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 چکیده

گستردگی در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه داشته است. به تدریج کتاب آرایی در دوره قاجار دو دوره شکوفایی و 

شیوه تزیین در این دوره حالت پالوده تری به خود می گیرد و توجه به تزیینات و ریزه کاری های فراوان در تزیین 

 ین زمان با تاثیر در ا شدت بیشتری می یابد. عصر قاجار، شاهد نمود های دنیای مدرن و تقالی سنت ایرانی بوده است.



 

 

 

 

 

 

در این پژوهش بنیادی و کشور های غربی در ایران تغییر و تحوالت زیادی در زمینه هنر و فرهنگ به وجود آمد. 

آن شناخت و  کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف اصلی به طورآن  داده های جمع آوریتحلیلی که  _توصیفی 

قاجار بوده است. یافته ها و نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، تبیین ساختار حاکم بر کتاب آرایی دوره 

تغییر در سیاست و پس از آن ادبیات ، ذاعقه و نگرش های عامیانه مردم را عوض کرد و کم کم خیلی از چیزهایی که 

دا کردند. طراحی قطعات در جلوه مردم جالب و جذاب بود جای خود را در حاشیه های پر ریشه دار مثل کتاب آرایی پی

کوچک مثل تمبر ها، اسکناس ها به مراتب به دلیل جلوه های پر زرق و برق، در کتاب آرایی تاثیر گذاشتند. دوره قاجار 

به دلیل نفوذ بیش از پیش بیگانگان در کشور تحوالت بسیاری به وجود آمد و فصل جدیدی با رویکرد غرب گرا در 

که از طریق بررسی واکاوی ساختار های بصری حاکم آن است اسطه این تحقیق در سدد به و تاریخ ایران گشوده شد.

چه عواملی در ایجاد ساختار بصری خاص در کتاب بر کتاب آرایی دوره قاجار و با توجه به عوامل تاثیرگذار این زمینه ، 

ار شکنی کتاب آرایی در این دوره موثر رویکرد های صنعتی دوره قاجار تا اندازه در ساختو آرایی دوره قاجار موثر است 

 .دو در تحقیق بر آن برس درا بررسی کن بوده است

 هنرقاجار، کتاب آرایی، ساختار شکنیواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

دوره قاجار یکی از مهم ترین دوره ها در هنر ایران است، به دلیل ارتباط بیشتر با غرب، اتفاقاتی که از لحاظ فرهنگی، سیاسی 

اجتماعی افتاد. در واقع ما تغییرات عمده ای در این هنر داشتیم از جمله در صفحه آرایی که از تغییراتی بوده که ما در این و 

 پژوهش به دنبال شناسایی زمینه ها هستیم و دریابیم که چه عواملی بیشتر تاثیر گذار بوده اند.
 

 بیان مساله
طول  در ملت یک هنری آثار مطالعه باکه   .آن باورهای آن ها است ریشه که ملت یک فرهنگ زمانی مظهر هر در هنر

 زمانه به هنروابستگی  از نشانو  بدست می آید آن زوال یا و پیشرفت های ریشه فرهنگ، زمینه در مفیدی تاریخ داده های

  .را دارد خود

  .است از پیامد های هنر در دوره قاجار تاریخی دوره این فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فکری، های ویژگی

و با وجود بی نظمی های  ،شروع شده بود نظامی و سیاسی تجاری، که تاثیرات کشور های غربی در زمینه صفویه دوراناز 

بسیار در زمان افشاریه و زندیه با روی کار آمدن حکومت قاجار و با برقراری امنیت در کشور، هنر پیشرفت و توسعه قابل 

دلیل ورود کشور های  .شد دوران آن ایران جامعه به فرهنگ غربی بیش از پیش ورود و نوگرایی باعث که ،جهی کرد.تو

غربی به ایران و بستن عهدنامه های مختلف با آن ها، بی اطالعی از فرهنگ و سنت های ایرانی شاهان قاجاری، ضعف و 

و   عثمانی و روس مانند آشوب گر و متجاوز همسایگانبی لیاقتی آن ها، ناتوانی آن ها در سامان دادن به مملکت، وجود 

 (.158-157، فصلنامه هنر،«بررسی نقوش اصیل قاجاری.»)زابلی نژاد، هدی  جلب شدن به فرهنگ غرب بود

 
 



 

 
 
 
 
 
هنر قاجار و مکتب قاجار هنری است که بخشی از هویت خود را از هنر ایران گرفته و بخشی از آن تحت تاثیر هویت های  

  .همجوار بوده است

با اروپا و کشور های مدرن آغاز کرده بود باعث شد که بخشی  در این هنر به دلیل این که دربار ایران ارتباط سیاسی خود را

از هویت های فرهنگی اروپایی ها و هنر اروپایی ها وارد ایران شود و در هنر ایرانی تاثیر بگذارد و این تاثیر شاخص ترین 

ث تصویری و میراث به این دلیل که در کتاب آرایی از دو میراث عمده هنری یعنی میرا .بخش را درکتاب آرایی گذاشت

شویم که کتاب آرایی ایرانی در دوره قاجار با نگه داشتن بخش  نوشتاری استفاده میکرد و بعد از تحلیل متوجه این می

عمده ای از هویت های ایرانی خود یک ساختار شکنی درونش شکل میگیرد و تغییر در ساختار ها در زمینه ساختار های 

ازی وکرسی بندی و نگارش کتاب ها بوجود می آید و دلیل آن بر آن است که یک هویت صفحه آرایی، شیوه های تصویر س

پیرامونی در برهه ای از تاریخ که همان تاریخ قاجار است بر ساختار های هنری ایران تاثیر گذاشتند و باعث شکل گیری 

و عالقه ایرانی جمع آوری  سلیقهبا  یک غالب هنری در ایران در دوره قاجار شده است که هویت خود را توانسته متناسب

کند و یک ایرانیزه سازی را در حوزه کتاب آرایی ایجاد کند که نسبت به مکاتب دیگر هنری در حوزه کتاب آرایی قبل و 

 .هم بعد از خود شاخصه های بصری خود را داشته باشد

مقطع تاریخی را از بقیه دوره ها جدا میکند این شاخصه های بصری در مسیر تاریخی کتاب آرایی ایران مشهود است و این 

 و ما آن را به عنوان یک نوع ساختار شکنی در مسیر یکنواختی که در حوزه کتاب آرایی ایران وجود داشته است می

  .شناسیم

هنر که باعث تاثیرگذاری از آن در ،است هم دورهاروپا  در باروک و روکوکو مجلل و پر زرق و برق های سبک باریه قاجا

ایرانی شده است. اغراق در به کار گیری نقوش پر زرق و برق و پر کار باعث انحطاط حکومت قاجار شد و پادشاهان قاجار 

 برای پنهان کردن بی لیاقتی و کم کاری های خود دست به نمایاندن هر چه بیشتر تجمل گرایی پوچ و بیهوده زدند.

کنی را که باعث شکل گیری مکتب کتاب آرایی دوره قاجار که در حوزه وجه مجهول تحقیق این است که ما این ساختار ش

 .هنر قاجار شده را به عینه می بینیم و به دنبال این هستیم عواملی که تاثیر بر این ساختار شکنی داشتند چه بوده است

 .هنری را ایجاد کند دوم این که این ساختار شکنی از لحاظ بستر بصری چگونه شکل گرفته که توانسته است این غالب

سوم این که چه چیز هایی باعث شده با وجود این که این ساختار شکنی ها شکل گرفته تا یک غالب جدید در حوزه کتاب 

آرایی ایران شکل بگیرد ولی این نوع سبک متناسب با ذاعقه عمومی و خواص جامعه ایرانی آن زمان بوده که این بحث مجهول 

 .تحقیق است

متغیر مستقل که همیشه در روال خود دنبال شده،سیستم کتاب آرایی ایران .تغیر هاست که باید مشخص شودبحث دیگر م

یعنی ما کتاب آرایی هایی در دوره صفویه، مکتب تبریز، ، بوده که در دوره های مختلف به صورت مستقل دنبال شده است

بسته است زمینه های ساختار شکن در کتاب آرایی دوره مکتب هرات، مکاتب چندگانه شیراز داریم ولی آنجه که متغیر وا

 .قاجار است

که از طریق بررسی واکاوی ساختار های بصری حاکم بر کتاب آرایی دوره آن است به واسطه این تحقیق در سدد  :جمع بندی

چه عواملی در ایجاد ساختار بصری خاص در کتاب آرایی دوره قاجار موثر قاجار و با توجه به عوامل تاثیرگذار این زمینه ، 

و  درا بررسی کن رویکرد های صنعتی دوره قاجار تا اندازه در ساختار شکنی کتاب آرایی در این دوره موثر بوده استو است 

 .ددر تحقیق بر آن برس



 

 

 
 
 

 اهداف تحقیق
 اهداف تحقیق در پژوهش حاضر عبارت از:

مطالعه هدف اصلی این تحقیق می باشد. اهداف فرعی این تحقیق؛  تبیین ساختار حاکم بر کتاب آرایی دوره قاجار شناخت و

