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تحلیل در نقاشی الکی دوره ی قاجار
)براساس آثار موجود در کاخ موزه ی گلستان(* 

دکترعبدالکریم عطارزاده**1 نرجس سیف2
ا استادیارگروه هنر اسالمی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران

2 کارشناس ارشد، هنر اسالمی، دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران

)تاریخ دریافت مقاله:  97/9/26 ، تاریخ پذیرش نهایی: 97/10/17 ( 

چکیده 

نقاشی الکی از اواخر دوره ی تیموری برای تزیین جلدها به کار برده شد. این هنر در دوران صفوی و زند رواج 

بیشتری پیدا کرد و در دوره ی قاجار به اوج خود رسید. کاخ موزه ی گلستان با مجموعه ی غنی از آثار الکی به  

عنوان نمونه ی مطالعاتی انتخاب شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو سؤال زیر بود: اینکه آثار الکی 

موجود در کاخ موزه ی گلستان از چه ویژگی های فنی و بصری برخوردار است؟ و آیا می توان براساس آثار 

موجود در کاخ موزه ی گلستان مجموعه ای از ویژگی های آثار الکی دوره ی قاجار را برشمرد؟ روش پژوهش 

آثار الکی  دلیل مشاهده و مطالعه  به همین  بود.  توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای 

کاخ موزه ی گلستان انگیزه ی اصلی این پژوهش بنیادی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نقاشی 

الکی قاجار در نیمه ی دوم قرن 13ه.ق از رونق مناسبی برخوردار و تذهیب، گل و مرغ سازی، منظره پردازی، 

پیکره سازی و شکار اصلی ترین موضوعات به کار رفته در این آثار بوده است. همچنین تأثیرات نقاشی اروپایی 

از لحاظ موضوع، سبک نقاشی و ترکیب بندی در بیشتر آثار وجود داشت. تصویرسازی انسان به ویژه شخص 

پادشاه کامالً مورد توجه، و در ارائه تصاویر، نشان  دادن عظمت و قدرت دربار قاجار هدف اصلی بود. 

واژگان کلیدی 

نقاشی الکی، نقاشی قاجار، قاب آیینه ی الکی، کاخ گلستان

*این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان »تحلیل ساختاری نقاشی الکی دوره ی قاجار )براساس آثار موجود در کاخ موزه ی گلستان(«  
در گرایش هنر اسالمی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره است.
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مقدمه
به دست  و حیوانی  گیاهی  منشاء  دو  از  عنوان صمغی  به  الک 
آثار،  و حفاظت  کلی، جال بخشی  فایده ی  دو  به جهت  و  می آمد 
مورد استفاده قرار می گرفت. به نوشته ی احسانی، ایرانیان پیش از 
ظهور اسالم با الک آشنایی داشتند و برای حفاظت از چوب در 
مقابل حرارت و رطوبت، به کار می بردند)احسانی، 1368: 29(. 
تولید آثار مورد نظر در این پژوهش، که نقاشی الکی بر روی بوم 
دست ساز بود؛ از اواخر دوره ی تیموری برای تزیین جلدها به کار 
زند  و  صفوی  دوره های  در  هنر  این   .)9  :1386 شد)خلیلی،  برده 
رواج بیشتری یافت و در زمان قاجار گسترش پیدا کرد و به اوج 
خود رسید. برای ساخت آثار الکی، هنرمند پس از نقاشی، سطح 
کار را با الک می پوشاند. به وسیله این ماده رنگ های نقاشی بین 
الیه های الک روغنی محفوظ باقی می ماندند و موجب می شد با 
کاخ  کنند.  پیدا  بیشتری  جلوه  و  پختگی  رنگ ها  زمان،  گذشت 
موزه ی گلستان دارای مجموعه ای غنی از آثار الکی)39 اثر( شامل: 
آثار  این  که  آنجا  از  است.  جعبه  و  آیینه  قاب  قلمدان،  تعدادی 
مجموعه ای نفیس و قابل توجه از دوره ی قاجار محسوب می شوند، 
ویژگی های فنی و بصری متنوعی دارند. هدف این پژوهش آن است 
کند  مشخص  مجموعه ای  و  سامانه  ویژگی ها  این  برای  بتواند  که 

و بر اساس آن شیوه های نقاشی الکی دوره ی قاجار را بیان نماید.

روش و پرسش های تحقیق
تالش می شود به این سؤاالت در ضمن پژوهش پاسخ داده شود: 

1. آثار الکی موجود در کاخ موزه ی گلستان از چه ویژگی های 
فنی بصری برخوردار است؟ 

گلستان  موزه ی  کاخ  در  موجود  آثار  اساس  بر  می توان  آیا   .2
مجموعه ای از ویژگی های آثار الکی دوره ی قاجار را بیان نمود؟

الکی  آثار  ویژگی های  به    بررسی  سؤاالت  این  به  توجه  با 
این  آماری  جامعه  که  می پردازیم  اثر(  گلستان)39  موزه ی  کاخ 
روش  به  تحقیق  اساس  براین  می دهد.  تشکیل  را  بنیادی  پژوهش 
توصیفی– تحلیلی با مشاهده دقیق تصاویر و توجه به عناصر فنی 
جمع آوری  و  نقوش(  و  رنگ  ترکیب بندی،  بصری)مضمون،  و 

اطالعات به صورت کتابخانه ای انجام شده است. 

پیشینه ی تحقیق
در این بخش مقاالتی که به صورت غیرمستقیم در تدوین مباحثی 
از طرح کمک شایانی کرده و در انتخاب مسیر و روش پژوهش 
در  شیوه ی الکی  به  »تصویرسازی  است.  معرفی شده  بوده  راهگشا 
بر  اصفهان عصر قاجار« نوشته ی پریسا داروئی که تأکیدی است 
با  مقاله ای  همچنین  الکی،  نقاشی های  در  رفته  به کار  موضوعات 

عنوان »نقاشی الکی در عهد قاجار« نوشته ی رابینسون، که تاریخچه 
استفاده از ماده الک، دالیل رواج نقاشی الکی و هنرمندان شاخص 
است.  نموده  معرفی  را  نقاشی  سبک  نوع  این  و  قاجار  دوران 
»نقاشی روغنی)الکی(« از مینا اسکندری دیگر منبع مرتبط با این 
پژوهش بود، که به تکنیک ساخت آثار پاپیه ماشه و بوم سازی و 
طرح اندازی روی آثار پرداخته است. ازجمله مقاالت دیگر که در 
زمینه آثار الکی نوشته شده، می توان به مقاله » ظرف الکی رباط 
و  الک  کاربرد  »اهمیت  و  کیانی  یوسف  محمد  نوشته ی  شرف« 
جالی روغنی در هنرهای ایرانی« از سوسن بیانی اشاره نمود. پس از 
مطالعه و نقد و بررسی مقاالت و پژوهش های موجود در این حوزه 
مشخص گردید که عمده ی فعالیت های پژوهشی بر روی تاریخچه 
اختصاصی  طور  به  و  داشته اند  تأکید  الکی  آثار  ساخت  روش  و 
ویژگی های نقاشی الکی بررسی نشده است. لذا هدف این پژوهش 
تنظیم ویژگی های فنی و بصری )ساختار، فرم و ترکیب بندی( نقاشی 

الکی دوره ی قاجار می باشد. 

