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چکیده

قاليهاي تصويري ،گروه نسبت ًا بزرگی از قاليهاي دوره قاجار را تشکیل میدهند که تعداد قابل توجهي از آنها در موزه فرش ایران
نگهداری میشوند .مطالعه و بررسي چنين مجموعه وسيع و گستردهاي كه در دوره قاجار ،خلق شده و رواج يافت ،روشنگر بسياري از نكات
و مسایل مربوط به تاريخ قاليبافي بهويژه در زمينه طرح و نقش قاليها است .پديده تصويرگري در قاليهاي قاجار ،به عوامل مختلف
فرهنگي ،اجتماعي و هنري اين دوره بهشدت هم بسته است .مقاله حاضر ميكوشد ضمن بررسی عوامل زمينهساز و مؤثر بر روند تصويرگري
در قاليهاي قاجار ،قاليهاي تصويري موزه فرش ايران را براساس مضامين و موضوعات بهكار رفته در آنها دستهبندی و معرفی کند.
در اين مقاله به تأثيرپذيري از فرهنگ و هنر غرب ،گرايش به واقعگرایی در هنر ،ظهور دو پديده چاپ و عكس و تفكر انسانمحور ،به عنوان
عوامل مؤثر در پديده تصويرگري در قاليها توجه شده است و بیست نمونه تصوير از قاليهاي تصويري موزه فرش ايران در قالب گروههاي
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مقدمه
در دوره قاجار ،بهواسطه شرايط فرهنگي ،اجتماعي و هنري ،طرحها
و نقوش قاليها عالوهبر ادامه سنتهاي پيشين تحوالتي نيز يافته
است .به عنوان مثال ،طرحهاي بندي و قابي به شكل گستردهاي در
قاليها به چشم ميخورد كه از آن ميان ميتوان به طرحهاي مشهور
به گلفرنگ ،بتهاي و ماهي درهم اشاره کرد .همچنين ،گرايش به
منظرهپردازي و طبيعت در نقوش قاليهاي اين دوران ،حائز اهميت
است [صباغپور .]245 : 1388 ،ليكن ،آنچه در طرح و نقش قاليها،
از اهميتي ويژه برخوردار بوده و چونان انقالبي در عرصه قاليها رخ
مينمايد ،پديدهاي تحت عنوان «تصويرگري» است كه تا پيش از
اين ،در قاليها تقريب ًا بيسابقه بوده است .قاليهاي تصويري ،گروه
وسيعي از قاليهاي اين دوران را به خود اختصاص داده است .چنين
رويكردي در زمينه طرح و نقش قاليها ،بدون شك متأثر از فضا و
شرايط حاكم بر جامعه قاجار است که در ادامه نوشتار بدتن اشاره
خواهد شد.
طرحهای تصويري یا فیگوراتیو ،در مقابل طرحهای تجریدی و
انتزاعی قرار میگیرد .بابك احمدي [ ،]16-19 : 1388در بيان مفهوم
تصوير ،توضيح ميدهد كه يك تصوير از نشانههاي ديداري تشكيل
ميشود .نشانههاي ديداري ،هر آنچه با چشم ديده و با ادراك حس
ميكنيم را شامل ميشود؛ همچون چشمانداز جنگل یا نمايشي بر
صحنه تئاتر .اما اين نشانهها (يا نظامي متشكل از اين نشانهها) را
بهشرطي ميتوان تصوير خواند كه در متني ثبت شده باشد .به اين
ترتيب ،هرگاه نشانهاي ديداري در متني جاي گيرد ،به نشانه تصويري
تبديل ميشود و تصوير ،بخش ثبت شده نشانههاي ديداري بر مواردي
چون فيلم ،كاغذ ،كرباس و خطوط و شيارهاي الكترونيك يا ليزري
و ...است.
در زبانهاي اروپايي ،ریشه کلمه «تصوير» با واژه «تقلید» ارتباط
دارد .به گفته «روالن بارت» ،اين نكته به سرعت ما را به مهمترین
جنبه بحث از نشانههاي تصويري ميرساند و آن اينكه تصوير ،تقليد
است[ 1همان  .]19 :شايد بتوان گفت ،اطالق عنوان «تصويري»
بر طرحهاي مورد بررسي نيز به همين نكته داللت دارد و از اين
طريق ،تأكيد بر جنبه همانندي و تقليد از طبيعت موردنظر قرار گرفته
است .با اين اوصاف و بررسي قاليهايي كه به عنوان تصويري شهرت
دارند ،ميتوان گفت ،طرحهاي تصويري به آن دسته از طرحهاي
قاليها اطالق ميشود كه به موضوعات مختلفی چون تاريخي ،ديني،
داستاني يا ادبي اشاره داشته و يا منظرهاي را توصيف ميكند .غالب ًا اين
طرحها جنبه روايتگري داشته و بيانگر موضوع مشخصي است .آنچه
در اين دسته از طرحها شاهديم ،نمايش چيزي واقعي و طبيعي است؛
نه انتزاعي و مجرد .نقشمایههای بهكار رفته در آنها نيز ،اغلب شامل
نقوش فيگوراتيو و انساني يا اشيای بیجان و طبيعت است .بهعبارت
ديگر ،طرحهاي تصويري چيزهايي را به ما مينماياند كه در دنياي
واقعي ،ما به ازايي براي آنها وجود دارد و از اين نظر در دستهبندي
پيرس ،2جزء نشانههاي شمايلي به حساب ميآيد.