است. مطالعه معیار های ساختار شکنانه تاثیر گذار بر کتاب آرایی دوره قاجار و زمینه های تاثیر گذار بر کتاب آرایی قاجار

ب آرایی جدید برای رسیدن به صفحه آرایی نو و متناسب با روز با تکیه بر کاربرد معیار های ساختارشکنانه در فضای کتا

، پیدا کردن علل غیرکاربردی بودن صفحه آرایی دوره قاجار در حال حاضر و پیدا کردن راه حل interactive1شیوه های 

 وهش هستند. برای ایجاد بستری مناسب در جهت تولید صفحه آرایی نو و به روز از اهداف کاربردی این پژ

 

 روش تحقیق
 کتاب کنیش ساختار پی در  موفق های هنر بصری ساختار مطالعه ضمن ؛ شده گرفته نظر در اهداف و تحقیق نوع به توجه با

 شده استفاده رحاض پژوهش انجام برای تحلیلی-توصیفی د بنیادی از نوعرویکر با تحقیق شیوه ز. ا هستیم قاجار مکتب آرایی

 آرشیوی منابع و یاطالعات های پایگاه و منابع از استفاده با است شده سعی که بوده ای کتابخانه ها داده گردآوری شیوه .است

 . شوند گزارش و گرفته قرار تحلیل موردو  گردآوری

 

 قاجار دوره سیاسی تاریخ

پس  و شیدچندان طول نک حکومت این ولی ؛رسید قدرت ی بهعشایر و ایلی نیروهای توسط نادر صفویه، حکومت فروپاشی با

به  اشت.دنسبت به هر زمان دیگری بی نظمی وجود  زمان این در وبه قدرت رسید  الطوایفی ملوکاز آن حکومت زند که 

 سال در ندز خان کریم مرگ از بعد .به قدرت رسیدند ایران شمالی مناطق جوی جنگ قبایل زندیه، حکومت اقتداردلیل عدم 

 به خود دور قبیله به دالوران نکرد جمعبرای  بود، به اسارت گرفته شده زند پادشاهان توسط که خان ق،آقامحمد.ه  1193

 حکومتی ،سیاسی وحدت باعث ایجاد و جنگید سرکشان و رقبا با لحظه ی مرگش تا لشگریانش توان با و سفر کرد استرآباد

پیدا  روشن تری حضور کم کم قاجارها صفوی حکومت ظهور با(. 1393؛  دیگران و آوریشد ) ایران در شاهنشاهی سنت و

ر هم به دو  م 1500-1 /ق.ه 906کردند. نیروهایی در بین عشایر، که اسماعیل آینده در حمله خود به ارزنجان تا شیروان در

 و یآورد )جمع کرده بود در پیروزی او کمک شایانی کردند و در نهایت در قزلباش متحد و از عوامل مهمی در آن شدن

تاثیر  صفوی نخاندا پادشاهی در که بودند قزلباش خاندان هفت از یکی جزء قاجارخاندان  (.  به همین دلیل1393ن ؛ دیگرا

ز مدتی گنجه آذربایجان شروع این قبیله از والیت رم بوده و بعد ا .پیدا کنند راه ایران سیاست به توانستند که بسزایی داشتند

 این بچاقق دشت جنوب محالت و والیات با هجوم به استرآباد خانی صاین ترکمانانرا برای سکونت خود انتخاب کردند.. 

و آذربایجان  در ایران نام آور و گری سپاهی و دالوری و شجاعت در که قاجار ایل .تحت سلطه خود در می آوردند را منطقه

ر سرزمین صفوی دبرای جلوگیری از پیشرفت ترکمانان و ازبک ها  و خارج کرده گنجه از را ایل این عباس شاه ؛ سرآمد بودند

مرو خراسان کرد.  کیلومتری استرآباد است فرستاد و گروهی را روانه 2500تعدادی از آن ها را در قلعه مبارک که در حدود 

ه اصفهان کرد و رای آزادسازی شاه سلطان حسین که در محاصره افغان های قندهار بود هزاران سرباز را روانفتحعلی خان ب

 دلیل  معین است. به کشور سیاست و نظام در ایل این نقش (. بر این اساس1371باعث شکت دادن آن ها شد) ساروی ؛ 
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برای تشکیل حکومت مستقل، حکومت تاسیس شده رو به زوال بعضی از مسائل و مشکالت موجود علی رغم تمامی تالش ها 

 رفت

ن نا آقامحمدخا نظر از آنجا اما بود؛ استرآباد قاجار، خاندانو جایگاه  مهد و قاجاریه حکومت پایه گذار و مؤسس آقامحمدخان،

 متحد قلمرو آرزویبه سمت جنوب،  اندیشه اش و پس از جلب نگاه .نبود پادشاهی مدعی های نقشه با مناسب و بود آشنا

 (.1367تهران را مناسب پایتخت ایران دید )کرزن؛  ،به وقوع پیوست ایران

مانند عموی  وی .بود فارس حاکم باباخان، لقب با ولیعهدی زمان در که بود فتحعلیشاه برادرزادهاش آقامحمدخان، جانشین

 محدودروابط  قاجار حکومت بنیاد از قبل بود تا نا الیق و ضعیف کشوراداره  در و نداشت نظامی قدرت و سیاسی بصیرت خود

 روابط ایجاد فتحعلیشاه، زمانعلی الخصوص و حکومت این زمان در اما داشت؛ وجود اروپایی های بادولت ایران بازرگانی

میرزا آقاسی، پسر عباس یافت. با نخست وزیری قائم مقام فراهانی و  ینظیر بی افزایش روسیه و فرانسه و انگلیس با سیاسی

 مطلق وخودکامگی  با سال پنجاه نزدیک که رسید سلطنت به شاه ناصرالدین میرزا، محمد شاه،  به حکومت رسید. آنگاه

در زمان ناصری حکومت های  به قتل رسید. سلطنتش پنجاهمین سالگرد در کرمانی رضا میرزا توسط نهایتا کرد حکومت

 ساختار با سازگار که بود زدگی غرب و نوگرایی توسعه زمان ،دوره اینبیگانه امتیازات اقتصادی بزرگی به دست آوردند. 

زمان قاجارکه دارای  در مشیرالدوله و امیرکبیر فراهانی، مقام قائم مانند بزرگی وزیراننخست  .نبود ایران اقتصادی و اجتماعی

 کشوری، مثل عرصه های در زیادی اصالحات امیرکبیر همراه با ناصرالدینشاهقدرت و اختیارات بسیاری بودند متولد شدند. 

 پرست تجمل و گذران خوش فردی که مظفرالدینشاه پسرش ناصرالدینشاه، از بعد .انجام دادند اقتصادی و فرهنگی لشکری،

 میان در طلبی آزادی افکار پیدایش و نفوذ و زیاد شده ایران در بیگانه کشورهای دخالت زمان این در ، رسید پادشاهی بود به

 این شود، مشروطه انقالب باعث پیدایش و شدت پیدا کند ایران در خواهی مشروطه های زمزمه شد باعث جامعه، روشنفکران

 شاه آخرین احمدشاه .تسخیر کردند را تهران خواهان آزادی زمانی که تا پیدا کرد ادامه محمدعلیشاه حکومت دوران تا روال

 اسفند سوم ق ).ه 1339 الثانی جمادی 13 در میرپنج رضاخان کودتای با سرانجام در و رسید حکومت به که بود سلسله این

 جامعه از کامال ق.ه 1344 سال در سلسله این و آماده شد پهلوی حکومت تاسیس و قاجار سلسله سقوط زمینه ،ق( .ه 1299

و هنر با هم پیوستند  آغازدر  تهیکه سنت و مدرن یاست. دوره ا رانیا خیحساس تار یدوره ها یکی ازعصر قاجار  .حذف شد

ریشه ی سیاست،  بوده که استیهنر و س های مختلف بینوندیپ بیانگرعصر قاجار  تاریخ. کرد دایپپیوند نزدیکی  استیبا س

نام  دیلقت یهنر برا ت ها ازمناسب نیدر اهنر است که در این زمان، برای رسیدن به منافع سیاسی قدرتمندان بنا شده است. 

و بعضی اوقات برای رفع نیاز های هنری شاه ، کسب مشروطیت و نوگرایی اقتدار شاهانه  ارایه و  یو خاندان حکومت نیسالط

دلیل دست یابی هنرمندان به منسب درباری در دوران قاجار ، توجه قدرتمندان به هنر است بدین بهره گرفته شده است. 

در بعضی موارد هنری که پادشاهان به آن . شده است یهنر یشاخه ها باعث ترقی بعضیشاهان قاجار  ینهاد مقر سبب

ناصری ، از نظر ریشه های انتقادی، عالقه دارند با نگرش حکومت مغایرت داشت. حاصل بررسی هنر های نمایشی عهد 

 حکومت وارد یک چالش کرد. 

