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چكيده
تصويرسازي چاپ هاي سنگي عهد قاجار که ريشه در سنت هاي نقاشي ايراني داشته، در هنر کاشي کاري 
اين دورة حياتي دوباره مي يابد. در اين ميان مضاميني با زمينة تاريخي و با تأکيد بر معرفي شــخصيت 
شاهان که موضوع کتاب نامة خسروان جالل الدين ميرزا است در زمينه نقاشي روي کاشي در دورة قاجار، 
به دليل سياســت هاي ملي گرايي و نسبت دادن القاب خود به شــاهان گذشته است که در اين مقاله به آن 
پرداخته مي شود. بيشترين تأثير تصاوير چاپ سنگي را بر نقاشي هاي کاشي ها با درون ماية تاريخي مي 
توان مشاهده نمود. همچنين در اين دسته از نقاشي ها، مهمترين عامل استفاده از تصاوير چاپ سنگي، قرابت 
محتوايي بين موضوع نقاشي و موضوع تصاوير چاپ سنگي مي باشد. انتخاب تصاوير کتاب نامه خسروان 
توسط هنرمند کاشي کار به عنوان الگو جهت طراحي، ايجاد حس ملي گرايي، قرابت محتوايي بين موضوع 
نقاشي و موضوع تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة خسروان، تأثيرپذيري از هنر غربي، تقليد از شيوه کار 
نقاشان آموزش ديده بر اساس اصول نقاشي غربي، انجام طراحي اين کاشي ها طبق دستور مستقيم حاکم 
قاجاري، وجوه نکات هنرمندانه در ايجاد شکل و ترکيب بندي نقوش اين کاشي ها با تصاوير شاهان باستان 
از مهمترين نتايج حاصل از اين تحقيق مي باشد. گردآوري مطالب و تصاوير پژوهش پيش رو، به روش 
ميداني و کتابخانه اي بوده و نگارش آن با رويکرد توصيفي و تحليلي همراه با تفسير تصاوير و تطبيق آنها 

صورت گرفته است.
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مقدمه
طرح ها و نقوش کاشي کاري در هر دوره منبعث از مباني 
فکري- ارزشي زمان خود بوده است. از مهم ترين هنرهاي 
تزييني به کا ررفته در بناهاي دورة قاجار هنر کاشي کاري 
است. اين هنر در ادامة سنت گذشته و به تقليد از آن در 
تکنيک و تزيين، بعدها و با گذشت زمان تحت  تأثير هنرهاي 
مختلف از جمله چاپ سنگي در زمينة الهام پذيري از نقوش 
تصويري کتب چاپ سنگي و کارت پستال هاي اين دوره 
قرار مي گيرد. مجموعه کاخ گلستان گنجينه اي ارزشمند از 
انواع نقوش کاشي نگاري قاجاري  است که گسترة متنوعي 
از مضامين را دربردارد. از مهم ترين مضامين موجود در 
اين کاشي کاري ها، تصاوير شاهان هستند که بخش مهمي 
از تصاوير را به  خود اختصاص داده است. هنرمندان کاخ 
گلستان همواره سعي مي کردند تا زيباترين هنرها را در 
اين مکان به منصة ظهور برسانند. نمونة عالي اين هنرها، 
هنر کاشي کاري و به خصوص نقاشي روي کاشي است 
که در سرسراي تاالر اصلي اين کاخ به صورت کاشي هاي 
است.  مشاهده  قابل  بنا  ازارة  قسمت  در  نقش برجسته 
همچنين کاشي هاي نقش برجستة کاخ گلستان و نقش هاي به 
تصوير کشيده شده بر آنها نيز بخشي از تزئينات معماري 
متعلق به اين دوره هستند که تحت  تأثير عوامل گوناگون 
شکل گرفته اند و مي توان با بررسي و پژوهش در نقش هاي 
متنوع کاشي هاي مذکور و تجزيه و تحليل آنها به عوامل 

گوناگون  تأثير گذار در شکل گيري آنها پي برد.
هدف اين مقاله ضمن بررسي تصاوير کتاب نامة خسروان 
کاشي هاي  در  آن  تصاوير  بازتاب  به  ميرزا  جالل الدين 
هنرمند  توسط  به کارگيري  داليل  يافتن  و  نقش برجسته 
ذکر  به  مقايسه اي  به صورت  همچنين  است.  کاشي کار 
کاربرد  و  خسروان  نامة  کتاب  تصاوير  از  نمونه هايي 
براي هنرمند  الگوي طراحي  نمونه  به عنوان  اين تصاوير 

کاشي کار بدان پرداخته مي شود.
 سؤاالتي اين پژوهش عبارت است از:

و  گلستان  کاخ  نقش برجستة  کاشي هاي  ويژگي هاي   .۱
نسخه خطي مصور نامة خسروان کدام اند؟

۲. علل استفادة هنرمند کاشي کار کاخ گلستان از تصاوير 
چاپ سنگي کتاب نامة خسروان کدام اند؟ 

روش تحقيق
گردآوري مطالب و تصاوير در اين مقاله بيشتر به روش 
مشاهده اي- ميداني و کتابخانه اي صورت پذيرفته است و 
نگارش آن با رويکرد توصيفي و تحليلي همراه با تفسير 
تصاوير و تطبيق آنها صورت پذيرفته است. جامعة آماري 
تصاوير  با  نقش برجسته  کاشي  بين ۶۹  از  پژوهش  اين 
شاهان ايران باستان کتاب نامة خسروان جالل الدين ميرزا 
در تاالر اصلي کاخ موزة گلستان، به صورت تصادفي تعداد 

۳۱ نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است.

پيشينة تحقيق
عنوان  با  مقاله اي  گرفته،  انجام  پژوهش هاي  ميان  از 
«بررسي نسخة مصورنامة خسروان و تأثير آن در هنر 
دادور،  ابوالقاسم  ماه منير شيرازي،  تأليف  قاجار»،  دورة 
فاطمه کاتب و مريم حسيني است (نگره، ۱۳۹۴، ش ۳۳). 
در اين مقاله ضمن بررسي نسخة خطي و تصاوير آن، 
به بازتاب تصاوير آن در هنرهاي تصويري دورة قاجار 
پرداخته است. امين تريان سيوكي در پايان نامة کارشناسي 
ارشدخود در دانشگاه بيرجند با عنوان « زمينه هاي بروز 
پايان  تا  افشاريه  دورة  (از  ايران  تاريخ نگاري  در  تحول 
نامة خسروان  کتاب  به  ناصري)» در سال ۱۳۹۰  عصر 
به عنوان اثري تاريخي در دورة قاجار اشاره مي کند، اما در 
واقع جنبه هاي هنري اين اثر مدنظر وي نبوده و از نظر ادبي 
به آن اشاره کرده است. عباس امانت در مقاله اي با عنوان 
 (۱۳۷۷) ايران»  ملي  تاريخ  بازيابي  انديشة  و  «پورخاقان 
در باب کتاب نامة خسروان و سبک نگارش و توصيف 
تصاوير آن، در زمينه هاي تاريخي و اسطور هاي پرداخته 

است.
مقاالتي نيز از يعقوب آژند با موضوع نقاشي و ديوارنگاري 
در دورة قاجار موجود است که در اين مقاالت نقاشي و 
است.  شده  مطالعه  و  بررسي  قاجار  دورة  کاشي کاري 
هادي سيف نيز در کتاب نقاشي روي کاشي (۱۳۷۶) به 
در  است. در ضمن  پرداخته  کاشي کار  هنرمندان  معرفي 
اين کتاب تصاويري از نقاشي هاي کاشي کاخ گلستان نيز 
آورده شده است. همچنين پايان نامة کارشناسي ارشد خانم 
منصورسادات آل ياسين با عنوان «بررسي نقش مايه هاي 

تصوير١. تصويري از چاپ سنگي با تصوير جالالدين ميرزا. مأخذ: 
امانت، ١٣٧٧: ٢٢.
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تصوير٤. کاشي نقش برجسته با تصوير يزگرد، لهراسب و پوراندخت، در خانة اعلم السلطنه تهران. مأخذ: همان.

