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چكيده
نامة خسروان، اثر جالل الدين ميرزا، فرزند فتحعلي شاه قاجار است كه در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار 
تأليف شده است. نسخة خطي و مصور نامة خسروان با توجه به نحوة تفکر اين دوره، داراي ويژگي هايي 
همچون نحوة نگارش به فارسي با حذف لغات و واژگان عربي و تصويرسازي از پادشاهان ايران باستان با 
توجه به داستان هاي شاهنامه است. اين نسخه در چند دهه پس از تأليف از نمونه هايي است که سياست هاي 
باستانگرايي در دورة قاجار را نشان مي دهد. از اين جهت، اين مقاله ضمن بررسي نسخه و تصاوير آن، به 
بازتاب تصاوير آن، در هنرهاي تصويري دورة قاجار پرداخته است. سؤاالتي که اين مقاله در صدد پاسخ 

به آنهاست به اين شرح است:
ويژگي هاي نسخة خطي و مصور نامة خسروان چيست؟

تصاوير نسخة مذکور در کدام يک از هنرهاي تصويري دورة قاجار بازتاب يافته است؟
روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي_تحليلي همراه با تفسير داده ها (تصاوير) و تطبيق آنهاست. شيوة 
گردآوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني، همچنين ابزار گردآوري داده ها شــامل منابع اسنادي، تهية برگة 
شناســه (فيش) و تصاوير گزينش شده است. نتايج نشان مي دهد که نمونه هاي تصويري ساخته شده در 
نسخة مذکور به عنوان الگو به وفور در آثار هنري اين دوره همچون تزيينات وابسته به معماري، نقاشي و 

حّجاري تأثيرگذار بوده است. 

 واژگان كليدي 
باستان گرايي، نامة خسروان، هنرهاي تصويري قاجار. 

  اين مقاله مستخرج از پايان نامة کارشناسی ارشد نگارندة اول با راهنمايی استادان راهنما دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر فاطمه کاتب و 
مشاورة دکتر مريم حسينی در دانشکدة هنر دانشگاه الزهرا با عنوان رويکرد باستان گرايي قاجار با تأکيد بر نسخة خطي  نامة خسروان 

به عنوان الگويي شاخص در هنر تصويري اين دوره است.
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مقدمه
در تاريخ هنر ايران، سياست هاي حاکمان در استفاده از 
هنر، در تثبيت جايگاه حکومت هاي خود قابل توجه است. 
اين سياست بعضًا بر عهدة شاهزادگان و در برخي موارد 
بر عهدة برخي هنرمندان شاخص گذارده شده است. در 
قاجاري همچون جالل الدين  نيز شاهزادگان  قاجار  دورة 
ميرزا در رويکرد اين سلسله به باستان گرايي قابل مشاهده 
از  تصاويري  ارائة  با  نامة خسروان،  کتاب  تدوين  است. 
شاهزادة  اين  سوي  از  ايران  باستاني  تاريخ  پادشاهان 
قاجاري و حمايت از توليد و تکثير کتاب، طي چندين دهه 
مورد بهره برداري قرار گرفت. لذا اين پژوهش جهت بررسي 
اين نسخة چاپ سنگي و بهره برداري از تصاوير پادشاهان 
ايران باستان در هنرهاي تصويري انجام شده است. اهداف 

مورد توجه اين مقاله عبارت اند از:
شيوة  خسروان،  نامة  مصور  و  خطي  نسخة  .بررسي 

نگارش و تصاوير آن 
. تأثير تصاوير نسخة نامة خسروان در هنرهاي تصويري 

دورة قاجار 
در اين مقاله ابتدا به داليل رويکرد قاجاريه به باستان گرايي 
در  و  پرداخته  هنري  آثار  در  بينش  اين  ظهور  سپس  و 
نامة  انگيزة توليد نسخة خطي و مصور  به  بخش بعدي 
خسروان به عنوان منبع الهام هنرمندان دورة قاجار اشاره 
شده و ريشه هاي آن در هنر تصويري عصر قاجار پيگيري 
مي شود تا ميزان تأثيرگذاري اين نسخه و تصاوير آن نيز 
مشخص گردد. همچنين هنرهاي تصويري شاخص دورة 
قاجار که با استفاده از تصاوير اين کتاب کار شده اند به 

ترتيب معرفي و مورد بررسي و بحث قرار مي گيرند. 

روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش توصيفي_   تحليلي همراه با تفسير 
گردآوري  شيوة  آنهاست.  تطبيق  و  (تصاوير)  داده ها 
گردآوري  ابزار  همچنين  ميداني،  و  كتابخانه اي  اطالعات 
داده ها شامل منابع اسنادي، تهية برگة شناسه (فيش) و 
و  اينترنتي  منابع  تعدادي  کتب،  از  گزينش شده  تصاوير 

عکاسي شده توسط نگارنده است. 
بنابراين با توجه به بازتاب تصاوير نسخة نامة خسروان 
در هنرهاي تصويري دورة قاجار و نيز تأثيرگذاري نسخة 
نامة خسروان بر هنر اين دوره، نمونه هاي تصويري آن 
آثار هنري دورة  و  نامة خسروان  تطبيقي در  به صورت 

قاجار مورد بررسي قرار گرفته است. 

پيشينة تحقيق
 H. R. کتاب تفسير و تحشيه بر نامة خسروان۱ نوشتة
به شکل  فردوسي  شاهنامة  با  را  نسخه  اين   Engineer
در سازمان  کتاب  اين  متأسفانه  مي کند.  بررسي  تطبيقي 
اسناد و کتابخانة مرکزي موجود نيست اما اطالعات آن 

حاکي از اين مسئله است که در اين کتاب به تصاوير از 
منظر هنري پرداخته نشده است. 

پايان نامة کارشناسي ارشد با عنوان زمينه هاي بروز 
پايان  تا  افشاريه  دورة  (از  ايران  تاريخ نگاري  در  تحول 
عصر ناصري) در دانشگاه بيرجند در سال ۱۳۹۰ نگارش 
يافته که به موضوع تاريخ نگاري در دورة قاجار مي پردازد 
و به کتاب نامة خسروان به عنوان اثري تاريخي در دورة 
قاجار اشاره مي کند در واقع جنبه هاي هنري اين اثر مدنظر 

نبوده و از نظر ادبي به آن اشاره شده است. 
انديشة  و  پورخاقان  عنوان  با  مقاله اي  در  امانت  عباس 
بازيابي تاريخ ملي ايران: جالل الدين ميرزا و نامة خسروان 
در سال ۱۳۷۷، در باب کتاب نامة خسروان و سبک نگارش 
و توصيف تصاوير آن صحبت کرده است که البته بيشتر 

به زمينه هاي تاريخي و اسطوره اي پرداخته است. 
باستان در  ايران  بازتاب هنر  با عنوان  پايان نامة دکتري 
تزيينات وابسته به معماري خانه ها و کاخ هاي عصر قاجار 
در تهران از کامران سخن پرداز در سال ۱۳۸۸ در تهران و 
دانشگاه شاهد موجود است که اين منبع به تأثيرات ايران 
باستان در هنر قاجار به طور کلي اشاره مي کند و بيشتر در 

حوزة معماري است. 

تصوير١. صفحة اول کتاب نامة خسروان، مأخذ: جالل الدين ميرزا، 
١٢٩٧ق: صفحة ابتدايي کتاب
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در مورد تصاوير کتاب نسخة خطي نامة خسروان و 
تطبيق آن با هنرهاي دورة قاجار، تا به حال مقاله اي در 
مجالت علمي _ پژوهشي و نيز مجالت تخصصي هنر به 
تطبيق  و  اين نسخه  باب  در  است. مطالعه  نرسيده  چاپ 
تصاوير آن با برخي نمونه هاي تصويري هنر دورة قاجار 
براي اولين بار در پايان نامة کارشناسي ارشد از نويسندة 
همين مقاله (دفاع شده در تابستان ۱۳۹۲) مطرح شده است. 
لذا عدم توجه به اين نسخة خطي و نيز عدم پرداختن به 
بازتاب تصاوير آن در هنرهاي تصويري دورة قاجار لزوم 
و ضرورت نگارش مقاله اي جداگانه از پايان نامه را اثبات 

مي کند. 