 

 قاجار دوره اقتصادی تاریخ

ود. ب پیوند زمین های زراعی در کنار سران ایل، متکی وی ایالت زندگی ، دخواقتصاد  به مالی منابع تهیه از نظر قاجار طایفه

  مهمترین( 1383پس از تشکیل حکومت قاجار و استقرار اقوام در شهر و روستا، منابع درآمدی حکومت مستقل شد.) اجاللی؛



 

 
 
 
 
 

 تریاک کشت خربزه، و گالبی و هلو مثل ها میوه انواع حبوبات، انواع جو، و گندم پنبه، کشت دوره این کشاورزی محصوالت

 در .بودند این زمان ایران صادراتی محصوالت از با اهمیت ترین شراب و تریاک که پنبه .هستند بسیار تاکستان مزارع و

 پیاپی های جنگ پیامدهای و ترکمانچای و گلستان های قرارداد پیامد های نحس محمدشاهو  شاه ناصرالدین حکومت زمان

 حیات و کشور استقالل و رسید حد خود به ایران در بیگانگان اقتصادی و سیاسی نفوذ ؛رخ دادند ایران در فتحعلیشاه زمان

 طراحی کبیر امیر که اصالحی های برنامه عالوه بر ناصرالدینشاه، زمان (. در1374) شمیم؛  فروپاشید ایران ملت اقتصادی

 بعدی شاهان لیاقتی بی دلیل به امیرکبیر مرگ بعد از اقدامات این امّا ؛انجام شد کارهایی هم اقتصادیمورد  در بود، کرده

و  ارتباطی های راه  بهبود خیلی زود از بین رفت. اصالحات این اثرات و ماند سرانجام بی حاکمان و شاهزادگان طمع و

 که خارجی محصوالت برای مهم بازار یکی از  ایران و بیشتر شود خارجی کشورهای با ارتباط شد، باعث تجارتتوسعه 

 تولید رشددر و را به خود جلب کرد مردم توجه ، کاالها این ؛متنوع بودندو  داشته قابل توجهی کیفیت و پایین تر قیمت

 خارجی محصوالت با الگو برداری از داخلی تولیدکنندگانتا   کرد تالش در این مورد کبیر امیر ووقفه ایجاد کرد  داخلی

  .را از بین ببرد واردات به وابستگی سماور و کالسکه چون

 دولت رقابت جمعیت، پراکندگی ،قابل توجه ارتباطی های راهنبودن  ،عدم امنیت در کشور به دلیل؛  قاجار زمان در ایران

 بنجامین.  است بوده توسعه نیافته خاورمیانه کشورهای ، به نسبت نایرا صنایع از دولت پشتیبانی وجو عدم ی وخارج های

به  غرب دنیای با ایران بازرگانی روابط و افتاده استاتفاق  اقتصادی عزلت یک ایران برای که هاست مدت »است: نوشته

مطلع   کشور این امکانات و تولیدات اقتصادی، منابع از کشورها این مردم که است بسیار کم و قابل چشم پوشی آمریکا ویژه

 (. 1369بنجامین؛ «) ندارند کار این بهو توجهی  عالقه هیچ و نیستند

 ای خزانه و ها دارایی تمامو مصرف  استفاده باعث ،هوس بازی و خوشگذرانی در مظفرالدینشاه افراط و گرایی تجمل 

 امتیازات دادن ازای در روسیه ی مثلکشورهای از خارجی کشورهای به سفر برایبه همین دلیل  و شد پدرشموروثی 

نکبت  وضع به نکردن توجه ها، افراطی گری این بازتاب شد. مقروض شدن او باعث و بگیرد وام را زیادی های پول متفاوت

  .مدآ وجود به انقالبی جامعه روشنفکران و روحانیون حضور با کم کم که بود اقتصاد نابود شدن و مردم بار

بشتر از پیش فعالیت می  محلی بنیان گذاران تنها نه ؛فکر شد مملکت کردن صنعتیبه  اول جهانی جنگ از بعد بالفاصله

توسط انگلیس  انگلیس_ ایران نفت شرکتسر کار پیدا کردند.  بزرگ کارهای از برخی در هم خارجی سرمایه با  بلکه ،کردند

 با یا و تنهایی به ها آلمانو کارخانه های تصفیه نفت و پاکسازی پنبه و پرورش ماهی در خزر توسط روسیه بنا شدند. 

 (. 1362کردند )عیسوی؛  آجرپزی ،و بافت قالی ریسندگی کارخانهاقدام به ساخت  ایرانی سرمایه مشارکت

 در و هرج و مرج نظمی بی ؛آید وجود ه بهجامع فقیر و سرمایه دار قشر دو بین ،بنیادی تفاوتکه  این دالیل باعث شد

 در ثروت و باعث افزایش این فاصله می شد کم کم حکومت بانفوذ افراد و مشاغل صاحبان و فساد استفاده سوء و کشور

 المال بیت تمام حکومت، سران  .بود اسفبار عادی مردم وضعیت اکثر که درحالی مانده، باقی مملکت از خاصی افراد بین

 .شد ایران اقتصادکه باعث  نابودی  مصرف می کردند خود سفر و گرایی تجمل برای را

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 قاجار دوره اجتماعی و فرهنگی تاریخ

 قاجاریه، سلسه بنیان گذار آقامحمدخان .رسیدند پادشاهی به پادشاه هفتدر مدت تقریبا یک قرن و نیم  قاجار، حکومت در

زندانی  زمان در وی .داد تشکیل ایران در را منسجم حکومتی و گذراند سلطنت مدعیان و دشمنان با جنگ در را خود عمر تمام

 ازبعد  و کردند انتخاب او جانشین را فتحعلیخان برادرزادهاش بنابراین بود؛ شدهعقیم  زند حاکمان فرمان به شیراز در بودنش

بلند مدت ترین پادشاهی مربوط   .شد موروثی او خاندان بین رسید وپادشاهی حکومتبه  فتحعلیشاه، پسر ،میرزا عباس آن

به فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه بود که در آن دوره نمایندگان و مشاوران سیاسی به ایران آمدند و ایران از کشورهای مهم 

 سیاسی، بسیاری از جمله های زمینه در  دیگر کشورهای تغییر و تحول از ایراندلیل تاثیر پذیری  تردد ها این ؛لحاظ شد

 از عده ای ،یکی از کارهایی که انجام داد .انجام دادند ایران در را جدید تغییرات میرزا عباس .شد هنری و رهنگیف علمی،

 برایرا به انگلیس برای یادگیری طب، مهندسی، نقشه برداری، فلسفه و چاپ اعزام کرد.  ایرانی دانش آموزان و دانش جویان

 و برداری نقشه و طبیعی حکمت و مهندسی و طب انگلستان در ها آن .فرستاد کشور از خارج به غربی فنون و علوم آموزش

   .آموزش دیدند را دیگر فنون بعضی و چاپ صنعت

 کتاب تعدادی از ترجمه و تاسیس کرد چاپخانه راو  فارسی روزنامه اولین بعد از مدتی که بود شیرازی صالح میرزایکی از آنها 

 (. 1362ود )آدمیت؛ ب خارجی های

 اصول تحول، اصالحاتمی داد. نمونه ای از این  انجام امیرکبیر وزیرش را شاه ناصرالدین زمان  تغییرات و اصالحات بیشترین

 ، زردشتیرهایی مذاهب  ، اروپایی نظامی به کار گرفتن مشتاقان ، دولت گنجینه ن بهداد نظم وترتیب و ایران در را مالیاتی

 ، لشکریان جیره و حاکمان دادن هدیه و دزدی و گیری از بین بردن باج ، مذهبی و شرعی تعدی های از یهودی و مسیحی

 های کارخانه تاسیس و فنون پیشرفت ، پرستی کهنه با ستیز و روحانیون قدرت کم کردن جدید پست و چاپارخانهتاسیس 

. در زمان نخست وزیری امیرکبیر ،دولت و مردم به بهره برداری معدن برای ایرانیان روی آوردند که بودمتعدد تولیدات پارچه 

قبل از آن برای رفع نیاز های نظامی استفاده می شد. با تاسیس معادن متعدد، کارخانه های چدن ریزی و فلزکاری هم ساخته 

حکومت و اوضاع به دوره قبل از وی تبدیل شد و پیشرفت از رونق (. که پس از فوت امیرکبیر 1380شدند.) برزآبادی فراهانی؛ 

مردم در ایران که کشوری "افتاد. هنری الیارد از وضعیت و شرایط ایران در دوره ی مظفرالدین شاه در سفرنامه ی خود نوشت: 

(. 1367) الیارد؛ "دارند با جمعیت باال و رو به پیشرفت است، تحت دخالت سلطه گرایانه ی دولت زندگی، بدبختی گونه ای

 اوژنعلل عقب افتادگی ایران در برخی نوشته های بیگانگان از سفر های خود به ایران ، دیده می شود. انصاف پور در مورد 

 در دوره ی محمدشاه قاجار به ایران سفر کرده بود اشاره کرد:  م 1840 سال در فالندن

حمله و زیاده خواهی تاجران بیگانه برای چپاول ایران باعث فروریزی و بیچارگی  هر چه بیشتر ایران شد. و پزشک متخصص 