حال كه تا اندازهاي با مفهوم تصويرگري در قاليها آشنا شديم ،الزم
است ،عوامل مؤثر بر اين پديده را بررسي کنيم .به اعتقاد نگارندگان،
اين عوامل را ميتوان در سه گروه ،خالصه کرد  :تأثيرپذيري از غرب
و گرايش به واقعگرایی در هنر ،تفکر انسانمحور و باالخره ،ظهور
پديده چاپ و عكس.
بررسي عوامل مؤثر بر روند تصويرگري در قالیهای قاجار
در دوران قاجار ،با گسترش روابط خارجي و ورود هرچه بيشتر
نقاشيهاي اروپايي ،باسمهها و كارت پستالها و ديگر مصنوعات
منقوش اروپايي ،توجه بسياري از هنرمندان به نقوش طبیعتگرایانه
اروپايي جلب شده و جنبش فرنگيسازي كه از دوران صفويه آغاز
شده بود ،بيش از پيش گسترش يافت« .3تأثير كاالهاي بازارپسند
و ارزان بهای صادرات سده سیزدهم /نوزدهم ،4از صنايع شيشه
گري مجارستاني و اشيای الكي روسي گرفته تا مجموعه باسمهها
و نشريات فرنگي در روند غربگرايي و فرنگيمآبي هنر دوره قاجار
شگفت انگيز بوده است» [نوايي.]13 :1382 ،
مستشاران و جهانگردان و تاجران فرانسوی ،ایتالیایی ،انگلیسی،
آلمانی و روسی ،نقاشیهای چاپ شده را با خود به ایران آورده و
به دربار قاجار هدیه میدادند .هنرمندانی نیز ،چون ژول لوران،
نقاش فرانسوی و اساتید دیگری از هلند و آلمان ،به طور خصوصی
در دربار قاجار و دارالفنون به تعلیم و تدریس نقاشی میپرداختند
[جاللیجعفری .]43 :1382 ،با اعزام هنرمندانی چون ابوالحسن
نقاشباشی (صنیع الملک) 5و پس از وی ،اکبرخان مزینالدوله 6و
کمال الملک 7به اروپا ،روند تأثیرپذیری از غرب ،تقویت و گسترش
یافت.
محوریت انسان به عنوان موضوع اصلی در هنرهای قاجار از جمله
قالیهای تصویری ،پدیدهای است که تا حدود زیادی به دنبال تأثیر
پذیری از فرمها و مضامین هنر اروپایی و فرهنگ و تفکر امانیستی
حاکم بر جوامع غربی ،به درون هنر ایران رخنه کرد و دریچه نگاه
مثالاندیش و انتزاع طلب هنرمند ایرانی را به سوی جلوهها و مظاهر
وسوسه انگیز طبیعت سوق داد .در دوره قاجار ،جامعه ایران با الگوبرداری
از غرب ،به سوی تجدد 8و مدنیت گام برداشت و به دنبال تحوالتی که
تجدد به همراه آورد ،انسان ،به عنوان موضوعی مستقل در هنرها از
جایگاه ویژهای برخوردار شد [میالنی .]179 :1380 ،در زمینه نقاشی،
رواج پیکرنگاری درباری در زمان فتحعلی شاه ،تجلی بارز چنین
رویکردی است .در این سبک که روشهای طبیعت پردازی ،چکیده
نگاری و آذینگری به طرز درخشانی با هم سازگار شده است؛ پیکر
انسان اهمیت اساسی دارد [پاکباز .]151 :1387 ،در عرصه قالیها نیز
پدیده تصویرگری را میتوان شکل دیگری از بروز و ظهور پیکرنگاری
به شمار آورد.
از طرفی ،اين دوران مقارن است با ظهور صنعت چاپ و توليد كتابهاي
مصور چاپي .9امكانات چاپ به نوبه خود ،موجب برداشتهاي نويني
از هنر نقاشي و ارتباط ،هنرمندان نقاش با گروههاي كثيري از مردم
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شد تا بتوانند آثار خود را در معرض نمايش عموم قرار دهند .به