باستان گرايي در عهد قاجار
باستان گرايي پديده اي است که در دوران قاجار در عرصة 
فرهنگ، اجتماع، سياست و هنر جامعة ايراني پديدار گشت 
و طي چندين دهه، به عنوان يکي از چالش هاي مهم فکري 
روشنفکران،  از  بسياري  ذهن  ايراني،  جامعة  فرهنگي  و 
نويسندگان و اديبان و روزنامه نگاران و سياستمداران را 

به خود مشغول کرد. 
قاجاريان بيش از ديگر حکومت ها به تفکر و هنر ايران 

باستان متوسل شدند. آنان براي تحکيم وضعيتشان، خود 
را به طور مستقيم به ايران باستان منتسب مي کردند و از 
مواريث فرهنگي آنها بهره مي جستند. هنگام به حکومت 
و  قاجاريه  سلسلة  وآغاز  قاجار  محمدخان  آقا  رسيدن 
گزينش تهران به عنوان پايتخت، هنر ايراني از هنر درخشان 
دوران صفوي و دوره هاي پيش از آن فاصلة زيادي گرفته 
بود. هنرمندان قاجار به پيروي از فرمان شاهان، دولتمردان 
و رجال سياسي به عنوان سفارش دهندگان و بانيان اصلي 
هنر اين دوره، گرايش آشکاري به بهره گيري از نقشمايه ها 
و عناصر تزييني به کاررفته در هنر ايران باستان داشتند. 
بازتاب اين تمايل در هنرهاي مختلف به روشني قابل مشاهده 
است. در آثار هنري عصر قاجار نقوشي به کار گرفته شده 
که به گونه اي بارز، دربرگيرنده و بازتاب دهندة نقشمايه هاي 
مورد استفاده در هنر ايران پيش از اسالم است. بدين سان، 
ديگر در  کنار رويه ها و گرايش هاي  در  اين جهتگيري ها 
ساير گونه هاي هنري اين دوران، هنري متمايز با دوره هاي 
پيشين خود را رقم زده است، هنري درآميخته با صفات و 

خصايص گوناگون و در عين حال ارزشمند. 
جيان روبرتو اسکارچيا (۱۳۸۴) در بخش دوم كتاب 
شاه  فتحعلي  سلطنت  دوران  قاجار  زند،  صفوي،  هنر 
به  و  برمي شمارد  قاجار  هنري  سبک  مقطع  نخستين  را 
تأثيرپذيري آگاهانة هنرمندان دورة قاجار از هنر دوران 
صفوي و بازتوليد آن به گونه اي متمايز اشاره مي کند و 
ايران، باستان گرا شد  از تاريخ  اين دوره  مي افزايد: «هنر 
و ضمنًا تأثيراتي نيز از غرب پذيرفت» (اسکارچيا، ۱۳۸۴: 

 .(۴۲

معرفي کتاب نامة خسروان
نامة خسروان، اثر جالل الدين ميرزا ست. او كتاب خود را 
با عنوان فرعي داستان پادشاهان پارس از آغاز تا پايان 
ساسانيان كه سودمند مردمان، به ويژه كودكان و نوجوانان 
است معرفي کرده است. «طرح چهاربخشي نامة خسروان، 
چنان که جالل الدين ميرزا خود پيش گفته بود، تنها تا بخش 
سوم انجام پذيرفت. بخش اول، از افسانة مه آباديان (که 
وي مي پنداشت آغاز تاريخ باستان ايران است) آغاز مي شد 
و تا انجام ساسانيان پايان مي گرفت» (محمدزاده، ۱۳۵۷: 

 .(۳۷۳
جالل الدين ميرزا هدف خود از نگارش نامة خسروان 
را به كارگيري واژگان فارسي و پرهيز از واژگان بيگانه 
دانسته است. اين كتاب، كه به خط نستعليق شكسته چاپ 
باستاني  پادشاهان  از  خيالي  نقاشي هاي  با  همراه  شده، 
ايران است. نشر پازينه(۱۳۸۹)، كتاب نامة خسروان را به 
همان صورت چاپ نخست آن، افست كرده است تا بخشي 
از ميراث مكتوب گذشته را در اختيار نسل جديد قرار داده 

باشد. 
اولين  شايد  خسروان،  نامة  مصور  نسخة  نگارش 

تصوير ٢. صفحة ديباچة نامة خسروان، تصوير جالل الدين ميرزا، 
مأخذ: جالل الدين ميرزا، ١٣٨٩: ٧.



کوشش در عهد قاجار در تدوين کتاب تاريخ مصور ايران 
ديدگاه  از  خسروان  نامة  «اگرچه  بود.  مردم  عامة  براي 
فِن تاريخ نگاري و بهره وري از منابع نوين چندان اصالتي 
نداشت، اما شايد نخستين نشانة گرايش هاي ملي در زمينة 
بازسازي گذشته بود و اين خود نه تنها در نگرش تاريخي 
نويسنده، بلکه شيوة پارسي نگاري او نيز به خوبي آشکار 

است» (امانت، ۱۳۷۷: ۶). 
از مقدمة كوتاهي كه خوشنويس نامة خسروان به كتاب 
افزوده است، چنين برمي آيد كه او در سال ۱۲۹۷ هجري، 
در شهر وين پايتخت اتريش، كتاب جالل الدين ميرزا را به 
خط نستعليق نوشته است. اين زمان مصادف است با نيمة 
نام خود را  او که  دوم پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار. 
ميرزا حسن خداداد تبريزي ذكر مي كند، در مقدمه اي ديگر، 
از پيشرفت عکاسي و چاپ تصاوير نقاشي شده در اروپا 
ياد کرده و پيشرفت اين صنعت را يادآور مي شود. سپس 
لزوم استفاده از اين صنعت را براي چاپ كتاب هاي فارسي 
برمي شمارد و از نامة خسروان به عنوان يكي از كتاب هايي 

كه در وين چاپ شده است نام مي برد. 
ميرزاحسن خداداد تبريزي، دو دليل براي برگزيدن و چاپ 
كتاب جالل الدين ميرزا آورده است: نخست آنكه مختصر 
و كوتاه است و به ويژه براي خوانندگان اروپايي كه زبان 
جالل الدين  آنكه  دوم  است؛  مطلوب  مي دانند  را  فارسي 
ميرزا از واژگان بيگانه استفاده نكرده و براي تأليف اثر 
خود واژگان فارسي را به كار برده است. ديباچة كتاب به 
قلم موّلف، جالل الدين ميرزاست. نويسنده از روزگار خود 
ياد  ناصرالدين شاه  دارالفنون توسط  تأسيس مدرسة  و 
كه  مي انديشيدم  با خودم  كه روزي  مي نويسد  و  مي كند 
چرا ما ايرانيان به زبان نياكان خود توجه نمي كنيم. آن گاه 
چنين ادامه مي دهد كه: «روزي در اين انديشه افتادم که از 
حيثيت ما ايرانيان زبان نياکان خويش را فراموش کرده ايم 
و با اينکه پارسيان در نامه سرايي و چکامه گويي به گيتي 
نگاشته  پارسي  به  که  نداريم  دست  در  نامه اي  فسانه اند 
شده باشد. اندکي بر نابودي زبان ايرانيان دريغ خوردم 
و پس از آن خواستم که آغاز نامة پارسي کنم. سزاوارتر 
از داستان پادشاهان پارس نيافتم از اين روي اين نگارش 
را نامة خسروان نام نهادم و کوشيدم که سخنان رواِن 
به گوش آشنا نگارش رود تا بر خوانندگان دشوار نباشد. 
چهرة پادشاهان را که نزد فرنگيان است گرفته از روي 

آن ها کشيده شد» (جالل الدين ميرزا، ۱۳۸۹: ۷). 