ناصرالدین شاه،فوریه، در مورد ایران چنین میگوید: علی رغم اینکه تفکرات بدیع و نو در زمانه امروزی پدیدار بود، اما باور و 

ود بی هیچ تحولی ثابت مانده بود. با این وجود حتی فرزندانشان هم از این قاعده مستثنی اعتقادات مردم همچون گذشتگان خ

(. در کل مدت حکومت قاجار به دلیل بی لیاقتی پادشاهان و ولیعهدان آن ها، نا امنی و بی نظمی 1363نیستند ) انصاف پور؛

د ایران به سیاست های کشور های اروپایی، وضعیت و آشوب در  داخل و مرز های ایران وجود داشت. در قرن نوزدهم با ورو

و شرایط آن دوره را تماما دچار تحوالت برگشت ناپذیری شد. یکی از علل مهم فروپاشی و زوال ایران بعد از این مدت، دخالت 

 جدید به دلیل  کشور های فرانسه و انگلیس و روس در ایران بود. زمان قاجار دوره ی رویارویی ایرانیان با دو سنت قدیمی و

 



 

 
 
 
 
 

ارتباط با غرب، بود. به همین دلیل ایران در بین دو تمدن و باور مختلف از هم گیر افتاد که نتیجه آن در تمامی مراحل زندگی 

آن ها تاثیر گذاشت. تجدد دوره قاجار به جای اینکه باعث رفتار دو جانبه و کارآمد شود و قدرت سیاسی و مذهبی و قومی را 

دنیوی و عقالنی به هم پیوند دهد؛ به دلیل نبود یک ریشه ی فکری پایدار باعث از بین رفتن سنت و ساختار آن شد  در قالب

و بدون ایجاد منابع بدیع قدرت و ثروت، ارزش ها و میراث باستانی و مدرن را به چالش کشید. دلیل ایجاد انقالب مشروطه 

بودن دولت قاجار با شرایط جدید و ماهیت پدیدار شده در برابر حکومت این است که مخالفان اجتماعی به دلیل یکسان ن

(. این انقالب مشروطه که به دلیل رشد هوشیاری مردم رخ داد دست به تشکیل 157:  1391ایستادگی کردند) مالئی توانی؛ 

 جنبشی برای کوتاهی اقتدار دولت به کمک نوشتن قانون اساسی و تشکیل مجلس زد.

 

  ن قاجارشعر در دورا
رود. ادبیات این دوره با حیات معاصر ایران و مسائل مختلف شمار میها در عرصه ادبیات بهدوران قاجار یکی از مؤثرترین دوره

آن پیوند خورده است. تحوالت اجتماعی و سیاسی مهم این دوران، از جمله انقالب مشروطه، تأثیرات عمیقی در حوزه ادبیات 

به دلیل وجود انقالب شود که ک سو ریشه در ادبیات کهن دارد و از سوی دیگر در ادبیات نوی متجلی میداشته است؛ زیرا از ی

سیاسی به وجود آمد و چندین روش شعر نویسی فارسی برای اولین -مشروطه تغییرات و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی ای در زمینهحکومت قاجاریه با تحوالت گستردهبار در این دوره به وجود آمد. 

طوری که تأثیرات مثبت و منفی آن تا به امروز باقی مانده است. انقالب اثرگذار مشروطه و ... در جامعه ایران همزمان بود؛ به

 ق پیدا کرد.که زندگی ایرانیان را از جهات گوناگون متحول کرد، در زمان حکومت همین سلسله شکل گرفت و تحق

نویسی و تشکیل مدارس به شیوه نوین، تعداد افراد چند سال پیش از جنبش مشروطه، با ورود چاپخانه به ایران، رواج روزنامه

های نو و فرهنگ دیگر کشورها از شود. اعزام دانشجویان به اروپا در دوره ناصری و آشنایی آنان با اندیشهباسواد بیشتر می

های ها قبل بر اثر تحوالت انقالب صنعتی و انقالب فرانسه شکل گرفته است، اندیشهایی، که از سالجمله کشورهای اروپ

 کند.نوجویی را در بین ایرانیان تشدید می

شود و در نیمه به این ترتیب تلقی ایرانیان از بسیاری از مفاهیم، از جمله آزادی، حکومت، قانون، وطن و ... ، دگرگون می

ها دوره قاجار پس از سال آسودگی دارد تا فرمان مشروطه را امضا کند.جری شمسی مظفرالدین شاه را وامیه 1285مرداد 

دلیل پیشرفت و  تحسین و ستایشاز شاعران، توجه آنان به  پادشاهان یاریشعر ، به  شاهانعالقه ، شورش و بلوا ، بی نظمی

 هر که جریانی گرفت؛ شکل هندی سبک از گردانی روی و ادبی  به این ترتیب جریان بازگشت رونق شعر در این زمان شد.

تأثیر تحوالت تحت بعدها. بود قاجار عهد در آن گسترش و باروری دوره بود، شده آغاز صفویه دورة اواخر از واقع در چند

اجتماعی و سیاسی و با نزدیک شدن به مشروطه و پس از آن به تدریج شعر از نظر قالب و محتوا تغییر کرد و به ادبیات 

صفحه «.جنبه های نوآوری در شعر دوره قاجار»منصوری.نرگس._مردمی دوره مشروطه منتهی گردید)کردچگینی.فاطمه

 (.  3تا2

      
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 ناصری دوره اواخر تا قاجار حکومت آغاز از ایران نقاشی در بیغررهای تاثیرگذاری کشو
وره ی هنری در به دلیل بروز آشکار تاثیر گرفتن از هنر و سبک غربی علی الخصوص نقاشی، عصر قاجار از با ارزش ترین د

حال از سبک های  دارد،  با اینایران به شمار می آید. هر چند که نقاشی قاجاری به ریشه ی دوره ی صفوی وابستگی بسیار 

 مختلف غربی در ظاهر تاثیر فراوانی می گرفت.

یری به این عصر آغازگر الگو گرفتن از سبک سلطنتی و غربی و سعی در خالف جهت جامعه است که باعث برگشت ناپذ 

 سبک های سنتی و عدم یادگیری درست هنرمندان و رسیدن جامع به فنون غربی شده است. 

ذ غربی در نقاشی باعث گسستگی جزئی در هنر می شود که نتیجه آن کاهش سبک ایرانی و تقلید و اثرپذیری این نفو

هنرمندان از سبک های دوره رنسانس و ایجاد روش های تلفیقی می شود. اثری که کشورهای در ارتباط با هم از نظر فرهنگ 

ز مباحث رایج در طول تاریخ است. آغاز و تاثیرگرفتن نقاشی ایرانی و هنر  بر هم می گذارند، در تاریخ نقاشی ایران آشکار و ا

از نقاشی بیزانس در قرن چهار و پنج و اوج آن در قرن هشت و نه با غالب شدن مغول و ورود تیموریان و ایلخانیان  است. با 

انی در قرن نه و ده انجام دادند ولی تالش های گسترده ای که هنرمندان ایرانی برای از بین بردن ادغام سبک ایرانی و غیر ایر

موثر نبود و در قرن یازدهم دوباره الگو گرفتن از سبک غربی به اوج رسید. نقاشی در زمان قاجار از روش ها و سیاق های 

آرمانی قبل از خود جدا شد، که دوره ناصری نماد آشکاری از این است که اساس نقاشی ایرانی بر طبق عالقه ی طرفداران و 

اور آن ها بسیار دگرگون شد. به دلیل مبنا قرار دارن نقاشی غربی در زمان تیموریان و صفویان، تصویرسازی ایرانی از بین ب

نمایان شده و سه بعدی چیره بر باور غربی، متولد شد. در زمان قاجار به دلیل ارتباط  ،3ناتورالیستی ،2رئالیستیرفت و سبک 

با کشور های غربی در حوزه های فرهنگی و هنری از غرب الگو گرفت که یکی از آن ها، نقاشی است. در این عصر به دلیل 

شاهان قاجار از روش های غربی، باعث بی عالقه گی و بی ذوقی نقاشان نسبت به روش های قدیمی و اشتیاق و شور پاد

 (.4-2: 1395آموزش و توجه به روش ها و سبک های اروپایی شد)مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسالم.