١.  چاپ سنگي يا ليتوگرافي نوعي 
از  آن  در  که  بوده  مسطح  چاپ 
سنگ آهک استفاده مي شده  است؛ 
تصوير  يا  نوشته  که  ترتيب  بدين 
را به روي سنگ منتقل مي کردند و 
شيميايي  روش هاي  از  استفاده  با 
آن را برجسته مي نمودند و سپس 
اين تصوير بارها روي کاغذ چاپ 

مي شده  است.

تزئيني در مجموعة كاخ گلستان» در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه 
اعظم  خانم  ارشد  کارشناسي  پايان نامة  مدرس،  تربيت 
كريمي، با عنوان «بررسي نقوش كاشي كاري مجموعة كاخ 
گلستان» در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه شاهد به بررسي انواع 
کاشي هاي کاخ گلستان از جمله کاشي هاي نقش برجسته 

پرداخته اند.

آغاز چاپ سنگي در ايران
شيوة چاپ سنگي ۱۶ سال پس از چاپ سربي به ايران وارد 
شد. «ميرزا صالح، که از سوي عباس ميرزا نايب السلطنه 
فتحعلي شاه براي فراگيري هنرهاي جديد به روسيه رفته 
بود، در بازگشت يک دستگاه چاپ سنگي با خود به تبريز 
آورد که آن را در سال۱۲۵۰ ه.ق/۱۸۳۴م راه اندازي کرد 
به رياست  را  امين الشرع  آقاعلي بن حاج محمدحسين  و 
از حدود  (نفيسي، ۱۳۵۲: ۲۵). چاپ سنگي  گماشت»  آن 
ايران شناخته شد و پس  ۱۲۴۰ه.ق/۱۸۲۵م در شهرهاي 
چيني  حروف  روش هاي  دهه  دو  مدت  به  تاريخ  اين  از 
سربي و چاپ سنگي کم و بيش به طور هم زمان مورد 
با اين حال، چاپ سنگي سريعًا  استفاده قرار مي گرفتند. 
رونق بيشتري يافت و عمًال از روش سربي پيشي گرفت.

 (Marzolph, 2001: 13)

اولين کتابي  که به روش چاپ سنگي در ايران به چاپ رسيد 

نسخه اي از قرآن است که در دارالسلطنة تبريز در سال۵۰-
کتاب  آن  از  پس  شد.  منتشر  ۱۲۴۹ه.ق/۱۸۳۳-۱۸۳۴م 
زادالمعاد مجلسي در سال ۱۲۵۱ه.ق/۱۸۳۵م به چاپ رسيد 
(نفيسي، ۱۳۳۷: ۲۳۲). به دستور محمدشاه قاجار در سال 
توسط  سنگي  چاپ  يا ۱۸۵۳م  ۱۲۵۹يا ۱۲۶۹ه.ق/۱۸۴۳م 
عبدالعلي به تهران آورده شد و در همان سال نخستين کتاب 
چاپ سنگي با نام ُمعجم في آثار ملوک العجم تأليف ميرزا 
عبداهللا و تاريخ پطر کبير و سپس حديقه الشيعه تأليف مال 
احمد اردبيلي به چاپ رسيد (تربيت، ۱۳۱۰: ۲۴). بآلخره پس 
از پنج سال به فرمان محمدشاه چاپخانه تبريز با وسايل و 
ابزارآالت آن به تهران منتقل شد و اولين کتابي که در چاپ 
خانه سنگي تهران به چاپ رسيد ديوان عبدالوهاب نشاط 
شاعر بود (گلپايگاني، ۱۳۷۸: ۱۴). تصاوير چاپ سنگي در 
دورة قاجار ادامة سنت رو به زوال نقاشي ايراني بودند. 
نخستين کتاب مصور چاپ سنگي ليلي و مجنون است که به 
خط بهرام بن اسماعيلي اردبيلي در سال ۱۲۵۹ه.ق/۱۸۴۳م 
در تبريز چاپ شد و داراي چهار تصوير است که پس از 
چاپ با دست رنگ شده اند (نفيسي، ۱۳۵۲: ۲۳۷). پس از اين 
تاريخ و بعد از گسترش چاپ سنگي در دارالخالفة تهران، 
تزئينات و تصاوير نيز به جزء الينفك بسياري از كتاب هاي 
چاپ سنگي تبديل شد. چاپ سنگي و نقاشي توام با آنکه 
ليتوگرافي۱  رايج بود، اوج ترقي آن  ايران به صورت  در 

تصوير٣. کاشي نقش برجسته با تصوير کيقباد و خسرو در خانة 
قوام السلطنه تهران. مأخذ: همان.

تصوير٢. کاشي نقش برجسته با تصوير کيومرث در تکية معاون 
الملک کرمانشاه. مأخذ: همان.



از سال هاي١٢٦٠ تا١٣٠٠ه.ق/۱۸۴۴تا ۱۸۸۳م بوده است، 
سنگي  چاپ  تصاوير  کيفيت  ازسال١٣٠٠ه.ق  بعد  ولي 
کتاب ها به تدريج نازل تر مي شود (نفيسي، ١٣٥٢: ۳۳). در 
انتشار  شد.  بيشتر  چاپ  به  عالقه  ناصرالدين شاه  زمان 
يادگار همين دوره  نيز  روزنامه هاي مصور چاپ سنگي 
است (دانشور، ۱۳۷۰: ٢١). اميرکبير۶ چاپ خانه هاي جديد 
را توسعه داد و روزنامة وقايع اتفاقيه را تأسيس کرد، که با 
چاپ سنگي به طبع مي رسيد و در دارالفنون َمطبعه اي ايجاد 

شد، که مطبعة دولتي نام گرفت (آدميت، ١٣٥٤: ۴۳).

مضامين چاپ سنگي
تصويرگران ُکتب چاپ سنگي در دورة قاجار، تصاوير و 
مجالس آثار خود را به طور مستقيم يا با اندکي تغييرات 
دوره هاي  نگارگري  و  کتاب آرايي  شيوه هاي  تحت  تأثير 
انتخاب  در  حتي  آنها  مي کردند.  ُمصور  ايران  گذشته 
مضامين، داستان ها و اشعار نيز پيرو تصويرگران قبل از 
خود بوده اند و دقيقًا همان تصاوير را با شيوه اي که با 
امکانات چاپ سنگي متناسب بود، تصوير کرده اند. به طور 
کلي مضامين کتاب هاي مصور چاپ سنگي در دورة قاجار 

عبارت بودند از: 
۱.آثار ادبي و کالسيک ايراني ۲.کتاب هاي مذهبي 

۳. کتاب هاي عاميانه ۴. کتاب هاي علمي و تاريخي ۵.کتاب هاي 
مکتبخانه اي و کودکان ۶- ترجمة کتاب هاي فرنگي (احمدي 
نيا، ۱۳۹۰: ۴۳) که در تقسيم بندي فوق، کتاب نامة خسروان 