بررسی ویژگی ها و مشخصات آثار الکی 
موزه ی  کاخ  آثار الکی  مطالعه مجموعه ی  مورد  آماری  جامعه 
آثار  این  بود.  آیینه  قاب  و  قلمدان  اثر، جعبه،  گلستان، شامل 39 
شباهت هایی  و  تفاوت ها  و  بودند  مختلفی  ویژگی های  دارای 
هنرهای  از  بهره گیری  و  بهتر  معرفی  برای  داشتند.  یکدیگر  با 
و  تنظیم،  مقایسه ای  صورت  به  جدولی  آثار  این  در  رفته  به کار 
این  بررسی شدند.  فنی و ساختاری هر یک  مهم ترین ویژگی های 
ویژگی ها در دو بخش ِاطالعات کلی اثر و  اطالعات تصویر قرار 
گرفتند. در بخش اول اطالعات اثر شامل: نام اثر، تاریخ ساخت، 
نیز، اطالعات تصاویر؛ از جمله نوع  نقاش، و در قسمت دوم  نام 
از  یک  هر  فراوانی  سپس  شد.  بررسی  موضوع  تزیینات  و  بوم، 
بخش های مطالعه شده در جدول بر روی  نمودار مشخص، و نتایج 
حاصل،  پژوهش را به سمت تحلیل داده ها براساس منابع نوشته شده 

و نتیجه گیری سوق داد)جدول 1(.

تحلیل نتایج گردآوری اطالعات
اطالعات  و جمع آوری  آثار  بررسی  شد،  ذکر  که  گونه  همان 
برای  گوناگونی  نمودارهای  و  پژوهش نتایج  از  حاصل  آماری 

هریک از موارد باال به دنبال داشته است. 

1. نام اثر
قاب  قلمدان،  جعبه،  شامل  مجموعه  این  در  مطالعه  مورد  آثار 
آیینه بود. دسته بندی این آثار روی نمودار نشان داد، قاب آیینه ها 
بیشترین تعداد آثار این مجموعه با فراوانی 41% بودند. دومین آثار 
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جدول 1. مشخصات آثار الکی کاخ موزه ی گلستان

نمودار 1. بررسی فروانی آثار الکی مجموعه کاخ گلستان

تصویر 1. بخشی از تصویر قلمدان الکی، رقم ابوطالب المدرس
و تاریخ ساخت1280)نگارنده(

گروه  این  به  مجموعه  کل  از   %34 و  بود  قلمدان  تعداد،  نظر  از 
اختصاص داشت. قلمدان های این مجموعه نیز از نظر اندازه و شکل 
متفاوت بودند و در دو نوع کشویی و درپوش دار ساخته شده اند. 
سومین گروه از آثار این مجموعه به جعبه اختصاص داشت، که 
 .)1 است )نمودار  داده  تشکیل  را  این مجموعه  از کل  حدود %25 
وجود تعداد فراوان قاب آیینه در مرحله ی نخست این ذهنیت را 
ایجاد می کند که قاب آیینه در دوره ی قاجار بیش از سایر آثار الکی 
مثل قلمدان و جعبه مورد توجه بوده است. به عقیده ی کریم زاده ی 
پیدا  رواج  ایران  در  صفوی  دوره ی  اواخر  در  آیینه  قاب  تبریزی 

بانوان برای آرایش و در میان طبقات اعیان جهت  کرد، در میان 
هدیه به یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفت)کریم زاده ی تبریزی، 
قاب  است  توضیح  به  الزم   .)24  :1395 کریمی،  303؛   :1379
آیینه ها وسیله ای تجملی و زینتی بودند و در بین عموم مردم رواج 
اعیان ساخته می شدند.  پادشاه و طبقه  بیشتر به سفارش  نداشته و 
قاجار  آثار الکی دوران  پرکاربردترین  رایج ترین و  منابع  براساس 
قلمدان است. نمونه های موجود در مجموعه ی خلیلی که یکی از 
مجموعه  د اران در زمینه ی آثار الکی می باشد شاهدی برای این ادعا 
است و نشان می دهد فراگیرترین نوع آثار الکی در خالل قرن های 
12 و 13 هجری قمری قلمدان است و حداقل350 قطعه قلمدان در 

این مجموعه موجود می باشد)خلیلی، 1386: 212(.

2. تاریخ ساخت
روی  بر  که  داد  نشان  گلستان  کاخ  مجموعه  آثار الکی  بررسی 
12 اثر از این مجموعه تاریخ ساخت همراه امضاء هنرمند وجود 
تقریبی  تاریخ  آثار  باقی  برای  موزه  در  آرشیو  داشت)تصویر1(. 
زمان ساخت اثر مشخص شده بود. بر این اساس آثار از نظر تاریخ 
ساخت، در سه گروه قرن 13 هجری قمری، نیمه ی اول قرن 13 
هجری قمری، نیمه ی دوم قرن 13 هجری قمری، تقسیم بندی شدند. 
براساس نتایج بدست آمده 43% این آثار متعلق به نیمه ی دوم قرن 
13 هجری قمری بودند. 23% نیز تاریخ ساخت قرن13 هجری را 
قرن 13 هجری  اول  نیمه ی  در  آثار  این  از  داشتند؛ همچنین %23 
 .)2 شده اند)نمودار  ساخته  قمری  قرن 14 هجری  در   %5 و  قمری 
نیمه ی  در  الکی  نقاشی  که  می شود  برداشت  اینگونه  آمار  این  از 
اول قرن 13 هجری قمری کمتر مورد توجه بوده است. به احتمال 
زیاد در این زمان هنرمندان در زمینه های دیگری فعالیت داشتند. 