جالل الدين ميرزا و منابع فکري او
انديشة  عملي  بنيانگذار  را  ميرزا  جالل الدين  بتوان  شايد 
به شمار  ايران دوران جديد و معاصر  در  باستان گرايي 
آورد. جالل  الدين عقيده  اش بر اين بود که بايد فارسي َسره 
را در گفتن و نوشتن به   کار برد و لغات بيگانه به   ويژه عربي 
را کنار گذاشت. «آگاهي جالل الدين ميرزا به آموزش تاريخ 

و نياز به نگارش متن تاريخي درسي را مي توان از آشنايي 
او با کتاب هاي درسي تاريخ فرانسه دانست. اشاره اش به 
سخنان رواِن به گوش آشنا نيز از همين روست. او نامة 
تدريس  براي  و  دارالفنون  شاگردان  براي  را  خسروان 
پارسي نگاري،  و  تاريخ نگاري  شيوه  نه تنها  بود.  نوشته 
و  بين سطور  کافي  فاصلة  با  نستعليق  بلکه خط خوش 
نقوش  از  را  آنان  از  برخي  که وي  پادشاهان  چهره هاي 
سکه هاي ساساني گرفته بود و برخي زادة تخيل خود او و 
يا تصويرگر کتاب بود، حکايت از کوشش او براي به دست 

تصوير ٣. ضحاك و آرزميدخت در کتاب نامة خسروان، درجات 
ميرزا،  جالل الدين  مأخذ:  سنگي،  چاپ  در  خاكستري  مختلف 

١٢٩٧ق:٧١ و ٣٩٦.

تصوير ٤. تصوير ميرزا عبدالمطّلب، مأخذ: بامداد، ١٣٥٠: ١٥١.

تصوير ٥. صفحه پاياني کتاب نامة خسروان، سکه هاي اشکاني، 
مأخذ: جالل الدين ميرزا، ١٣٨٩: صفحة پاياني.
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ادامه مي يابد. جالل الدين ميرزا سه بخش از تاريخ خود را 
از ايران باستان تا دورة زنديه نگاشت، اما بخش چهارم 
علت  وي  ماند.  نانوشته  بود،  قاجار  دورة  به  مربوط  که 
اين امر را چنين دانسته است: «در انديشه ام که چه نگارم، 
اميدوارم يا کارها دگرگون شود، يا روزگار از ايران ويرانم 
بيرون افکند که اين نامة چهارمين را نيز به راستي و دلخواه 

بنگارم» (آخوندزاده، ۱۹۶۳: ۳۷۳).
سنت  به  مطلق  بي  اعتنايي  در  ميرزا  جالل الدين 
تاريخ نگاري اسالمي و بدون اينکه توجه داشته باشد هويت 
ايراني جزوي از تاريخ دورة اسالمي است، به آن کوشش 
مبادرت ورزيد. ميزان آگاهي او از تاريخ عصر هخامنشي 
نام  نام هخامنشي  به  از سلسله اي  او  است.  نازل  بسيار 
نمي برد، جالل الدين ميرزا يکي از منابع خود را مورخان 
يا به قول خودش داستان سرايان فرنگ مي داند، اما هيچ گاه 
از آنان نامي نمي برد. انتشار دساتير (کتاب پارسيان هند) 
در هندوستان آغازگر جنبشي است در تاريخ ايران دورة 
قاجار که يک سوي آن َسره نويسي است و سوي ديگرش 
بزرگ نمايي تاريخ ايراِن پيش از اسالم و همين کتاب دساتير 
يکي از منابع الهام بخش جالل الدين ميرزا در تأليف کتاب 
نامة خسروان بود زيرا در بخش هايي روايت تاريخ ايران 

باستان در آن نقل شده است. 

نامة خسروان و ادوار تاريخي ايران
بر خالف منابع تاريخ اسالمي مثل تاريخ طبري و تاريخ 
مسعودي، که ادوار تاريخي بر اساس ظهور انبياست، در 
نامة خسروان محور تحوالت تاريخي وهمزمان با ادوار 
سلطنت شاهان ايران باستان و ايران دورة اسالمي است؛ 
محور  و  مبنا  ايران  شاهان  انبيا،  محوريت  به جاي  يعني 
تاريخ ظهور  مورد  در  کتاب حتي  اين  در  گرفته اند.  قرار 
پيامبر اسالم (ص) سخني قابل اعتنا مطرح نشده و فقط 
از مرگ يزدگرد ياد گرديده که بعد از او تازيان به پارس 
تا آمودريا را به تصرف خود  از بغداد  هجوم آوردند و 

درآوردند. 
داستان نامة خسروان از افسانة مه آباديان آغاز شده و 
آباديان، جيان، شائيان،  پنج گروه  او،  تاريخي  ترتيب  در 

ياسائيان و در نهايت گلشائيان مورد بحث واقع شده اند. 
آباديان: «از سلسله آباديان نخستين پيامبر مه آباد بود 
که يکتا پرستي پيشه کرد» (جالل الدين ميرزا،۱۳۸۹: ۸). در 
اين بخش جالل الدين ميرزا متون کهن برگرفته از دساتير و 

کتاب دبستان را نيز شرح مي دهد. 
جيان: «از سلسلة جيان نخستين پيامبر جيان جي افرام بن 

زاد بود، که به دليل پاکي وي را جي ميخواندند» (همان:۹)
شائيان: «نخستين آن ها شائي کليو فرزانه و يزدان پرست 

و واپسين آن ها شائي مهبول کوه نشين بود» (همان:۹)
ياسائيان: «ياسان اولين پيمبر بود و واپسين اين گروه 

āveh  1ياسان آجام» (همان:۹)

تصوير٦. نمونة کاشي کاري خانة امام جمعه با نقش شاپور. مأخذ: 
سخن پرداز، ١٣٨٨: ٨٢.

تصوير ٧. نمونه کاشيکاري خانة امام جمعه با نقش شاپور دوم،. 
مأخذ: همان:٨٢.

تصوير٨. نمونه کاشيکاري خانة امام جمعه با نقش شاپور سوم. 
مأخذ: همان: ٨٣.

آوردن يک متن درسي مي کرد» (امانت، ۱۳۷۷: ۱۷-۱۶). 
کتاب تاريخي نامة خسروان به فارسي َسره (آسان بدون 

واژه عربي) است. 
َسره نويسي  کنار  در  او،  ضدعربي  شديد  تمايالت 
فارسي و نقل داستان پادشاهان پارس که نامشان به دليل 
دست درازي تازيان از ميان رفته، همه به نحوي از فضاي 
ادبي دوران او متأثر بوده است. داستان تاريخي جالل الدين 
ميرزا از افسانة مه آباديان، که او طليعة تاريخ ايران باستان 
شمرده است، آغاز مي گردد و تا ادوار ديگر تاريخ ايران 



گلشائيان که خود چهار گروه اند:
جالل الدين ميرزا سلسلة گلشائيان را به چهار دورة 
مي کند.  تقسيم  ساسانيان  و  کيان،اشکانيان  پيشداديان، 
در اين بين نامي از هخامنشيان در ميان نيست. نخستين 
گلشائيان کيومرث و آخرين آنها يزدگرد سوم ساساني 
او  نام  که  بود  کيومرث  گلشائيان  پيامبر  «نخستين  بود. 
معني زندگي ميرنده دارد. کيومرث در اساطير ايران پيش از 
اسالم نخستين انسان است، و مشي و مشيانه نخستين زوج 
انسان يا همان آدم و حوا شناخته شده اند» (شهرستاني، 

.(۱۸۱ :۱۳۸۴
سپس به صورت مشروح به توضيح هر سلسله مي پردازد 

که اولين سلسله پيشداديان است. 
پيشداديان: پادشاهان پيشدادي را شامل کيومرس، هوشنگ، 
تهمورس، جمشيد، ضحاک، فريدون، منوچهر، نوزر، افراسياب، 
زاب، گرشاسب برشمرده (همان:۱۰) و بدين ترتيب تک تک اين 
شاهان و دورة فرمان روايي آنان را شرح مي دهد و به حوادث 
دوران هريک مي پردازد و براي هر پادشاه تصويري هم آورده 

شده است. 
کيان: دورة کيانيان در روايت جالل الدين ميرزا با حملة اسکندر 
مقدوني خاتمه مي يابد و دورة اشکاني آغاز مي گردد. «اينان با 
اسکندر يوناني ده تن بودند: کيغباد، کيکاووس، کيخسرو، لهراسب، 
گشتاسب، بهمن، هماي، داراب، دارا، اسکندر» (همان:۳۳).