در شمار کتاب هاي تاريخي و علمي قرار مي گيرد.
در زمينة ُکتب تاريخي چاپ سنگي بايد به اولين نسخه در 
اين زمينه يعني نامة خسروان اثر جالل الدين ميرزا اشاره 
کرد، که کتابي چهار جلدي است و در هر جلد بخشي از 
اين  تصويرگر  است.  شده  بررسي  باستان  ايران  تاريخ 
کتاب، که در آن بيشتر چهرة شاهان و ُخسروان طراحي 
و تصوير سازي شده، عبدالمطلب اسپهاني۱  است (محمدي، 

.(۳۸۶ :۱۳۸۱

کتاب نامة خسروان
فتحعلي شاه  فرزند  ميرزا،  جالل الدين  اثر  خسروان،  نامة 
قاجار  ناصرالدين شاه  سلطنت  زمان  در  که  است  قاجار 
تأليف شده است. مؤلف، كتاب خود را با عنوان «داستان 
پادشاهان پارس از آغاز تا پايان ساسانيان كه سودمند 
شناسانده  است.»  نوجوانان  و  كودكان  به ويژه  مردمان، 
است. نامة خسروان شايد نخستين کوشش در عهد قاجار 
در تدوين يک دورة موجز و مصّور از تاريخ ايران براي 
عاّمة مردم بود که بر پيوستگي تاريخي ايران از عهد باستان 
تا دورة جديد تأکيد مي ورزيد و شايد که اولين نمونه براي 
از مشروطه و  تاريخ هاي دبستاني در دورة بعد  نگارش 
در آغاز عهد پهلوي بود. اگرچه نامة خسروان از ديدگاه 
فن تاريخ نگاري و بهره وري از منابع نوين چندان اصالتي 

نداشت اّما شايد نخستين نشانة گرايش هاي مّلي 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).
نامة خسروان به قصد نگارش تاريخ باستان ايران از آغاز 
تا پايان دورة يزدگرد سوم ساساني تأليف شده است، اما 
تأکيد نويسنده به كتاب هاي ِدساتيري۲ است. وي از نامة 
آسماني دساتير که آن  را در بنياد حاصل تعاليم  مه آباد 
کيوانيان مي دانست،  آذر  افسانه اي  پيامبر  يعني نخستين 
نيز آگاه بود و شايد بدان نيز دسترسي داشت. ترتيب نامة 
خسروان شباهت کامل «با فهرست نامه هاي  پيغمبران» در 
دساتير دارد. نويسندة دساتير آسماني کتاب خويش را ۱۶ 
بخش  کرده و از«نامة شت مه آباد» تا «نامة شت کيخسرو» 
خسروان  نامة  در  مذکور  ترتيب   همان  شاهان  ترتيب 
است. معذالک اندرزهاي ياد شده در دساتير با آنچه که  
جالل الدين آورده يکسان نيست و افزون  بر اين زبان نامة 
 :۱۳۷۷ (امانت،  است  رساتر  دساتير  از  بسيار  خسروان 
۳۹). مولف، هدف ديگر 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. طرح چهار بخشي نامة خسروان، تنها تا بخش 
سوم انجام پذيرفت. بخش يکم از افسانة مه آباديان، که وي 
مي پنداشت  آغاز تاريخ باستان ايران است، آغاز مي شد و 
تا انجام ساسانيان پايان مي گرفت. بخش دوم از«طاهريان 
پايان روزگار  تا  اين کشور کردند  انديشة شهرياري  که 
خوارزميان» را در بر مي گرفت. بخش سوم از زمان چنگيز 
تا زنديه بود. ولي نوشتن چهارمين نامه «که بايد از اين 
روزگار و از نژاد خود نگارش رود» بس خطرناک جلوه 
مي کرد. از اين  روست که مي نويسد: «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» (محمدزاده، ۱۳۵۷: ۳۷۳). 
از مقدمة كوتاهي كه خوشنويس نامة خسروان به كتاب 
۱۲۹۷ه. سال  در  وي  كه  برمي آيد  چنين  است  افزوده 

ق/۱۸۸۰م، در شهر وين اتريش كتاب جالل الدين ميرزا را به 
خط نستعليق نوشته است. وي خود را «ميرزا حسن خداداد 
ايلچي گري»  «منشي  را  خود  سمت  و  مي نامد  تبريزي» 
ميرزا  جالل الدين  خسروان  نامة  كتاب   مي كند.  ذكر  شاه 
به توصية هانري بارب۳ در وين اتريش چاپ شده است 
خداداد  حسن  ميرزا  مقدمه).   :۱۳۸۹ ميرزا،  (جالالدين 
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 فارسي را مي دانند، 
مطلوب تر است؛ دوم آنكه جالل الدين ميرزا از واژگان بيگانه 
استفاده نكرده و براي تأليف اثر خود واژگان فارسي را 

١.  از تصويرگران مکتب قاجار، که 
از ويژگي خط در آثار نگارگري به 

فراواني بهره جست.
يا  َدساتير  هند.  پارسيان  کتاب   .٢
دساتير آسماني نام کتابي از يکي 
کيوان  آذر  نام  به  هند  پارسين  از 
در  ه.ق.  دهم  سده  در  که  است 
گورکاني(هم زمان  اکبرشاه  زمان 
آذر  شده است.  نوشته  صفويه)  با 
کيوان اين کتاب را به پيامبري بنام 
داده است  نسبت  پنجم»  «ساسان 
که به زباني است که هيچ همساني 
و خويشاوندي اي با زبان هاي ديگر 
ندارد اينگونه برمي آيد که اين زبان 
بوده  کيوان  آذر  خود  برساخته  

است. (مصاحب، ۱۳۴۵)
٣. Henry Barbe  ناظر مدرسه 

زبان هاي شرق وين

  تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي 
تصاوير  بر  خسروان  کتاب نامه 
کاشي هاي نقش برجسته کاخ موزه 

گلستان



شماره ۳۷  بهار۹۵
۷۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصوير ٥. نقش برجستة فتحعلي شاه در کنار رودخانه ساواشي 
واقع در دهکدة جليزجند در ناحيه فيروزکوه. مأخذ: نگارند گان.

به كار برده است. او برگزيدن چنين شيوه اي را دليل بر 
آن مي داند كه «نامه نگاري در زبان ِشكرفشان پارسي كه 
خالي از سخنان بيگانه باشد ُميسر است». در ديباچة كتاب ، 
كه به قلم جالل الدين ميرزاست، نويسنده از روزگار خود 
و بنيان گذاري مدرسة دارالفنون توسط ناصرالدين شاه ياد 
مي كند و مي نويسد كه در اين مدرسه بود كه زبان فرانسه 
را «شيرين ترين زبان هاي  فرانسه  او زبان  فرا گرفت.  را 
فرنگستان و كليد هرگونه دانشي» مي خواند و مي نويسد 
به  ايرانيان  ما  كه چرا  با خودم مي انديشيدم  كه «روزي 
زبان نياكاني خود توجه نمي كنيم و با اينكه پارسيان در 
نامه اي در  افسانه اند،  به گيتي  نامه سرايي و چكامه گويي 
دست نداريم كه به پارسي نگاشته شده باشد؟» (جالالدين 
ميرزا، ۱۳۸۹: ۶-۵). سپس ادامه مي دهد: پس به فكر افتادم 
تا سرگذشت پادشاهان پارس را به نثري كه خواندنش بر 
خوانندگان دشوار نباشد تأليف كنم و آن را نامة خسروان 
چاپ  از  كه  مي نويسد  نيز  را  اين  ادامه  در  دهم.  عنوان 
كرده  استفاده  ايران  باستاني  پادشاهان  خيالي  تصاوير 
است، تا روش فرنگيان در چاپ كتاب را به كار برده باشد. 
اولين تصوير نقاشي شده اي هم كه در كتاب آمده تصوير 