همين دليل ،توجه به مصنوعات مردم پسند و ارایه تصاويري كه
به لحاظ ساخت ،ساده و به لحاظ محتوا مردمي بودند ،رايج شد
[حسينيراد .]78 :1384 ،از سوي ديگر ،اين كتابها كه به اقتضاي
محدوديتهاي فني چاپ ،تصاوير سياه و سفيد با خطوط محيطي
را شامل ميشد ،منبع الهام مناسبي براي طيف وسيعي از صنعتگران
كارگاههاي صنايعدستي مثل قلم کاری يا كاشيسازي و قاليبافي بود.
سادگي اين تصاوير ،عامل ديگري بود كه استفاده از تصاوير كتب را بر
روي پردههاي قلم کار و قالي توجيه میکردد .پردهها نيز به دليل ابعاد
بزرگشان و تركيببنديهاي مشابه با طرحهاي قاليها ،الگوي مناسبي
براي قاليبافان يا طراحان قالي به شمار ميرفتند .از ديگر عوامل مؤثر بر
جنبش تصويرگري ،پيدايش عكس و صنعت عكاسي در ايران است .اوج
توليد قاليچههاي تصويري مصادف است با اوايل سلطنت ناصرالدين
شاه و پيدايش صنعت عكاسي .10عكس و عكاسي موجب شد كه
موضوعات تازهاي وارد هنرهاي تصويري آن زمان شود و به خصوص
در طرح قاليچههاي شاهي 11تأثير بگذارد [تناولي.]12 -14 :1368 ،
بررسی قاليهاي تصويري موزه فرش ایران بر اساس
مضامین به کار رفته در آنها
قاليهاي تصويري در دوره قاجار ،به لحاظ موضوع شامل تصاوير
پادشاهان و مشاهیر ،مضامین اروپایی ،ادبي ،مذهبی ،نقوش باستاني و
طرحهاي خاص است .اين تقسيمبندي بر اساس قاليهاي تصويري
موجود در موزه فرش ايران صورت گرفته است.
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قاليها ديده ميشوند [تناولي .]25 -51 :1368 ،چنين رويكردي نشان
از از اهميت ويژهاي دارد كه ايرانيان براي پادشاهان به ويژه در اين
دوران قائل بودهاند .از طرفی ،مبین توجه طراحان و عالقه آنها به
تاریخ ایران است.
هوشنگ شاه چنانکه گفته شد ،يكي از موضوعات مورد عالقه
قاليبافان يا طراحان قاليها بوده است .يكي از قاليهاي موزه فرش
ايران ،تصوير اين پادشاه را در هيئت پيري با محاسن سپيد نشسته
ي نشان میدهد
بر تختي چونان تختهاي سلطنتي ايران ،در حال 
كه دو ديو آن را بر دوش گرفتهاند (تصوير .)1اين طرح ،از داستان
جنگ هوشنگ شاه با ديوان و مسخر نمودن آنها به دست هوشنگ
در شاهنامه الهام گرفته شده است .در حاشيه اين قاليچه نيز ،نقوش
حيواناتي چون شتر و گاو ديده ميشود .نحوه تركيب و چيدمان اين
حيوانات عليرغم سادگي در فرم ،به واسطه رنگبندی موزون و
ریتمیک قابل مالحظه است.12
نادر شاه نيز از پادشاهان به تصوير در آمده در قاليهاي قاجار است
كه بيشتر توسط بافندگان كرماني ،اصفهاني و بختياري به كار گرفته
شده است [تناولي .]47 :1368 ،چند نمونه قالي با موضوع تاجگذاري
نادر شاه در حالي كه بر تخت نشسته و مالزمانش در اطراف وي
قرار دارند ،در موزه فرش ايران نگهداري ميشود .فرم لباسها و تاج
و تخت در همه نمونهها يكسان است و حتي طرز نشستن نادر شاه
نيز به يك شكل ترسيم شده است .با دقت در بقيه جزئيات مشخص
ميشود كه الگو يا احتما ًال عكسي كه طرح قاليها از روي آن كشيده
شده ،مشترك است.