اشکانيان: پادشاهان اين دوره را بيست تن ذکر مي کند 
و مدت پادشاهي آنان را ۴۶۱ سال مي داند. «نخستين 
آخرين  و  اسکندر  سرکردگان  از  يکي  استهن  آن ها 

پادشاه آنان اردوان بود» (همان:۵۸).
کشورداري  روزگار  و  تن اند  «بيست وهشت  ساسانيان: 
(همان:۶۲).  بود»  ماه  هفت  و  سال  دو  و  پانصد  ايشان 

نخستين آنان اردشير و آخرين ايشان يزدگرد بود. 

تصاوير کتاب نامة خسروان
ايران  به  اروپاييان  قاجار شاهد رشد سفرهاي  در دورة 
هستيم که ريشه در نفوذ آنان دارد. عالوه بر تصويرسازي 
نقاشي هايي مستقل که در  اين دوره، هنرمندان  کتب، در 
همواره  گذاشته اند.  باقي  خود  از  مي شود  چاپ  کتاب ها 
مي توان شاهد بود که توانايي هاي نقاشان بسيار متفاوت و 

تصوير ١٢. کاشي از دورة قاجار با نقش هماي، تکية معاون الملک، 
مأخذ: همان.

تصوير ٩. کاشي از دورة قاجار با نقش فريدون،٤٠ * ٤٠ سانتي متر، 
تکية معاون الملک، مأخذ: سيف،١٣٧٦: ١٨٣.

 ٤٠  * ضحاک،٤٠  نقش  با  قاجار  دورة  از  کاشي   .١٠ تصوير 
سانتي متر، تکية معاون الملک، مأخذ: همان: ١٨٢.   

تصوير ١١. کاشي از دورة قاجار با نقش بهمن، تکية معاون الملک، 
www. bahadorani. com :مأخذ

تصوير ١٣. کاشي از دورة قاجار با نقش کيومرث، تکية معاون الملک، 
مأخذ: همان
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اهداف ترسيم کردن نيز بسيار گوناگون هستند. 
اصوًال قسمت اعظم بار هر اثر ادبي بر دوش توصيف 
است و تصويرگري خود زيرمجموعة توصيف به شمار 
مي آيد. شيوه و كّم و كيف توصيف مالك عمده اي براي 
ارزش گذاري اثر ادبي است. شاهان ايران باستان و شرح 
از  باستاني شان  تاريخ  در  که  بود  هويتي  آن ها  زندگاني 
گذشته هاي دور ريشه دوانيده بود و توصيف و ترسيم 

آنان از الزامات هنر و ادبيات بود. 
دربارة  تاريخي  پژوهش هاي  نوزدهم  قرن  نيمة  «در 
ساسانيان و به ويژه سکه شناسي اين دوره تا بدان اندازه 
پيش رفته بود که طبقه بندي مرتبي از پادشاهان ساساني 
را با بهره وري از منابع فارسي و عربي و همچنين اروپايي 
سازد.  ممکن  ميرزا  جالل الدين  چون  نويسنده اي  براي 
در پيوست بخش يکم نامة خسروان، او نقوش سکه هاي 
اشکانيان را به ترتيب تاريخي آورده و در ديباچه يادآور 
شده بود که چهرة پادشاهان را که نزد فرنگيان است گرفته 
و از روي آن کشيده شده است» (امانت، ۱۳۷۷: ۱۷). «اين 
سليقة خاصي  و  دست  مهارت  با  ميرزامطّلب  را  طرح ها 
تهيه کرده است و کوشش طراح در متنوع کردن حاالت 
است»  آميز  موفقيت  آن ها  لباس  و  پادشاهان و صورت 

(تناولي، ۱۳۶۷: ۲۳).
«شيوة اروپايي صورت سازي و منظره سازي روزبه روز 
مي شد  ديده  بيشتر  ناصرالدين شاه  دورة  تصاوير  در 
به خصوص روزنامه هاي دولتي چون دولت علية ايران، و 

شرف و شرافت كه اصوًال شيوة تصويرسازي آنها غربي 
و اروپايي و يا ملهم از غرب است. به خصوص اين شيوه 
از چاپ سنگي متأثر از غرب در تصاوير كتاب هاي علمي 
علم االشيا  جانورشناسي،  طبيعي،  تاريخ  چون  درسي  و 
(هاشمي  مي شود»  مشاهده  بسيار  جغرافي  و  تاريخ  و 
چنين  از  خسروان  نامة  كتاب  در  دهكردي،۱۳۶۳:۱۰۵). 
شده  استفاده  شخصيت ها  صورت سازي  براي  شيوه اي 
است. در تصويرهاي اين كتاب عالوه بر ظاهر نسبتًا غربي 
اشخاص، آنها را با به كارگيري خط و هاشور و با به دست 
خاكستري  مختلف  درجات  از  متنوع  سايه هاي  آوردن 
طبيعي سازي كرده اند. براي نمونه تصويرهاي ضحاك و 

آرزميدخت از آن جمله اند (تصوير ۳).

ميرزا عبدالمطّلب اصفهاني، تصويرگِر نامة خسروان
که  بود  شاگردهايي  از  مستشار  عبدالمطّلب  «ميرزا 
فرنگ  به  نقاشي  فنون  گرفتن  فرا  براي  شاه  ناصرالدين 
فرستاد... مستشار در شبيه سازي با آب و رنگ استاد بود» 

(دوستعلي خان معير الممالک، ۱۳۶۱: ۲۷۵).
نقاشي و  از هنرمندان قرن سيزدهم هجري «در هنر  او 
قلمدان سازي است که دورة کودکي را در اصفهان گذراند. 
رنگ  به  بود. سپس  آبرنگ کار  و  مي ساخت  قلمدان  ابتدا 
و روغن روي آورد و در اين شيوه ترقي نمود. در سال 
۱۲۷۵ ه. ق جزو ۴۲ نفر شاگردان انتخابي به کشور فرانسه 
در سبک  و  پرداخت  نقاشي  به  آنجا  در  و  فرستاده شد 

تصوير ١٤. نمايي از بيمارستان دادگستري تهران، عکس از نگارنده.



ايران  کالسيک داراي دانش گرديد و پس از بازگشت به 
نقاش ماهري گشته بود» (حقيقت، ۱۳۸۳: ۴۶۶).

به  ملقب  بعدها  که  نقاش،  اصفهاني  عبدالمطّلب  «ميرزا 
فرنگ  در  را  نقاشي  ُپست شد،  و رئيس  مستشارالوزاره 
آموخته بود. تصاوير کتاب نامة خسروان تأليف جالل الدوله 
(که نخست در تهران و سپس در اتريش به طور مصُور 
چاپ شده) اثر اوست» (ذکاء، ۱۳۷۶: ۱۵۱)، «زيرا هيچ جا 
اشاره اي به توانايي جالل الدين در هنر نقاشي نيامده است» 

(امانت، ۱۳۷۷: ۱۸).
در سال هاي پيش از نگارش نامة خسروان، دو کتاب 
دربارة سکه ها و ُمهرهاي دورة ساساني انتشار يافته بود. 
مجموعة  لونپريه۱  فرانسوي،  سکه شناس  م،   ۱۸۴۰ «در 
در  نفيسي۲  کتاب  در  را  ساساني  سکه هاي  از  کاملي 
توماس۳  ادوارد  بعد  به چاپ رساند. هجده سال  پاريس 
در  را  پادشاهان ساساني  از چهره هاي  نيز مجموعه اي۴ 
پاريس انتشار داد. مي توان گمان برد که جالل الدين ميرزا 
دست کم با تحقيق لونپريه آشنايي داشته و از همين رو 
طرح چهره هاي پادشاهان ساساني که در نامة خسروان 
آمده ملهم از اين کتاب فرانسوي است (تصوير ۵). به عنوان 
نمونه، چهرة اردشير اول در نامة خسروان، شباهت کامل 
به صورت او در شش سکة چاپ شده در کتابش دارد... تاج، 
زيور و جامة پادشاهان با الهام از نقوش سکه هاي ساساني 
ساخته شده ولي نقش و نگار زمينه و گاهي تختگاه ايشان از رقم 
تزييناتي بود که در کتاب هاي درسي و يا مردم پسند اروپايي در 
سده نوزدهم پيدا مي شد... چهره هاي خيالي پادشاهان پيشدادي 
و کياني غالبًا از تصاوير ساساني متأثر بود و گاه نيز يکسره 
پروردة انديشة نقاش بود... همين چهره ها در دهه هاي بعدي گرتة 
جديدي براي پرده هاي نقاشي شاهنامه اي شد که غالبًا از آن به 
نام نقاشي قهوه خانه اي ياد مي شود» (امانت،۱۳۷۷: ۱۸-۱۷).