 

   ایران نقاشی در غرب تاثیر تاریخ
شت، شروع شد  در زمان صفویه نفوذ غرب در نگارگری ایرانی با وجود این که وابستگی بین ایران و غرب از قبل وجود دا

ارد. از دالیل وجود د گالری رویال ی موزهدر ابتدای سلطنت آن ها کشیدند که در  صفویان شاهنقاشان اروپایی تصویری از 

 ایجاد غربی، پادشاهانپیشکش  مذهبی، پیام آوران دخالت صفوی، شاهان ؛ توجهمختلف تاثیر هنر غرب در ایران می توان به

 153_ 154: 1364؛ محمد حسن،  263: 1363ورود و تاثیر نقاشان اروپایی در حکومت صفوی اشاره کرد) فیگوئرا، ؛ افجل شهر

ین که در آغاز دوره ا(. با 168: 76زی، ؛ کریم زاده تری 30: 1356؛ میناسیان،  108: 1369؛ عالی افندی،  176: 2535؛ گری، 

کرد که  ی صفویه تا حدودی نقاشان غربی وجود داشتند ولی در زمان شاه عباس اول تاثیرات آن ها گسترش چشم گیری

ی اهمیت می داد. (. اما شاه عباس دوم بیش از پیش به نقاشان غرب40_41: 1356هالست است )فلور،  یانیکی از این نقاشان 

ه آن ها استخدام برا برای آموزش  نقاشی  لوکار  و آنژلند با توجه به اهمیت دادن شاهان صفوی به نقاشی، نقاشان شرکت هل

 ی اروپایی توجه (. با نفوذ بیگانگان در زمان صفوی، شاهان به نقاش41: 2535؛ محبوبی اردکانی،  104: 1316کرد) فلسفی،
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نقاشان ایرانی دستور کپی کردن آثار اروپایی را می دادند و به همین دلیل نقاشان متعددی بسیاری نشان دادند و همچنین به 

(. یکی از اولین هنرمندان که اثری جدا از شیوه 77: 1386سعی در استفاده از خصوصیات سبک هنر اروپایی کردند)کریمیان؛

و را فردی ماهر، توانا و مهم در پیشرفت سبک بدیع ی نگارگری ایران باستان انجام داد ،رضا عباسی بود که آلیس تایلور ا

(.  ارنست کونل در مورد رضا عباسی چنین می گوید که؛ با اینکه 10: 1373نقاشی در زمان شاه عباس اول میدانست) تیلور؛

که از عالیق او ایرانی است، تایین مضمون و شکل انجام آن ها ،آثارش با خبرگان هلندی مطابقت دارد و تبدیل هنر اروپایی 

   (.90: 1335شاه عباس بود در پیشرفت نقاشی اثر گذاشت) کونل؛

 

  کتاب آرایی و صفحه آرایی در مکتب قاجار
با روی کار آمدن حکومت قاجاردر قرن سیزدهم هنر ایران توسط اشخاص مهم و ویژه ای با خصوصیات منحصر به فردی 

ک قاجار است که تصویری از چهل ستون را با مضمون موفقیت نادرشاه پدیدار شد. محمد صادق نقاش به وجود آورنده ی سب

در نبرد کرنال را خلق کرده است. او از عصر افشار و زند شروع به فعالیت کرده بود اما مهمترین آثار او در زمان قاجار خلق 

ردند. نقاشان عالوه بر نقاشی، شده است. تمامی هنرمندان، شاگردان بسیاری داشتند که در همه امور به آن ها خدمت می ک

مصور کردن کتب را هم انجام می دادند. هنر در زمان قاجار از نظر  تقسیم بندی اجتماعی و اقتصادی از قلمرو محلی بودن 

نقاشی  گسترش پیدا کرده که بهترین و واالترین این تقسیم بندی، نقاش های متکی به حکومت و استادان سیاسی شامل

است. هنر قاجار دارای تضادی در مراحل ایجاد آن است  نشریاتبرای  سازیکتاب آرایی و تصویر ،ار نگاریرنگ وروغن، دیو

  (.136-134: 1386فدوی،که اگرچه در آن سبک های پیشین دیده می شود، نفوذ هنر های غربی در آن وجود دارد )

 

 چاپ سنگی
میرزا  هایی را افتتاح کرد و کتاب های خارجی متععدی را به زبان فارسی نوشت. چاپخانه فتحعلی شاهدر دوره ی  عباس میرزا

مصاحب، بدون به روسیه رفت و فنون ماشین چاپ سنگی را فرا گرفت و به ایران آورد) عباس میرزابه دستور  جعفر تبریزی

ا به وسیله ی چاپ سنگی بوجود آورد و در ر وقایع اتفاقیهمتعدد و نویی را گسترش داد و  چاپخانه های(. امیرکبیر 786تاریخ،

توجه و ذوق به چاپ در ). 43،  1354)آدمیت، چاپخانه های موسوم به چاپخانه های دولتی تاسیس کرد دارالفنونمدرسه 

)دانشور،  از میراث این زمان است چاپ سنگی تصویریروزنامه های روز به روز گسترش پیدا کرد.که  شاهعصر ناصرالدین 

بیشترین رونق  1300تا  1260سال بود، که از  لیتوگرافیچاپ سنگی و نقاشی ادغام شده با آن به صورت   ).21ریخ، بدون تا

از عوامل پیشرفت چاپ می توان به ظهور دستگاه   ).33، 1352)نفیسی، کم کم کاهش پیدا کرد 1300را داشته و در سال 

شرایط جدید در نقاشی مدرن ایران نیز  پیشرفته نام برد.گی و رنو چاپ های  فتومکانیک و یادگیری روش هایچاپ های 

  .البته این شیوه و ورود آن به نقاشی غرب از دهه های پیش وجود داشته استکرد.  ظهور دیگری پیدا

 

 تاری خط نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگیختحوالت سا
را با عناصر  یسنگ چاپ دیجد یفناور یضرورت سازگار ران،یاواخر عصر قاجار و ورود صنعت چاپ به ا یتحوّالت فرهنگ

  نیشیپ یهاسنت به ادامه و تکامل  سانیاز خوشنو یریکث عدهکرد و هم زمان با ورود آن،  جادیدر جامعه ا یو هنر یفرهنگ

 



 

 
 
 
 
 

 دیجد ینولوژاز جمله محمدرضا کلهر با تک زین یمحدود عده ای و اختندپرد سنتدر چارچوب  یهمراه با نوآور یسیخوشنو

نامناسب و  از جمله کاغذ یسنگ موجود در چاپ یها تیمحدود لیبه دل رعمادیم وهیش بیهمگام شدند. کلهر با وجود تعق

تراش  وهیدر ش شد،ی م قیقوت و ضعف در شاکله حروف قلم نستعل ،قیدق یکه موجب عدم اجرا یموانع زیو ن ظیب غلکمر

شکاف  جادیزم و اجبه  لیکرد و با انحراف زبانه قلم خود از حالت جزم و متوسط به حالت متوسط ما جادیا یراتییقلم خود تغ

ها،  آن  لنزو وضخامت در صعود  شیحروف و کلمات و افزا یسینو میکلفت و ضخ نهیآن، زم انیدر قلم و قرار دادن مو در م

  .هم نمودسرکش و دسته آن را فرا نیب عیتقط جادیسرعت در کتابت و ا شیافزا مواصالت،ها و  دندانه تری قو یاجرا

و قواعد  لاصو از نیمع یعصر در دوره قاجار از ابتدا بر اساس ساختار هم سانیبه عنوان خوشنو یرازیش نیکلهر و محمدحس

رو  نی. از ادندیرگزباوت در کتابت و استنساخ را متف یدو فضا ران،یاما با ورود صنعت چاپ به ا نگاشتندی م قیدر قلم نستعل

ه عنوان ب یرازیش نیدر کتابت محمدحس ،یو با استفاده از مرکب صمغ یسنگ اپقبل از رواج چ قیقلم نستعل یهای ژگیو

لهر مورد صنعت، در کتابت محمدرضا ک نیکب چاپ بعد از رواج ارکتابت با استفاده از م یهای ژگیو و یتنس سیخوشنو

سبک دوره  کرد و لاعما ودخ قیدر قلم نستعل یراتیتغ د،یبا صنعت جد یبه علت همراه سیخوشنو نیقرار گرفت. ا یبررس

لم گذاری به قزاویه  به توانی م سیخوشنو نیا یهای بند بیسبک کلهر را به وجود آورد. از وجوه افتراق در ترک ایسوم 

ارتفاع و  ب،یا شب، اجرای کشیده ها  "د و ر  "درجه ، اجرای زاویه دار، کوچکتر و چسبیده تر مفرداتی از جمله  64صورت 

 به صورت ریواکتابت د کسان،ی یبا ضخامت "ک"الف و سرکش در حرف  یکمتر )نَه نقطه و کمتر از آن(، اجرا یدگیکش زانیم

و مواصالت کوتاه  میخضدندانه های  ره،یدا یو باالتر قرار گرفتن نقطه نسبت به انتها یقیحق رهیبه دا هیشبجمع تر، بسته تر، 

االتر قرار کمتر خلوت و جلوت و ب تیقطورتر در سطر، رعا یبند اسکلت جادیا یو کلفت، سوار کردن حروف و کلمات برا

بازگشت  که در واقع لسبک دوره او سیبه عنوان خوشنو یرازیش نیاشاره کرد. محمدحس ینسبت به خط کرس ریگرفتن دوا

. اپ نشدچپرداخت و وارد عرصه  یتنسی سیدر دوره قاجار است، به خوشنو یسبک بعد ود  لو حد تعاد رعمادیبه سبک م

ا با شیب، یده هاجرای کش شتر،یبا دور ب بزرگتر و همراه ه،یمفردات بدون زاو یاجرادرجه،  60زاویه قلم گذاری به صورت 

فاوت مت یبا ضخامت "ک"سرکش در حرف  الف و یاجرانقطه(،  11ارتفاع و میزان کشیدگی بیشتر) با میزان کشیدگی 

بودن نقطه  یومورب و همسطح و مسا یضیبه ب هیبه صورت بازتر، دامنه دارتر، شب ریدر سرکش(، کتابت دوا شتری)ضخامت ب

 تر، فیر و ظرت کمتر و مواصالت نازک یمرتب، روشن و شمرده، نازک همراه با ضخامت یها دندانه ره،یدا ینسبت به انتها

و  یلاص یدر کرس ریخلوت و جلوت و قرار گرفتن دوا شتریب تیمتناسب حروف و کلمات، رعا یو سطربند یسینو فیرد

تا  26 1398 هوشیار مهران. _) گلستان،آمنه هنرمند است نیا یهای بند بیموجود در ترک یها از تفاوت ز،یدرست خود ن

48.) 