پادشاهان و مشاهیر
شاهان ،در تاريخ ايران از دوران باستان تا قبل از پيروزي انقالب
اسالمي ،همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقوش آنها چه به
صورت مجسمه و چه به شكل تصوير در جاي جاي آثار هنري به

چشم ميخورد .در دوران قاجار ،اين اهميت دو چندان ميشود؛ چرا
كه «شاهان قاجار بيش از سلسلههاي ديگر ايراني ،تالش ميكردند
تا در داخل و خارج از ايران قدرت و اهميت خود را به وسيله هنر
به رخ مردم بكشند ...آنها براي نفوذ دادن قدرت خود در اذهان
مردم و بزرگنمايي سلطنت خويش ،تصاوير تك چهره و يا دسته
جمعي خانواده خود و يا ديدار سفيران خارجي با آنها را به نمايش
ميگذاشتند» [فلور .]30 :1381 ،در اواخر دوره قاجار ،پادشاهان به
کرات سفارش بافت قالیهایی با طرح پرتره خود را به بافندگان
میدادند تا در مالقاتها و دیدارهای خارجی به مقامات عالی رتبه
اهدا کنند [.]Ziai, 1996: 189
با مشاهده و بررسي قاليهاي تصويري اين دوران ،ميبينيم كه نه تنها
تصاوير شاهان قاجار همچون فتحعلي شاه ،ناصرالدين شاه ،محمدعلي
شاه و احمد شاه ،بلكه ديگر پادشاهان تاريخ ايران از هوشنگ شاه
گرفته كه به روايت شاهنامه ،مؤسس اولين سلسله پادشاهي در ايران
است ،تا خشايار شاه ،شاپور اول ،شاه عباس و نادر شاه نيز در اين اين

