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 چکیده 
ی قاجار  روبرو بوده است. دوره   هایی ی بشری در طول تاریخ خود با فراز و نشیب فرش به عنوان نمودی از اندیشه 

شود، تأثیرات فراوانی بر هنر این سرزمین گذاشففت و مسیر تاریخ هنر  ای محسوب می که منشاء تحوالت گسترده 

ی طراحی فرش نیز، در این دوره تغییر یافت و  در همین راستا، مقوله   .ای تغییر داد ایران را به صورت گسففترده 

ی خود را داشتند و سهم زیادی از محبوبیت فرش کرمان در  د که هر کدام سبک ویژه هایی ش شاهد ایجاد خاندان 

خان«  ترین افراد این خاندان نیز، »حسن ترین آنها، »خاندان شاهرخی«؛ و از مهم زمان قدیم، مدیون آنان است. برجسته 

عی که مصادف است با به  دراین اجمال، جستارهایی از مقط   .شود ی قاجارمحسوب می است که از هنرمندان دوره 

قدرت رسیدن ناصرالدین شاه تا اواخر این دوره، مورد بررسی قرار گرفت؛ و سعی در مرور تحوالت سیاسی،  

 .خان شاهرخی بوده است گیری سبک حسن اجتماعی و اقتصادی ایران، و تأثیر آنان در شکل 
تحلیلی ارائه شد. نتایج    -ر شکل توصیفی ای به دست آمد و در نهایت د اطالعات مورد نیاز، از روش کتابخانه 

ایران نشان داد دگرگونی  بففه  ازجمله چاپ    -های سیاسی اجتماعی و سرازیر شدن مظاهر تمدن و صنعت 

ساز بازنگری  شد، زمینه های غربی ناشی می و همچنین تأثیرات فرهنگِی زیادی که از اندیشه  -سنگی و عکاسی 

و به خصوص    -حی فرش شد. البته به جهت ارتباطی که هنرهای این دوره ای در مباحث هنر، و البته طرا عمده 

بخشی از تغییرات طراحی فرش را ناشی تحوالتی    توان با هم داشتند، می   –هنر نگارگری و نقاشی با فرش 

 .دانست که در نقاشی ایرانی پدید آمد 
 

-اقتصادی  -جتماعی  تحوالت  قاجار؛  ی دوره  کرمان؛  فرش  طراحی  شاهرخی؛  خان حسن :  های کلیدی واژه 

 ...و  سیاسی 
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 مقدمه 
ی معنوی عمیقی دارند،  ی ظاهری زیبا و هم جنبه های اصیل ایرانی، که هم جنبه نقوش موجود در فرش 

المعارفی از نقوش زیبا، با تنوعی به  ة اند. دایر میراثی است که از هزاران سال قبل بر این صفحه نقش بسته 
اند. هنرمندان خوش ذوق  که در طول تاریخ این سرزمین، با فرش آشنا بوده   ی آدمیانی وسعت افکار و اندیشه 

اند که اکنون، جهانی از نقوش به دست ما رسیده است که  ایرانی، دنیای طراحی فرش را به جایی رسانده 
عالوه بر این،    ی هنر، فرهنگ، سنت و آداب و رسوم هر منطقه است. های ملی و دربردارنده راوی داستان 

ویژگی شف  ایجاد  به  منجر  نیز،  دوران  هر  هنری  روح  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتمفاعی،  و  رایط  خاص  های 
هنرمندانی  خصوص  کنند؛ به د که از طریق هنرمندان، مجال ارائه شدن و ارزشمندی پیدا می شو هایی می سبک 

هایی را بر دوش کشیدند تا  ؛ آنها که نسل به نسل، آنقدر مسئولیت اند کرده که در یک خاندان هنری زندگی می 
 روند.   ی فرش هر منطقه به شمار می های مهم در هویت فرهنگی جامعه لفه ؤ امروزه به عنوان یکی از م 

اصلی  از  یکی  عنوان  به  همواره  که  کرمان  فرش  تاریخ  راستا،  همین  ایران  در  فرش  بافت  مناطق  ترین 
تواند در جهت  ها می های شاخص آن هنرمندان زیادی را پرورش داده که شناخت نمونه  شده، محسوب می 

بیشتر محققان، شروع طراحی قالی را در  خاندان شاهرخی که  اند  از آن جمله   ثر باشد. ؤ اعتالی این هنر م 
می  خاندان  این  مدیون  برجسته کرمان  خاندان،  دانند.  این  هنرمند  شاهرخی حسن ترین  به    خان  که  است 

 ای در طراحی فرش کرمان قلمداد نمود. توان او را نابغه ت می أ جر 
اند و نیاز است که با شناخت  شناسی هنوز ناشناخته فرش   های هنری در حوزه خاندان این در حالی است که  

ر را  تواند ضرورت کا های فرهنگی یک جامعه شکوفا شود. همین نکته به تنهایی می ها، بخشی از ظرفیت آن 
از سوی  . است ی هر زمینه ای ترین عوامل در راه توسعه تحقیق و پژوهش از ریشه ایجاب نماید. به طور کلی، 

تواند روشنگرتر باشد. زیرا از  شود، نگریستن به تاریخ آن می دیگر هنگامی که در باب مفهوم خاصی تحقیق می 
می  راه  که این  آگاه شد  تصوراتی  از  یافته   توان  راه  مفهوم  آن  بطن  این به  می اند.  مطالعات  زمینه گونه  ی  تواند 

عمیق تحلیل  در حوزه های  واقعیات  تر  گرفتن  نظر  در  بنابراین،  سازد.  فراهم  را  نقش  و  طرح  اجتماعِی  های 
 ثر برای تجزیه و تحلیل یک سبک، الزامی است.  ؤ اجتماعی و...، به عنوان اصلی م   -تاریخی 

هایی از سبک    ین مقاله، ضمن معرفی این خاندان و هنرمندان آن در قالب مبانی نظری، نمونه از این رو در ا 
سپس دیگر مطالب در دو بخش کلی از نظر خواهند  .  شد های آثار او ارائه خواهد  خان« و ویژگی »حسن 

گذشت. بخش اول، خود شامل دو جزء است. »مروری بر تاریخ فرش کرمان و تغییراتی که به خصوص،  
طراحی آن به خود دید« و »تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن دوره«. بخش دوم نیز، به مطابقت اثرات  

ی  خان اختصاص داده شده است. قابل ذکر است که همه ی از آثار حسن های تاشی از تحوالت مذکور با نمونه 
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ترین گزینه برای نمایش  ترین و کامل « انتخاب شده است که مناسب ۱های مورد نظر ار کتاب »بهارستان نمونه 
 آثار این هنرمند بود. 

های سبک او، سعی  خان شاهرخی و ویژگی بنابراین در این مجال، با هدف معرفی شایسته از آثار حسن 
اند؟« پاسخ داده  ثر بوده ؤ االتی قبیل اینکه »چه عواملی در ایجاد سبک این هنرمند م ؤ است که به س  شده 

این  دیگر  ت که »نحوه   شود.  داشته است؟«  أ ی  بستگی  کلی،  ثیرپذیری به چه عوامل دیگری  به طور  یا  و 
 ثیرپذیری به چه شکل بوده است؟« أ ثر مورد نظر و چرایی و چگونگی این ت ؤ بندی عوامل م »دسته 

 مبانی نظری 

 خاندان شاهرخی  

های  که در اصل از طوایف و خانواده   شود آغاز می خان شاهرخی  قلی نجف ی خاندان شاهرخی، با  سرسلسله 

خان دارای  قلی بزرگ بلوچستان در دوران قاجار بود که بعدها اخالف وی به کرمان مهاجرت کردند. نجف 

ی هنر  شاهرخی به عرصه   خان خان و محسن هشت فرزند بود که از میان آنها دو تن به اسامی عبدالحسین 

 ( ۸۳:  ۱۳۹۲)ژوله،  نگارگری و نقاشی وارد شدند. 

ی هنر داشته، آثاری به دست نیامده است؛ زیرا که  تری در عرصه خان حضور کمرنگ جا که عبدالحسین از آن 

خان شاهرخی را  اما محسن  (fa.wikipedia.org)گویا بیشتر در طبابت و داروسازی سنتی مشغول بوده است.  

ه.ش متولد شد و از ایام    ۱۲۰۸او در سال    فرش کرمان قلمداد کرد.   باید آغازگر جنبش بزرگ هنر بافندگی 

مند شد که پس از مدتی  سازی عالقه مرغ و فرنگی   و   های گل جوانی چنان به هنر نگارگری، به ویژه سبک 

ی کار  سازی پیدا کرد و در شیوه ای به هنر قلمدان شهرت بسیاری در این زمینه کسب نمود. وی گرایش ویژه 

با  های جواهرات، استادی تمام یافت. بدین ترتیب بود که  آینه و جعبه   لمدان و آثار الکی، نظیر قاب نقاشی ق 

( او  ۸۳:  ۱۳۹۲طرح اولین نقش قالی، به عنوان پیشگام و پیشکسوت نقاشان قالی کرمان لقب گرفت. )ژوله، 

   (fa.wikipedia.org)رود.  زنی نیز به شمار می که دیگر قلم از کف ننهاد، مبدع سبک نقطه 

خان، پس از پدر به هنر طراحی فرش  خان و امیر خان شاهرخی، دو تن به اسامی حسن از میان فرزندان محسن 

کشی را  . امیرخان نیز به کار طراحی فرش مشغول شد اما به زودی آن را کنار گذاشت و جدول ۲کرمان وارد شدند 

به    ۴خان . اما حسن ۳د، دنبال کرد شو کشی فرش محسوب می قشه ای گمنام از طراحی و ن که تا اکنون هم شاخه 

 
 ی غالمعلی ملولای رو به قالی ایران. نوشتهبهارستان؛ دریچه - 1
 ی زیادی داشت.سازی و نقاشی روی چوب بود و به هنر تصویرسازی عالقهظیر در قلمدانخان همچون پدر، استادی بیالبته حسن - ۲

 الدین بهزاد، مشغول به این کار بودند. ی صفوی بود که با ریاست کمال کشان هنرمندان دوره ی کار جدول در واقع، کار او در ادامه  -۳
ی افراد  موضوع این تحقیق است، توضیحات کامل ارائه خواهد شد؛ اما در ابتدا نیک است که به معرفی همه   ترین ی سبک ایشان که اصلی درباره   -  ۴

 این خاندان پرداخت. 
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زیبا و خاصی همراه بود، لقب معلم   های پردازی که با نوآوری ی خاص طراحی و نقش جهت مهارت باال و شیوه 

ه .ش در کرمان متولد شد و    ۱۲۴۱وی در سال    ( ۸۵  :۱۳۹۲)ژوله،  دوم نقاشان کرمان را به خود اختصاص داد.  