نثر کتاب نامة خسروان
توجه به زبان پارسي در نامة خسروان و شكستن تسلط 
زبان عربي در هنر و ادب ايراني از مهم ترين و بارزترين 
نثرهاي  زمرة  در  نثر  اين  است.  کتاب  اين  مشخصه هاي 
ساده قرار مي گيرد که تقريبًا خالي از صنايع لفظي و معنوي 
است و يکي از داليل فهم آسان آن نيز همين شاخصه است. 
از جمالت کوتاه استفاده شده و هر جمله فعل مستقلي دارد. 
«فصل بندي کتاب سعي مؤلف را در نمايش تداوم تاريخ 
و  (ناجي  مي دهد»  نشان  اسالمي  ايران  و  باستان  ايران 
ديگران، ۱۳۹۰:۱۴۴). در واقع جالل الدين ميرزا ورود اسالم 
را ناچيز شمرده و آن را به حاشيه مي راند و سعي دارد تا 
تاريخ ايران را به صورت بي وقفه و بدون توجه به ورود 

اسالم روايت کند. 
خسروان  نامة  نثر  مورد  در  بهار  ملک الشعراي 
مي نويسد: «معروف ترين کتابي که در اين شيوه (نثر ساده) 
نگارش يافته و از همه کمتر مغلوط مي باشد نامة خسروان 
تأليف جالل الدين ميرزاي قاجار، پسر فتحعلي شاه، است که 
تاريخ ايران را از کيومرث تا مرگ نادر و انقراض دودمان 
او در سه جلد نوشته و از آوردن لغات مشکوک هم تا حدي 

خودداري کرده است» (بهار، ۱۳۸۹: ۲۹۲).

بازتاب تصاوير نامة خسروان بر روي بناهاي دوره قاجار
با  اعياني  خانه هاي  و  کاخ ها  تزيين  قاجاريان  دورة  در 
با  لعاب دار  کاشي هاي  و  نقش برجسته دار  قاب بندهاي 
نقش ها و طرح هايي که از شاهان ساساني يا هخامنشي 

اقتباس شده بود متداول شد. 
کاشيکاري همواره عنصري در خدمت معماري و جهت 
تزيين بنا مورد استفاده بوده است. کاشي هاي نقاشي شده 
در دورة قاجار به وفور در بناهاي مختلف يافت مي شوند. 

تصوير ١٥. کاشي هاي نقش برجسته در بيمارستان دادگستري تهران، دورة قاجار، تصوير گشتاسب، عکس از نگارنده.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصاوير  را  کاشي ها  اين  از  بخشي  و مضمون  موضوع 
موارد  برخي  در  و  ساساني  شاهان  از  طراحي شده اي 
شخصيت هاي حماسي و اسطوره اي تشکيل مي دهند و در 
بيشتر نمونه ها هنرمند اسامي اين شاهان و شخصيت ها 
را ثبت کرده است. با دقت در جزئيات تصويري اين آثار 
مي توان دريافت که سازندة آنها الگوهاي باستاني را در 
اختيار داشته و مطابق با آنها به نقاشي روي اين آثار اقدام 
کرده است. عناصر بصري اين آثار تا حد زيادي مطابق 
با تصاوير رايج در نقاشي هاي دوران قاجار است. واضح 
است که شناسايي چهره هايي که بر روي سکه هاي ساساني 
نقش شده است به واسطة خواندن نوشته هاي آنها - که به 
اينکه  به  با توجه  اما  امکان پذير است  پهلوي است -  خط 
کشف رمز خط پارسي ميانه توسط زبان شناسان غربي 
صورت پذيرفت و در آن هنگام کار متخصصانة چنداني در 
راستاي ترجمة نوشته هاي پهلوي به فارسي دوران جديد 
صورت نپذيرفته بود، احتماًال هنرمند کاشيکار، تصاوير 
شخصيت هاي حماسي را يا به مدد ذهن خالق خود نقش زده 
و يا منبع الهام و الگوي ديگري چون کتاب نامة خسروان در 
اختيار داشته است. با مراجعه به تصاوير موجود در کتاب 
فارسنامة ابن بلخي (تصاوير پادشاهان و شخصيت هاي 
حماسي ايران باستان) که توسط فرصت الدوله شيرازي 
در کتاب درياي کبير نقاشي شده است۱ هنرمند کاشيکار 
به  نامة خسروان  کتاب  در  موجود  تصاوير  به  توجه  با 
طرح پردازي و ساخت کاشي هاي اقدام کرده است. در ادامه 

به بررسي چند نمونه از اين کاشي ها پرداخته مي شود. 

تزئينات  روي  بر  خسروان  نامة  تصاوير  بازتاب 
کاشيکاري خانة امام جمعة تهران

خيابان  در  تهران  شهر  قديم  بافت  محدودة  در  بنا  اين 

ناصرخسرو و در انتهاي کوچة امام جمعه واقع شده است. 
همان گونه که از نام اين بنا برمي آيد، «اين خانه متعلق به 
يکي از امام جمعه هاي تهران به نام سيدزين العابدين امام 
جمعه، داماد ناصرالدين شاه در دورة قاجار بوده است و 
تاريخ بناي آن به اواسط دوران سلطنت ناصرالدين شاه 
يعني سال هاي ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ ه. ق باز مي گردد» (فهرست 

سازمان زيبا سازي شهر تهران، ۱۳۸۵).
«سيد زين العابدين پسر سيد ابوالقاسِم امام جمعه ملقب به 
ظهيراالسالم بوده است. وي دختر ناصرالدين شاه قاجار 
را به همسري گرفت و پس از فوت پدرش به دليل آن که 
ميرزا زين العابدين كوچك بود، عموي او، سيد مرتضي، 
زماني  كه  شد.  عهده دار  را  جمعگي  امام  امور  كفالت 
سيدزين العابدين به سن رشد رسيد به فرمان ناصرالدين 
شاه، امام جمعة تهران شد. پس از مرگ، او را در مقبرة 
باشكوهي كه در زمان حيات براي پدرش ساخته بود و 
اكنون به سر قبر آقا شهرت دارد دفن كردند» (سخن  پرداز، 

.(۷۰ :۱۳۸۸
کاشيکاري،  به  مي توان  بنا  اين  شاخص  تزيينات  از 
گچ بري، آيينه کاري، حجاري، مقرنس کاري (مقرنس گچي) 
و نقاشي ديواري اشاره کرد. آنچه در اينجا مورد بررسي 
قرار مي گيرد آن دسته از تزيينات کاشيکاري است که متأثر 

از تصاوير کتاب نامة خسروان است. 
خانة  معماري  به  وابسته  تزيينات  از  زيادي  بخش 
امام جمعه را کاشيکاري ها و آيينه کاري ها تشکيل مي دهند. 
کاشيکاري هاي خانة امام جمعه، که حاکي از توجه هنرمند 
روش  به  است،  باستان  ايران  با  مرتبط  موضوعات  به 
کاشي هايي مشابه است که در مجوعه کاخ گلستان ساخته 

شده اند. 
اين نمونه کاشي (تصوير۶) داراي نقش شاپور ساساني 
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است. شاپور به حالت دوزانو نشسته و َبرَسمي در دست 
دارد. اين تصوير مانند ساير نمونه کاشي هاي ديگر توسط 
قابي احاطه شده که دور تا دور آن را اسليمي ها و نقوش 
دهن اژدري فراگرفته اند. کاشي ساز کوشيده است تا لباس 
شاپور در اين نمونه کاشي ها را مشابه پوشش مرسوم 
برجاي مانده  نقش برجسته هاي  در  ساساني  پادشاهان 
يا  َبرَسم  گرفتن  دست  در  رسم  کند.  تصوير  ايشان  از 
چوبدستي توسط شاه نيز که در اين نمونه و نمونه هاي 
مشابه ديده مي شود، در ميان نمونه هاي بر جاي مانده از 
هنر ايران باستان و به دنبال آن در کتاب نامة خسروان، به 

وفور ديده مي شود. 
اين کاشي (تصوير۷) داراي نقش شاپور دوم ساساني 
است که همانند نمونة پيش در حالت نشسته و َبرَسم در 
به  مي توان  گفته شد،  چنان که  است.  دست تصوير شده 
شباهت اين نمونه ها با يکديگر يا به عبارت ديگر الگوبرداري 
نامة  کتاب  تصويري  نمونه هاي  از  قاجاري  نمونه هاي 

خسروان پي برد. 
اين نمونه (تصوير۸)، که مطابق با نوشتة موجود بر 
آن تصوير شاپور سوم ساساني را نمايش مي دهد، مانند 

نمونه هاي پيشين، شاه ساساني را در حال نشسته، اما اين 
بار با سپري در يکي از دستانش، به تصوير کشيده است. 