تصوير .1قالي تصويري هوشنگشاه ،كرمان ،1322 /1904 ،موزه فرش ايران× 200 ،
 .133مأخذ  :دادگر 1380 ،الف .3 :
Fig1. pictorial carpet of King Hushing. Source: Dadgar, 2001a:3.
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تصوير .2قالي تصويري مشاهير ،کرمان ،1337 /1918 ،موزه فرش ایران.165 × 273 ،
مأخذ  :دادگر 1380 ،ب .131 :

تصوير .4قالي تصويري بزم اروپايي ،كرمان ،اوايل سده چهاردهم /بيستم ،موزه فرش
ايران .81 × 101 ،مأخذ  :دادگر 1380 ،الف .16 :

توجه به شخصیتها و مشاهیر تاریخ در عرصههای مختلف ،از دیگر
مضامین به کار رفته در قالیهای تصویری قاجار میباشد .در این
قالیها ،خيل عظيمي از بزرگان و شخصيتهاي مشهور تاريخ در
زمينه علم ،سياست و مذهب يكجا گرد هم آمده و غالب ًا نيز اين
اشخاص ،از طريق كدگذاري در حاشيه يا در كنار خود افراد،
معرفي شدهاند .قالي معروف به سالطين و مشاهير از آن جمله
است (تصویر .)2در اين قالي« ،تصاوير پنجاه و چهار تن از پيامبران،
مشاهير و سالطين دنيا مانند حضرت سليمان ،حضرت عيسي (ع)،
حضرت موسي (ع) ،كنفوسيوس ،جورج واشنگتن ،ناپلئون و ...ديده
ميشود» [دادگر1380 ،ب  .]130 :در كتيبه عمارتي كه در باالي
تصوير به سبك بناهاي يونان باستان ترسيم شده است ،عبارت
«تصوير بزرگان عالم كه كارهاي عظيمي نمودهاند سنه  ،»1337به
چشم ميخورد .تاريخ فوق نشان ميدهد كه اين قالي در زمان سلطنت
احمدشاه ،آخرين پادشاه قاجار بافته شده است.

که در موزه فرش ایران نگهداری میشود جنگجوی مذکور ،رهبر
گلها  13در جنگ بر علیه ارتش روم به رهبری ژولیوس سزار بوده است.
طغیان این جنگجوی فرانسوی اغلب به عنوان مثال قهرمانی ملی گلها
و مظهر اراده و پایداری آنها مطرح میشود [کشاورز افشار.]72 : 1387 ،
اما به کار رفتن آن در یک قالی ایرانی ،جای بسی شگفتی است و این احتمال
را تقویت میکند که طرح قالی برگرفته از عکس یا تصویر چاپی باشد.
زمینه بیضی شکل قالی تصویر ،4دورنمایی از یک منظره اروپایی با
پرترههای متعدد است و احتما ًال از روی یک عکس یا کارت پستال بافته
شده است .در اطراف متن ،طرح مشهور سبزیکار کرمان به کار رفته
است .این قالی در سال  ،1906 /1324مقارن با اولین سال سلطنت محمد
علی شاه و به دستور فرمانفرما بافته شده است .نمونه مشابه این قالی در
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری میشود [.]Ford, 1989: 16

Fig2. Pictorial carpetof celebrities. Source: Dadgar, 2001b:131.
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مضامین اروپایی
هم چنانکه گفته شد ،در دوره قاجار ،گسترش روابط ایران و اروپا و
آشنایی ایرانیان با تمدن غربی ،به رواج فرنگیمآبی و پرداختن به
مضامین و فرمهای اروپایی در هنر ایران انجامید .قالیهای تصویری،
نمونه بارز چنین گرایشاتی است .مردم ایران ،با دیدن مظاهر تمدن
غرب ،به شدت شیفته و فریفته آن شدند .طراحان قالی نیز که از چنین
تأثیراتی بر کنار نبودند؛ مناظر و زندگی روزمره اروپاییان را در برخی
از قالیها به تصویر کشیدند .تصویر  ،3قالیچهای را نشان میدهد که
از طرف "رکن الدوله" به پادشاه وقت قاجار اهدا شده است .در طرح
قالیچه ،یک زوج اروپایی در طبیعت بهاری به بزم نشستهاند .هنرمند
که این چشمانداز را از ورای قاب ستونها به تصویر کشیده؛ در تزیین
حواشی طرح از گلدان و گلهای طبیعی بهره گرفته است .پرتره