اطالعات تصویراطالعات اثر

موضوع تزییناتنوع بومنام نقاشتاریخ ساختنام اثر

نخودی-قرن 13 ه.قجعبه1
منظره، شکار، تذهیب، تک پیکره، 

فرنگی سازی 
گل ومرغ، حیوانات، تذهیب، خطنخودیفتح اهلل شیرازی1296 ه.قجعبه2

جعبه3
نیمه دوم قرن 

13 ه.ق
نخودی-

منظره، شکار، رزمی، تذهیب، 
تک پیکره سازی 

گل ومرغ تذهیبسیاه--قاب آیینه4
تذهیبسفید-1240ه.ققاب آیینه5

نخودی-قرن 13 ه.قجعبه6
منظره، شکار، تک پیکره، 
فرهنگ عامه، تذهیب، 

فرنگی سازی 
گل ومرغ سازی، تذهیبدودی مرقشاحتماالً ابراهیمقرن 13 ه.ققاب آیینه7
باسمه ای، تذهیب، خطباسمه ای، سیاه-اواخر قرن 13 ه.قآیینه دستی8
گل ومرغ، تذهیبته طالییمحمدعلی  اشرفنیمه ی اول 13 ه.ققاب آیینه9

نخودیرقم یا قادر1252ه.ققلمدان10
پیکره سازی، منظره سازی، 

فرهنگ عامه

گل ومرغ، تذهیبدودی مرقشمحمد حسین اصفهانی1252 ه.ققاب آیینه11

گل ومرغ، تذهیب سیاهاحتماالً ابراهیمنیمه ی دوم 13 ه.قآیینه دستی12
گل ومرغ، تذهیبسیاه-نیمه ی دوم 13 ه.ققاب آیینه13
تذهیبسیاهعبدالوهاب مذهب باشی1301 ه.ققلمدان14
گل ومرغ، تشعیر، تذهیبسیاه-نیمه ی دوم 13 ه.ققلمدان15
پیکره سازی، تذهیبسفید-نیمه ی دوم 13 ه.ققاب آیینه 16
ابری سازی، تذهیبابریابوطالب المدرس1280ه.ققلمدان17

سفید-قرن 13 ه.قجعبه18
منظره،   بزمی، شکار، 

تک پیکره سازی، فرنگی سازی، 
تذهیب 

خطته طالییزین العابدین1220ه.ققلمدان19

سفید--قلمدان20
منظره، مجالس بحث و گفتگو 

دراویش
پیکره سازی، تذهیبسفید--قاب آیینه21
گل ومرغ، تذهیبدوده اینصراهلل امامی1291 ه.قجعبه22
تذهیبسفید-نیمه ی دوم 13 ه.ققاب آیینه23
تذهیبسفید-قرن 13 ه.ققاب آیینه24

1229 ه.ققلمدان25
محمد ابن محمد مهدی 

اصفهانی
تیره )قهوه ای(

گل ومرغ سازی، خط، حیوات، 
تک پیکره سازی، تذهیب

فرنگی سازی، تذهیبسفید آقا صادققرن 13 ه.ققاب آیینه26
گل ومرغ، تذهیب سیاهمیرزا احمد1267 ه.قجلد آیینه27
گل و مرغ، تذهیب دودی-نیمه ی اول 13 ه.قجعبه28

-نیمه ی اول 13 ه.قجعبه29
نخودی،   
ته-طالیی

منظره، شکار، گل ومرغ، 
فرنگی سازی ، تک پیکره، رزمی، 

تذهیب 
گل ومرغ سازی، تذهیبدودی مرقشعمر زید احد1262 ه.ققاب آیینه30

نخودی-اواسط قرن 13 ه.ققلمدان31
منظره پردازی، فرهنگ عامه، 

تذهیب
شکار، منظره پردازی، تذهیبنخودی-قرن 13 ه.ققلمدان32

نخودی، تیره-نیمه ی اول 13 ه.قجعبه33
گل ومرغ، تذهیب، تک پیکره، 

خط
پیکره سازی، تذهیب، حیواناتتیره )قهوه ای(صنیع همایونقرن 13 ه.ققلمدان34
تذهیب، بزمیسفیدلطف علی شیرازینیمه ی دوم 13 ه.ققاب آیینه35

سفید-نیمه ی دوم 13 ه.ققلمدان36
تک پیکره سازی، فرنگی سازی، 

بزمی، تذهیب
منظره پردازی، تذهیبنخودیمحمود1311 ه.ققلمدان37

قرن 13 ه.ققلمدان38
مصطفی را وعده داد 

الطاف حق
نخودی

گل و مرغ، منظره، تک پیکره، 
مضامین عرفانی 

تذهیبته طالیی-نیمه ی دوم 13 ه.قجعبه39
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نیمه ی اول قرن 13 هجری قمری مصادف با سلطنت آقا محمد خان 
گفته ی  به  ه.ق(.  است )1249-1211  قاجار  شاه  فتحعلی  و  قاجار 
توجه  مورد  کمتر  قاجار  شاه  فتحعلی  دوران  در  نقاشی الکی  دیبا 
همچون  نیز  دیگر  محققین  نظر  از   .)249 است)دیبا1374:  بوده 
به  خود  تک پیکره  ترسیم  به  زیادی  عالقه ی  شاه  افشارمهاجر، 
زیاد  به سفارشات  توجه  با  داشت.  نقاشان  توسط  تمام قد  صورت 
شاه و درباریان، سبک پیکره نگاری1 درباری در این زمان پر رونق 
داشتند)افشارمهاجر،  فعالیت  سبک  این  در  نقاشان  بیشتر  و  بود 
1384: 58(. نیمه ی دوم قرن 13 هجری قمری با سلطنت محمدشاه 
قاجار)1264-1249ه.ق( و ناصرالدین شاه قاجار)1313-1264ه.ق( 
مقارن است. در زمان محمدشاه نقاشی الکی رونق گرفت و معمواًل 
الدین  ناصر  دوره ی  در  می شدند.  ترسیم  فرنگی  سبک  به  تصاویر 
نقاشی  در  و  نداشت  رونق  قبل  مانند  درباری  نگاری  پیکره  شاه 
اشرافی سطح نقاشی ها نسبت به قبل کوچک تر شدند. نقاشی الکی 
دوران  اواخر  از  است.  پیدا کرده  بیشتری  رواج  دوره  این  در  نیز 
قاجار یعنی زمان مظفرالدین شاه قاجار)1324-1314ه.ق(، محمد 
قاجار)1332-1327ه.ق(  شاه  احمد  و  علی شاه)1327-1324ه.ق( 
آثاری در این مجموعه دیده نمی شود. در این زمان هنرمندان کمتر 
به نقاشی الکی می پرداختند. احتمااًل یکی از دالیل کم توجهی به 
نقاشی الکی در قرن 14 هجری قمری آشنایی هنرمندان با سبک 

واقع گرایی اروپای و رواج نقاشی های رنگ و روغن  بوده است.