خود مؤلف است، كه البته خيالي نيست (تصوير ۱). 
يادکردن  در  تنها  را  نامة خسروان  در  شاهنامه  حضور 
وقايع و يا ترتيب سازماني کتاب نبايد دانست، بلکه براستي 
اثر جالل الدين ميرزا فصل  مشترکي بين تاريخ افسانه اي 
ايران، چنان که در شاهنامه آمده، و تاريخ نگاري نوين  است 

(جالل الدين ميرزا، ۱۳۷۷: ۱۱۲).
مي توان گمان برد که جالل الدين ميرزا دست کم به تحقيق  
چهره هاي  طرح  همين رو  از  و  داشته  آشنائي  لونپريه۱ 
از  ملهم  آمده  خسروان  نامة  در  که  ساساني  پادشاهان 
اين کتاب فرانسوي است. به عنوان نمونه، چهره اردشير 
اّول در نامة خسروان به  صورت او در شش سّکه چاپ 
 .(۱۷  :۱۳۷۷ (امانت،  دارد  کامل  شباهت  کتابش  در  شده  
فراتر از شاهنامه و منابع نو زردشتي، جالل الدين ميرزا 

داشته  نيز  اروپائي  منابع  به  اشاره هايي  جسته و گريخته  
است. در داستان گشتاسب، از «دانشوران يونان» ياد کرده  
زيرا شايد متأثر از هرودوت بوده، و به دنبال آن بر اساس 
همان روايت يونانيان  بهمن (پسر اسفنديار) را همان اردشير 
درازدست (شاه هخامنشي) دانسته است (جالل الدين ميرزا، 
۱۳۸۹: ۵۵). چهره هاي خيالي پادشاهان پيشدادي و کياني 
از  نيز متأثر  از تصاوير ساساني متأثر بود و گاه  غالبًا 
انديشه نقاش بود (همان: ۱۸). همين  چهره ها در دهه هاي 
بعد الگوي جديدي براي پرده هاي نقاشي شاهنامه اي  شد 
و همچنين نّقاشي »قهوه خانه » مي شود. از راه اين پرده هاي  
مردم پسند که پرده خوانان دوره گرد در اواخر قاجاريه و 
کوچه  مردم  مي گذاشتند،  نمايش  به   پهلوي  ابتداي عصر 
پادشاهان  شاهنامه  پهلوانان و  از  ايران سيمايي  بازار  و 
را تماشا مي کردند (امانت، ۱۳۷۷: ۱۸). جالل الدين ميرزا، 
سلسله هاي باستاني ايران، از آغاز تا زمان يزگرد سوم 
(آخرين پادشاه ساساني)، را به پنج گروه تقسيم مي كند 
و آنها را آباديان، ِجيان، شاييان، ياساييان و كلشاييان نام 
مي دهد. اين تقسيم بندي البته بر پايه كتاب هاي ِدساتيري 
گذشت هر كدام از پادشاهان اين سلسله ها را مي آورد. در 
انتهاي هر سرگذشت نيز سخنان و اندرزهاي منسوب به 
شاهان را ذكر مي كند. از اين بابت مي توان نامة خسروان را 

در شمار اندرزنامه ها نيز جاي داد. 
جالل الدين ميرزا گاه به ريشه شناسي واژه ها مي پردازد، 
همانند آنچه درباره «َطهمورث» يا «ضحاك» آورده است. 
اين ريشه شناسي ها ممكن است امروزه چندان پذيرفتني و 
درست نباشند، اما از ديد تاريخي و شيوه تلقي پيشينيان 
ميرزا،  (جالل الدين  دارند  اهميت  واژگان،  معناشناسي  از 
۱۳۸۹: ۴۲). توضيحات جالل الدين ميرزا درباره اشكانيان و 
پادشاهان اين سلسله، بسيار كوتاه و تنها در چهار صفحه 
است. بخش ساسانيان نيز آميخته به روايت هاي داستاني 
درنامة  ميرزا  جالل الدين  روايت  ديگر،  سويي  از  است. 
خسروان را مي توان با شاهنامه فردوسي سنجيد، هر چند 
گاه روايت اين دو منبع، يكسان نيست (همان: ۴۴-۵۸). دو 
چاپ  شناخته شده نامه خسران هردو در خارج از ايران 
انتشار يافت، يکي در بمبئي، در حوالي ۱۳۱۹ه.ق/۱۹۰۱م 
و ديگري در لکهنو در۱۳۵۰ه.ق/ ۱۹۳۱م. ناشر چاپ بمبئي 
خان صاحب محمد ملک الکّتاب شيرازي۲ است که اين اثر 
نامة  او چهارمين جلد  به چاپ رسانيد. هم  بمبئي  در  را 
خسروان را که  جالل الدين نانوشته گذارده بود، با همان نثر 
پارسي به شيوة جالل الدين نوشت و تاريخ سلسله قاجاريه 
را تا ۱۳۱۹ يعني اواسط پادشاهي مظفرالدين شاه رساند 

(امانت، ۱۳۷۷: ۴۵).

معماري قاجار و کاخ گلستان 
اگرچه هنر اين دوره از نظر كيفي در مقايسه با ادوار پيشين 
اما ويژگي و هويت كامًال  دارد  قرار  پايين تري  در سطح 

1.le porrier

بهادر و ملك  به خان  ملقب   .٢
الكتاب. از نويسندگان قرن ١٣و 
وي  مي رود.  شمار  به  ١٤ه.ق 
در بمبئى مقيم بود. از آثار وى: 
«آثار االحزان» يا «رياض البكاء»؛ 
«آداب العيش، درر االسرار، الف 

نهار».



مستقل و پالوده اي را به نمايش گذارده است (اسكارچيا، 
۱۳۷۶: ۳۵). هنر ايران در زمان فتحعلي شاه، آگاهانه از هنر 
دورة صفوي تأثير پذيرفت و آن را به گونة جديدي دگرسان 
كرد. اين هنر همچنين باستان گرا شد و نيز تأثيراتي از غرب 
پذيرفت. از آنجا كه فتحعلي شاه بسيار مجذوب ايران باستان 
بود و خود را هم شأن شاهان ساساني مي پنداشت، فرمان 
اجراي آثاري را داد كه آشكارا سنت را در بر داشتند (همان: 
۴۵). «نقش هاي برجسته، بيش از هرگونة هنري ديگر اين 
دوره، معطوف و منحصر به نمايش قدرت قاجاريه و نشان 
تصنعي احياي سنت هاي هنري هخامنشيان و ساسانيان 
بود. شاهان قاجار براي افزايش دامنة تأثير اين آثار آنهارا 
باستاني  گذشتة  يادآور  كه  كرده اند  حكاكي  جاهايي  در 

ايران، باورهاي عامه، يا سّنت هاي مذهبي باشد».
(Lerner, 1991: 33) مورير۱۹ معتقد است كه «در بخشي 

از نگاره هاي مربوط به شاهان قاجار، سنن چهره پردازي  
مختص به شخصيت هاي اسطوره اي ايران باستان به كار 

.(Morier, 1830: 293) «رفته است
هنر دورة قاجار تداوم مستقيم هنرهاي ادوار پيشين نبود 

بلكه ناشي از سه مشخصه و ويژگي بنيادي بود: 
در  اسالمي  از سنت  ايراني  فرهنگ  روزافزون  ۱. جدايي 

نتيجة پيروزي تشيع و رقابت با امپراطوري عثماني. 
۲. ورود هر چه بيشتر عناصر هنر مردمي و عاميانه. 