نقشه  و  طراحی  در  کمپانی  چنان  در  همکاری  برای  او  از  بارها  ادواردز  سیسیل  که  یافت  شهرت  فرش  کشی 

گاه این دعوت را  د که البته به جهت خلقیات و منش خاص خود، هیچ تولیدکنندگان قالی شرق دعوت به عمل آور 

 ( ۸۳: نپذیرفت. )همان 

 سال از عمر خود را به کار طراحی نقشه فرش پرداخت   ۳۰وی هنرمندی شاعر و خود ساخته بود که قریب به  

 (fa.wikipedia.org)  سالگی دار فانی را وداع گفت.   ۷۸در سن    ۱۳۱۹آذر ماه    ۲۵و سرانجام در  

خان در کار طراحی فرش استادانی به  خان و محمدعلی های هاشم از میان فرزندان حسن خان نیز دو تن به نام 

به استخدام آن در آمد.    ۱سیس کمپانی قالی شرق أ ه.ش متولد شد و از بدو ت   ۱۲۷۳خان در  هاشم   نام بودند. 

جوپار   و  ماهان  در  این شرکت  ریاست شعب  به  بعدها  و  بود  بزرگ  استادی  فرش،  طراحی  در  نیز  وی 

خان  در مقام خود باقی ماند. محمدعلی   ۱۳۴۰منصوب شد. پس از تشکیل شرکت سهامی فرش ایران تا سال  

همان آغاز جوانی به طراحی فرش   ه.ش متولد شد و ار   ۱۲۸۲نیز طراحی عارف و درویش بود که در سال  

 ( ۸۷:  )همان   پرداخت و صدها اثر برجسته از خود بر جای گذاشت. 

های احمدخان، باقرخان و محمدخان نیز، راه  خان(، سه تن به نام خان )برادر محسن از میان فرزندان عبدالحسین 

ترین و هنرمندترین طراح کرمان  خان، بزرگ دیگر هنرمندان خاندان خود را ادامه دادند. احمدخان پس از حسن 

به مقام استادی در ان رشته قائل شدند. وی به جهت مهارت و  است که ده  از شاگردان وی، بعدها  ها تن 

خالقیت فراوان در طراحی، به استخدام کمپانی قالی شرق در آمد و تا آخر عمر، به عنوان سرپرست گروه  

خان، چنان در مکتب خود تربیت  و حسین  ۳خان های حسن او فرزندان خود را به نام  ۲طراحان به کار پرداخت. 

خان، خانم عشرت  نمود که هر یک از آنان نیز به مقام استادی طراحی فرش رسیدند. از میان فرزندان حسن 

 ( ۸۷:  ۱۳۹۲شاهرخی نیز، زیر نظر پدر خود به کار طراحی فرش و سپس تدریس در این زمینه پرداخت. )ژوله،  

سیس کمپانی قالی  أ دوز ماهان بود، پس از ت ترین استاد پته باقرخان شاهرخی، برادر احمدخان هم که بزرگ 

گذاری داشت، همانند امیرخان  شرق به استخدام آن در آمد، ولی پس از مدتی به جهت مهارتی که در گرده 

فرش پرداخت. از محمدخان، برادر احمدخان و باقرخان،    ی کشی برای نقشه )پسرعموی خود( به کار جدول 

 باف در ماهان بود، اطالع دیگری در دست نیست. )همان( غیر از اینکه مدتی یکی از کارفرمایان قالی 

 
 گیری این کمپانی هم، در صفحات آینده خواهد آمد.  ی شکل مطالب مربوط به نحوه  - ۱
 یافتگان این هنرمند هستند.  محمود ارجمند کرمانی، اصغر نفیسی و صادق راد و بسیاری دیگر، از پرورش  - ۲
   ( با کمپانی قالی شرق، همکاری داشت.۱۳۰۷-۱۳۲۰خان دوم که او نیز به مدت سیزده سال، )معروف به حسن  - ۳
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 پیشینه و روش تحقیق 

درک و بررسی فرایند تغییرات ساختاری در هنرهای تصویریِ زمان قاجار، مستلزم شناخت مناظر فرهنگی،  

این دوران است. صرف اجتم  انواع جوانب  اعی و تحوالت سیاسی در طول  مورد  که در  مطالعاتی  از  نظر 

ی مکانی خاصی  گونه تحوالت در محدوده   هنرهای این عصر هستند، تحقیقاتی نیز وجود دارد که به این 

تحوالت تجارت  توان به »   ی موضوع این پژوهش وجود دارد، می اند. از آن همه، مطالبی که درباره پرداخته 

که    ی منصوره اتحادیه و رسول پروان اشاره کرد و دیگر این ی قاجاریه« نوشته باف ایران در دوره فرش دست 

های سیاسی بر تحوالت فرش کرمان در عصر قاجار« نیز در گروه این دست مطالعات  ثیر قدرت أ »بررسی ت 

ضا شعیری و شهرزاد فروغی به نگارش در آمده،  قرار دارد. این مقاله که توسط ایمان زکریایی کرمانی، حمیدر 

ثیر  أ ای ت . اما در کمتر مقاله شد کید دارد و از آن در پژوهش پیش رو استفاده  أ بر عصر نوزایِی فرش کرمان ت 

بررسی شده است.    -طراحی فرش یک منطقه   ی به خصوص در زمینه   –عوامل گوناگون بر ایجاد یک سبک  

رو این مقاله، و بر اساس روش  که این سبک، در یک خاندان هنری پرورش یافته باشد. از این عالوه این 

 ای برای گفتن داشته باشد. تواند حرف تازه تحلیلی می   -توصیفی 

 ها و تحلیل یافته 

 خان شاهرخی و سبک طراحی وی حسن 

ای که طی  پدیده ی فرش معاصر کرمان، مدیون قلم خاندان شاهرخی است.  به طور کلی تحوالت عمده 

اواخر ف آن، طرح  و  اواسط  رایج  کالسیِک  لچک ۱۳های  »افشان،  مانند  شاه   ه.ش  دارای  و  ترنج  عباسی 

به »گل مایه نقش  « دگرگون شدند.  سازی های فرنگی های برگرفته از شیوه برگ   و   های ختایی و اسلیمی« 

 ،  ۱  ۱وقفه داشتند. تصویر  ای که حداقل از قرون دهم و یازدهم ه.ش در هنر نقاشی ایران، حضوری بی شیوه 

 

 

 

 

 

 
 

 ( ۸۳:  ۱۳۹۲سازی با سبک و سیاق طراحی فرش در کرمان دانسته شده است. )ژوله،  ی فرنگی اولین بازتاب شیوه 
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،  های آن زمان است که با تحوالت بعدی سازِی نقاشی سازی در فرنگی ، که بیانگر نوعی ایرانی ۲طور در تصویر    همین 

ای نو در طراحی فرش کرمان بود که به تدریج با نام  تحولی که آغازگر شیوه های دیگری در قالی کرمان یافت.  گونه 

 ایران و ادبیات فرش کرمان تبدیل شد. )همان(  شناسی  های مهم در دانش فرش کار«، به یکی از واژه »سبزی 

  -که همه در طراحی فرش دست داشتند   –به این ترتیب، دور از انتظار نبود که هنرمندی از همین خاندان 

 مرغ دستی تمام   و   سازی و گل خان که در هنر فرنگی سازی را به روی نقوش فرش بیاورد. »حسن فرنگی 

افی، او نیز  ب داشت، همزمان با رکود هنر و صنعت نساجی کرمان و رویکرد بافندگان منسوجات به فرش 

کار خود، مروج مکتب جدیدی در میان    ی ذوق خود را در این هنر به کار بست و توانست با انتقال شیوه 

های  کار« که به نحوی در تمامی نقشه های »سبزی ی مشهور به نقشه   طراحان کرمانی شود. در واقع، شیوه 

 ( ۸۵:  )همان ی او بود.«  فرش کرمان فراگیر شد، حاصل تالش و قلم هنرمندانه 

گشایی  بدیل بود، »انتقال چهره دی بی سازی و تصویرگری هم استا جا که وی در چهره عالوه بر این، از آن 

های کار او در  توان از مشهورترین ابداعات و شیوه کار« را می ی سبزی به شیوه نقاشی قلمدان در میان نقشه 

 ی اوج این تحول و انتقال دانست.  توان به عنوان یک شاهکار، نقطه را می   ۳طراحی فرش دانست. تصویر  

اثر، چهره  این  که حسن   و   در میان گل   گشایی در  قلمدان برگ  و... خان در  کار می   ها  با تحولی  به  گرفت، 

  ( ۸۹:  های فرش منتقل کرده است. )همان سنجیده به روی نقشه 

مرغ و    و   سازی و گل خان را در سبک فرنگی ، دقت در جزئیات این تصویر و تسلط کامل حسن ۴تصویر  

 (  ۹۰: دهد. )همان قلم و پرداز او را به خوبی نشان می   ی همچنین شیوه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 ۴۱۳       «ی خان شاهرخ »حسن ی سبک طراح   جاد ی عصر قاجار در ا   ِیو اقتصاد   ی اس ی س   ، ی نقش عوامل اجتماع   ی مطالعه  
 

ای  ای روشن است. چرا که هنر هر سرزمینی، رابطه یابی به آینده گشای دست توجه به تاریخ سپری شده، همیشه راه 

ها و  گیری سبک ثر بر شکل ؤ و بررسی عوامل م   ها و بوم دارد. بنابراین توجه به ریشه   ناگسستنی با تاریخ آن مرز 

 نماید. ی قاجار، بسیار ضروری می شکنی و آغاز تجددگرایی در دوره های نوین هنری، با توجه به سنت روش 

  و به   -ی فرش کرمان در عصر قاجار ، در ادامه و در قالب بخش اول، مختصری در باب »تاریخچه رو   از همین 

آن  طراحی  می -خصوص  ارائه  »اصلی شو «  بر  شد  خواهد  مروری  سپس  و  م د  عوامل  ا ؤ ترین  در  جاد  ی ثر 

،  شد خان ارائه  ای که از چگونگی پیدایش سبک حسن زمینه تغییرات مذکور« البته تا کنون نیز، با معرفی پیش 

ی دارد که در نقاشی آن  اکنون به روشنی پیداست که ایجاد این سبک، بیش از هر چیز دیگر به تحوالتی بستگ 

ثیرگذار در  أ ثر در تغییرات اساسی نقاشی پرداخت تا فاکتورهای ت ؤ زمان پدید آمد. حال بایست به عوامل م 

مشخص شوند. ناگفته پیداست که این عوامل، گاه به طور    -خان ویژه حسن به   -ایجاد سبک خاندان شاهرخی 