3. نام نقاش 
کل  از  که%70  بود  رقم2  بدون  اثر   27 تعداد  مجموعه  این  در 
این مجموعه را شامل می شود. این آمار نشان داد، برای تعداد قابل 
است.  نشده  سازنده مشخص  هویت  مجموعه  این  آثار  از  توجهی 
باقی آثار دارای رقم بوده و شامل30% از کل این مجموعه می باشد. 
دالیل نبود نام هنرمند بر روی آثار را اینگونه می توان بیان نمود: 
نام  داشتند،  که  فروتنی  و  تواضع  سبب  به  هنرمندان  گذشته  در 
خود را بر روی اثر ذکر نمی کردند، این هنرمندان در پی شهرت و 
کسب نام نبودند. همانگونه که در بیشتر آثار این مجموعه عباراتی 
چون: بنده درگاه، رقم کمترین، راقمه، چاکر درگاه، دیده می شود 

نمودار 2. بررسی فراوانی تاریخ ساخت آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان

 .)3 و  است)تصاویر 2  این هنرمندان  نشان دهنده ی   فروتنی 
همچنین به گفته ی دیبا در ساخت یک اثر هنری یک یا 
چند هنرمند همکاری داشتند که می توان از دالیل دیگر 
ذکر نشدن نام هنرمند بر روی این آثار باشد)دیبا، 1374: 
نام  پد،  اسم  نام،  شامل  هنرمندان  رقم  کامل ترین   .)253

استاد، تاریخ ساخت اثر بوده است.

4. نوع بوم 

اهمیت  آثار الکی  تمامی  زیربنای  و  پایه  عنوان  به  بوم  ساخت 
زیادی داشت. ارزش و ماندگاری یک اثر نیز به انتخاب و کاربرد 
مواد و مصالح مرغوب و مطمئن آن وابسته بود. رنگ های مورد 
استفاده در بوم سازی سنتی غالبًا رنگ های محلول در آب بودند و 
از مواد طبیعی موجود در طبیعت بدست می آمدند. فراوانی انواع 
این آثار بر روی نمودار بررسی شدند و  بوم های به کار رفته در 
نتایج بدست آمده میزان استفاده انواع بوم های مختلف را مشخص 
ساخت، که از میان آنها بوم نخودی با فراوانی 28% بیشترین نوع 
بوم مورد استفاده برای این آثار بود. دیگر بوم های پرکاربرد، بوم 
ازجمله  بودند.   %18 فراوانی  با  سیاه  بوم  و   %25 میزان  به  سفید 
بوم های دیگر، می توان به بوم ته طالیی و مرقش اشاره نمود که 
شامل 8% از انواع بوم های به کار رفته بودند. بوم های تیره و بوم 
دوده ای نیز با فراوانی 5% و بوم ابری با فراوانی 3%، برای این آثار 

استفاده شده اند)نمودار3(. 

5. موضوع تزئینات
یکی از بخش های مهم پژوهش، مطالعه این آثار از نظر موضوعات 
از  آمده  به دست  نتایج  به  توجه  با  است.  تصاویر  در  رفته  به کار 

تصویر 2. بخشی از نمای جانبی قلمدان الکی، رقم:
 عمل محمد ابن محمد )عکس از نگارنده(.

تصویر 3: بخشی از تصویر قاب آیینه الکی، رقم: راقمه محمد حسن 
اصفهانی، سنه 1292)عکس از نگارنده(.
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جدول، 13 % از موضوعات ترسیم شده به نقوش تذهیبی اختصاص 
داشت. گل ومرغ سازی   با فروانی 14%  دومین موضوع به کار رفته بر 
روی این آثار بود. از دیگر موضوعات ترسیم شده بر این آثار می توان 
خط،  شکار،  فرنگی سازی3،  منظره سازی،  تک پیکره سازی،  به 
حیوانات، بزم، فرهنگ عامه، رزم، موضوعات عرفانی، باسمه ای4 و 
ابری سازی5 اشاره نمود. فراوانی موضوعات به کار رفته در آثار الکی 

کاخ گلستان در نمودار  نشان داده شده است)نمودار 4(.

تذهیب)تذهیب، تشعیر، حل کاری6(
بیشترین موضوع به کار رفته در تصاویر این آثار نقوش تذهیب 
است، که به طور تقریبی در بیشتر تصاویر دیده می شود. تذهیب 
مجموعه ی نقش هایی است که ابتدا نقاشان و مّذهبان برای تزیین 
صفحات کتاب و قطعه های خوشنویسی به کار می بردند. به گفته ی 
خلیلی میرک نقاش سازنده ی جلدهای الکی برای اولین بار روی 
ترسیم  تشعیری  و  تذهیبی  نقوش  داشتند  تیره  بوم  که  جلد هایی 
نمود)خلیلی، 1386: 351(. از جمله دالیلی که موجب شد نقوش 
تذهیب در دوران قاجار بر روی آثار الکی بیشتر به کار گرفته 
ایران بود. در  به  شود، کاهش کتاب آرایی و ورود صنعت چاپ 
گذشته نقوش تذهیب در کنار کتاب آرایی هویت می یافت و برای 
با   دوران صفوی  از  به کار می رفت.  در کتب مختلف  متن  تزیین 

    نمودار 3. بررسی درصد فراوانی بو م های به کار رفته درآثار الکی 
مجموعه ی کاخ گلستان

نمودار 4. بررسی فراوانی تزیینات به کاررفته در آثار الکی
مجموعه ی کاخ گلستان

رواج نقاشی های تک برگی نقوش تذهیب نیز به تنهایی به عنوان 
یک اثر هنری به تصویر کشیده شدند. نمونه اینگونه تصاویر بر 
روی آثار الکی کاخ گلستان دیده می شود. به گونه ای که کل فضای 
تصویر با نقوش تذهیب پر شده است. بیشترین رنگ به کار رفته 
تیره و الجوردی  این تصاویر رنگ طالیی است و رنگ های  در 
که اغلب در تذهیب کتاب های مختلف استفاده شده است، در این 
تصاویر دیده نمی شود. رنگ الجوردی در زیر روغن تیره تر شده و 

سیاه به  نظر می آید)تصویر 4(.

2. گل و مرغ سازی
کاخ  مجموعه  الکی  آثار  تصاویر  در  که  موضوعی  دومین 
از  برخی  گفته  به  است.  گل ومرغ سازی  می شود،  دیده  گلستان 
گل آرایی  و  گل و مرغ سازی  موضوعات  آغداشلو  همچون  محققان 
الکی  آثار  روی  بر  رفته  کار  به  موضوعات  متداول ترین  از 
بودند)آغداشلو و غضبانپور، 1376: 35؛ کریم زاده تبریزی، : 127(. 
عناصر  عنوان  به  گذشته،  از  نقوش  از  نوع  این  حسینی  نظر  بنابر 
تزیینی در هنر ایرانی وجود داشته است. همچنانکه جلوه های گل 
و پرنده در هنر ایران در کهن ترین نگاره ها، بر جام های سفالی با 
خطوطی به رنگ سیاه دیده می شود)حسینی، 1388: 56()تصویر 5(.