یک جنگجوی فرانسوی ،مضمون اصلی طرح در قالی دیگری است

Fig4. Pictorial carpet of European shindig.Source: Dadgar, 2001a:16.

تصوير .3قالي تصويري دورنمای اروپایی ،كرمان ،1906 /1324 ،موزه فرش ايران205 ،
×  .132مأخذ :آرشیو موزه فرش ایران.
Fig3.Pictorial carpet of French warrior. Source: archive of carpet museum of Iran.

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

مضامين ادبي

از موضوعاتي كه مورد عالقه هنرمندان در طول تاريخ هنر ايران
محسوب ميشود ،مضامين برگرفته از ادبيات ،به خصوص دو كتاب
عظيم و ارزشمند شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي است .قاليچهاي
با طرح قابقابي در موزه فرش ايران ،مربوط به سالهاي -1224
 ،1805-1809/1220وجود دارد كه در هر قاب آن ،موضوعي از
داستانهاي شاهنامه به تصوير كشيده شده است (تصوير  .)5در
حاشيه هر قاب نيز ،اشعار مربوط به آن داستان و در چهار گوشه
قابها ،نام داستان آورده شده است .اين قالي كه از ارزندهترين
قاليهاي موزه به شمار ميآيد « ،14به فرمايش زواران» و در «كارخانه
كهنمويي» در تبریز بافته شده است .در قالي دیگری از موزه نیز
كه احتما ًال به دوران قاجار تعلق دارد ،15مجموعهاي از داستانهاي
شاهنامه ،با موضوعات رزمی و بزمی به صورت بسيار فشرده و
تنگاتنگ و در قالب سبكي شبيه به قهوه خانهاي تصویر شده است.
داستان بهرام گور نيز كه از موضوعات مكرر در تاريخ هنر ايران
به شمار ميرود ،در سه نمونه قالي موزه فرش ايران ديده ميشود
كه دو نمونه آن مشابه و احتما ًال جفت بافته شدهاند .در اين دو
قالي ،بهرام گور سوار بر اسب ،در حالي كه گوري را شكار کرده،
در مركز قالي ترسيم شده و مالزمان و كنيزان وي به همراه كنيز
محبوب بهرام ،يعني آزاده چنگ نواز به چشم ميخورند .حاشيه
قاليها مزين به اشعار خمسه نظامي در باب شكار بهرام گور
است كه به خط نستعليق بافته شدهاند (تصویر .)6نمونه ديگر،
قاليچهاي است كه صحنه بعد از شكار را نشان ميدهد .تصوير
بهرام گور و مالزمانش به همراه دورنمايي از شهر و مردي كه
شكا ِر تير خورده را سر ميبرد ،طرح كلي قالي را تشكيل ميدهد.
حاشيه نيز مزين به كتيبههاي حاوي اشعار خمسه نظامي است.16

تصوير .5قالي تصويري شاهنامه ،تبريز ، 1809-1805 /1224-1220موزه فرش ايران،
.356 × 425مأخذ  :دادگر ،1380 ،ب .16 :
Fig5. Pictorial carpet of Shahnameh. Source: Dadgar, 2001b:16.

تصوير .6قالي تصويري بهرام گور و آزاده ،تبريز ،اواخر سده سیزدهم /نوزدهم ،موزه فرش
ايران .127 ×204 ،مأخذ  :دادگر ،1380 ،ب .46 :
Fig6. Pictorial carpet of Bahram-e Gur and Azadeh. Source: Dadgar,
2001b:46.