شتند و گاهی نیز، تغییرات ابتدا در نقاشی شکل گرفت  ثیر گذا أ زمان هم بر نقاشی و هم بر طراحی فرش ت هم 

 ی فرش هم حضور یافتند.  رپذیری هنرها از یکدیگر«، بر صفحه أثی ثیرگذاری و ت أ و سپس به تبع سنت »ت 

 1ی طراحی فرش کرمان در عصر قاجار تاریخچه 

چنین به نظر  ای چندصدساله دارد و  سابقه در ایران    بافی بافی در کرمان، همانند سایر مراکز اصلیِ قالی صنعت قالی 

توان به  می رسد که این هنر قبل از عصر صفویه در این شهر وجود داشته، اما اولین اوج هنر فرش کرمان را می 

، تاریخ کرمان در  تر ( به طور مشخص ۱۸:  ۱۳۹۱  ، خود این دوره نسبت داد. )زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی 

یابد. قرار گرفتن طراحان  شناسی با روی کار آمدن گنجعلیخان زیک در عصر صفوی اهمیت می ی فرش حوزه 

ها هر چه بهتر تخیل هنری خود را به تصویر بکشند. عالوه بر این، با  فرش در فضایی پویا، موجب شد تا آن 

شیوه  باف رشد  مهارت  افزایش  همچنین  و  بافت  در  فنی  شایسته های  جایگاه  به  هنر،  این  به  ندگان  رسید.  ای 

های سلطنتی تبدیل شد و این  سیس کارگاه أ ترین مراکز ت عباس کبیر، به یکی از مهم   که با تدبیر شاه   خصوص این 

 ( ۲۱:  ۱۳۹۱  ، های کرمان در این عصر است. )زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی امر بیانگر مرغوبیت و کیفیت بافته 

ویه و جنایات محمود افغان در ایران، اوضاع صنایع در ایران، نابسامان شد و کرمان نیز از این  پس از عصر صف 

( اما هنر فرش در کرمان، همچنان حیات درخشان خود را ادامه داد؛ به  ۲۲:  ها در امان نماند. )همان آسیب 

تا جایی که    ( ۲۱:  )همان  است. بافی بوده  ترین مراکز فرش طوری که در دوران افشاریه و زندیه نیز از پررونق 

شود.  ه.ش آماده ورود به عصر طالیی این هنر در عصر قاجار می ۱۲۷۱تا    ۲ه.ش ۱۲۳۰های  در فاصله سال 

 
این تیترتنها یک منبع  جا که منبع مورد استفاده در زیرمجموعه از آن  -۱ ارائه می استی  بار اول  و در دفعات    شود، مشخصات کامل منبع فقط در 

 ذکر شماره صفحه اکتفا شده است.  بعدی، یه 
 اند.شمسی تبدیل شده ها به قمری است و در اینجا به هجریی سالدر منبع مورد نظر، شماره -۲
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دومین عصر رونق فرش کرمان را در دوره قاجاریه مشاهده کرد که به طور عمومی، فرش    توان بنابراین می 

های فرش خود را تجربه  ترین دوره ایران از رونق قابل توجهی برخوردار شده وکرمان نیز یکی از درخشان 

یا »عصر طالیی«  که به اعتقاد بسیاری »دوران نوزایی« و    شود ( و به تدریج وارد دورانی می ۲۳:  کند؛ )همان می 

های خارجی چند ملیتی بیشترین  گذاری تجار تبریزی و شرکت ( در این دوران، با سرمایه ۱۹:  . )همان ۱نام دارد 

های  شود. تقاضای بازارهای اروپایی برای فرش های شهری و روستایی کرمان ایجاد می تحوالت در فرش 

های کهنه، وادار به تولید    بریزی، عالوه بر خرید قالی رسد که تجار ت به آن اندازه می   -به ویژه ایرانی   -شرقی 

های تولیدی کرمان که ناشی است از  . در نتیجه افزایش کمی قالی شدند بافی مانند کرمان  در مناطق سنتی قالی 

 (  ۲۴:  افزایش تعداد دارهای قالی در این منطقه، حاصل شده است. )همان 

توان  که در کیفیت و میزان تولید فرش کرمان ایجاد شد، می ی نوزایی را بر اساس تغییرات چشمگیری  دوره 

ی کرمانی به دست آمده که افتخار هنر قالی ایران و کرمان  سابقه دانست. از این عصر هزاران قالی و قالیچه بی 

یا بهارستان«    کار شوند. این دوره را بر اساس تحوالت طرح و نقش، به سه عصر »ترمه«، »سبزی محسوب می 

 شوند.  زمان هر یک، به شرح زیر بیان می   اند که تاریخ و مدت و »بازگشت« تقسیم کرده 

 ه.ش ۱۲۹۲ه.ش تا  ۱۲۸۶عصر بهارستان:                              ه.ش ۱۲۸۶ه.ش تا  ۱۲۷۱عصر ترمه:  

 ه.ش ۱۳۱۲ه.ش تا  ۱۲۹۲عصر بازگشت:  

شود و با شروع  : این دوره با شروع دومین حضور عبدالحسین میرزافرمانفرما در کرمان آغاز می عصر ترمه 

کند و در نتیجه بیشتر  بافِی کرمان افت می یابد. زمانی که صنعت شال حکومت احمدشاه قاجار پایان می 

یز، مقارن با همین  خان شاهرخی ن آورند. شروع کار محسن بافی روی می های قالی هنرمندان آن، به کارگاه 

رفت. او به همراه دیگر هنرمندان طراح و  دوره بود که عالوه بر کار نقاشی، از طراحاِن شال نیز به شمار می 

های ترمه را بر روی فرش انتقال دادند و با ابن کار، تحولی اساسی در فرش کرمان  بافنده، نقوش پارچه 

حاشیه  کردند.  ا ایجاد  تکراری  توالی  باریک،  ترکیب های  بته،  نقوش  بهره بندی ز  شلوغ،  از  های  گیری 

شناسی طراحی فرش در این دوره است. انواع بته مانند بته  های زیبایی های شال، از جمله ویژگی مایه نقش 

ها،  گوزنی و عالوه بر این ؛ بته مادر و بچه؛ بته قهر و آشتی؛ بته میری و انواع بته شاخ جقه کشمیری؛ بته 

شدند، بر تار  های ترمه بافته می ای هم که همگی در شال خروس، داوودی و پروانه عباسی، تاج های شاه گل 

 ( ۲۵:  ۱۳۹۱  ، . زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی ۲های کرمان نشست و پود قالی و قالیچه 

 های آغازین این عصر، عدم توجه به سالیِق بازارهای خارجی بود. اما با نزدیک شدن به ترین ویژگی سال مهم 

 
 رسد.میالدی( به پایان می۱۹۳۳ه.ش  ) ۱۳۱۲شود و با بحران اقتصادی آمریکا این دوره با مرگ ناصرالدین شاه آغاز می - ۱
ی کرمفان رواج پوشی نیست. این نقوش که ابتدا در عصفر ترمفههای ایلیاتی و عشایری قابل چشمثیر گسترش این نقوش در کرمان، بر فرشأت  -  ۲

  آباد و اراک نیز مورد استفاده قرار گرفت.طانلهای سیافت، در مناطقی مانند کاشان، سنه، بیجار و تبریز و بعدها در فرش
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 -های چندملیتی وارد کرمان شدند زمانی که به تدریج نمایندگان خارجِی شرکت   -های پایانی این عصر سال 

 ( ۲۶:  شود. )همان یرات بازارهای غربی در فرش کرمان نمایان می أث ت 

ی تولید فرش کرمان است که شاید بتوان از میان  های این دوره، ورود حاکمان محلی به عرصه از دیگر مشخصه 

 ( ۲۵:  )همان   ترین دانست. الدوله« مهم »عالءالملک« و »رکن   الملک«، »بهجت   ها »عبدالحسین میرزا فرمانفرما«، آن 

بار دوم در کرمان حضور  همان  طور که اشاره شد در آغاز این عصر، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، برای 

ناصرالدین شاه قاجار کشته می  شاه، رشد صنعت    شود و با شروع حکومت مظفرالدین یافت. زمانی که 

در کرمان سرعت گرفت. میرزا فرمانفرما، یکی از حامیان تولید و تجارت قالی کرمان محسوب    بافی قالی 

ه.ش، باز هم با  ۱۲۸۲ی او در سال  طوری که حتی بعد از رفتن او از کرمان و بازگشت دوباره شد؛ به می 

   ( ۲۶و   ۲۵:  ان )هم   بخشد. ها، اقتصاد قالی کرمان را رونق می سفارش تعدادی قالی و قالیچه و تجارت آن 

مصادف    ااکه تقریب  رود؛ در حالی الملک نیز از اعصار درخشان قالی کرمان به شمار می دوران حکومتی بهجت 

آلی برخوردار نیست.  شاه و عصر مشروطه بود و اوضاع سیاسی مملکت از شرایط ایده   با حکومت محمدعلی 

 ( ۲۷:  )همان 

های زیادی از  این ایام برای بافت قالی، سفارش در دوره عالءالملک هم فرش کرمان رونق داشت. در  

  -که همگی غیر کرمانی بودند   -ترین مسااله برای این حاکمان سمت حاکمان وجود داشت؛ زیرا جذاب 

 ( ۲۸:  قالی کرمان بود )همان 

کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، رکود و کساد شدیدی در    ی الدوله، به واسطه اما در آغاز حکومت رکن 

گیر، کل بازارهای  بازار قالی ایران و به تبع آن کرمان پدید آمد. عالوه بر آن نیز، یک بیماری وبای همه 

اقتصادی کرمان را تعطیل کرد. زیرا حتی تجار هم به خارج از شهر فرار کردند. اما این وضعیت زیاد دوام  

  ه.ش، بعد از رفع بیماری و رونق بازار جهانی فرش، فرش کرمان نیز جان گرفت. به ۱۲۸۳ر سال  نیاورد و د 

های ناشی از مشروطه، صادرات فرش ایران و کرمان به باالترین حد خود  طوری که بر خالف ناآرامی 

 ( ۲۹:  ۱۳۹۱،  زکریایی کرمانی، شعیری، فروغی )   رسید. 