منظره پردازی
کاخ  مجموعه ی  آثار الکی  روی  بر  بارها  که  موضوعاتی  دیگر 
ورود  قاجار  دوران  در  است.  منظره پردازی  رفته،  به کار  گلستان 
نقاشی غرب و آشنایی هنرمندان با این سبک باعث شد هنرمندان 

تصویر 4. بخشی از نمای قاب آیینه الکی، نمونه تذهیب بر روی آثار 
الکی مجموعه ی کاخ گلستان)عکس از نگارنده(.

تصویر 5. آیینه  دستی، نمونه ی گل ومرغ سازی بر روی آثار
الکی مجموعه ی کاخ گلستان)عکس از نگارنده(
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تأثیرات  باشند.  داشته  طبیعت  مناظر  به  واقع گرایانه  نگاهی 
محدودی از پرسپکتیو و مقدار مختصری سایه روشن و سه ُبعدی 
نمایی در این مناظر به کار رفته است. به گفته ی آژند الگوی این 
گونه آثار، تصاویر چاپی اروپایی بود که معماری ایرانی، در آنها 
به جای معماری اروپایی نشسته است)آژند، 1389: 811(. به طور 
می شود  دیده  ویژگی هایی  آثار  این  پردازی  منظره  در سبک  کلی 
که در ادامه به بیان آنها می پردازیم: منظره پردازی ها به صورت 
این  در  جزییات  از  دوری  و  کلی نگری  و  است  شده  انجام  ساده 
تصاویر دیده می شود. هنرمندان بخش کوچکی را به پس زمینه ی 
تصاویر اختصاص داده اند و بیشتر فضای تصویر را با پیکره ها اشغال 
همچنین  و  خالص  حال  عین  در  و  ساده  رنگ های  از  نموده اند. 
بیشتر  مناظر  است.  استفاده شده  قهوه ای  و  زرد  و  سبز  رنگ های 
به صورت تاریک و در برخی صحنه ها  نیز منظره سازی با یک 
در  عناصر  کوچک کردن  با  هنرمند  می شود.  دیده  درخت  دو  یا 
پس زمینه، عمق میدان و پرسپکتیو ایجاد کرده است. ترسیم ابرهای 
و  کاخ ها  ویرانه های  ساختمان ها،  کوچک،  تپه های  کم رنگ، 
منظره  ویژگی های  دیگر  از  تصویر  پس زمینه  در  قدیمی  بناهای 

سازی این آثار است)تصاویر 6 و 7(.
کار  به  اهمیت  پر  موضوعات  از جمله  نیز  درباری  موضوعات 
رفته در آثار الکی این مجموعه بوده که در قسمت نقوش انسانی به 

آن پرداخته شده است.

5. شکار
موضوع قابل توجه دیگری که بر 
روی آثار الکی این مجموعه ترسیم 
شده، صحنه های مربوط به شکار و 
شکارگاه است. این تصاویر در هنر 

ایران سابقه ای  طوالنی دارد. مضمون بیشتر این تصاویر مربوط به 
پادشاهان ساسانی از جمله بهرام گور بوده است. در دوران قاجار 
شاه و شاهزادگان خود را با شخصیت های اساطیری یکی می دانستند. 
فتحعلی شاه  جمله  از  قاجار  پادشاهان  آژند  گفته ی  بنا بر  همچنین 
قصد داشتند با احیای آیین های باستانی ایران و توجه به هنر دوره ی 
نقش  و  نقاشی ها  در  شباهت جویی  همچنین  ساسانی،  و  هخامنشی 
برجسته ها؛ سنت سلطنت خود را به پیشینه ی تاریخی ایران پیش 
از اسالم پیوند زنند)همان، 779(. عمده تصاویر با موضوع شکار 
و  است  فتحعلی شاه  به صحنه های شکار  مربوط  این مجموعه  در 
بر روی جعبه ها و قلمدان ها ترسیم شده اند)تصویر 8(.  در ادامه به 
تحلیل انواع نقوش به کار رفته در تصاویر این آثار می پردازیم. از 
به نقوش  این آثار ترسیم شده اند می توان  نقوشی که در  مهم ترین 

انسانی، نقوش حیوانات، نقوش گیاهی و خط اشاره نمود.

6. نقوش انسانی 
نشان  این مجموعه  آثار الکی  از تصاویر  اطالعات بدست آمده 
زنان  درباری،%20  تصاویر  به   %24 انسانی؛  نقوش  میان  در  دادکه 
اروپایی و 17% نیز به مردان اروپایی اختصاص داشت. از جمله دیگر 
نقوش انسانی که در این آثار به کار رفته است می توان به تصاویر 
قدیس)اروپایی(،  روستایی،  زنان  روستایی،  مردان   پیرزن،  پیرمرد، 
کودک و درویش اشاره نمود که به طور مشترک شامل 5% از این 
گونه نقوش بودند. همچنین در میان نقوش انسانی زن جوان)دلداده( 
اینگونه  از  فراوانی%2  که  داشت  وجود  نیز  جوان)دلداده(  مرد  و 

تصویر6 . بخشی از نمای قلمدان الکی  نمونه ی تصاویر منظره سازی بر روی 
آثار الکی موزه ی کاخ گلستان)عکس از نگارنده(

تصویر7. بخشی از نمای قلمدان الکی با موضوع 
منظره پردازی)عکس از نگارنده(

تصویر 8. بخشی از نمای جعبه الکی، صحنه شکار فتحعلی شاه)عکس از نگارنده(
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نقوش را دارند)نمودار 5(.
براساس نتایج به دست آمده از نمودار بیشترین نقوش انسانی به 
درباریان،  از  تصاویری  شامل  داشت؛ که  اختصاص  درباری  نقوش 
قاجار،  محمدشاه  قاجار،  فتحعلی شاه  شاهزاده ها،  سپاهیان، 
گفته ی  به  بودند.  قاجار  مظفرالدین شاه  و  قاجار  ناصرالدین شاه 
آژند حکومت قاجار یک حکومت مطلقه بود که در رأس هرم 
قدرت شاه قرار داشت، او برای به رخ کشیدن قدرت خود از وسایل 
می جست)همان،  بهره  هنر  و  معماری  از جمله  گوناگون  ابزار  و 
تمثال های  نظر بخش عمده ی نقاشی های دوره ی قاجار  این  از   .)779
قدرت پادشاهان و رجال درباری بود. همچنین آثار الکی مجموعه 
به  برای هدیه  یا  درباریان  و  شاه  سفارش شخص  به  گلستان  کاخ 
اینگونه  بودن  از دالیل دیگر پرکاربرد  دربار ساخته شده اند؛ که 
نقوش درباری در این مجموعه است. در بررسی تصاویر پیکره های 
درباری این مجموعه، تفاوت هایی در سبک ترسیم آنها دیده شد؛ به 
گونه ای که این تصاویر را می توان به دوگروه تقسیم نمود. بخشی از 
این تصاویر مربوط به زمان حکومت آقا محمدخان، فتحعلی شاه و 
محمدشاه است. در دوره ی اول تصاویر به سبک نقاشی سنتی ایرانی 
به  اروپایی اجرا شده اند،  از سبک  تأثیرات مختصری  با  همچنین 
صورتی که روایتگر یک صحنه هستند و نقاش سعی در شبیه سازی 
چهره و پیکره نداشته است. پیکره های پادشاه و درباریان تنها از 
لباس سلطنتی، جواهرات و تاج قابل شناسایی بودند. برجسته نمایی 