تزئينات  روي  بر  خسروان  نامة  تصاوير  بازتاب 
کاشيکاري تکيه معاون الملک در کرمانشاه

كه  است  کرمانشاه  در  مجموعه اي  معاون الملک  تکية 
کاشي هاي آن با مفاهيم تاريخي، فرهنگي و حاوي اطالعات 
تاريخي  بناهاي  ديگر  بين  را  تاريخي  بناي  اين  گوناگون 
ممتاز كرده است. کاشي هاي زيبا با موضوع هاي متنوع 
اماکن  در  کاشيکاري  بدعت هاي  از  آن ها  روي  نقش شده 

مذهبي به شمار مي روند. 
بدون اغراق مي توان تکية معاون الملک را مهم ترين اثر 
اين تکيه توسط  ناميد.  فرهنگي عهد قاجار در کرمانشاه 
ميرزا حسين خان معين الرعايا در سال ۱۳۲۰ ق بنا گرديد 
و اکنون به صورت موزه از آن بهره برداري مي شود. تکية 
معاون الملک در خيابان شهيد حداد عادل در کرمانشاه واقع 

شده است. 
كه  نيز،  قاجار  كاشيكاري هاي دورة  از  ديگري  تعداد 
مانند کاشي هاي خانة امام جمعه كپي برداري عين به عين 

تصوير ١٧. کاشي با نقش هوشنگ، نيمة اول قرن چهاردهم هجري، 
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از طراحي هاي نامة خسروان است، در اينجا آورده شده و 
در تکية معاون الملک کرمانشاه موجود است (تصاوير ۹ تا 
۱۴). در کاشي هاي لعاب در تکية معاون الملک نه تنها افراد 
در هيئت مجسمه ها و نقوش برجستة ساساني و هخامنشي 
ترسيم شده اند بلکه در کنار آنها نام سلسلة ساساني و 
گاه حتي نام شاهاني همچون شاپور، هوشنگ، و تور هم 

نوشته شده است. 

تزئينات  روي  بر  خسروان  نامة  تصاوير  بازتاب 
کاشيکاري نقش برجستة بيمارستان دادگستري تهران 

بيمارستان دادگستري تهران توسط مرحوم فاضل عراقي 
خيابان  در  بيمارستان  اين  است.  شده  وقف  و  ساخته 
انقالب، نرسيده به ميدان فردوسي، روبه روي خيابان استاد 
خانة  اين  است.  شده  واقع  پارس  خيابان  در  نجات الهي، 
عمارت  کاشي هاي  است.  عراقي  فاضل  مرحوم  موقوفة 
بسيار نفيس و بر روي بسياري از آنها تصاوير شاهان 
و پادشاهان معروف ايران باستان در نهايت زيبايي نقش 

شده اند که متعلق به دورة قاجاريه است. 
در سال ۱۳۳۳ مرحوم فاضل عراقي، يکي از وکالي 

شريف آن زمان، شش دانگ از منزل مسکوني خود را به 
انضمام سه دانگ از قريه سراب نيلوفر، سه ربع دانگ از 
حسن آباد، شش دانگ چهارهجر آسياب دربند سراب واقع 
در کرمانشاهان را با توليت رئيس ديوان عالي کشور و 
دادستان کل کشور وقف بيمارستان کرد که در سال ۱۳۳۶ 
بيمارستان مزبور به منزل مسکوني مرحوم فاضل عراقي 

منتقل شد.۱
مثل  قاجار،  بناهاي  ديگر  در  و  بنا  اين  در  مهم  نکتة 
سرسراي کاخ گلستان، استفاده از کاشيهاي نيم برجسته 
ـ  ايلخانان  دورة  در  به جز  ـ  قبل  دوره هاي  در  که  است 
موجود نبوده است. موفقيت هنرمندان قاجاري در توليد 
کاشي با ابعاد بزرگ نيز از ديگر دستاورد هاي اين دوران 

است. 

بازتاب تصاوير نامة خسروان بر روي تزئينات کاشيکاري 
در خانه اي در شيراز

خشتي  کاشي هاي  رنگ آميزي  هنر  قاجاريه  دوران  در 
معروف به هفت رنگ به دست استادان باذوق و زبردست 
شيرازي به زيبايي و دل پسندي هر چه تمام تر جلوه گر 
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شده بود، چنان که نمونه هاي عالي آن کاشي کاري حسينيه 
مشير و مسجد نصيرالملک و باغ ارم و امثال آن است. 

بازتاب تصاوير نامة خسروان حتي در الهامات هنرمند 
قاجاري و نقاشي هاي روي کاشيکاري خانه هاي ايراني نيز 
قابل مشاهده است. البته اين کاشي ها داراي شباهت هاي 
تکية  و  امام جمعه  خانة  نمونه هاي  به  نسبت  کمتري 
اما اين کاشي ها بي تأثير از تصاوير  معاون الملک هستند 
نامة خسروان نيستند و نقاش از اين تصاوير چاپ سنگي 
الهاماتي گرفته است. تعدادي از کاشي هاي نقاشي شده در 

يک خانة قديمي در شيراز را در اين بخش مي بينيم.۱

بازتاب تصاوير نامة خسروان بر روي پارچه هاي قلمکار 
دورة قاجار

موضوع ها و تصاوير كتاب هاي چاپ سنگي بيش از همه 
توجه قلمكارسازان را به سوي خود جلب كرد، زيرا عالوه 
بر اينكه موضوعات و صحنه هاي مصّور مورد توجه مردم 
بود، انتقال اين تصاوير از كتاب به روي پرده كار مشكلي 
نبود و در حقيقت هم در كتاب و هم در پرده بيان تصوير 
با خط بود و سايه روشن و رنگ در مرحلة دوم اهميت 

قرار داشت. 
هنر  روي  سنگي  چاپ  كتاب هاي  كه  اثري  مهم ترين 
اين  به  بود،  آن ها  محتواي  تغبير  گذاشت  ايران  قلمكاري 
معني كه موضوعات قلمكار تا قبل از دورة قاجار بيشتر 
نقش ونگاره ها و گل و بته هاي تزئيني بود و كاربرد تصوير 
در اين رشته هم مثل استفاده از تصوير روي قالي بسيار 

محدود بود. 
در ميان پارچه هاي دورة قاجار، نقوش پادشاهان آن 
دوره که به سبک وسياق پادشاهان ايران باستان بر تخت 
تکيه زده اند بسيار ديده مي شود. در اين ميان يک پارچة 
کتاني به چشم مي خورد که نقوش پادشاهان ايران باستان 
متأثر از تصاوير نامة خسروان با چاپ قلمکار بر روي آن 

نقش بسته است. «اين پارچه متعلق به سدة سيزدهم هجري 
/ نوزردهم ميالدي مي باشد که در گنجينه موزه ارميتاژ 

نگهداري مي شود» (آدامووا، ۱۳۸۶: ۳۳۳).
تصاوير چاپ شده به شيوة قلمکار بر روي اين پارچة 
کتاني شامل تصوير کيومرث، هوشنگ، منوچهر و جمشيد 
است که با همان شيوة نگاشتن نام پادشاه در کنار تصوير 
به  قلمكار  پرده اي  در  نمونه  به عنوان  است.  شده  کار 
تصويري از جمشيد پادشاه افسانه اي ايران برمي خوريم 
است  جمشيد  تخت  هخامنشي  نقوش  از  كپي برداري  كه 

(تصوير۲۳).
در تصوير ديگري از يك پردة قلمكار دورة قاجار، با 
تصوير هوشنگ، پادشاه باستاني ايران، مواجه مي شويم 
خسروان  نامة  در  هوشنگ  تصوير  با  مقايسه اش  از  كه 
(تصوير  درمي يابيم  را  آن  ميرزا شباهت هاي  جالل الدين 
۲۶). گرچه در اکثر دستبافته ها مانند پارچه هاي قلمکار و يا 
فرش ها، شباهتي عيني که در نقش برجسته و يا کاشيکاري 

ايران  تصوير ٢٧. پارچة قلمکار دورة قاجار با نقش پادشاهان 
باستان،اصفهان، اواخر قرن ١٣ هجري، مأخذ: تناولي، ١٣٦٨: ٣٢.