۳. وابستگي فزاينده به تأثيرات هنر غربي.
با  متفاوت  و  نيز بسيار خالقانه  تهران  كاخ هاي سلطنتي 
آنچه در گذشته بوده است ساخته شدند. هنرهاي وابسته 
به معماري در اين دوره با نگاهي جديد و متفاوت راه خود 
را بسيار جدي در پيش گرفت و هنرهايي چون آيينه كاري، 
گچ بري و استفاده از پنجره هاي رنگي گره چيني شده بيش 
از  درجه اي  چنان  به  آينه كاري  كرد.  پيدا  رونق  پيش  از 
مهارت و خالقيت رسيد كه در هيچ عصري اين چنين نبود. 
كاشي كاري نيز رواج خوبي داشت هرچند كه از نظر طرح 
و نقش به پاي آثار دوره صفوي نمي رسد اما از لحاظ تنوع 
و كميت قابل توجه است. كاشي كاري هفت رنگ كه بيشترين 
از نظر تحول  سهم را در كاشي كاري دورة قاجار دارد، 
نقش، بيشتر به سوي گل هاي طبيعي و خانوادة گل سرخ 
رفته است (فريه، ۱۳۷۴: ۲۹۹). مجموعة کاخ گلستان تنها 
بخش باقي مانده از ارگ تاريخي تهران است که بنياد آن 
به دورة صفويه و زمان شاه طهماسب اول باز مي گردد، 
به عنوان  (۱۲۰۰- ۱۳۴۳ق)،  قاجاريه  طول حکومت  در  و 
مقر حکومت و اقامت سالطين قاجار مورد استفاده بود که 
مي توان شاهد تزئينات گوناگون و متنوعي بود که در اين 
ميان، کاشي کاري بخش قابل مالحظه اي از تزئينات را به 
خود اختصاص داده و اين مکان را به مجموعه اي از نقش ها 
و رنگها تبديل کرده است. اين بنا از لحاظ نقشه و نيز تنوع 
تزيينات داخلي آن و حتي شکل ظاهري، بي نظير و نمونه اي 
کامل از معماري و هنر تزيينات داخلي ايران زمان قاجاريه 

است.
کاشي هاي نقش برجسته در تاالر اصلي کاخ گلستان

مهم ترين خصوصيات کاشي هاي دورة قاجار تنوع رنگ، 
نقوش و کاربردهاي مختلف کاشي زير لعابي در اين دوره 
.(fehervari, 2000: 232) نقاشي روي کاشي در  است 
دورة قاجار و در ادامة سنت هاي گذشته و به تقليد از آن، 
در بهره گيري از مضامين ياد شده به عالوه با تأثيرپذيري 
از هنرهاي نوپا و نوظهور آن زمان، همچون عکاسي، چاپ 
سنگي. نقاشي روي کاشي وارد مرحلة جديدي از لحاظ 
بهره گيري از مضامين مرتبط با اين هنرها مي گردد، که 
تصاوير برگرفته از اين هنرها تبديل به موضوعي جهت 
خلق اثر توسط هنرمند کاشي کار در دورة قاجار گشته 
در  ازاره  به صورت  کاشي ها  اين  از  نمونه هايي  و  است، 
سرسراي تاالر اصلي کاخ گلستان ديده مي شود. شيوه 
کاشي قاجاري ابداع سبکي با تنوع خاص است که منجر 
به جاودانه ساختن ابعاد گوناگون هويت ايراني اعّم از ملي، 
فرهنگي، ديني، مذهبي و رجال شناسي گرديده است. به 
طور کلي نقش هنر در جاودانه ساختن هويت ايراني را براي 
ما بازگو مي کند. كاشي هاي بخش سرسراي تاالر اصلي 
قاب هاي  نقوش،  اجرايي  لحاظ شيوه هاي  از  کاخ گلستان 
در برگيرنده و شكل بدنة كاشي و هم چنين مضامين نقوش 
بيشترين تنوع را در مقايسه با ساير بخش هاي كاشي كاري 
کاخ گلستان دارند. در شيوة اجرايي نقوش اين کاشي ها 
که عالوه بر حالت نقاشي به صورت طراحي و با رنگ هاي 
محدود و رنگ غالب آبي کار شده است. در همين راستا 
ورود دست آوردهاي جديد تمدن غرب نظير صنعت چاپ 
سنگي و فن عكاسي و عكس نيز تأثيرات بسزايي در نقاشي 
كاشي اين مجموعه داشته اند. کاشي هايي با رقم مصطفي۱ 
و  سال۱۳۱۶ه.ق  در  وسيدمحمدرضا۲  سال۱۳۰۴ه.ق  در 
محمد ابراهيم در سرسراي تاالر اصلي كاخ گلستان ديده 
مي شود، و رويكرد اصلي اين تصاوير، چه در آرايه پيكره ها 
و تركيب بندي، حال و هواي دوره قاجاري است. طرحهاي 
به کار رفته درکاشي ها شامل تصاوير پادشاهان، مناظري 
از بناهاي تاريخي و مناظري طبيعي از مناطق مختلف ايران، 
 porter, 1995:)تصاوير انساني، نقوش گياهي و... است
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در دورة قاجار نقاشان روي کاشي در شهرهاي مختلف 
ايران همچون کرمانشاه، شيراز، تهران، اصفهان، مشغول 
فعاليت هنري بودند. «تهران، مرکز و پايتخت ايران، بعد 
ناصري  عصر  در  کاشي  روي  نقاشي  نهضت  رواج  از 
بسيار کاشي نگاران و نقاشان را از گوشه و کنار ايران به 
خود جذب مي کند. توانمندترين نقاشان و کاشي نگاران و 
هنرمندان چيره دست شهرهاي شيراز و اصفهان را نيز 
ناگزير به هجرت از زادگاه و اقامت در تهران مي نمايد. در 
اين ميان اگر سوابق درخشان شهري نيز به انکار نيايد، 
به شمار مي رود در تجمع  به عنوان مرکزي  تنها  تهران 

١. هادي سيف در تعريف از عليرضا 
قوللر آغاسي مي گويد: در توصيف 
هنر و ذوق او همين بس که در ايام 
جواني وارد جرگة کاشي نگاران قابل 
مثل استاد مصطفي کاشي نگار و 
سيد محمدرضا نقاش وکاشي نگار، 
عمري  گلستان  کاخ  در  دو  هر  که 
مشغول نقاشي روي کاشي هاي اين 
(سيف،  مي شود  وارد  هستند  کاخ 

.(١٣٧٦: ٤٣
شيراز  به  قلمدان ساز؛  و  نقاش   .٢
موصوف بود و بعد از درک کماالت 
و  آمد  تهران  به  هنري  اندوخته  و 
کارگاه  ناصري،  مجمع الصنايع  در 
هنري داير کرد. وي از تصويرگران 
کتابهاي چاپ سنگي دورة ناصري 
بود که در سال ١٣٠٨ کتاب شاهنامه 
مصور  طبيعت گرايانه  به شيوة  را 
کرد. همچنين مصطفي سياه قلمکار 
اغلب  و  بود  ناصري  عصر  گمنام 
را  دوران  آن  کتاب هاي  تصاوير 

مي ساخت (نفيسي، ١٣٣٧).

  تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي 
تصاوير  بر  خسروان  کتاب نامه 
کاشي هاي نقش برجسته کاخ موزه 

گلستان
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اين هنرمندان و نه شهري با پيشينه در روند هنرآفريني 
گذشته هاي دور» (سيف، ۱۳۷۶: ۵۴). هادي سيف از قول 
آندره گدار مي نويسد: «با تهيه و تدارک قالب هاي برجسته 
درخيابان باب همايون براي اولين بار هنرمندان کاشي کار 
گامي تازه در عرضة کاشي هاي نقش برجسته برمي دارند» 

(همان، ۴۶).

