در آهار خلیه مرافع شد .از سلی دییر آهار میرزا علیقله خلئه ،زمینا بلجلد آوردن گرایا اصلیری جدید را
در هی ا دوم حکلم قاجار فراه کرد و در میام علام موبلبی یاف  .ه چنی از جنبا ملضلعه هیز اغییرااه بنا بر
شرایط اجت اعه و سیاسه قاجار در هنر ای دوره هلیدا شد اگرچا در مراحل اومیا آهار چاپ ستیه متاهر از سن
قدی ه هیارگری و هقاشه ایراهه بلد اما با ورود ملضلعات عامیاها و پدیداری ملضلعات روزمره و امکان اهیا با هزینا
اهدک ملرد الجا مردم قرار گرف .

پینوشت
 :Topography -1با بازه ایه دقیق از مناظر شهری و ساخت انها و بناها گفتا مه شلد.
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