گوناگون از نقوش ترمه، دیگر جوابگوی بازار رو به رشد کرمان نبود و طراحان رو    های اقتباس   عصر بهارستان: 

های ترمه خارج شد و به  برداری از نقوش پارچه ها آوردند. طراحی فرش از روند گرته به تنوع بیشتر در طرح 

شتند. به این  های عصر ترمه هنوز وجود دا الگوهای سنتی بازگشت؛ با این تفاوت که هنوز بسیاری از ویژگی 

ی نوزایی تاریخ فرش کرمان پدید آمد که عصر بهارستان نام گرفت.  ترتیب بود که جنبشی جدید در دوره 

خان  خان شاهرخی بود که با همراهی احمدخان شاهرخی و زمان   دار این جنبش، رهبری نابغه به نام حسن پرچم 
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های شلوغ؛  فرش کرمان را تغییر دادند. زمینه   ی چهره   ۱-ترین هنرمندان این عصر بودند که شاخص   –میرحسینی 

بندی متنوع؛ انواع بته؛ پرندگان مختلف )بلبل؛ قناری؛ کبوتر؛ هدهد؛ عقاب؛ شاهین؛ طاووس؛ قرقاول؛ کبک  رنگ 

های مختلفی  های ریز، پر شده باشد( و صورت ویژه درخت سرو که با آرایه گیری از نقوش درختی به و...(؛ بهره 

های ختایی و  کارگیری شاخه و گل نقش این دوره است. عالوه بر آن، به   و   های طرح   ان، از ویژگی از باغ و بوست 

مهم مایه تقش  و  اسلیمی،  بندهای  از  بیش  ابتکاری  پیکره های  و  تصویرگری  رواج  همه  از  دیگر  تر  از  نگاری، 

گیری فراوان از نقوش باغ  این عصر، به عصر بهارستان نیز، ناشی از بهره   گذاری ست. نام ا   ها مشخصات این طرح 

 . )همان( است ها  و بوستان و گلزار در طرح فرش 

، از دیگر رویدادهای این  ۲سازی ورود فرش کرمان، به اصفهان و حکومت چهار حاکم بختیاری بر کرمان زمینه 

سفارش تولید تعدادی قالی پرداختند. به طور کلی، حضور  ها، به  عصر است. این حاکمان نیز، بنا به رسم قبلی 

ها به یک هدف سودآور تبدیل کند.  توانست صنعت فرش در این منطقه را برای آن حاکمان بختیاری در کرمان، می 

 ( ۳۰:  را در کرمان و عصر بازگشت فراهم ساختند. )همان ۳های بختیاری ی ورود سایر خان ها همچنین زمینه آن 

های کالسیک، به همراه عناصر  نقش   و   گذار و تقاضای طرح   های سرمایه حصور خارجی   بازگشت: عصر  

ترتیب ساختار اقتصادی فرش کرمان،  ( و بدین ۲۹  تصویری موجب تحوالت دوباره در فرش کرمان شد )ص 

نگ جهانی  ترین رویداد قرن بیستم، ج . مهم شد المللی تبدیل  به بازارهای غربی وابسته شد و به صنعتی بین 

ثیرات، تحت عنوان عصر  أ ثیر گذاشت و این ت أ نقش فرش کرمان ث   و   اول بود که به طور کامل، روی طرح 

 گذاری شده است. )همان( بازگشت نام 

از رونق افتاد؛ به    -و به تبع آن کرمان   -ه.ش(، چند سالی فرش ایران ۱۲۹۳میالدی )   ۱۹۱۴در آغاز جنگ در سال  

سوی  ندین شرکت خارجی در کرمان، تشکیالت خود را تعطیل کرده بودند. از  طوری که به حد توقف رسید. چ 

  قیمت کرمانی نداشتند.  های گران های مخروبه، نیازی به فرش دیگر، اروپا تقریباا ویران شده بود و ساختمان 

تر و  ها را مالیم   شدند تا بتوانند با عملیات شیمیایی، رنگ   هایی ها خواستار فرش اما به تدریج، آمریکایی 

توانستند این عملیات را تحمل کنند، جای  های ظریف که نمی تر کنند. در نتیجه فرش پرزها را درخشان 

تری نیز بودند. به همین  های درشت   تر دادند. عالوه بر ضخامت، خواهان طرح های ضخیم خود را فرش 

های  ترنج؛ اسلیمی؛ شکارگاه؛ ترنج   و   های درشت صفوی از جمله لچک ی، به طرح دلیل، طراحان کرمان 

که کمی    -ویژه لندن به   –قابی رو آوردند. از طرف دیگر، بازار اروپا های واگیره و قاب کوچک مکرر؛ طرح 

 
 گیری عصر بازگشت بسیار مواثر بود.م در وین به چاپ رسیده بود، در شکل ۱۸۹۶زمین که در سال مشرقهای کهن کتاب قالی - 1
 خان که سردار اسعد سوم لقب گرفت. سردار محتشم بختیاری، سردار ظفر بختیاری، سردار محتشم بختیاری و جعفرقلی - ۲
 السلطنه بختیاریخان بختیاری و شهابقلی مرتضی - ۳
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ها  کالسیک کرمان بود. از همین رو آمریکایی   های های جنگ فراغت پیدا کرده بودند، طالب فرش از آسیب 

 (  ۳۱:  فرستادند! )همان کردند و به بازار اروپا می نما می   های متوسط را کهنه   برخی فرش 

ه.ش( ادامه داشت. برخی بر  ۱۲۹۹میالدی )   ۱۹۲۰هرحال این وضعیت تا اواخر بحران اقتصادی در دهه  ه  ب 
عقیده  فرش این  بهترین  که  در  اند  کرمان  توسعه های  شد.  ایجاد  دوره  فعالیت این  شرکت ی  ای  ه های 

بروس« که در بازار آمریکا نفوذ بسیاری داشتند، کنترل اقتصاد فرش کرمان را به دست  »او.سی.ام« و »عطیه 

ی  کردند و تنها سلیقه گرفته بودند؛ که البته هرگز به فرش کرمان، به چشم کاالیی هنری و سنتی نگاه نمی 

 . )همان( ۱ها اهمیت داشت و اروپا برای آن   بازارهای آمریکا 

ی شرق ایران  با انقراض دولت قاجاریه و برپایی حکومت پهلوی، همچنان توجه به قالی کرمان و حوزه 
گذاران خارجی و داخلی بود. این وضعیت  ی سرمایه بود، اما سیر تحول سازمانی فرش ایران، هنوز بر پایه 

ل  های خارجی توسط رضا شاه ادامه داشت و سرانجام در سا کت ه.ش و دستور خروج شر ۱۳۱۲تا سال  

 های خارجی بساط خود را برچیدند. )همان(  سیس شرکت سهامی فرش ایران، شرکت أ ه.ش، با ت ۱۳۱۴

   مروری بر اثرات ناشی از تحوالت جامعه بر هنرهای تصویری در عصر قاجار   

)قرن   ه.ش  اوایل قرن سیزده  و  دوازده  قرن  مهم ۱۹در طول  عامل شکل م(،  را  ترین  ایران  در  هنر  گیری 
کم به یک  ثیرپذیری از هنر اروپا به شمارآورد. زمانی که هنر با رهایی یافتن از حصار دربار، کم أ توان ت می 

ای نوین ارتباط بصری با جدیت  ه . هنرمندان ایرانی به منظور جستجوی راه شد ی اجتماعی تبدیل می پدیده 
مطالعه  دهه به  حدود  از  پرداختند.  اروپا  هنر  دهه   ۱۱۷۰ی  ی  تا  ۱۲۱۰ی  تا  هجدهم  قرن  )اواخر  ه.ش 

تجربه   ۱۸۴۰حدود  به  هنرمندان  پیکره م(،  و  بعدی  سه  بازنمایی  عمق،  مانند  جدید  عناصر  نمایی  ی 

    )www.aftabir.com(دادند. ی رنگ و روغن روی بوم ادامه  گرایانه وهمچنین شیوه طبیعت 

  عباس و جانشینان گردد. توجه شاه البته که برخورد مستقیم ایرانیان با نقاشی غربی به دوران صفویه باز می 
او به نقاشی اروپایففی، انگیزه را برای برخی از نقاشان کشورهای اروپایففی برای سفر به ایران ایجاد کرد تا  

د. در این دوره، کار نقاشان ایرانی تنها به  شون مند  ضمن تقرب به درگاه شاه، ازهنرپروری ایرانیان نیز بهره 

کاخ  ساختن  با  بلکه  نشد؛  محدود  مصورسازی  و  سمت  باغ ها،  نگارگری  به  آنان  توجه  مساجد،  و  ها 

ها نیز کشیده شد. از این دوران چندین نقاشی بزرگ دیواری نیز بر جای مانده که نفوذ اروپای  دیوارنگاری 

 ( ۴۳:  ۱۳۹۳)مقبلی و گلچین، دهد.  غربی را نشان می 

 
بافی  گره بافی، بی را هم از قبیل غلط   های فرش رین آفت تی همین تقاضای زیاد آمریکا و اروپا، به دلیل ایجاد سرعت در کار، بزرگ البته به واسطه   -  ۱

 بافی به همراه داشت.  و جفتی 

http://www.aftabir.com/
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  جدا  رود. می   شمار  به   ۱گرایی مدرن  آغاز   -اروپا   با  ایران  بیشتر  ارتباط  دلیل  به  -صفویان  ی دوره  کلی،  طور  به 

  از  نقاشی   و  شد   بیشتر  مادی  دنیای   کردن  تصویر   به  گرایش  ادبی،   های داستان   و  عرفانی  مذهبی،  اعتقادات   از 

   . ija.cgpublisher.com)(  کرد   پیدا   اهمیت   گذشته   از   بیشتر   روزمره،   اتفاقات   و   واقعی   های شخصیت 

ها را به  ترین هنرمندان را در پایتخت گرد آورد و آن شاه برجسته   های عصر قاجار نیز، فتحعلی سال خستین  ن 

نقاشی پرده  های فرمانروایی او  های نوساخته گماشت. نخستین سال های بزرگ، برای نصب در کاخ کار 

در دربار ایران جریان    فرانسه   و   انگلستان   اروپا بود و کشمکشی سیاسی میان   در   ناپلئون   های جنگ زمان با  هم 

موران اروپایی در  أ ها و م شد و پس از آن بود که دیپلمات  ها هم روس  شاه، درگیر جنگ با   داشت. فتحعلی 

ی نقاشی  . بیشتر اطالعات دست اول ما درباره ۲قلمرو شاه را زیر پا گذاشتند تهران استقرار یافتند و سراسر  

 (www.artpaintingconference.ir)های این گردشگران استوار است.  ی گزارش این دوره، بر پایه 

  شده   اعزام   ایران   به   نظامی   و   سیاسی   اهداف   منظور   به   کردند،   سفر   ایران   به   که   هنرمندان   این   از   بسیاری   البته 

  حکم   ها نقاشی   و   طراحی   این   نتیجه،   در   بود.   پذیرفته   صورت   اطالعات   آوری جمع   جهت   ها آن   سفر   و   بودند 