بر  خسروان  نامة  کتاب  سنگي  چاپ  تصاوير   تأثير 
کاشي هاي کاخ گلستان

گلستان،  کاخ  اصلي  تاالر  کاشي هاي سرسراي  روي  بر 
نقوش شاهان پيشدادي، کياني، توراني، اشکاني، ساساني، 
صفوي، افشاري و قاجاري به تصوير کشيده شده است. 
قاجار  دورة  از چاپ سنگي  متأثر  کاشي ها  اين  تصاوير 
بوده و تصور بر اين بود که اين تصاوير برگرفته از کتاب 
فارسنامة ابن بلخي بوده اما دکتر رستگار فسايي ُمصحح 
فارسنامه ابن بلخي در توضيحات مربوط به تصاوير کتاب 
مذکور چنين نوشته است: «مرحوم فرصت الدوله تصاوير 
سالطين عجم را از کتاب نامة خسروان گرفته و نقاشي 
کرده و در درياي کبير آورده است که براي نشان دادن هنر 
فرصت الدوله و زينت کتاب اين نقاشي ها در جاي مناسب 
بلخي، ۱۳۷۴: ۱۰۱). در  (ابن  افزوده شد.»  بر کتاب  خود 
نسخه اي از نامة خسروان كه به تاريخ ۱۲۵۸ه.ق/۱۸۶۸م 
در چاپخانه محمدتقي در تهران به چاپ رسيده، نقاشي به 
ناِم عبدالمطلب اصفهاني نقاشي كتاب را بر عهده داشته 
است (غروي، ۱۳۵۶: ۵۴). در عصر قاجار معمول شد تا 
تمامي قصرها و خانه هاي اشرافي را با کاشي کاري ها و 
قاب هاي تنديس دار که داراي طرحي از تصاوير پادشاهان 
(حاجي  کنند  تزئين  بودند،  ساساني  و  هخامنشي  عصر 
عليلو، ۱۳۸۴: ۴۳). در بررسي  تأثير تصاوير چاپ سنگي 
بر کاشي هاي نقش برجستة کاخ گلستان نمونه هاي مشابهي 
که هم زمان يا بعد از اجرا و به  تأثير از تصاوير چاپ سنگي 
مورد  قاجار  دورة  ديگر  بناهاي  در  نامة خسروان  کتاب 
معاون الملک  تکية  چون  بناهايي  در  گرفت،  قرار  استفاد 
کرمانشاه، کاشي هاي خانة قوام السلطنه و کاشي هاي خانة 

اعلم السلطنه را مي توان اشاره کرد.
نامة  کتاِب  در  موجود  مطالب  و  تصاوير  اساس  بر    
قاجار  پادشاهان  که  کرد  اظهار  چنين  مي توان  خسروان 
عالقة وافري به هنر و فرهنگ ايران باستان داشتند و  تأثير 
آن را در بناهاي اين دوره و در تزيينات مختلف مي توان 
مشاهده کرد (حاجي عليلو، ۱۳۸۴: ۳۲). تابلوهاي  نقاشي 
با مضامين از صحنه نبرد رستم، اسفنديار و چهره هاي  
فرمان  به  ديوانخانه ساري  در  ايران  افسانه اي  قهرمانان 
آغامحمدخان قرار داده شد، که هدف طراحان همانند کردن 
پيروزي ها و افتخارات آغامحمدخان با فرمانروايان باستاني 
ايران بوده است (Diba ،33 :1998). تحسين و ستايش 
فرمانروايان نام آور و قهرمانان اساطيري ايران به منظور 

هم پيوند کردن دوران سلطنت قاجار با آنها سياستي بود که 
آغامحمدخان در پيش گرفت و با شدت  بيشتري در دورة 
فتحعلي شاه دنبال شد. عالوه  بر هم نشيني فتحعلي شاه با 
و شاهان  تاريخ  به  در عالقه مندي وي  که  آغامحمدخان 
نام آور گذشته ايران مؤثر بود، اقامت فتحعلي شاه به عنوان 
وليعهد آغامحمدخان و والي فارس در شيراز و آشنايي 
وي با آثار پيش از اسالم در تخت جمشيد، نقش رستم، 
نقش رجب و بيشاپور نيز در جلب نظر وي به اين دوره از 
تاريخ ايران تأثيرگذار بوده است. همچنين فتحعلي شاه در 
اين دوره با تصاوير و نقش برجسته هايي از نبرد رستم و 
اشکبوس، رستم و ديوسپيد و... که در ديوانخانه و ارگ 
زنديه در شيراز قرار داشت آشنا شد (حاجي عليلو، ۱۳۸۴: 
۳۴). عالقه و توجه سياحان اروپايي  عصر قاجار همچون 
سرجان ملکوم و سر رابرت کرپورتر به آثار هخامنشي 
و ساساني و مالقات هاي خصوصي آنها با فتحعلي شاه 
ايران  اين شاه قاجاري به فرهنگ و تمدن   نيز درگرايش 
باستان به طور قابل توجهي مؤثر بوده است (همان: ۴۰). 
نقش برجسته هاي به جا مانده از فتحعلي شاه و پسرانش، که 
در دورة اسالمي ازآثار  منحصر به فرد به شمار مي آيند، 
ايران  هنر  از  تأثيرپذيري  و  گرايش  نشانه هاي  بارزترين 
باستان در عصر قاجارند (گدار، ۱۳۶۵: ۴۴۷؛ تصوير ۵). 
آخرين و مهم ترين عامْل گرايش روشنفکران  قاجاري به 
دوران پيش از اسالم است. لذا دانشجويان تحصيل کرده 
در اروپا، که  روشنفکران آن روز ايران را تشکيل مي دادند، 
راه حل عقب ماندگي ايران را در بازگشت به آداب و رسوم 

و فرهنگ ايران باستان مي دانستند (بيگدلو، ۱۳۸۰، ۳۵). 

بررسي و تحليل عوامل تأثيرگذار 
به طور کلي، نفوذ شيوه هاي غربي در نقش هاي کاشي هاي 
شده  آنها  در  دوگانگي  نوعي  ايجاد  باعث  مجموعه  اين 
نقاشي  شيوه هاي  به کارگيري  ديگر،  عبارت  به  است. 
غربي، همچون سايه روشن کاري، حجم نمايي، واقع گرايي 
در  ايراني  تصويرسازي  سنتي  شيوه هاي  کنار  در  و... 
اکثر موارد باعث ايجاد ناهمگوني در آثار شده است. از 
به صورت  غربي  نقاشي  اصول  به کارگيري  ديگر،  طرفي 
ناقص و غيراصولي صورت گرفته و نشان مي دهد که در 
اينکه  يا  اين اصول بي اطالع بوده و  از  اکثر موارد نقاش 
اطالع کافي نداشته است. رنگ ها در اکثر موارد رنگ هاي 
گرم و زميني هستند (کريمي، ۱۳۸۵: ۶۱). اين موضوع و 
گرايش نقوش کاشي ها به سمت واقع نمايي باعث شده که 
فضاي نقاشي هاي کاشي هاي کاخ گلستان در مقايسه با 
دوره هاي قبل از خود، فضايي زميني را مجسم سازند و 
تجسمي باشند از جهان مادي تا جهان معنوي و فضاهاي 
آرماني نمونه هاي پيشين. البته در مواردي، هنوز آثاري 
از آرمان گرايي و تداعي فضاهاي غيرمادي در نقش هاي 
مي توان  مثال  براي  مي شود.  ديده  مکان  اين  کاشي هاي 