تصوير ٢٦. تصوير هوشنگ، پارچة قلمکار دورة قاجار، مأخذ: 
تناولي، ١٣٦٨: ٣١.
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تصوير ٢٩. قاليچة شاپور اول، اراک،اواخر قرن سيزدهم هجري، 
١١١*١٥٣ سانتي متر، مأخذ: همان: ١٥٩.

وجود دارد ديده نمي شود اما در بافته ها نيز هنرمند تا حد 
امکان تالش خود را براي بازنمايي هرچه بيشتر تصاوير و 
حفظ شباهت ها با الگوي تصويري ـ نامة خسروان ـ کرده 

است. 
يک پارچة قلمکار با وسعت زياد نيز موجود است که چهرة 
تک تک پادشاهان ايران باستان بر آن به همان سبک و سياق 

تصويرگري کتاب نامة خسروان نقش بسته است. 

بازتاب تصاوير شاهان ايران باستان و نامة خسروان 
بر روي قالي هاي تصويري دورة قاجار

با  ايران  هنر  در  تصويرگرايي  جنبش  آغاز  حقيقت،  در 
گسترش فرهنگ و هنر غرب در ايران آغاز مي شود. تفکر 
جهان مدار و انسان گراي غربي، که حضور و نفوذ خود را 
از دورة صفويه آغاز مي کند، در دورة قاجاريه به اوج خود 
مي رسد، هجومي که بسياري از بخش هاي فرهنگي و هنري 
را در ايران تحت تأثير قرار داد و در دورة قاجار توسط 
نقاشي  تابلوهاي  از  نتيجه  در  و  يافت  رونق  شاهزادگان 

بافت  نيز سفارش  بافندگان  پيدا کرد و  به فرش بافي راه 
قاليچه هاي تصويري را پذيرفتند. «منبع الهام و مادة اولية 
بافندگان فرش هاي تصويري، اغلب کتاب هاي مصور چاپ 

تصوير ٢٨. شاپور اول،چاپ سنگي، اثر فرصت الدوله شيرازي در 
کتاب آثارالعجم، چاپ بمبئي، ١٣١٠ ه. ق، (تناولي، ١٣٦٧: ٤٤.

تصوير٣٠. قاليچه قشقايي هوشنگ شاه ،اواخر قرن سيزدهم هجري،  
مأخذ: همان: ١٤٩.

تصوير ٣١. قاليچه پوراندخت، اراک،اوايل قرن چهاردهم هجري، 
١١١*١٥٣ سانتي متر، مأخذ: همان: ١٧٥.



سنگي بود. در ميان اين کتاب ها دو کتاب، يکي نامة خسروان 
و ديگري آثار العجم، بيش از کتاب هاي ديگر مورد استفادة 

هنرمندان قرار گرفت» (تناولي، ۱۳۶۷: ۲۲).
در  که  تحوالتي  به دنبال  نيز  تصويري  قالي هاي 
رشته هاي مختلف هنري در ايران پديد آمد شکل گرفتند و 
همگام با ديگر پديده هاي هنري آن زمان، ضمن به خدمت 
گرفتن امکانات جديد، مثل تصاوير چاپي، به بيان تازه اي 
در قالي بافي و طراحي قالي بر روي اين دست بافته ها نائل 
آثار  و  خسروان  نامة  کتاب  طرح هاي  از  «برخي  آمدند. 
العجم، همان طوري که بودند، در آثار قالي بافان منعکس 

گرديدند» (همان، ۱۳۶۷: ۲۳).

در بررسي هنرهاي تصويري دورة قاجار و همچنين 
شرايط فرهنگي و هنري غالب بر هنر آن دوران به خصوص 
تأثيرات آن بر ساير هنرهاي ريشه دار و سنّتي از جمله 
قالي بافي با موارد متنّوعي مواجهيم. اين تأثيرات بيشترين 
جلوة خود را در تصوير انسان در نقاشي و در هنر قالي بافي 

بر روي قاليچه هاي تصويري به نمايش گذاشت. 
مجسمة  فرصت الدوله،  اثر  سنگي  چاپ  يک  تصوير  در 
شاپور را مي بينيم که بر روي سکويي مکعب شکل ايستاده 
مجسمه  اين  کنار  در  دارد.  تکيه  غار  به سقف  و سرش 
تصوير دو انسان قاجاري را با لباس آن دوره مي بينيم 
که در مقايسه با مجسمة شاپور به عظمت آن پي مي بريم. 
توضيح  به عنوان  تصوير  اين  چاپ  از  پس  فرصت الدوله 
در کنار آن نوشته است: «اگرچه مجسمة مذکور پاهايش 
شکسته و جسمش بر زمين افتاده، ولي اين فقير نقشة آن 
را چنان برداشتم که به وضع روز اول سرپا باشد، از براي 

اينکه ناظرين را معلوم باشد» (تناولي، ۱۳۸۵: ۴۴).
قاليچة شاپور اول در ابعاد ۱۱۱*۱۵۳ سانتي متر در 

تصوير ٣٢. قالي تصويري بافت کرمان، با نقش پادشاهان ايران 
باستان،١٤٧ * ٢٤٣ سانتي متر، مأخذ: 

 www.persia.org/Images/Persian_Carpet/kerman_jpg1

تصوير ٣٣. قالي تصويري بافت کرمان، با نقش پادشاهان ايران 
باستان، مأخذ: همان.
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اواخر قرن سيزدهم هجري بافته شده است. در اين قاليچه 
تصوير شاپور شباهت زيادي به مجسمة شاپور بزرگ 
شباهت  اين  دارد.  فرصت الدوله  تصوير  در  واقع  شاپور 
نه تنها ضمن رعايت تناسبات مجسمة فوق به دست آمده، 
بلکه شکوه و جالل شاهي آن مجسمه را نيز در اين تصوير 
مي توان ديد. به عالوه وجود رنگ هاي دلچسب و گيرايي 
که در اين قاليچه به کار رفته دوچندان به زيبايي آن افزوده 
است و آن را به مرحله اي از تکامل رسانده که مي توان آن را 
تصويري کالسيک خواند. تصوير نگاري آن هم تا حدودي 
به چهرة شاپور در کتاب نامة خسروان شباهت دارد و 
نگاشتن نام پادشاه کنار تصوير به سبک و سياق اين کتاب 
است. «برخي از پادشاهان در مناطق خاصي مورد توجه 
قالي بافان بوده اند، از جمله قاليچه هاي هوشنگ شاهي در 
همدان و شهرهاي اطراف آن، شاپور اول در ساروق و 

روستاهاي آن بافته شده اند» (تناولي، ۱۳۶۷: ۲۳).
مورد ديگر در اين مطالعه، فرش سالطين مصور به 
تصاوير پادشاهان ايراني است و از ويژگي هايش اين است 
که هر تصوير داراي شماره اي است و در حاشية فرش 
مطابق با هر شماره اسامي پادشاهان۱ بافته شده است. 
«اين قالي تصويري در اواخر دورة قاجار در شهر راور 
کرمان بافته شده و حاوي ۵۴ تصوير تخيلي از صورت 
پادشاهان ايران زمين است. از ميان شخصيت ها و پادشاهان 
اسطوره اي، جمشيد در ميان طرح بر تخت با عصايي در 