و سایه پردازی در این پیکره ها کمتر به کار رفته است)تصویر 9(.
سلطنت  دوران  به  مربوط  درباری  تصاویر  دیگر  دسته ی 

دراین  است.  شاه  ناصرالدین 
آثار شباهت سازی با جزئیات و 
توصیف چهره و پیکره ها دیده 
گفته  که  همانگونه  می شوند. 
شد یک سری تحوالت در تغییر 
این  در  ایرانی  نگارگری  سبک 

نمودار 5.  بررسی فراوانی نقوش انسانی به کار رفته در آثار
الکی مجموعه ی کاخ گلستان

دوران تأثیر داشتند. که از آن جمله می توان به اعزام گروهی از 
نقاشان و هنرمندان ایرانی به اروپا برای آموزش هنر آکادمیک 
اشاره کرد. از دیگر تحوالت که در هنر نقاشی تأثیر داشت ورود 
در  اعتمادالسلطنه7  بود.  دوران  این  در  ایران  به  دوربین عکاسی 
خصوص عکاسی چنین گفته است: »از وقتی که عکس ظهوریافته 
به صنعت تصویر خدمتی خطیر کرده، دورنماسازی و شبیه کشی 
و وانمودن  سایه روشن و به کار بردن قانون تناسب و  سایر  نکات 
این فن هم،   عکس تأهل  یافت  و  تکمیل  پذیرفت«)اعتمادالسلطنه، 
1363: 168(. از این گفته پیداست که پیکره نگاری ها شدیداً از 
عکاسی تأثیر می پذیرفت و وابسته به عکاسی شد. در ادامه دو 
نمونه از چهره سازی آثار الکی این مجموعه آورده شده، که در 
این تصاویر نقاش با پرداختن به جزئیات سعی در شباهت سازی 

چهره داشته است)تصاویر 10 و 11(.

7. نقوش حیوانی
تصاویر حیوانات و پرنده های مختلف از دیگر نقوش ترسیم شده 
بر روی این آثار الکی است. در این تصاویر اغلب حیوانات اهلی 
و حیواناتی که در زندگی روزانه مردم نقش داشتند انتخاب شده 
است. در برخی موارد نیز تصاویر گرفت و گیر شیر و غزال و 
یا پرندگان وحشی دیده می شود. بر اساس نمودار 22% از تصاویر 
این حیوانات به نقش پرنده اختصاص داشت. اسب نیز با فروانی  
13% در این تصاویر به کارر فته بود. از جمله حیوانات ترسیم 
شده در این آثار می توان به تصاویر سگ، شیر، پرندگان در حال 

تصویر 9. بخشی از نمای قلمدان الکی، تصویر شکار فتحعلی شاه قاجار)عکس از نگارنده(

نمودار6. بررسی درصد فراوانی نقوش حیوانی به کار رفته در آثار
الکی مجموعه ی کاخ گلستان
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پرواز در پس زمینه مناظر، آهو، پروانه، گوسفند، گوزن، بزکوهی، 
گرگ، شتر، خرگوش، پلنگ، ببر، گراز، مار و خرس اشاره نمود. 
داده شده  نشان  نمودار  بر روی  نقوش حیوانات  فراوانی  ادامه  در 

است)نمودار 6(.
پرندگان  تصاویر  به  مورد  بیشترین  حیوانات  نقوش  در  میان 
بیشتر  که  دیگری  حیوانی  نقوش  جمله  از  است.  یافته  اختصاص 
در تصاویر این مجموعه استفاده شده، اسب است. به نظر می رسد 
این گفته در مورد تصاویر آثار الکی مجموعه های دیگر نیز صادق 
نقوش  کاربرد  مورد  در  تبریزی  کریم زاده ی  همچنانکه  باشد. 
حیوانات چنین گفته است: »بیشترین نوع حیوانات در نقش آثار 
الکی، در مرحله اول پرندگان متنوع و رنگارنگ و در مرحله ی 
به  شکارگاه ها،  و  رزمی  مجالس  در  که  بود  اسب ها  وجود  دوم 
تبریزی، 1379:  می نمودند«)کریم زاده   نظر  پراکنده ای جلب  طور 
133(. پرندگان استفاده شده در تصاویر آثار الکی اغلب کوچک 
و خوش الحان هستند. هنرمندان نقاش در این تصاویر پرندگان را با 

تصویر10. بخشی از نمای قاب آیینه ی الکی، تصویر ناصرالدین شاه 
به همراه کامران میرزا)عکس از نگارنده(

ساده کردن از فرم های طبیعی آنها طراحی و در آثارشان با گل ها 
توجه  مرکز  و  اصلی  مرغ مضمون  آثار  این  در  نموده اند.  ترکیب 
نقاشی است و ترکیب بندی اثر در پیرامون آن سامان یافته است. 
مرغ  اهمیت  نشانه ی  و  استقرار،  محل  شکوفه دار  بوته ی  انتخاب 
عبارتند  رفته  اند،  به کار  آثار  این  در  پرندگانی که  است. عمده ی 
گل ها  البه الی  در  و  لک لک  کبک،  درنا،  هدهد،  مرغابی،  از: 

سینه سرخ، بلبل، گنجشک و ُقمری)تصاویر 12 و 13(.