مضامين مذهبي و عرفانی

روضهخوانی ،شبیهخوانی ،تعزیهگردانی و تظاهرات دستهجمعی
حزنانگیز مردم در ایام محرم و بعضی از روزهای عزای
عمومی ،بخشی از مراسمهای مذهبی هستند که در دوره قاجار
رواج داشته است [شمیم .]373 : 1371 ،از این رو ،جامعه قاجار
را میتوان یک جامعه مذهبي به شمار آورد .در اين زمان،
آنچنان فضاي جامعه آميخته با شعائر و آموزههاي مذهبي است
كه حتي پادشاهان نيز ،براي حفظ مشروعيت و وجهه خود
ميان مردم ،خود را ملزم به رعايت مسایل مذهبي ميکردند.
قاليها نيز كه به خصوص در اين دوران ،بيش از پيش با
فرهنگ و اعتقادات عوام جامعه در آميخته و به نوعي ،از هنري
مخصوص دربار به هنري مردمي تبديل شده بود ،نه تنها از
تأثير چنين فضاي مذهبي دور نمانده ،بلکه مضامين مختلف
ديني را نیز بازتاب داده است .از آن جمله ،قاليهايي است كه
شخصيتهاي معنوي و دراويش 17را نشان ميدهد .بيشترين
تصاوير مربوط به درويشان كه در قاليهاي قاجار انعكاس يافته،
به نورعليشاه ،از مشايخ بزرگ فرقه نعمتالهي ،18اختصاص دارد
(تصوير )7كه گاه ،در كنار صوفي ديگري به نام مشتاق عليشاه
تصوير شده است .اين دو صوفي به جهت وجود مزار شاه نعمتاهلل
ولي ،در ماهان کرمان به سر ميبردند [تناولي .]85 :1368 ،در
اغلب قاليهايي كه نورعليشاه را تصوير كردهاند ،او را به همراه
تبرزين و كشكول كه از وسايل آييني دراويش محسوب ميشود؛
در حالت نشسته يا ايستاده ميبينيم .حاشيه قاليهاي فوق نيز ،غالب ًا
مزين به اشعاري در رابطه با موضوع به تصوير كشيده شده است.
مذهبي به تصوير در آمده در قاليها ،داستانهاي
از ديگر موضوعات
ِ
قرآني و مضاميني است كه در روايات و منابع دين اسالم از آنها ياد
شده است .از آن جمله میتوان به داستان آدم و ح ّوا ،داوري حضرت
سليمان ،قرباني كردن اسماعيل توسط ابراهيم (ع) ،را و تصاويري
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تصوير .7قالي تصويري نور عليشاه ،کرمان ،اواخر سده سيزدهم /نوزدهم ،موزه فرش ايران،
 .61 × 90مأخذ  :آرشیو موزه فرش ایران( .عدد 1561در این تصویر ،شماره کد عکس در
آلبوم موزه است).
Fig7. pictorial carpet of Nour Alishah, Iran Carpet
Museum’sArchive 52
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از حضرت موسي و عيسي (ع) است .در قالی تصویر  ،8داستان
داوری حضرت سلیمان میان دو مادر که هر کدام ادعای مادری
طفلی را داشتهاند ،به تصویر در آمده است .در باال و مرکز این
تصویر ،حضرت سلیمان در کنار ملکه سبا بر فراز تخت نشسته
است .در حاشیه قالی ،صحنههایی از مراسم قربانی حضرت ابراهیم
به تصویر کشیده شده است .این مراسم در قالی دیگری مشهور به
گون
چهار فصل( 19تصویر )10نیز آمده است .در چهار ِ
قاب ترنج ِ
چهار گوشه این قالي ،تصاوير مذهبي مربوط به پيامبران ،شامل
حضرت آدم و حوا (ع) ،حضرت ابراهیم (ع) ،حضرت موسی (ع) و
حضرت عیسی (ع) بافته شده است .حضرت سليمان بر فراز تخت به
همراه مالزمان ،دیوان ،فرشته ،جن و پرندگان و حیوانات ،موضوع
یکی دیگر از قالیهای موزه فرش ایران را تشکیل میدهد.20