در  داريوش  نقش برجستة  شبيه  که  شده  تصوير  دست 
تخت جمشيد است»(عارف پور، ۱۳۹۰: ۳۷-۳۸). اين فرش 
در موزة پارچه و لباس هاي سلطنتي مجموعة نياوران در 

معرض نمايش است. 
با دقت در اجزاي تصوير و چهرة پادشاهان، شباهت 
با  فرش  اين  در  اشخاص  تصويرپردازي  ميان  نزديکي 
تصاوير نامة خسروان مي يابيم. بي شک بافنده يا بافندگان 
تصويري  منابع  از  يکي  قاجار  دورة  در  قالي  اين  گمنام 
خسروان  نامة  تصويري  نسخة  را  خود  الهام بخش  و 

جالل الدين ميرزا قرار داده اند. 
يک قالي تصويري ديگر نيز با همين مضمون متعلق به 
هنرمندان قاليباف کرمان است که چهرة پادشاهان ايران 
باستان در باالي قالي و چهرة ديگر پادشاهان بعد از اسالم 
در دوره هاي مختلف ايران در ميانه و پايين قالي بافته شده 

است.
«بافت دسته جمعي پادشاهان روي قاليچه هاي تصويري، 
بيشتر مورد توجه بافندگان شهري به خصوص قاليبافان 
قلمکار  پرده هاي  از سازندگان  بوده است. بعضي  کرمان 
و يا قاليچه ها براي متنوع کردن طرح هاي خود شاهان را 
با ترکيب بندي هاي مختلف نشان داده اند و برخي آن ها را 
به صورت دست جمعي در يک پرده آورده اند و براي متمايز 
کردن شاهان از يکديگر تغييراتي در نوع تاج آن ها و مدل مو 

و ريش و سبيل ايشان داده اند» (تناولي، ۱۳۶۷: ۲۳).

نتيجه
از مهم ترين علل كاربست مضامين حماسي و باستاني در هنرهاي دوران قاجار - همچون تصوير 
کردن شاه در هيئت رستم، پهلوان حماسي شاهنامه، نشان دادن شاه در موقعيتي شبيه به پادشاهان 
ساساني به هنگام شکار در نخجيرگاه هايشان، و يا نشان دادن شاه در موقعيتي شبيه به موقعيت 
نشان ستاني يا حلقة قدرت ستاني شاهان ساساني از شخصيت هاي مذهبي در ديوار نگاري ها- به رخ 
كشيدن شكوه و شوكت پادشاهان قاجار است. قاجاريان در هر بخش از سرزمين هاي در اختيارشان 
از ايجاد نقش برجسته ها که منعکس کنندة هنر ايران باستان است کوتاهي نکردند. شهر ري، تنگه واشي، 

طاق بستان و موارد ديگر از اين نمونه ها هستند. 
به موازات استفاده از توان و قابليت ها و قدرت تصويرگري از سوي قاجاريان، ادبيات و ادبيات 
منظوم با محتواي حماسي و غنايي (به ويژه شاهنامه فردوسي) از ديگر امکاناتي بود که به وفور 
مورد استفاده قرار گرفت. امکانات جديد چاپ، رشد فزاينده اي در توليد انبوه کتاب هاي چاپ سنگي 
ايجاد کرد و تصويرگري اين کتاب ها با رويکردهاي جديد و انتشار در بين عاّمة مردم، تأثير آن ها را 
دوچندان ساخت. کارگاه سلطنتي نيز در اجراي آثار ممتاز هنري و ادبي نقش مؤثري داشت. نسخة نامة 
خسروان اثر جالل الدين ميرزا، تاريخ ايران باستان به شکل مصّور است که پادشاهان باستاني ايران 
را با تصويرگري عبدالمطّلب اصفهاني معرفي و به شرح و توصيف دورة پادشاهي آنان مي پردازد. 
تصاوير کتاب به شيوة چاپ سنگي اجرا شده است، نثر آن فارسي َسره و فاقد هرگونه لغت عربي است 
که در واقع تالشي در جهت حفظ زبان و ادبيات فارسي از سوي جالل الدين ميرزاست. ذکر تاريخ 

١. برای مطالعه بيشتر نام پادشاهان 
در اين قالی ر. ک عارف پور، فاطمه، 
(١٣٩٠)، اسطوره يگانه در قالی سالطين، 
کتاب ماه هنر، شماره ١٦٠، ٣٦ - ٤١



پادشاهان ايران باستان و چاپ هاي سنگي متعدد آن به ويژه به عنوان کتاب درسي و تصاوير ارائه شده 
براي آن ها، اين نسخه را در حوزة تاريخ نگاري و تصويرگري به الگويي براي مطالعه کنندگان آن و 
نيز براي هنرمندان تبديل مي سازد. تصاوير چاپ سنگي اين کتاب، مرجع تصويري و الگوي شاخصي 
شد تا به وسيلة بسياري از هنرمندان ـ با سفارش هاي دربار يا غيردولتي ـ با استفاده از آن تصاوير 
در سطح ابنيه هاي دولتي در شهرهاي بزرگ و نيز خانه هاي اعيان و بزرگان به صورت کاشيکاري و 

تزيينات نقش برجستة لعابدار و ساده به وفور به کار رود. 
تصاوير شاهان ايران باستان و قاجار در بافته هاي دورة قاجار و نيز در قاليبافي و برخي هنرهاي 
دستي اين دوره در تطبيق با تصاوير نامة خسروان، در بخش هاي جداگانه اي در مقاله، در چندين نمونه 

مورد مطالعه قرار گرفت. 
در کاشيکاري هاي دورة قاجار، تصاوير کاشي هاي خانة امام جمعه و بيمارستان دادگستري (خانة 
مرحوم فاضل عراقي) در تهران، تکية معاون الملک در کرمانشاه و چند خانة تاريخي در شيراز به عنوان 
نمونه مورد بررسي و تطبيق با تصاوير نسخة نامة خسروان قرار گرفتند و همگي اين مطلب را اذعان 
مي دارند که تصاوير چاپ سنگي نسخة نامة خسروان الگوي تصويري قابل توجهي در هنرهاي دورة 

قاجار در دستة کاشيکاري و تزيينات وابسته به معماري بوده است. 
طبق يافته هاي موجود و تطبيق تصاوير شاهان ايران باستان در نسخة نامة خسروان با تصاوير 
موجود در کاشيکاري ها، نقش برجسته ها، نقوش قالي و نقوش ديگر بافته ها، روشن مي شود که هنرمند 
دورة قاجار تصوير شاهان ايران باستان را عينًا از روي کتاب جالل الدين ميرزا کپي کرده و در آثار 
مختلف به کار گرفته اند. از اين رو مي توان گفت نسخة نامة خسروان به عنوان الگويي شاخص در 

هنرهاي تجسمي اين دوره مطرح و مّد نظر هنرمندان قاجار قرار گرفته است. 
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Nameh-ye_Khosravan is a work of Jalal al-Din Mirza,Son of Fath Ali Shah Qajar,Which was 
written during the reign of Naser al-Din Shah Qajar. In accordance to this era’s way of thinking, 
the illustrated manuscript of the Nameh-yeKhosravan is characteristically written in Persian 
script, the Arabic words and vocabularies are removed from it and the kings of the pre-Islamic 
era of Iran are illustrated with regard to the Shahnameh stories. This manuscript, several decades 
after its writing, is considered as one of the examples which indicates the archaistic policies in 
the Qajar era. Therefore this paper studies the manuscript and its illustrations along with the 
reflection of these illustrations in the visual arts of the Qajar period. This paper aims at answering 
the following questions:
What are the characteristics of the illustrated manuscript of the Nameh-yeKhosravan?
In which type of the visual arts of the Qajar period are the mentioned illustrationsreflected?
The research method is descriptive- analytical, along with the explanation of the data (the 
illustrations) and their comparison. The data were collected from library sources and field research 
by means of documentary sources, note taking and selected illustrations. The results indicate 
that the visual instances in the mentioned manuscript were influential as modelsformuch of the 
artworks of this period including architectural ornamentations, paintings, carvings, etc. 
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