  هنرمندان   این   اقامت   بود.   ضروری   واقعیت،   اساس   بر   و   دقیق   زییات ج   ثبت   و   داشتند   را   تصویری   های گزارش 

  اروپایی   هنرمندان   های تکنیک   با   ایرانی   نقاشان   و   درباریان،   قاجار،   پادشاهان   از   برخی   که   شد   باعث   ایران   در 

  (ija.cgpublisher.com)  ۳شوند.   آشنا   نزدیک   از   و   بهتر 

کوشیدند از این طریق،  لبته نقاشی در اوایل این دوره، تنها در اختیار شاه و درباریان و اشراف بود. آنان می ا 

نگاری، موضوع اصلی نقاشی این دوره شد. و این هنر، در  شکوه و جالل خود را نمایان کنند. بنابراین پیکره 

 رسید.    دربار فتحعلی شاه قاجار به بالندگی 

نمایی در نقاشی  های واقع کم سبک و سیاق اروپایی در آثار نقاشان فزونی گرفت و جنبه بعد از فتحعلی شاه، کم 

روشن و پرسپکتیو، شاخص شد. در زمان قاجار به دنبال رواج رنگ و روغن به جای  همراه با اسلوب سایه 

ر فرهنگی از غرب بود، عالم سنتی  ی ث أ پردازی که محصول ت روشن و حجم رنگ و مطرح شدن پرسپکتیو، سایه آب 

   ( ۵۸  : ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،    اش کنار نهاده شد. پردازانه های خیال ی ویژگی و انتزاعی نقاشی ایران با همه 

 
های  دهد. این واژه در دوره رایج است« معنا می چه امروز، در تمایز با ادوار قبل  به معنای »آن   Modoی التین  اصطالح »مدرن«، مشتق از ریشه   -  ۱

گیرد. چیرگی  های پیش از خود قرار می ها و اندیشه های معاصر از سنتی به کار رفته است. مدرنیسم در مقابل با سنت مختلف، برای متمایزکردن شیوه 
ی ریزی کرد؛ از قبیل دستاوردهای نوین در زمینه وسیع، تغییرات چشمگیری را پفی  ایدر حوزه   -های مدرنیسم از ویژگی   -نظام هستی  تمام انسان بر  

 های گروهی، وسایل ارتباطجمعی، اختراع دوربین عکاسی و...  ی رسانهتکنولوژی و در عرصه 
 های اروپایی برقرار نشده بودای میان ایران و قدرت گاه پیش از این چنین تماس نزدیک و پیوستههیچ  - ۲
  مردان، دولت   ها،  سالح  سربازان،   مختلف،  اقوام   مردم   از   طرح   هزار  یک   از  بیش  فرانسوی،   شناس  قوم   و  نقاش   دوهوسه،   امیل   لوئیس  مثال   عنوان   هب  ۳

  دربار   به  بارها  او  کرد.  تهیه  .(هف.ق   ۱۲۷۵-۱۲۷۸  م.،  ۱۸۵۷ف ۱۸۶۱)  هف.ش.  ۱۲۳۷-۱۲۴۰  هایسال  طی  در  اماکن  دیگر  و  هاپل  ها،دروازه   ها،مقبره 
 پرداخت.  تدریس  به  دارالفنون ی  مدرسه  نظامی بخش در معلم عنوان  به  حتی  و شد  دعوت  شاه  ناصرالدین

http://ija.cgpublisher.com/produc
http://ija.cgpublisher.com/produc
http://ija.cgpublisher.com/produc
http://www.artpaintingconference.ir/
http://ija.cgpublisher.com/produc


 ۴۱9       «ی خان شاهرخ »حسن ی سبک طراح   جاد ی عصر قاجار در ا   ِیو اقتصاد   ی اس ی س   ، ی نقش عوامل اجتماع   ی مطالعه  
 

ریشه  تحوالت  این  بر  مؤثر  عوامل  کلی  طور  می به  گروه،  سه  در  را  به  ای  »گرایش  کرد:  توان خالصه 

 ( ۶۵  : ۱۳۹۰زاده، فر و صباغ ی چاپ و عکس« )شایسته محور« و »ظهور پدیده نر، »تفکر انسان گرایی« در ه واقع 

این تحوالت می از مهم  نتایج  از نحوه ترین  با مخاطب، تغیر توان  ارتباط هنر  سلیقه هنری و همچنین    ی 

 گردد.  چگونگی تولید آثار هنری یاد کرد که بیش از همه به پیشرفت تکنولوژی برمی 

توضیح رابطه  ایران در  هنر  که در مورد ویژگی  آنچه  باید گفت،  با مخاطب  اثر هنری  به خصوص    -ی 

خصوص  ه  ب   -ویری رسد، این است که آثار هنری تص   در طول تاریخ هنر آن به نظر می   -هنرهای تصویری 

ی دربار قرار داشته است. در  همواره در اختیار پادشاهان و در محدوده  -ها ها، کتاب و دیوارنگاره نگارگری 

بهره. البته به  ها بی نتیجه مخاطب این آثار هنری، فقط همان تعداد اندک درباریان بودند و افراد جامعه از آن 

ی تولید  نحوه   این بود که اساساا   -یژه تصویر برای پادشاه به و   -غیر از مبحث انحصاری بودن برخی امور 

ها زمان نیاز داشته باشد و به دلیل نبود ابزارهای  شد که ساخت یک اثر، مدت آثار هنری در ایران باعث می 

 ( ۹:  ۱۳۹۴. )کشاورز افشار،  ۱تری را نداشته باشند تکنیکی، امکان تولید انبوه 

از اواسط دوران حکومت قاجار و با به    ور اقتصادی ایران که تقریباا اما توجه به صنعت و پیشرفت در ام 

قدرت رسیدن ناصرالدین شاه آغاز شده بود تحوالت بسیاری را در سیستم آموزشی، هنر، و علوم ایجاد  

خاندان قاجار به ورود هنر، علوم، و اختراعات غرب، هنرمندان نیز توجه بیشتری    ی . به دلیل عالقه ۲  کرد 

های جدید و  ی هنرهای تصویری از جمله عکاسی، چاپ سنگی، تکنیک به کسب تجارب تازه در زمینه 

ی متوسط  ها، ثبت زندگی مردم طبقه موضوعات متنوع برای نقاشی نشان دادند. از ارزشمندترین این تجربه 

. عالوه بر این، گرایش به نمایش شخصیت  است ایین جامعه، اتفاقات به وقوع پیوسته در همان زمان،  و پ 

ها موفق شدند تا خصوصیات  افراد در نقاشی چهره و در ضمن بیان احساسات خود نقاش ایجاد شد. آن 

مره را در  درونی افراد )و نه فقط شکل ظاهری آن(، احساسات و تفکرات خود، و همچنین موضوعات روز 

ب حیطه  واقعی  افراد  ثبت  اهمیت  همچنین  بخشند.  قدرت  ایران  در  بصری  هنرهای  خصوص  ه  ی 

تر  مردان و شاهزادگان، و به تصویر کشیدن یک فرد به عنوان واحدی مستقل از یک مجموعه، رایج دولت 

 (ija.cgpublisher.com) .  شد شد و به سمبلی از اهمیت فردگرایی در نزد حامیان هنر تبدیل  

های اجتماعی  ی تغییر ارزش رشد تدریجی این عقاید و تجربه های نوین در نزد هنرمندان و هنرنوازان پایه 

ایجاد شرایطی متفاوت برای خلق آثار هنری   به  و فرهنگی هنرهای تصویری شد. دراین زمان، گرایش 

 
 .  شد واضح است که در باب اهمیت این اختراع مهم، توضیحاتی در جای خود ارائه خواهد    ها از بین رفت. اما با اختراع چاپ سنگی،این محدودیت   -  ۱
د که  البته چنین رویکردی با وجود برخی افراد الیقی است که اندکی قبل از به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه ایجاد شده بود. مشهورترین این افرا - ۲

  السلطنه فتحعلی شاه قاجار است.شاید بتوان او را آغازگر این اصالحات نامید، عباس میرزا، نایب 
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یافت   هنرمن گسترش  به  و  توجه  رشد  بر  تأکید  خود  تغییر  این  یافتند.  بیشتری  استقالل  تدریج  به  دان 

 ija.cgpublisher.com)  .) ی هنری بود فردگرایی در جامعه 

  چگونگی   به   غربی،   صنعتی   و   هنری   آوردهای ره   بیرونِی  ثیرات آ ت   و   نمودها   دیگر   به   اشاره   ضمن   ادامه،   در 

 . شود می   پرداخته   آنها   از   ایرانیان   ی استفاده 

شود که دارای  هایی می گیری  پدیده تالقی و ارتباطات میان فرهنگی، موجب خلق و شکل   سازی: فرنگی 

ای  پدیده سازی« ( »فرنگی ۴۴:  ۱۳۹۵شناسی، زبان و بیان ترکیبی و پویا هستند. )مسعودی امین،  ساختار زیبایی 

ثیرات در عصر قاجار بود و باعث شد بسیاری از هنرمندان به این امر  أ ی گسترش این ت فرهنگی که در نتیجه 

 ( ۴۷  : ۱۳۹۳)مقبلی و گلچین، روی آوردند. 