 

 قاجار یصنعت عکاس
کم کم فراموش شد و از میان رفت. ، نیبــا قلــم هنر عکس با ورود چاپ سنگی و سربی و از مد افتادن نوشتن کتاب ها 

. گرفتــه شــدکار ایران در آن معنی به  بــه  «4یفتوگرافـ»معنــی مانـد؛ تـا بـا ورود ی بــسال ها اسم و اصطالح عکی 

 قبل ورود صنعت عکاسی به ایران ، مردم از لغت عکس برای بازتاب اجسام در آیینه، آب و برخی از فلزات  استفاده می 

                                                           
 ترکیبی است از دو کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش 4



 

 
 
 
 
 

(.اولین 13:  1368اســتاین، (. عکاسی همانند تمامی رویدادهای جدید در زمان قاجار شروع شد)205: 1389کردند)ستاری،

. واژه عکس که اولین بار به قول ایرج افشار در نوشته ی ــن ســال در ایــران برداشــته شــدهــای چهــره در همی عکس

(. اولین شکل عکس برداری 27: 1371گنجینه شیخ صفی دیده می شد، به جای تصویر نقاشی شده، بکار رفته است )افشار،

یش گذاشته شد و نخستین گزارش کار عکاسی در پاریس به نما 5میالدی( به صورت داگروتیپی 1839ه.ق ) 1254در سال 

در ایران را میرزا محمد حسن اعتمادالسلطنه، مترجم و رئیس دارالترجمه ناصرالدین شاه در مرآت البدان می دهد و از آقا 

اولین 6ژول ریشــاره.ق از سوی ناصرالدین شاه لقب عکاس باشی گرفته است.  1280راضا پیشخدمت یاد می کند که در سال 

در شــاه قاجــار  محمدشــاه و ناصرالدین زمانو در شخص فرنگی است که عکس را به شیوه ی چاپ نقره ای منتشر کرد 

یکی از اصلی ترین دالیل ظهور صنعت عکاسی در ایران، دربار قاجار بود. اولین عکاس ماهر و مشهور زمان . ایران کار می کرد

میــرزا محمــد، بود؛ که هیچ کس همانند او در تک چهره نگاری و عکاسی از طبیعت ماهر بود.  باشـی قاجـار آقـا رضـا عکاس

آقــا رضــا (. 75: 1381برای یادگیری هنر عکاسی به فرنگ رفتند )سمسار، میــرزا قاجـاراهلل و عبــد یمیــرزا حســینعل

اشخاص برای دوربین فیگور و  مرتب شدههـا  عکس یعناصر در تمام. استفاده نمی کرد خانمی در عکاسی خودهیــچ از 

به دلیل بی استعدادی و نداشتن  توجه فراوانی داشت. شــاه بــه شــعر، نقاشــی و خوشنویســی ناصرالدینگرفته اند. 

 شـاه ناصرالدینفرصت کافی و بی حوصلگی برای طراحی و نقاشی، به عکاسی توجه زیادی داشت. زمان های سرگرم بودن 

 به عکاسی شامل دو بخش است:

 ت ذوقنهایو  توسط اوعکاسـی  یادگیریکارلیـان و  آمدن باه.ق اسـت؛ 1295تا سـال  1275دوره نخسـت، از سـال 

از شناخت زیبایی   تصاویر اوو  زمان او فقط برای عالقه به عکس، عکاسی می کرد کــه در ایـن عکاسی،ناصرالدینشــاه بــه 

 (. 1)تصویر؛ ماننــدبی بهره بود درست نکمپزسیوو  تصویری

ین مدت، آگاهی و اوقفه هفت ساله دوباره شروع شد و تا مرگ ناصرالدین شاه ادامه یافت. در طول از یــک  بعد، بعدیدوره 

)طهماسب  ( که نشان دهنده ی این ویژگی است 2تصویـر) شناخت تصویری او و کیفیت کمپزسیون افزایش پیدا کرد، مثل

 (.51: 1381پور،

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dagreuer reotypie 
 ژول ریشار در سال 1816 میالدی، برابر با 1231 ه.ق در پاریس به دنیا آمد 6



 

 

 

 

 

 

 (38: 1381ناصرالدین شاه در تاالر آیینه،عکس در آب انداخته شده است،آلبوم خانه کاخ گلستان)طهماسب پور، : 1تصویر)راست( 

 (31: 1381ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه نشسته بر صندلی، آلبوم خانه کاخ گلستان)طهماسب پور، : 2تصویر)چپ(

 

چون در آغاز از سوژه عکاسی کــرد؛ کمک های شایان توجهی  ناصرالدین شاه دورههــای  روزنامه تصویرسازیعکاســی، بــه 

می شد، پس از آن هنرمند به وسیله ی تصویر بارتاب شده در آیینه، تصویرسازی می کرد. بیشتر عکس های روزنامه ی شرف 

 (. 119: 1377به این شیوه گرفته شده است ) پروین، 

 

 دسته بندی و شرح جامعه آماری

در مقدمه باید عنوان کنیم که برای این که بتوانیم در جامعه آماری به یک شناخت دقیق و طبقه بندی شده ای برسیم، 

 مجبوریم آرشیو نمونه های تصویری را در دسته و گروه های مختلف رده بندی کنیم. این دسته بندی ها مبنا و دالیلی دارد. 

باید گفت که چون هنر قاجار تحت تاثیر رویکرد های موازی، یعنی تاثیر ماهیت های تصویری سنتی ایرانی و بخشی از هویت 

های بصری غربی که وارد ایران شده بود، است به یک فضا و رویکرد تصویری جدیدی دست پیدا کرد که مختص خود قاجاریه 

ه در این دوره خلق شدند، یا هم زمان تحت تاثیر دو فضای ایرانی غربی بودند است. اصوال بخشی از این آرشیو های تصویری ک

یا این که ماهیتا هیچ مبنای قبلی را در حوزه سنتی نداشتند و مستقیما از فضای غربی وارد ایران شدند و تحت تاثیر سالیق 

 بعدیفضای جدیدی را تعریف کرد. رویکرد  و عالیق شاهان ایرانی و حتی تفکر و بستر های مخاطبین ایرانی قرار گرفت و یک

 آن هایی هستند که در کتاب آرایی و جلد ها مشاهده می شود که از ساختار های گذشته تبعیت می کند و به دنبال روال 



 

 
 
 
 
 

فضای بصری سنتی ایرانی است. اصوال ما در این فضا نیاز داریم دسته بندی های خود را با توجه به آن چیزی که تحت تاثیر 

که شامل همان فضایی است که در گذشته سابقه آن را نداشته ایم،  گروه اول بصری پیرامون مثل غرب است در نظر بگیریم

مانند طراحی تمبر ها و اسکناس ها که در این رویکرد طراحی هایی که تحت تاثیر فرایند چاپ و با تکیه بر تکثیر پذیری در 

کوچکتر ولی مجلل و شاهانه طراحی شدندکه این نمود ها را بیشتر در تمبر های  فضای چاپ شکل گرفته اند، در قطعات

 دوره قاجاریه می بینیم که شروعش از این دوره بوده و نمونه های خیلی کمتری را در حوزه طراحی اسکناس ها می بینیم. 

ای سنتی و فضاهای بصری قبلی یعنی گروه دوم کتاب آرایی هایی است که جلد آن ها به دلیل دست ساز بودن هنوز از فضاه

 دوره زندیه و قاجاریه و ما ثبل آن تبعیت می کنند و کمتر دستخوش ساختارشکنی و دخل و تصرف قرار گرفته اند. 