تصاوير  انساني همچون  نقش هاي  آرماني  به چهره هاي 
قرارگرفتن نقش در فضايي که مکاني  يا  قديم و  شاهان 
تأثيرات  زمينة  در  کرد.  اشاره  نمي دهد  نشان  را  زميني 
چاپ سنگي مي توان گفت تعدادي از مصوران کتاب هاي 
چاپ سنگي در نقش اندازي کاشي هاي اين مجموعه شرکت 
داشته اند. دليل اين موضوع را مي توان در امضاي آنها در 

شاه 
پيشدادي

تصوير کتاب نامة تصويرکاشي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستان
خسروان 

شرح کاشي

کيومرث

    
  

دو نوع کاشي برجسته که 
يکي از آنها به صورت 

هشت پر و ديگري با قالبي 
مستطيل که درون آن در 
باال و پايين حالتي جناغي 
و دو طرف حالت نيم دايره 
و نعل اسبي است. بر روي 

کاشي «پيشداديان، کيومرس، 
جلوسش قبل از ميالد ۳۲۶۶، 
سلطنتش ۳۰سال» و تاريخ 
«۱۳۱۶» و برروي ديگر 
کاشي «کيومرس» نوشته 

شده است. 

هوشنگ

 
 
 

دو نوع کاشي برجسته که 
يکي از آنها به صورت 
هشت پر و ديگري با 

قالبي مستطيل که درون 
آن در باال و پايين حالتي 
جناغي و دو طرف حالت 
نيم دايره و نعل اسبي است. 
بر روي کاشي هشت پر 
«پيشداديان ، هوشنگ، 

جلوسش قبل ازميالد۳۲۳۶، 
سلطنتش۴۰سال» و ديگر 

« هوشنگ» نوشته شده است.

طهمورث

   

بر روي کاشي هشت پر 
« پيشداديان، تهمورث، 

جلوسش قبل از ميالد۳۱۹۶، 
سلطنتش۴۰سال» و 

تاريخ «۱۳۱۶» و ديگري 
« تهمورث » نوشته شده است.

جمشيد

   

بر روي کاشي هشت پر 
« پيشداديان ، جمشيد، 
جلوسش قبل از ميالد» 
ديگري «جمشيد» نوشته 

شده است.

جدول١. مقايسة تحليلي تصاوير شاهان پيشدادي در کاشي هاي نقش برجستة تاالر اصلي کاخ گلستان با تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة 
خسروان، مأخذ: نگارندگان.

کاشي جستوجو کرد که روي چندين قطعه از کاشي هاي 
بخش تاالر اصلي کاخ گلستان هنوز باقي است. آن گونه که 
از شيوة کار گروهي از اين نقش ها پيداست مي توان گفت 
تصويرهاي نسخه هاي چاپ سنگي آن دوره مورد تقليد و 

الگو برداري کاشي نگاران اين مجموعه بوده است. 

  تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي 
تصاوير  بر  خسروان  کتاب نامه 
کاشي هاي نقش برجسته کاخ موزه 

گلستان
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شرح کاشيتصوير کتاب، نامة خسروان تصويرکاشي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستانشاه کياني

کيکاوس

اين کاشي به صورت هشت پر است. بر روي 
اين کاشي « کيان، کيکاووس، جلوسش 
قبل از ميالد۹۹۲، سلطنتش۱۵۰ سال » و 

امضاي «سيد محمدرضا» نوشته شده است.

کيخسرو

اين کاشي به صورت هشت پر است. بر 
روي کاشي « کيخسرو، جلوسش قبل از 
ميالد۷۷۲، سلطنتش ۶۰سال» و امضا و 

تاريخ « سيدمحمدرضا،  ۱۳۱۶» نوشته شده 
است.

لهراسپ

  

دو کاشي که يکي به صورت هشت پر و 
ديگري با قالبي مستطيل که درون آن 

در باال و پايين حالتي جناغي ودو طرف 
حالت نيم دايره ونعل اسبي است. برروي 
کاشي هشت پر « لهراسب، جلوسش 

قبل از ميالد۷۱۲، سلطنتش۱۲۰سال» و 
تاريخ«۱۳۱۶» و ديگري«لهراسب» نوشته 

شده است.

گشتاسب

  

دو کاشي که يکي به صورت هشت پر و 
ديگري با قالبي مستطيل که درون آن در 

باال و پايين حالتي جناغي و دوطرف حالت 
نيم دايره و نعل اسبي است. بر روي کاشي« 

گشتاسب، جلوسش قبل از ميالد۵۹۲، 
سلطنتش۱۲۰سال » و ديگري« گشتاسب» 

نوشته شده است.

تصويرکاشي نقش برجسته تاالرشاه توراني

 اصلي کاخ گلستان

تصوير کتاب، نامة 
خسروان 

شرح کاشي

افراسياب

   

کاشي ها به صورت 
قالبي مستطيل که 
درون آن در باال و 
پايين حالتي جناغي 
و دوطرف حالت 

نيم دايره و نعل اسبي 
است. بر روي سه 
کاشي « افراسياب» 
و کاشي هشت پر 

« افراسياب، سياوش» 
نوشته شده است.

جدول٣. مقايسه تصاوير شاهان توراني در کاشي هاي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستان با تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة 
خسروان، مأخذ: همان. 

جدول٢. مقايسه تصاوير شاهان کياني در کاشي هاي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستان با تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة خسروان، مأخذ: همان. 



شرح کاشيتصوير کتاب، نامه خسروانتصويرکاشي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستانشاه ساساني

اردشيريکم 
(بابکان)

اين کاشي به صورت هشث پر است. 
« بر روي اين کاشي« ساسانيان، 
اردشي بابکان، جلوسش بعد از 

ميالد١٧٦، سلطنتش ٢٥ سال» و امضا 
و تاريخ « سيدمحمدرضا، ١٣١٦» 

نوشته شده است.

شاپور يکم

اين کاشي به صورت هشت پر است. 
بر روي اين کاشي « ساسانيان، 

شاپور١، جلوسش بعد از ميالد ٢٠١، 
سلطنتش٣٠سال» و امضا و تاريخ 

«سيدمحمدرضا، ١٣١٦» نوشته شده 
است.

هرمزيکم

کاشي برجسته به صورت قالبي 
مستطيل که درون آن در باال و پايين 

حالتي جناغي و دو طرف حالت 
نيم دايره و نعل اسبي است. بر روي اين 
کاشي « ساسانيان، هرمز۱، جلوسش 

بعد از ميالد۲۳۱، سلطنتش يکسال» و 
امضا و تاريخ « سيدمحمدرضا، ۱۳۱۶» 

و ديگري «هرمز» نوشته شده است.

بهرام يکم

   

يکي از کاشي ها به صورت هشث پر 
و ديگري به صورت قالبي مستطيل 
که درون آن در باال و پايين حالتي 
جناغي و دو طرف حالت نيم دايره و 
نعل اسبي است. بر روي اين کاشي 
«ساسانيان بهرام ١، جلوسش بعد از 
ميالد٢٣٢، سلطنتش ٣سال» و تاريخ 
« ١٣١٦» نوشته شده است. بر روي 
ديگر کاشي امضاي «۱٣١٨» نوشته 

شده است.

شاپوردوم
( ذواالکتاف)

  

يکي از اين کاشي ها به صورت 
هشت پر و ديگري به صورت قالبي 
مستطيل که درون آن در باال و 
پايين حالتي جناغي و دو طرف 
حالت نيم دايره و نعل اسبي است. 