ایرانی آن قوی است. ایرانیان همواره    ی ای از هنر ترکیبی است که وجهه سازی گونه ی فرنگی در واقع شیوه 

ثیرات غربی را در خود حل کرده، با ظرافت و مهارت خاص همه چیز را به قالب خودی برگردانده و به  أ ت 

اند. ذوق و استعداد ایرانیان در طول تاریخ نسبت به پذیرش افکار و عقاید نو )دین،  اصطالح ایرانیزه کرده 

های غیره به  عناصر تزئینی و نمادین، حتی در برخورد با رسوم و فرهنگ   فلسفه، عرفان( هنرهای وارداتی، 

پاالیش آن گونه  به  ابتدا  که  بوده  کرده ای  ایرانی عرضه  نهایت محصولی  پرداخته و در  که    ، اند ها  در حالی 

امل  های اصلی هنر ایرانی، در اغلب موارد پایدار و در جای خود باقی است. این ویژگی نشانه قوت تع بنیان 

 (   ۴۵:   ۱۳۹۵)مسعودی امین،    اند. بین فرهنگی است که ایرانیان همواره به بهترین نحو با آن برخورد داشته 

های تجاری دریایی، سرعت در  ی راه توسعه  -مبتنی بر تجارت ابریشم -همچنین شکوفایی اقتصادی ایران  

سازی هستند. این  و فرنگی نگاری  نقل کاالها از جمله پیامدهای هنری در رشد و گسترش تک   و   حمل 

 ها بیانگر دنیای پیرامون انسان و وسعت تنوعات آن هستند. )همان( نگاره تک 

  تغییرات   ایجاد   برای   دیگری   عامل   ایران   در   اروپا   هنری   های مدرسه   سبک   به   هنر   مدارس   حضور   مدارس اروپایی: 

  با  و  برداشت  راه  این  در  بزرگی  قدم   ایتالیا،  از  بازگشت  از  پس  الملک  صنیع  رود. می  شمار  به  تصویری  هنرهای  در 

  از   جدیدی   نسل   و   ساخت   آشنا   اروپا   هنر   بزرگان   با   را   بسیاری   افراد   اروپایی   ی شیوه   به   هنر   ی مدرسه   سیس أ ت 

  و   ایتالیا   از   بازدید   از   پس   وی   نمود.   دنبال   را   الملک صنیع   راه   نیز،   الملک کمال   او،   از   پس   کرد.   تربیت   را   ان هنرمند 

  و   تهران   در   هف.ش ۱۲۹۰  سال   در   را   مستظرفه«   »صنایع   ی مدرسه   هف.ش(   ۱۲۷۶/ ۷۷ف ۱۲۸۱)   های سال   در   فرانسه 

  نشانگر   که   داشت   ایرانی   سنتی   هنرهای   هم   و   اروپایی   نقاشی   آموزش   برای   هایی کالس   هم   مدرسه   این   نمود.   سیس أ ت 

  قرن   ابتدای   از   همچنین،   .است   اروپا   در   مرسوم   هنر   و   ایران   سنتی   هنر   کردن   همگام   اهمیت   از   الملک کمال   آگاهی 

  (ija.cgpublisher.com)  . نمودند   اعزام   اروپا   به   هنر   تحصیل   برای   را   هنرمندان   قاجار   پادشاهان   هجدهم، 
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-۲۹  های   سال   حدود   در   فلورانس   و   روم   ونیز،   شهرهای   از   بازدیدش   از   پس   شاه،   ناصرالدین   سنگی:   چاپ 

  شکلی   به   صفویه   دوران   در   که   را   صنعت   این   و   کرد   وارد   ایران   به   سنگی   چاپ   برای   را   الزم   ابزار   ۱۲۲۶

 )همان(    داد.   وسعت   بود   شده   آغاز   محدود   بسیار 

  ی گرایانه   واقع   نقاشی   سبک   که   این   اول   گذارد:   دوره   درآن   ایرانی   ی جامعه   بر   اساسی   یر أث ت   دو   پدیده   این 

  در  موجود   های نقاشی  اصل   دیدن   به   قادر   که   جامعه،   پایین   ی طبقه   حتی  و  متوسط   ی طبقه   مردم   به   را   اروپایی 

  هنرهای   به   نسبت   را  عمومی   آگاهی  که   این   دوم   و   نمود   معرفی   نبودند   اشرافی   های خانه   و   سلطنتی   قصرهای 

  ها روزنامه   و   ها مجله   در   خصوص به   که   آثاری   بخشید.   ارتقا   عقاید،   و   وقایع   بیان   برای   ابزاری   عنوان   به   تصویری 

  نقش   از   توجهی قابل   مثال   شدند   می   چاپ   وف( معر   افراد   ی چهره تک   )کاریکاتور،   گوناگون   های صورت   به 

 ( ۱۲:  )همان   . هستند   اجتماعی   یا   سیاسی   پیام   یک   انتقال   برای   تصویری   هنرهای 

به این اختراع مهم اضافه کرد.    هایی که با چاپ سنگی ایجاد شده بودند، حسن دیگری ها، کتاب عالوه بر نقاشی 

کتاب  این  تازه تصاویر  و  ساده  بیان  بود ها،  آن  استفاده   . ی  برای  دیگری  عامل  تصاویر،  این  هنرمندان  سادگی  ی 

   ( ۱۳:  ۱۳۹۴)کشاورز افشار،    ها بود. بافان از صفحات مصور این کتاب کارسازان و قالی های دیگر از جمله  قلم رشته 

کارهای تجددگرایی قلمداد  هنر ایران از سنت به سوی تجدد درحرکت بود و عکاسی یکی از راه   ی جامعه   عکاسی: 

ساز تحوالت بسیاری در فرهنگ و هنر  ارتباط با دیگر کشورها و ورود اختراعاتی چون عکاسی به ایران، زمینه   شد. 

دوران ولیعهدی ناصرالدین میرزا    تاریخ ورود عکس و عکاسی در ایران به   ( ۶۲:  ۱۳۹۵کشور شد. )نوری و کامرانی،  

های نظامی و سیاسی و  ت ئ هایی که عکاسان هی گردد. ناصرالدین شاه با مشاهده عکس و سپس پادشاهی او باز می 

 ۱( ۱۳۹۱زاده،  شد. )حسن زده می گردان و اروپائیان با خود به ایران آورده بودند شگفت جهان 

ثیففری عمیق بر هنر ایرن  أ ی قاجار ظهور کرد و ت تکنولوژیک مهم بود که در دوره   ی عکاسی دومین پدیده 

ی خاص که  گذاشت. با آمدن عکاسی به ایران، »تصویر« سرنوشت جدیدی پیدا کرد و از انحصار یک طبقه 

پسند  ها پیش بر آن مسفلط بودند، درآمد و همانند چاپ سنگی باعث رواج تصویر در میان مردم شد و  از قرن 

که همانند چاپ سنگی باعث بازتولید آن دسته    هنری آنان را نیز به سمت تصویر سوق داد و دست آخر این 

 ( ۱۶:  ۱۳۹۴از آثارهنری شد که تا پیش از آن یگانه بودند. )کشاورز افشار،  

ابتدای حضورش در ایران به عنوان ابزاری جهت به تصویر کشیدن واقعیات چهره و اندام،   عکاسی در 

نقاشی و طراحی از  .  ( ۶۴  : ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،  ای از هنر را به وجود آورد.  اربرد پیدا کرد و سبک تازه ک 

شد و کار  ثبت می   ی موردنیاز جهت نقاشی روی عکس، بسیار مورد استقبال نقاشان قرار گرفت؛ زیرا لحظه 

 
 لذا شماره صفحه ذکر نشده است.این منبع، اینترنتی است و  - ۱
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بهترین جایگزین برای استفاده از مدل، در طراحی و نقاشی    توانست کرد. پس عکاسی می تر می ترسیم را آسان 

ها و افراد، در اختیار نقاشان  دوران قاجار باشد. ثبت عناصر تصویری، زمان را برای ساخت و پرداخت صحنه 

قرارمی  براجرای دقیق چهره و طراحان  توانستند عالوه  آنان  بپردازند.  برعکس  منطبق  اجرای  به  تا  ها و  داد 
عکاسی تنها چند دهه    . زئیات صورت، تغییرات را جدا از واقعیت، آزادانه تصویر کنند. )همان( پرداخت ج 

پففس از اختراع چاپ سنگی بود که طی آن، دست برای نخسفتین بار در فرآیند بازتولید تصویری، از بار  

پیدا کرد. )  کشاورز  وظایف هنری بس مهمی خالصی یافت و فرآیند باز تولید تصویری سرعت عظیمی 

غربی ۱۹:  ۱۳۹۴افشار،   پیشتاز  همتایان  خالف  بر  ایرانی  هنرمندان  عکاسی،  (  اختراع  با  همزمان  که  شان، 

از آثارشان حذف کرده بودند، مجذوب تصاویر دقیق دوربین شدند و روش  گرایی عکس طبیعت  گونه را 
تغییر دادند. بسیاری عکاسی را همچون ابزاری ضروری    رایانه گ پردازی را به سبک واقع آلیستی در چهره ایده 

دادند. دورنماسازی؛ به کار بردن سایه  برای ارتقای نقاشی ایرانی به سطح نقاشی اروپایی مورد توجه قرار می 

ی تصویر جهان هنری دوران قاجار را دگرگون و آن را  همه از عکس ناشی شد. این پدیده، سلیقه   روشن و ... 

 ( ۱۹:  ۱۳۹۴)کشاورز افشار،    گرا معطوف کرد. ش به تصویر واقع به سمت گرای 

 خان شاهرخی  هایی ازآثار حسن تطبیق پیامدهای ناشی از تغییرات عصر قاجار، با نمونه 

  توان ادعا کرد بخش مهمی به حدی است که می   -بافی خصوص نقاشی و قالی به   -ثیر عکاسی بر هنر دوران قاجار أ ت 

عکاسی مصادف است با اوج    در واقع، تاریخ ورود   . از تحوالت و رویدادهای این دو هنر، از ورود آن است )همان( 
های  ویژه در قالیچه ای وارد هنرهای تصویری شود و به های تصویری و این موجب شد که موضوعات تازه قالیچه 

د. البته باید  شون خان ارائه و تحلیل می هایی از آثار حسن با این مقدمه، اکنون نمونه   . )همان(   ۱»نقش شاهی«اثر بگذارد 

مانده که اغلب آنها فاقد امضا هستند. بنابراین شناخت آثار او  ی فرش باقی دانست از ایشان تعداد قابل توجهی نقشه 

 ( ۸۳:  ۱۳۸۵ی قلم او نیاز دارد. )ژوله،  ، به مهارت و شناخت کافی از شیوه از میان آثار شاگردانش 

های کرمانی هستند. جالب توجه است  ها و اطراف بیضی، برگرفته از طرح شال های حاشیه آرایه   : 1-3تصویر  

ها را به  گونه طرح که سیسیل ادواردز نیز در کتاب قالی ایران، با نمایش تصویر فرشی مشابه این فرش، این 

   خان شاهرخی نسبت داده است. حسن 

کار معروف است، از ابداعات ایشان است. این فرش، یکی از  عالوه بر این، طرح داخل بیضی هم که به سبزی 
 همچنین   ( ۱۲۲:  ۱۳۸۵ملول،  )   . ۲هایی است که در اوایل قرن بیستم میالدی بافته شده است  ترین فرش ریزبافت 

 
ها  های تصویری، قبل از ورود عکاسی هم وجود داشتند؛ اما عکاسی موجب رویکرد جدیدی در آنی این است که قالیچه دهنده این امر نشان   -  ۱

خان  خش مهمی از سبک حسن های دارای طرح تصویری« متفاوت است. چیزی که ب های تصویری« با »قالی شد. البته بدیهی است که موضوع »قالیچه 
   دهد.شاهرخی را تشکیل می 

ها »علی کرمانی« است که بعدها لقب »علی هنری« به خود گرفت. این هنرمند، از بافندگان نادر و بسیار الیق کرمان  ی اغلب این فرش بافنده   -  ۲
   ی قاجاریه دانست.تولیدکنندگان کرمانی در اواخر دوره  یتوان او را به تنهایی در نقطه بوده که می 
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از شکل بیضی در طراحی فرش را می  استفاده  یا کارت پستال رواج  از پیامدهای ورود عکس و  هایی  توان 