8. نقوش گیاهی
نقوش گیاهی به کاررفته در آثار شامل درختان، مناظر جنگل و 
علفزار، و تصاویر گل های طبیعی بودند. بررسی ها نشان داد 38% از 
این نقوش به گل های طبیعی، 36% تصاویر درختان و 26 % به جنگل 
و علفزار اختصاص داشت. از میان این نقوش بیشترین تصاویر ترسیم 
شده به گل ها مربوط می شد، و اغلب گل های به کار رفته در این 
آثار: گل صدبرگ،گل نسترن، گل سنبل، شکوفه، گل میخک، گل 
شقایق، گل پامچال، گل کوکب، گل جعفری، گل الله، گل بابونه، 
گل همیشه بهار، گل زنبق، گل فندق، گل نرگس، گل ُبداغ و گل 

تصویر11. بخشی از نمای قلمدان الکی، تصویر ناصرالدین شاه 
قاجار)عکس از نگارنده(

تصویر 12. بخشی از نمای قاب آیینه الکی، نمونه ی 
تصویر پرنده روی آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان 

)عکس از نگارنده(

تصویر 13.  بخشی از نمای جعبه الکی، نمونه ی تصویر 
پرنده روی آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان

)عکس از نگارنده(
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رعنا بودند. 
درمیان انواع گل های ترسیم شده بر 
دیده  که  گلی  نوع  بیشترین  آثار  این 
بنابر  است.  صدبرگ  گل  می شود 
گفته ی شهدادی، نیز منظور از گل در 
آثار کمال یافته ی گل ومرغ، صدبرگ 
بود که اهمیت تصویری و نمادین آن 
است)شهدادی،1384:  مـرغ  همساِن 

.)65
صدبرگ  گل  بوته های  آثار  این  در 

بـزرگ ترین  گذشته  مـی آید.  در    حساب  به  مرغ  استقرار  محل 
نظر  بر  بنا  است.  بوده  گیاه  این  بوته  به  مربوط  بهاری  گل های 
ایرانی قصد داشت با وصف طبیعت،  اسکندرپور  خرمی، نگارگر 
گل و بوته و درخت، بهشت ازلی را به نمایش گزارد)اسکندرپور 
خرمی، 1383:  1(. در این آثار بوته ی گل صدبرگ، یادآور بهشت 

و نشانه بهار است)تصویر 14(.  

9. موضوع خط 
به  نوشته های  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  که  دیگری  موضوع 
کار رفته بر روی آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان بود. این خط 
نوشته ها با مضامین و خطوط مختلف نوشته شده اند. استفاده از خط 
بر روی این آثار عالوه بر نقوش انسانی، گیاهی و حیوانی، کاربرد 
تزیینی نیز به خود گرفته است. به کار بردن متن و نوشته همراه 
ایران سابقه ای طوالنی دارد. به گفته ی  تصاویر در هنر نگارگری 
نقاشی،  ایرانی می توان حضور سه عنصر اصلی  نقاشی  آغداشلو در 
و  وابستگی  این  نمود.  در کنار هم مشاهده  را  متن و خوشنویسی 
ارتباط چنان محکم بوده که حتی وقتی اثری مستقل از یک کتاب 
نوشته های  ترکیب بندی،  این  رعایت  خاطر  به  می آمد،  وجود  به 
برده  به کار  تصاویر  کنار  در  احادیث  و  اشعار  شده  خوشنویسی 
و  بماند)آغداشلو  مستمر  همچنان  فاخر  وحدت  آن  تا  می شد 
موضوعات   .)139  :1384 افشارمهاجر،  82؛  غضبانپور،1376: 
نیز حائز اهمیت است.  این آثار  به کار رفته برای خط نوشته های 

به گونه ای که می توان این موضوعات را به سجع 
ترقیمی، آیات قرآنی، نام ائمه، ادعیه، نام اشخاص 
و شعر دسته بندی نمود. بیشتر این خط نوشته ها در 
درجه نخست برای سجع ترقیمی به کار رفته اند؛ 
به گونه ای که 45% موضوعات خط نوشته به سجع 
ترقیمی اختصاص دارد. دومین موضوع پر کاربرد 
پادشاهان  مدح  در  اشعار  این  اکثر  و  است  شعر 
قاجار سروده شده، اما از اشعار شاعران معروف 
فارسی زبان استفاده نشده است. برای 65% نوشته ها 
از نستعلیق استفاده شده است. به نظر می رسد این 
بنا  همچنانکه  داشته،  بیشتری  رواج  قاجار  دوران  در  خط  نوع 
قابل  نستعلیق گسترش  قاجار خط  دوران  در  بر گفته ی مکی نژاد 
توجهی پیدا کرد و به طور عام، تمرکز خوشنویسی بر خط نستعلیق 
بود. در این دوران برای نوشتن کتیبه ها نیز از خط نستعلیق استفاده 
نیز از خط  شده است)مکی نژاد، 1388: 38(. برای 27% نوشته ها 
نسخ استفاده شده است. خط شکسته نستعلیق نیز با فراوانی 9% از 

نظر کاربرد در درجه ی سوم قرار دارد)تصاویر 15 و 16(. 

نتیجه گیری
با توجه به گردآوری مطالب، دسته بندی و تحلیل آثار الکی کاخ 
موزه ی گلستان در پاسخ به سؤال نخست پژوهش، ویژگی های فنی 

و بصری این آثار به این شرح بودند: 
- آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان بیشتر به عنوان اشیاء زینتی 

و تجملی ساخته شده اند. 
هجری   13 قرن  دوم  نیمه ی  در  قاجار  دوران  الکی  نقاشی   -
گل ومرغ سازی،  تذهیب،  و  برخوردار،  مناسبی  رونق  از  قمری 
کار  به  نقش های  اصلی ترین  شکار  و  پیکره سازی  منظره پردازی، 

رفته در این آثار بوده اند.
پس  عناصر  پرسپکتیو،  ایجاد  برای  منظره پردازی  تصاویر  در   -

زمینه کوچکتر از پیکره ها اجرا  شده اند.
- تأثیرات نقاشی اروپایی از لحاظ موضوعات، سبک نقاشی و 

تصویر 14. بخشی از نمای قاب آیینه الکی، نمونه ای 
از گل صدبرگ در آثار الکی موزه ی کاخ گلستان

 )عکس از نگارنده(

تصویر 15. بخشی از نمای قلمدان الکی، نمونه ای از کاربرد خط بر روی آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان)عکس از نگارنده(

تصویر16. بخشی از نمای جعبه الکی، نمونه ای از کاربرد خط بر روی آثار الکی مجموعه ی کاخ گلستان)عکس از نگارنده(
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ترکیب بندی در بیشتر آثار وجود داشتند. 
- صحنه های شکار پادشاهان قاجار و شاهزاده های درباری بارها 
اجرا شده اند، که هدف از به کارگیری اینگونه تصاویر نشان دادن 

قدرت دربار قاجار بود.
- بیشترین تصویرسازی از انسان به پیکره های درباری خصوصًا 

پادشاهان قاجار، اختصاص داشت. 
- در خصوص سبک تصویرسازی از پیکره ی انسان، نقاشی الکی 
از آغاز  اول  را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود: در دوره ی 
اساس  بر  تصاویر  ناصرالدین شاه،  سلطنت  اویل  تا  قاجار  سلسله 
با تأثیرات مختصر  ایرانی همراه  سبک زیبایی شناسی سنتی نقاشی 
از نقاشی اروپایی اجرا شده بودند. دوره ی بعدی از اوایل سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار، تأثیرات دوربین عکاسی و سبک واقع گرایی 