بر روي کاشي هشت پر «ساسانيان، 
شاپور ذواالکتاف، جلوسش بعد از 
ميالد٢٦٢، سلطنتش٩٢ سال» و امضا 
و تاريخ «سيدمحمدرضا، ١٣١٦»و 

بر روي ديگر کاشي «شاپور» نوشته 
شده است.

بهرام پنجم 
(بهرام گور)

اين کاشي به صورت قالبي مستطيل 
که درون آن در باال و پايين حالتي 
جناغي و دوطرف حالت نيم دايره و 
نعل اسبي است. بر روي اين کاشي 

«بهرام ٥» نوشته شده است.

جدول٤. مقايسه تصاوير شاهان ساساني در کاشي هاي نقش برجسته تاالر اصلي کاخ گلستان با تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة خسروان، 
مأخذ: همان.

  تحليل تأثير تصاوير چاپ سنگي 
تصاوير  بر  خسروان  کتاب نامه 
کاشي هاي نقش برجسته کاخ موزه 

گلستان
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خسرو يکم  
(انوشيروان 

دادگر)

اين کاشي به صورت هشت پر 
است. بر روي کاشي «ساسانيان، 

نوشيروان، جلوسش بعد از ميالد۵۳۹، 
سلطنتش۴۸سال» و امضا و تاريخ 

«سيدمحمدرضا، ۱۳۱۶» نوشته شده 
است.

خسرو دوم 
(خسرو پرويز)

اين کاشي به صورت هشت پر است. 
بر روي اين کاشي « ساسانيان، 

خسرو، جلوسش بعداز ميالد٥٩٩، 
سلطنتش ٣٨ سال» و امضا وتاريخ 
«سيدمحمدرضاو١٣١٦» نوشته شده 

است.

آزرميدخت

يکي از اين کاشي ها به  صورت 
هشت پر و ديگري به صورت صورت 

قالبي مستطيل که درون آن در 
باال و پايين حالتي جناغي و دو 

طرف حالت نيم دايره و نعل اسبي 
است. بر روي کاشي هشت پر« 
ساسانيان، آزرميدخت، جلوسش 
بعد از ميالد۶۴۲، سلطنتش ۴ماه» 

و تاريخ «۱۳۱۶» و ديگر کاشي « 
آزرميدخت» نوشته شده است.

يزدگرد 
سوم

کاشي به صورت هشت پر است. 
بر روي اين کاشي « ساسانيان، 

يزگرد٣، جلوسش بعد از ميالد ٦٤٢، 
سلطنتش ٢٠ سال» و امضا و تاريخ 
«سيدمحمدرضا ١٣١٦» نوشته شده 

است.

نتيجه
کاشي کاري و تزيين آن هنر زنده و ايراني است که از دير باز همواره توانسته است شکوه و عظمت 
خود را در گذر ايام حفظ کند. همچنين خود را با آداب دين اسالم تطبيق داده و به عنوان هنر ناب 
اسالمي مطرح گردد. هنر کاشي کاري در فراز و نشيب هاي تاريخ سياسي-اجتماعي ايران هم چون ساير 
هنرهاي زمانه خود دست خوش تغيير و تحوالتي مهمي گشته و هنرمندان همواره از منابع گوناگون 
براي خلق آثارشان الهام مي گيرند. نقاشي روي کاشي نيز در دورة قاجار، که ريشه در سنت هاي کهن 
کاشي کاري ايراني داشته، در اواسط اين دوره شيوة جديدي را به  تأثير از هنر نقاشي و در امتداد آن 



با الهام از تصاوير چاپ سنگي پديد مي آورد. لذا جالل الدين ميرزا و نامة خسروان او را بايد جزئي 
از جرياني دانست که در عمل کوشيده است پايه هاي «تاريخ مّلي » را بر دوش  افسانه ها و واژه ها و 
انديشه ها قرار دهد. آنچه نامة خسروان را از ديگر تاريخ هاي عمومي فارسي متمايز مي سازد کوشش  
نويسنده براي ايجاد پيوند تاريخي ميان دورة باستان و دورة پس از اسالم است. در بررسي  تأثير 

تصاوير چاپ سنگي کتاب نامة خسروان بر کاشي هاي کاخ گلستان مي توان چنين اظهار کرد:
الف. هنرمند کاشي کار تصاوير اين کتاب را به عنوان الگو جهت طراحي کاشي ها انتخاب کرده است. 

ب. ملي گرايي و عالقه مندي حاکمان قاجار به تاريخ ايران باستان و مقايسه حکومت خود و الگوبرداري 
از شيوة حکومتداري ايران باستان است. 

ج. وجوه گسترده تري از نکات هنرمندانه همچون شکل و ترکيب بندي نقوش کاشي با تصاوير شاهان 
باستان.

د. قرابت محتوايي بين موضوع نقاشي و موضوع تصاوير چاپ سنگي
ه. تأثيرپذيري از هنر غربي همچون کارت پستال ها، نقاشي ها، عکاسي و... و گسترش روز افزون ارتباط 

با غرب
و. تقليد از شيوة کار نقاشان ايراني و آموزش ديده که بر اساس اصول نقاشي غربي کار مي کردند.

نفوذ اين تفکر در شاهزادگان از جمله جالل الدين ميرزا و هم نشيني با روشنفکران غربي و مطالعة کتب 
تاريخي غربي باعث نگارش اين کتاب توسط ايشان گرديد. همچنين مي توان چنين اظهار کرد که طراحي 
کاشي هاي نقش برجسته با نقوش شاهان ايران باستان کاخ گلستان مستقيمًا طبق دستور حاکم قاجاري 

صورت مي گرفته است. 
نکته قابل توجهي که در اين پژوهش دست يافته شد، وجود نمونه هاي قابل توجه و با ارزشي همچون 
کاشي هاي بخش تاالر اصلي و تاالر سرسراي مجموعه است که با آنچه راجع به کاشي هاي دورة قاجار 
تصور مي شد مغايرت داشته، و اين تحول در کاشي کاري مربوط به محدودة اواخر دورة ناصري و 
اوايل حکومت مظفرالدين شاه است. در پايان و در اين پژوهش مشخص گرديد که عالوه بر کپي برداري 
اصل تصوير کتاب نامة خسروان توسط طراح کاشي کار، توضيحات و نوشته ها توسط طراح بر روي 

کاشي آمده است. 
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Illustration of the Qajar lithographed manuscripts, which is rooted in Persian painting traditions, 

revives in the tile art of that era. The themes in accordance with the historical context and 

with emphasis on the introduction of the kings’ qualities, which is the subject of Jalal al-Din 

Mirza’sNameh-ye Khosravan Book, in tile painting in the Qajar era are as a result of the nationalist 

policies and attribution of contemporaneous titles to the past kings. The most pronounced impacts 

of the lithographed images can be seen in tile paintings with historical content. In these paintings, 

the most important reason for using lithographed images is the thematic similarity between the 

theme of the painting and that of the lithographed images. The most important findings of this 

study indicate the choice of the images of Nameh-ye Khosravan book as models for designs by 

tile artists, development of a nationalist sensation, thematic similarity between thematic similarity 

between the theme of the painting and that of the lithographed images of Nameh-ye Khosravan 

book, influences from western art, imitation of the techniquesused by the painters who had been 

taught the western painting principles, design of these tiles by direct order of the Qajar ruler, 

artistic aspects in creation of shapes and composition of motifs in these tiles bearing the images 

of ancient kings.

The data were collected through library research and field research. The research method is 

descriptive- analytical, along with the interpretation of the images and their comparison.

Keywords: Qajar, Golestan Palace Museum,Lithography, Nameh-ye Khosravan, Embossed 

Tiles.
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