این امر و به طور کلی،    ( ۷۰:  ۱۳۹۰پور،  فر و صباغ آوردند.)شایسته دانست که هنرمندان اروپایی با خود به ایران می 

   ( ۱۷:  ۱۳۹۵سازیان و لندی،  )چیت   های هنرمندان قاجاری تبدیل شد. بندی به یکی از عادت قاب 

ترین  تن از بزرگان جهان گنجانده شده، یکی از ریزبافت   ۵۴این قالیچه نیز که در متن آن، تصویر  :  2-3تصویر  

 (  ۱۲۶:  ۱۳۸۵است. )ملول،    به قالیچه بخشیده   های متن، هویتی خاص تولیدات زمان خود است. ترکیب رنگ 

گفته شد، با انبوه شدن تصویر به    گونه که قبالاثیرات چاپ سنگی نسبت داد. همان أ توان به ت طراحی این فرش را می 

ترین این هنرها    ثیر قرار گرفتند. مهم أ های هنری دیگر تحت ت مدد چاپ سنگی و در دسترس قرارگیری آن، شکل 

یاری از کتب و حتی  بافی بود. با ورود چاپ به ایران، کتب مصور رواج زیادی یافت و به دنبال آن در بس هنر فرش 

ها، وزرا  های چاپ داخله، تصاویر مختلفی از افراد و اشففخاص صاحب نام نظیر شاهان قاجار، صدر اعظم روزنامه 

، در معرض دید همگان به ویژه هنرمندان  ها پستال و ...که بعد به مدد کتب، روزنامه و سایر موارد چاپی )نظیر کارت 

   ( ۱۴:  ۱۳۹۴بافی قرار گرفت. )کشاورز افشار،  سازی و فرش کار و کاشی های قلم عام و کوچه بازار، مثل کارگاه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بافته شده و طرح آن، از گوبلنی    ۲و فرمایش دیلمقانی   ۱خان این فرش به سفارش محمدرضا   : 3-3تصویر 

نقاشی  به  مربوط  که  شده  چهاردهم  گرفته  لویی  زمان  در  رافائل،  از  است های  یکی  تصویر،  این  در   .

 ( ۱۲۸:  ۱۳۸۵های روم )رقص الهه( به نمایش در آمده است. )ملول،  افسانه 

کرمان گرفته شده است. طراح    های از طرح شال   -با کمی تغییرات   –ی این فرش نیز طرح متن و حاشیه   : 4-3تصویر  

در این    ( ۱۳۴:  ۱۳۸۵زاری پدید آورده است. )ملول،  گیری از طیف رنگی زرد تا سبز سیر، چمن در پایین تصویر، با بهره 

 
دار و  ه.ش« از اهالی بستک )از توابع هرمزگان(، آشنا به علوم فارسی و عربی و شخصی مردم   ۱۲۵۷-۱۳۲۲الممالک« )محمدرضا خان »سطوت   -  ۱

 شود.   ی او سپرده میهدهاش، حکومت مناطق الر، بندر لنگه و... به عمدار بوده که با توجه به شایستگیسیاست
« مشهور به »دیلمقانی« با محمد حسن دیلمقانی که اهل تبریز بود، در کرمان شرکتی داشتند. او تجارت قالی کرمان را به دست  پناه»احمد یزدان   -  ۲

   ه.ش به قتل رسید. ۱۳۲۲های بسیار مرغوب، نقش مهمی در معرفی شایسته از فرش کرمان ایفا کرد؛ اما سرانجام توسط دشمنانش در سال  گرفت و با تولید فرش 
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  -پیشین   های البته عالوه بر تداوم سنت   –ها فرش نیز، به خوبی پیداست که در دوره قاجار، تغییراتی در نقوش قالی 

 (  ۶:  ۱۳۹۴سازیان و لندی،  پردازی و طبیعت رفت. )چیت ایجاد شد که طی آن، گرایش به سوی منظره 

ترین نقوش    های کرمان در متن این فرش به کار رفته، به عنوان یکی از مهم جقه که به فرم شال همچنین بته 

ایران است  تزئینی در طی زمانه به صورت فراگیر مورداستفاده  .  گیاهی رایج در هنرهای سنتی  این عنصر 

های مختلف، راه تکامل و زیبایی را سپری کرده است. البته واضح  هنرمندان قرارگرفته و در گذر از فرهنگ 

های متفاوت،  اش فاصله گرفته و به گونه است که با حفظ هویت خود و با خالقیت هنرمند، از طبیعت اولیه 

 ( ۶۹:  ۱۳۹۰پور،    فر وصباغ بازتاب داشته است. )شایسته   -از جمله کرمان   –ختلف در مناطق م 

است، با   ۲-۳است و اسامی قید شده در حاشیه، همانند فرش شماره  ای این فرش از نوع پرده  : 5-3تصویر 

(  ۱۲۶:  ۱۳۸۵این تفاوت که به جای نام حضرت عیسی، نام حضرت محمد)ص( قید شده است. )ملول،  

 ی نتایج رواج چاپ سنگی است. دهنده بودن این فرش، نشان   ای پرده 

ی  هایی نوظهور، در زمینه اسی بففه عنوان پدیده گونه که پیشتر ذکر آن رفت، چاپ سنگی نیز همانند عک همان 

شناسی خود  ها را با معیارهای زیبایی که آن   نمایی بسیار مؤثر افتادند و هنرمندان ضمن این سازی و واقع شبیه 

ی تصویری در  گیری سلیقه استقبال کردند. این دو به تدریج بر مفهوم هنر و شکل   ها هماهنگ یافتند از آن 

ت  ایران  به أ جامعه  را،  دوران خود  مختلف  هنرهای  و  بر جای گذاشت  عمیق  فرش ثیری  را  خصوص  بافی 

 . ( ۲۰:  ۱۳۹۴خوش تغییر کرد )کشاورز افشار،  دست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کردند، با توجه  که شاهزادگان قاجار و سران ایل بختیاری که بر کرمان حکومت می  ای در دوره   : 6-3تصویر  

دادند. این فرش از جمله آن   های ویژه می ها سفارش تولید فرش به آگاهی از توانایی بافندگان کرمانی، به آن 
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ی متن  . بقیه « گرفته شده است ۱ی ونیز های ساالنه ست که طرح آن از یک نقاشی موسوم به »جشن ا  ها فرش 

 (  ۱۳۸  : ۱۳۸۵اند.)ملول،  های کرمان پر کرده های مربوط به شال را نیز، طرح 

داستانی شورانگیز و عاشقانه از ادبیات ایران، در قالب این فرش شانزده متری پیاده شده است.    : 7-3تصویر  

طراح، با تغییرات و  در واقع، طرح آن از فرشی گرفته شده که مدت زیادی قبل از این بافته شده بوده و  
. در نهایت، فرشی با  ۲ای جدید برای آن آفریده، فرش را طراحی کرده است اصالحاتی که در آن داده و حاشیه 

ی نظامی و مثنوی  های خمسه ای که حکایت از داستان مجنون و حاشیه   و   های لیلی متنی برگرفته از داستان 
 ( ۱۴۰:  ۱۳۸۵دارد، بافته شده است. )ملول،  

مجنون، خسرو و شیرین، بیژن و منیژه، رستم   و  های لیلی در زمانی که این فرش طراحی و بافته شده، داستان 
ها را  جا که بیشتر مردم این حکایت انگیز دیگر، نقل محافل بوده است و از آن ها داستان دل و سهراب و ده 

 )همان(    ندیده است. دانستند، طراح حتی یک بیت را در توضیح تصاویر الزم  می 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

خان شاهرخی  های سبک حسن ی این فرش نیز، نشانگر ویژگی آمیزی متن و حاشیه طراحی و رنگ :  8-3تصویر  

ی سبزرنگ بیضی وسط فرش  عباس همراه با لباس و زیورآالت مخصوص به خود، با جدا شدن از زمینه است. شاه 
ی درختان، قابل توجه است و با آمدن کمی از آنها به داخل کادر بیضی،  خاصی یافته است. ظرافت ساقه  ی جلوه 

ثیر مهم عکاسی بر جریان فرش در  أ عباس از پشت آن همه شاخ و برگ پیدا شده است. همچنین دیگر ت گویی شاه 
گرایی و رسیدن به  مجذوب »واقع   ثیر عکاسی به شدت أ عصر قاجار ایران در این فرش پیداست. جریانی که تحت ت 

 (  ۶۳:  ۱۳۹۵)نوری و کامرانی،    شباهت در تصویر است«. 

 
 کشیده شده است. ۱۷۱۸این نقاشی توسط آنتوان واتو در سال  - ۱
 شود. ی هنرهای دکوراتیو پاریس نگهداری میاکنون در موزه این فرش در قرن شانزدهم میالدی بافته شده و هم - ۲
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ی  ها را داراست. »تهیه است و همان ویژگی   ۵-۳و    ۲-۳های  سبک طراحی این فرش، همانند فرش :  9-3ر  تصوی 

ایران،    ۱۰۹تصاویر   پادشاهان  از  از مشاهیر جهان و    ۵۴تن  از حجاری   ۱۶تن  مربوط تصویر  ی  به دوره   های 
ی فرش، کاری بس دشوار و درخور تحسین است. انجام چنین  هخامنشی و ساسانی برای طراحی متن و حاشیه 

باید  .  آید« خان شاهرخی برمی مند به تاریخ و نگارگری، همچون حسن ه کاری، از طراحی ورزیده، با مطالعه و عالق 
   ( ۱۵۴  :۱۳۸۵)ملول،    گرفته شده است. «  ۱از کتاب »آثار عجم  دانست که تصاویر حاشیه، 

ی فرش را پر کرده است. طراح، این تصاویر را در  تصاویر گوناگون از عشایر ایران، متن و حاشیه   : 10-3تصویر 

   ( ۱۳۸۵:۱۷۰زندگی ایلیاتی با طبیعت را القا کند. )ملول،    ای قرار داده تا جداناپذبری میان درخت و گیاهان به گونه 

 

طراح فرش با متون ادب فارسی از جمله هفت پیکر نظامی گنجوی آشنا بوده است و یکی از    : 11-3تصویر  

  های آن را در طرح فرش پیاده کرده است. داستانی که در آن »بهرام گور« در هفت روز هفته، از هفت داستان 

  که لباس بهرام در هر  جالب توجه این   شنید. ها می از هفت کشور بودند، در زیر هفت گنبد داستان دختر که  

 ( ۱۷۶  :. )همان ۲بود رنگ گنبد همان روز می روزی باید هم 

شود که باز هم میان کادر بیضی طراحی، و به صورت  در این فرش، تصویر احمد شاه دیده می   : 12-3تصویر  