نقاشی اروپایی در آثار به وضوح وجود داشت. 
- بیشترین نقش حیوانی بر روی این آثار مربوط به تصاویر پرنده 

بود. 
- مهم ترین نقوش گیاهی نیز به تصاویر گل ها اختصاص داشت، و 

بیشترین نوع گل به کار رفته گل صدبرگ بود. 
- در برخی از آثار الکی خط نوشته ها در کنار تصاویر به کار 
تصاویر  با  هماهنگ  ترکیب بندی  لحاظ  از  طوریکه  به  رفته اند، 
نقاشی اجرا شده اند. بیشتر خط نوشته های این آثار با موضوع سجع 

ترقیمی و با خط نستعلیق نوشته شده بودند. 
در پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به ویژگی هایی که بیان شد، 
آثار الکی کاخ موزه ی گلستان با تعداد معدود و کمشان بسیاری 
از ویژگی های نقاشی الکی دوره ی قاجار را دارا بودند، به گونه ای 
در  برشمرده  ویژگی های  قراردادن  هم  کنار  در  با  می توان  که 

قسمت های مختلف مقاله، به این مهم پی برد. 

پی نوشت ها
1. پیکره نگاری درباری: از جمله سبک های نقاشی دوره ی قاجار 
است، که پیکره های پادشاه، شاهزادگان، رجال، دراویش، مشاهیر 
و یا یک شاهزاده خانم درباری در ابعاد بزرگ و با تکنیک رنگ 
بتوان  شاید  است.  شده  نقاشی  کاخ ها  دیوار  بر  نصب  برای  روغن 
گفت چهره ها و فیگورهای کارشده بر روی آثار الکی الهام گرفته 

از سبک پیکره نگاری درباری است.
معنای  به  نگارگری،  و  کتابت، خوشنویسی  در حوزه ی  رقم   .2
امضای کاتب، مّذهب یا نگارگر است و آثار دارای این ویژگی را 

مرقوم می خواندند 
3. فرنگی سازی اصطالحی است برای توصیف الگوبرداری ناقص 

از نقاشی اروپایی توسط برخی از نگارگران ایرانی، اینان به طور 
از  حتی  گاه  و  ژرف نمایی  و  برجسته نمایی  شگردهای  از  سطحی 

موضوعات و نقش مایه های اروپایی تقلید می کردند.
سفارش  بر  بنا  چاپ  و  عکاسی  دوربین  ورود  با  باسمه ای:   .4
مشتریان نقاش از عکس برگردان های چاپی و رنگی بر روی آثار 
الکی استفاده می کردند. بدین صورت که تصویر چاپ شده را روی 
کار چسبانده و و کناره ها و لبه های آن را تذهیب و روغن کاری 

می نمودند. 
ایجاد  ابری،  کاغذهای  بریده شده ی  قطعات  از  ابری سازی   .5
می گردیدکه استاد کار صحاف، نقوش مختلف ابری را با دقت و 
اندازه منظم بریده و به روی قلمدان،  قاب آیینه یا جعبه خام، که 

فقط بوم سازی شده و نقش و نگاری نداشت می چسباندند.
6. حل کاری: یکی از تزیینات در شاخه ی کتاب آرایی است، که 
زیرمجموعه تذهیب قرار می گیرد. حل کاری بیشتر در ارتباط با 
تکنیک قلمگزاری ارتباط دارد، به این معنا که هر جزء از یک 
گل یا یک غنچه با تندی و کندی قلمو و با یک یا نهایتًا دو حرکت 
اجرا می شود. در حل کاری پرداز بسیار کم استفاده می شود. نکته ای 
که حل کاری را از تشعیر و تذهیب متمایز می سازد، این است که 
در حل کاری انتقال طرح وجود ندارد و اصل مهم حل کاری آزادی 
حرکت دست هنرمند است. حل کاری با هنر نقاشی الکی رشد و 

رونق گرفته است. 
7. اعتمادالسطنه: محمد حسن خان ملقب به صنیع الدوله و سپس 
و  ناصرالدین شاه،  عهد  و  قاجار  دوران  رجال  از  اعتمادالسلطنه، 

صاحب کتاب های بسیاری بود.
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Lacquer painting was used to decorate the book 

covers since the late Timurid period. This art became 

more prevalent in the Safavid and Zand eras, and 

reached its peak in the Qajar era. In this manner, 

Painting was done on objects of  pulp (cover, pen box, 

mirror frame). After painting, the artist covers surface of 

the work with lacquer. Using this material, the painting 

colors remained between the layers of oil lacquer, so 

that the colors become more  beautiful over time. The 

laquer material protected paintings from biological 

damage, pale coloration and maturation over time. 

Since Golestan Museum has a rich collection of lacquer 

works, and these works are one of the most valuable 

ones of their time, they have various technical and 

visual characteristics. This study aimed to determine an 

organization and set for these characteristics, so that it 

can indicate lacquer painting methods of the Qajar era. 

Moreover, it was tried to answer these questions: What 

are the technical and visual characteristics of lacquer 

works in Golestan Museum? Is it possible to indicate a 

collection of characteristics of the Qajar lacquer works 

based on the available works in Golestan Museum? 

This study used a descriptive-analytical methodology 

and library data to collect data. Therefore, observation 

and investigation of the lacquer works were the main 

incentives of the study. Statistical population under study 

was all the 39 works in Golestan museum, which were 

examined by descriptive-analytical approach. The most 

important results to be mentioned are presented here. 

Lacquer works of Golestan Palace were mostly made as 

ornamental .Lacquer painting of the Qajar era flourished 

well in the second half of the 13th century, and the 

main patterns used in the works were illumination, Gol 

o Morgh, landscaping, sculpture, and hunting. Lacquer 

painting can be divided into two groups in the area of 

illustration of the human body. In the first period from the 

beginning of the Qajar dynasty to the early days of the 

reign of Naser-al-Din Shah, images were designed based 

on the style of traditional Iranian painting aesthetics 

accompanied by brief effects of the European painting. 

The effects of photographic camera and the European 

realistic style were clearly observed in the works of the 

next period from the early days of the reign of Naser-

al-Din Shah Qajar. Most of the animal’s pattern on the 

works was related to the bird’s images, and the most 

important plant patterns were devoted to the flowers’ 

images. There were some European painting effects in 

terms of subjects, painting style and composition in most 

of the works. Landscaping images have been designed 

to create perspective and background elements smaller 

than the sculpture. In some of Lacquer’s works, the 

writings have been used in conjunction with the images, 

in terms of their composition in harmony with the 

painting. Most of the  writing was don with Nastaliq’s 

line and for reference. Illustration of man, especially the 

king, was quite important, and greatness and power of 

the Qajar court was the main aim of the representation 

of images.
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Lacquer painting, Qajar painting, Lacquer mirror 

frame, Golestan palace.
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