از  بخشی از ماهیت خود را از دوره قبل وگروه سوم؛ شامل صفحه آرایی هایی است که در حوزه سکه ها مشاهده می شود 

واقع می توان گفت که هم تحت تاثیر فضای ما قبل خود و هم تحت تاثیر سکه های اروپایی قرار گرفته  . دراستگرفته  خود

نه  اماکه بیشتر نمود تشریفات غربی را به همراه خود دارد  مشاهدع می کنیماست. ولی فرم و فضایی را در لوح ها و سکه ها 

 وجود آمده و منحصرا در اختیار این دوره است.صرفا غربی. تحت تاثیر فضای خاصی که در دوره قاجار به 

بحث بعد مربوط به صفحه آرایی روزنامه می باشد. روزنامه ها فضای کتاب آرایانه ای دارند که ما قبل از آن چیزی به عنوان 

د اصوال بخشی روزنامه وجود نداشت. اولین روزنامه در دوره قاجاریه شکل گرفت ولی روزنامه هایی که در این دوره شکل گرفتن

از چارچوب خود را از غرب وارد کردند و در بخشی دیگر پایبند کتاب آرایی سنتی ایرانی بودند که ما در این قسمت بر اساس 

 سه دلیل اصلی غرب مآبی، ایرانی مآبی و ایرانی سازی،  آن ها را تقسیم بندی کرده ایم.

 ر و ماهیت وجودی شان از غرب وارد شده است.غرب مآبی آن دسته از کارهایی هستند که صرفا تحت تاثی

ایرانی مآبی ها مثل جلد ها آن هایی هستند که همان روال دوره قبلی را دنبال کردند و به همان سبک و سیاق توانستند 

 هویت خود را نگه دارند.

ود را دنبال نکرده اند و با ایرانیزه شده ها آن دسته از فضای بصری هستند که از غرب وارد شدند ولی عینیت کامل غربی خ

بستری از هویت های بصری و فرهنگی ایران ترکیب شدند و یک فرایند جدیدی را شکل دادند که در این فرایند نه با آن 

غربی گرایی اطالق می شود و نه ادامه ی سنت های ایرانی. در اصل برایندی از غرب وارد شده است، تحت تاثیر ماهیت های 

رانی قرار گرفته و هویت و مسیر جدیدی را ایجاد کرده که صرفا فقط در این دوره شکل گفته است. تبدیل فرهنگی بصری ای

 به یک هویت ایرانیزه ای شده است که بی بدیل است. نه در غرب وجود دارد و نه در هویت های سنتی ایرانی.

شریفاتی که از غرب وارد می شود، با رویکرد قجری و در آخر درباره قباله ها ی این دوره می توان گفت، آن فضای فاخر و ت

در فضای کتاب آرایی ایرانی نمود پیدا می کند و صفحه های آخر، تعریف ها و تمجید ها و حاشیه نویسی هایی که بعدا وارد 

قباله ها با  کتاب آرایی این دوره می شوند، تحت تاثیر همین حاشیه نگاری ها و خط نگاری های قباله های ایرانی است. این

این رویکرد شکل می گیرد و بر حاشیه نویسی کتاب های قاجاریه تاثیر می گذارد و فضایی در کتاب آرایی قاجاریه ایجاد می 

 کند که شبیه به فضای نگارشی و صفحه آرایی قباله های ایرانی است.

همه ی این نمونه ها وسیع و دشوار بر این اساس مالک جامعه آماری ما تقسیم بندی شده است که البته دسترسی به 

 است، به همین خاطر نمونه هایی از این جامعه آماری را در جدول ارائه داده ایم.

 



 

 

 

 

 

 روزنامه های قاجار

منشا آرایش و صفحه آرایی روزنامه های چاپ سنگی، کتاب ها و نسخ خطی قدیمی بود. عصر قاجار دوره اوج شکوفایی هنر 

الوه بر نقاشی کتاب ها، شیوه اروپایی بر تذهیب، کتاب آرایی و همچنین کتاب های چاپ سنگی  هم غربی در ایران بود. ع

 تاثیر گذار بود.

 روزنامه وقایع اتفاقیه

 
 وقایع اتفاقیه روزنامه      

 

این روزنامه با جمله، یا اسداهلل غالب و شیر و خورشید رقم خورده ، سر لوح دارای بخش های مختلف و منظم است که نشان 

 شیر و خورشید میان دو درخت نقش بسته است.  

وان وسط آن هم عنوان روزنامه با خط نستعلیق در قسمت فوقانی سرلوح با تزییناتی به تحریر در آمده که دربردارنده عن

 روزنامه و زمان اشاعه آن است.                                                                                                

 نقش شیر و خورشید در یک سوم ابتدایی صفحه این روزنامه به تصویر کشیده شده اند.

د رنگ در کار با استفاده از هاشور ها سعی در جداسازی عناصر تزیینات در صفحه بدون کنتراست هستند و به علت عدم وجو

 داشته است.     

وجود افراط در نقوش و کالفگی و سرگردانی تصویر شیر نشان از طنز ناخوشایندی است. خطوط شلوغ و جزییات صفحه حکم 

 امضای مخفی را  دارد.   

است. نوشته های صفحه در دو دسته با خط نستعلیق به تحریر  خورشید با ابروهای متصل قاجاری نشان از پادشاهان این عصر

 در آمده اند. درخت و گل های تزیینی دور شیر را احاطه کرده اند.

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 سرلوحه روزنامه وقایع اتفاقیه

 

 جامعه آماری روزنامه های قاجار
 

 



 

 
 

 

 

 

 سکه های قاجار

های دوره های قبل، فضا خیلی منظم تر شده است. سکه های دوره قبل در بررسی سکه ها می توان گفت؛ که نسبت به سکه 

از لحاظ ساختاری فی البداهه و از هم گسیخته هستند ولی در این دوره فضای تشریفاتی قوی تری را پیدا کرد. چیدمان ها 

های غربی گرفته شده، با خیلی قوی است و دارای گریدبندی های خیلی قوی می باشد. با این که نوع تشریفاتی فضا از سکه 

این حال یک هویت قجری خاصی را ما در این سکه ها مشاهده می کنیم. همان رویکرد شاهانه و تشریفاتی که در فضای 

دیگر عناصر بصری و صفحه آرایی شده دوره قاجار دیده می شود، در این سکه ها نیز وجو دارد. همین روند که در مدال ها و 

ده، موثر در طراحی سرستون ها، در طراحی شماره صفحه ها، در طراحی امضا صفحه ها و آذین بندی سکه ها نمود پیدا کر

امضا صفحه ها و مخصوصا در صفحات اول و آخر بوده است. و این روند حتی در فضای ساختاری اسناد و قباله ها هم تاثیر 

 گذار بود.

 

 

 هران،محل نگهداری: موزه ملک ت 6سکه نقره، شماره اموال 

  .شاه قاجار است نیناصرالدمربوط به دوره سکه نقره 

سمت )شاه  نیو عبارت ناصرالد (سمت راست )عبارت السلطان در طرفین سکه و میان سکهتنه شاه در  مین : تصویرسکه یرو

 .آورده اند به وجودمتقارن را  اعتدالعبارات  نیاکه  شده است. (نوشته چپ

 یدر باالکه  مزین شدهآن  اطرافدر  تونیبرگ زبا و  چارچوبی حکاکیاسترآباد در  نیدر وسط: ضرب دارالمؤم و پشت سکه

 .شده است نوشته 1279سال  ریتصو

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جامعه آماری سکه های قاجار

 

 



 

 

 

 

 

 

 تمبرهای قاجار

دهد با ورود نظام پستی این دوران، نشان میقاجار و پهلوی اول، در جایگاه یکی از عناصر مؤثر در ة بررسی تمبرها در دور

شاه ناصرالدین هتری را دربرگرفت. روند تحول نظام پستی و تمبر از دورپذیری آن در جامعه ابعاد گسترهتمبر به ایران، نقش

این تغییر هایی است که حکومت در پیش گرفته بود. تغییر معیارهای ارزشی جامعه و همچنین سیاست هکنندتا رضاشاه، بیان

دهد تمبر از نظر کیفیتی در ساختار ظاهری و کارکردی تمبر صورت پذیرفت. بررسی ساختار ظاهری تمبرها در ایران نشان می

های جدید چاپ، تمبر از نظر ویژه با ورود دستگاهو چاپ پیشرفت شایانی کرد و تاحدودی از این جنبه به خودکفایی رسید؛ به

 .رسیدکیفی به سطح بسیار خوبی 

 
 

 شاه نیشاه قاجار و نقش ناصرالد نیناصرالد یریتصو یسر نیبا موضوع اول یشاه تمبر

 

 .تمبر شاهی با تصویر ناصرالدین شاه قاجار درمرکز دایره 

 .در قسمت پایینی دایره تصویر شیر و خورشید 

 ( 1در چهار گوشه ارزش تمبر به صورت عدد.) 

 .چاپ تصویر شاه روی کاغذ موج دار 

 .بکارگیری از رنگ های صورتی و سیاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 جامعه آماری تمبر های قاجار

 

 قباله های ازدواج

این قباله ها حاوی هنر های خوشنویسی، نقاشی و تذهیب به همراه  عقیده های  های سنتی و روش زندگی است. آن ها 

باید طبق شکل، ابعاد، جنس کاغذ، نوع خط، روش عالوه بر این که وابسته به جامعه شهری و روستایی نیستند، بلکه 

 خوشنویسی، تذهیب، مهر ها تقسیم بندی شوند.