اند. )ملول،  جقه، اطراف کادر بیضی را گرفته است. ترکیبی از شانزده پرنده و بیش از پنجاه بته برجسته بافته شده  

۱۳۸۵:  ۱۷۸ )   

 دهند انسان به عنوان موضوع اصلی در هنرهای قاجار، ها، از دیگر نمودهایی هسنند که نشان می این نمونه فرش 

 
 ی شیرازی« است. الدولهی »فرصتاین کتاب، نوشته - ۱
 در روز چهارشنبه؛ گنبد سپید در روز جمعه و...ای شنبه؛ گنبد فیروزهگنبد سرخ در روز سه - ۲
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ها و مضامین هنر اروپایی و به طور  یرپذیری از فرم ای که به دنبال تأث تواند نقش محوری داشته باشد. پدیده می 

گونه بود که انسان، به عنوان  کلی، فرهنگ و تفکر حاکم بر جوامع غربی، به درون هنر ایران رخنه کرد. همین 

از جایگاه ویژه  این سبک که روش موضوعی مستقل در هنرها  پردازی، و  های طبیعت ای برخوردار شد. در 

ی  خشانی با هم سازگار شده است؛ پیکر انسان اهمیت اساسی دارد. این سبک در زمینه دهی به طرز در زینت 

 ( ۷۳:  ۱۳۹۰،  پور فر و صباغ و پیکرنگاری ظاهر شد. )شایسته  ی تصویرگری ها نیز، با پدیده قالی 

شود. به همان نسبت که  قدیم کرمان یا نواحی دیگر دیده نمی   های مانند این فرش، در طرح :  13-3تصویر  

ها از  برگ   و   ها در واحد سطح به کار رفته است. این گل اند، تعداد بیشتری از آن تر شده ها کوچک برگ   و   گل 

خان موجب  . رنگ متن فرش، سبز تیره انتخاب شده است و نبوغ حسن اند آمیزی بدیع طراحی و رنگ نظر  

 (  ۱۸۰:  ۱۳۸۵در اجزای سرخ و کرم و بژ و نارنجی رنگ شده است. )ملول،    ای جلوه 

 

 
با رواج طبیعت طبیعت  که  نقوشی  پرواضح است؛ همان  این فرش  در  اسلیمی گرایی  به جای  ها و  نگاری، 

های چندپر، رز، میخک، زنبق و اقاقیا( وارد نقوش فرش شدند.  تر )گل ساده هایی  ها نشستند و گل ختایی 

 ( ۴۵  : ۱۳۹۵عین )مسعودی امین،  به گرایی و انعکاس عین بر طبیعت   نگاهی مبتنی 

گویند؛ که آن نیز به فراخور خود تحت تأثیر هنر غرب قرار  ی قاجارمی این همه از اهمیت تزئینات در دوره 

 چه بدیهی است این که نقوش در هنر ند در دوره قاجار مبتنی بر هنر غربی است. البته آن گیرد؛ و نگاه هنرم می 

ایرانی تنها جنبه تزئینی ندارند؛ بلکه نماینده معانی و مفاهیم فرهنگی هستند که هنر را به عنوان زبان خود    

ذوق      اند. برگزیده  واقع،  شیوه هنر در  از  تقلید  در  ایفرانی  بهره غربی    های مند  با  نماند.او  از  محصور  گیری 

ی مستقلی بود که مبین خاستگاه ملی او باشد.  هنر و    هنگی یت فر هو شخصیت تاریخی خود، در جستجوی  
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ایران وجود داشفته و شاید بتوان بخش اعظمی از غنای    هنر اره در تاریخ  همو اقوام دیگر،  هنر ثیرپذیری از  أ ت 

ایرانیان، همیشه ایفن تأثیرات را جذب کرده   هنگی ؛ اما اقتدار فر ها دانست تصویری ایران را ناشی ازهمان هنر 

 خود متجلی سازد. )همان( هنر  ی ایرانی، در  همخوان با ذائقه و سپس آن را با برداشتی  

 گیری نتیجه 

  آوِری ذوق سرشار و تخیالت شگفت   ی اعصار نتیجه انعکاس تخیالت هنرمندان بر روی آثار مادی، در همه 

نتایج    ها و عالیق خود را از طریق آثار خود به دیگران منتقل کنند. هنرمندانی بوده است که در تالش هستند تا ایده 

های  این مقاله نیز نشان داد که ارتباطات بین فرهنگِی مختلف، اعم از روابط اقتصادی، سیاسی و... در پیدایش شیوه 

های تجاری و اقتصادی در  گونه بوده و سیاست فرش نیز همین جدید هنری، تأثیر عمیقی داشته است. در مورد  

های  مایه ها و نقش ویژه در طرح به   -روند که سبب تغییراتی در فرش ایرانی دوران قاجار، از عوامل مهمی به شمار می 

ی  که توسعه  طوری . البته باید یادآوری کرده اساس این تحوالت در عصر صفوی قرار داشته است. به اند شده  -آن 

... تجارت و بازرگانی، گسترش راه  سبب تشویق تجارت داخلی و خارجی در جهت    ها، افزایش ارتباطات و 

نمادهای فرهنگی و هنری  گیری مراودات تجاری و بازرگانی، مبادالت در  ها شد. در راستای شکل گذاری سرمایه 

های موجود در فرش  هم به وقوع پیوست و رویکرد جدید شاهان، تولیدکنندگان و بافندگان را بر آن داشت تا طرح 

 دهندگان، تولید کنند.  های سفارش بر اساس خواسته   -البته با تأکید بر اصالت خویش   -را 

توانسته خود را با تحوالت فرهنگی و سیاسی  ی کرمان و فرش آن، که همواره به خوبی  خصوص در منطقه به 

شود که  تر معلوم می ایران همراه کند. طراحان قالی نیز که از چنین تأثیراتی بر کنار نبودند. با نگرشی دقیق 

های تازه وارد از اروپا اقتباس  پستال شکل را، از کارت های طبیعی همراه با قاب بیضی طراحان در فرش، منظره 

 . شد   های تصویری ای که به تدریج منجر به ظهور قالی سابقه بر آن، مضامین تصویری بی کردند. عالوه  

پیشرفت تکنولوژی در غرب و ورود آن البته مهم  به  این امر،  ایران برمی ترین دلیل  به  این  ها  از جمله  گردد. 

ثیری فراوان بر هنر  أ از صنعت چاپ سنگی و عکاسی یاد کرد. این دو پدیده، ت   توان ثیرگذار بر هنر، می أ واردات ت 

ای  که سیر تاریخ هنر ایران را به صورت گسترده   طوری گذاشت. به   -و به تبع آن، طراحی فرش   -این سرزمین 

ایجاد سبک  مواردی، موجب  در  داد و  مناطق  تغییر  در طراحی فرش  از جمله سبک »حسن شد هایی  خان  . 

 ی کرمان در عصر قاجار.  خی« هنرمند برجسته شاهر 

کار و یا نقوش برگرفته  گشایی در میان طرح سبزی خان، چهره ترین ویژگی آثار حسن آنچه که از متن برآمد، مهم 

شال  سبزی از  طرح  ابداع  و  ترمه  عصر  در  شال،  نقوش  از  استفاده  است.  کرمان  داشتن    -کار های  با  البته 

شود. چیزی که در اثر روابط تجاری و سیاسی پیش آمد.  ه عصر بهارستان نسبت داده می ب   -ای از قبل زمینه پیش 



 ۴۲9       «ی خان شاهرخ »حسن ی سبک طراح   جاد ی عصر قاجار در ا   ِیو اقتصاد   ی اس ی س   ، ی نقش عوامل اجتماع   ی مطالعه  
 

سازی در خلق  ثیرپذیری وی از روش کار پدر خود، باید گفت گرایش به فرنگی أ از طرف دیگر، با توجه به ت 

ابتدا    خان این گرایش را خان شاهرخی( است. هرچند که محسن های فرش، ناشی از سبک پدر او )محسن طرح 

رفت  مرغ داد، با تحوالتی که می   و   خان بر روی این نقوش گل ها پیاده کرد، اما تغییراتی که حسن بر روی قلمدان 

خان  ی حسن و بدین ترتیب سبک ویژه  شد ای دیگر تبدیل شود )ترمه به بهارستان( همزمان ای به دوره تا دوره 

بنابراین نقش هر یک از عوامل تجاری، اقتصادی و سیاسی    . گرا« در میان نقوش طبیعت   گشایی پدید آمد؛ »چهره 

های سیاسی  تر شدن روابط کشورها، بهانه آسان   ، ها در تغییرات بنیادین در ایجاد این سبک پیداست. گسترش راه 

در نتیجه آشنایی با سبک هنر  و به تبع آن ورود هنرمندان اروپایی از یک طرف و اعزام هنرمندان ایرانی به اروپا و  

 . سازی در ادبیات فرش ایران و البته کرمان و...   ای به نام فرنگی اروپا، ورود واژه 

خان نیز  ی خانوادگی و زمینه برای پذیرش این سبک هنری، در ایجاد گرایش حسن بدیهی است که وجود سابقه 

ای از شرایط خاص زمانی و مکانی  ز آن نتیجه ثیر نبوده است. به طور کلی، هر سبک هنری و مشخصات بار أ ت بی 

ها و برخاسته از موقعیت، شرایط  ها، بازتابی از نیازها و عالیق انسان ها و مفاهیم آن . این سبک هستند همان دوره  

 کند.  یابد و حاصل درک او از جهانی است که در آن زندگی می و رفتارهایی هستند که هنرمند، خود را در آن می 

ها هستند که در فرآیند همین  های فرهنگی و هنری محصول روابط بین فرهنگ ید دانست بسیاری از پدیده البته با 

مفهومی که مرزها را    . اند. در واقع به قولی »هویت، پیوسته نیازمند نگاه دیگری است رابطه، شکل خود را بازیافته 

دیگر برکنار مانده و راه انزوا در پیش بگیرد.    های تواند از نظام و هیچ نظام فرهنگی یا هنری نمی   ریزد فرو می 

ناپذیر است. اگر چه مقاومت در برابر دیگری  های فرهنگی امری اجتناب برخورد و تماس فرهنگی بین نظام 

 توان گفت که تاریخ هنر نشان داده این مقاومت ناپایدار بوده است«.   همیشه به طرق مختلف وجود داشته، اما می 

گرایی است که در به  نوعی از طراحی معنا خان شاهرخی«  رمان نیز، به ویژه در سبک »حسن طراحی فرش در ک 

 ها را در خدمت موضوع به کار بسته است. های گوناگون هراسی نداشته و آن خدمت گرفتن اسلوب 
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