صفحه آرایی های تشریفاتی که در قباله ها و سند های دوره قاجاریه شکل گرفتند، کم کم جای خود را در چاپ سنگی و 

ن حاشیه نویسی ها به ارجاع نویسی ها و ارجاع حاشیه نویسی های کتاب آرایی دوره قاجار پیدا کردند و البته بخشی از ای

دادن هایی که در سبک غربی وجود داشت برمیگردد. که با شیوه قباله نویسی ایرانی در حاشیه کتاب آرایی دوره قاجار خودش 

 را نشان داد.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 قباله ازدواج امیرکبیر با ملک زاده خانم خواهر ناصر الدین شاه

 

 
 

 امیرکبیر با ملک زاده خانمقباله ازدواج 

 

حکم ازدواج امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه با ملک زاده خانم عزت الدوله که توسط ناصرالدین شاه مهر شده است. باالی 

قباله ازدواج، با آیه ای از قرآن و مهر ناصرالدین شاه با عبارت سلطان بن سلطان بن سلطان ناصرالدین شاه خلداهلل ملکه مزین 

 ده است.ش

 نوع خط آن نستعلیق است که نام ها با رنگ های الجوردی نوشته شده است.

 سطر تحریر شده و در مایان سطور طال اندازی شده است. 25متن عقدنامه در 

حاشیه سمت راست و باال تشعیر گل های خطایی و اسلیمی در زمینه ساده است که با رنگ های قرمز، آبی و سبز تزیین 

 شده است.

 ین قباله دارای سه مهر است، یکی در باال و دیگری در سمت چپ و سومی در پایین عقدنامه است. ا

مهر اول: که در باالی سند است دارای نوشته قدوقع النکاح المیمون کما زبر الدوام والدوله ابوالقاسم بن الحسینی بن محسن 

 محمد الحسین است. 

م اهلل و الحمداهلل لقد وقع النکاح المبارک المیمون علی ما زبر فیه من الصداق مهر دوم: در سمت چپ وقسمت وسط نوشته بس

 عبده محمود بن محمد علی را دارد.

 مهر سوم: در این مهر عبارت الاله اهلل الملک الحق المبین عبده محمد تقی نوشته شده است. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 جامعه آماری قباله های قاجار

 

 

دسته بندی ها و نمونه هایی که بر اساس این شاخصه ها جدول بندی شده اند، قرار است مارا به مسیری ببرد همه ی این 

 که بتوانیم به جواب فرضیه ها و تحلیل نمونه ها و همچنین برای رسیدن به یک نتیجه منطقی از روند کار در نتیجه گیری 



 

 

 

 

 

کمک کند که زمینه های موثر در ساختار شکنی و دگرگونی های فضای  برسیم. هر کدام از این نمونه ها می تواند به ما

بصری در بعضی از رویکرد های کتاب آرایی قاجار تاثیر گذار بوده است. شاید در این مرحله ما سکه ها، تمبر ها و اسکناس 

فضای جدید که د دوره  ها را به عنوان یک عامل تاثیرگذار ندانیم ولی همین سبکی که به صورت یک عامل شکل گیری در

قاجاریه شکل گرفته است توانسته در اجزای کتاب آرایی تاثیر بگذارد. در مرحله بعد گفته می شود که سکه ها در قاب بندی 

عنوان ها و شماره گذاری اطراف سرصفحه ها و حتی قاب بندی اسم مولفین و نگارنده ها توانستند تاثیر خود را بگذارند. 

امل و عین به عین در فضای کتاب آرایی تاثیر نگذاشتند ولی توانستند در اجزا و روند سلیقه ای و گفتمان اگرچه به صورت ک

 بصری کتاب آرایی ساختاری دوره قاجاریه تاثیر خود را بگذارند.    

 نتیجه گیری

حت تاثیر بعضی از عوامل که ت ه است، ساختار شکنی در کتاب آرایی دوره قاجار شکل گرفتشدهبا توجه به تحقیقات انجام 

و  عکاسی ورودپیرامتنی، پیشامتنی و هم زمانی است که هر کدام شاخصه های خود را دارد. با  عوامل بود. این عوامل شامل

، تغییر ادبیات ایران، تغییر نظام سیاسی ایران، تحت تاثیر قرار گرفتن نظام اجتماعی و فرهنگی ایران به صورت چاپ به ایران

ر شاهد شکل گیری رویکردی در کتاب آرایی ایران هستیم که نه عین به عین شبیه به گذشته خود بود و نه مشابه سلسله وا

فرایندی را ایجاد کرد که ایرانیزه  ونمونه های غربی. ساختاری بینابینی که تحت تاثیر دو رگه از هویت های ایرانی غربی بود 

از آن ه وجود آورد که تحت تاثیر کتاب آرایی پیشینیان در ایران ولی متفاوت شدن نام دارد. کتاب آرایی قاجار سبکی را ب

بود. درواقع یک فضای ایرانیزه شده ای بود که کامال ساختار ها شکسته شده بود و از نو بنای جدیدی شکل گرفته بود  ها

 که انحصارا مربوط به دوره قاجار بود.  

در پاسخ به نخستین پرسش تحقیق که عبارت است از این که چه عواملی در ایجاد ساختار بصری خاص در کتاب آرایی 

دوره قاجار موثر است می توان گفت عوامل چند گانه ای باعث شد که کتاب آرایی و ساختار بصری صفحه آرایی دوره قاجار 

                                                                                 نسبت به دوره های قبل از خود متمایز باشد.       

یکی از این عوامل که به صورت بارز و مشخص است تحت تاثیر هویت فرهنگی غربی که وارد ایران شده بود قرار گرفت و 

د ایران شده بود مثل کتاب آرایی بخشی از هویت های بصری فرهنگ غربی که از طریق متد های جدید تصویری که وار

های نوین، طراحی تمبر ها، اسکناس ها و همچنین کتاب آرایی هایی که در سبک های غربی وجود داشت وارد ایران شد و 

باعث شد که بخشی از هویت های تصویری در صفحه آرایی دوره قاجار تحت تاثیر رویکرد های مدرن شده غربی قرار بگیرد 

یم در دوره قاجاریه انجام نگرفت بلکه بخشی از آن هویت وارد جغرافیای تاریخی ایران شد و با هویت های ولی بصورت مستق

سنتی صفحه آرایی ایران که بسیار هم قوی بود ترکیب شد و یک فرمت و متدی از صفحه آرایی ایجاد شد که به عنوان یک 

 ایل به هویت های سنتی ایران بود به وجود آمد.رویکرد ایرانیزه شده که نه کامال متمایل به غرب و نه متم

دومین عاملی که در صفحه آرایی دوره قاجاریه شکل گرفت بحث چاپ و متد های چاپی نوین که وارد ایران شده بود. نمونه 

ن چاپ لیتو گرافی است که باعث شد چاپ به طرف تکرنگ شدن بروند و خیلی از تزیینات از کار حذف شد و تحت تاثیر هما

 هویت های چاپی غرب قرار گرفت ولی نه صرفا به عنوان یک کار کامال غربی، باز هم ایرانیزه شد. از ترکیب بخشی از عناصر 

 



 

 
 
 
 
 
 

تصویری ایرانی و آن متد های غربی یک ساختاری در حوزه چاپ در صفحه آرایی ها شکل گرفت به عنوان مجموعه چاپ 

                                                                         سنگی که مختصر در دوره قاجار بود در ایران شکل گرفت.                                                                           

سومین عاملی که باعث تغییر ساختار بصری کتاب آرایی دوره قاجاریه بود شکل گیری یک سری صفحه آرایی های کوچک 

که قبال کاربردی در صفحه آرایی ایرانی نداشت. مثل چاپ تمبرها، اسکناس ها، رقعه های کوچک، کارت ها و خیلی چیز 

ه بیشتر بیس از غرب وارد ایران شد و قبل از آن این نمونه صفحه آرایی ها در ایران نبود و این قطع های کوچک که هایی ک

نیاز به تکثیر زیاد هم داشت تحت تاثیر بخشی از هویت های بصری ایرانی مثل صفحه آرایی در کاشی کاری، حکاکی های 

 غربی قرار گرفت و سبک جدیدی در حوزه صفحه آرایی قاجار بود.                    متدروی سنگ هاو حتی کتاب آرایی های ایرانی ولی 

پاسخ دومین پرسش تحقیق که عبارت است از رویکرد های صنعتی دوره قاجار تا اندازه در ساختار شکنی کتاب آرایی در 

که غرب چیزی را وارد ایران کرد با عنوان  این دوره موثر بوده است این است که؛ یکی از عواملی که کامال موثر بود، این بود

مدرنیته و انقالب صنعتی، البته نه به آن حدی که در خود غرب بود ولی همان رویکرد های صنعتی و متد های صنعتی که 

وارد ایران شد تا حدودی سلیقه طراحان ایرانی را در حوزه صفحه آرایی تغییر داد. یکی از عواملی که قبال هم اشاره شد 

بحث ورود چاپ به ایران است. دیگری بحث عکاسی، سینما، متد های مختلف تصویری و نقاشی به ایران بود که همه ی این 

 ها تحت تاثیر انقالب صنعتی بود.  
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