تصوير .8قالي تصويري داوري حضرت سليمان ،كاشان ،سده چهاردهم /بیستم ،موزه فرش
ايران .259 × 363 ،مأخذ [:دادگر 1380 ،ب .50 :
Fig8. pictorial carpet of Solomon’s Judgment. Source: Dadgar,
2001b:50.

مضامین باستانی
توجه به مظاهر فرهنگ و تمدن ايران باستان و دوران صفويه
كه دو دوره و مقطع بزرگ و افتخار آفرين در تاريخ ايران به
شمار ميرود ،رويكرد سياسي دولت قاجار را تشكيل ميدهد
كه تجلي اين رويكرد در آثار هنري به خوبي مشهود است.21
ايران باستان،
در حقيقت ،تأكيد هنر قاجار بر موضوعات مرسوم در هنر ِ
به منظور برابر نهادن اقتدار سياسي شاهان قاجار با اقتدار سياسي شاهان
باستاني ايران و مشروعيت بخشيدن به قدرت حاكم بوده است [آژند،
" .]41 : 1385شاهان قاجار با كشيدن اين تصاوير ميخواستند ،اعتبار
سياسي و فرهنگي خود را به جهان باستاني ايران گره بزنند و به تقويت
مشروعيت حكومتي خود بپردازند" [همان  ]38 :تا بدينوسيله حكومت
خود را همپايه و در رديف حكومتهاي مقتدر تاريخ ايران قرار دهند.
از اين رو ،در قاليهاي اين دوره ،شاهد نقوش باستاني ،به خصوص ،تصاويري
از صحنههاي مربوط به تخت جمشيد از دوران هخامنشيان هستيم.
يكي از اين صحنهها كه در قاليچهاي به فرمايش عبدالحسين
فرمانفرما ،حاكم كرمان بافته شده است ،خشايار شاه را بر
تخت نشان ميدهد كه از نقش برجسته درگاه جنوبي تاالر صد
ستون ،كاخ پذيرايي خشايار شاه ،اقتباس شده است (تصوير.)9
در اين نقش ،خشايار شاه روي صندلي زرين نشسته و خدمتگزاری
پشت سر او ديده ميشود .در باالي سر شاه ،عالوه بر دو رديف شير
و گاوهاي كوهي ،تصوير فروهر نيز به شكل تأكيد يافتهاي نقش
شده است .در نقش برجسته مذكور ،زير تخت شاه ،چهارده نفر در سه
رديف ترسيم شدهاند كه البته در اين قاليچه ،تنها دو رديف از آنها به
تصوير در آمده است .هر كدام از اين افراد ،نماينده يكي از كشورهاي
تحت متابعت شاهنشاهي هخامنشي است [تناولي.]39 :1368 ،

تصوير .9قالي تصويري خشايار شاه ،كرمان ،اواخر سده سيزدهم /نوزدهم ،موزه فرش
ايران .135 × 202 ،مأخذ :دادگر 1380 ،الف .7:
Fig9. pictorial carpet of Khashayar Shah. Source: Dadgar, 2001a:7.
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قاليچه مورد بررسي با زمينهاي روشن و نقوشي تكرنگ ،به احتمال
قريب به يقين از روي تصوير كتاب چاپي سياحتنامه شاردن ،الگو
برداري شده است .عبارت فرانسوي «شاه بر روي تخت» كه در
زير تصوير بافته شده در قالي آمده است ،تأكيدي است بر اينكه
الگوي اين قاليچه ،كتاب مذكور است [كشاورزافشار.]62 :1387 ،
در نمونه ديگري از قالیهای موزه فرش ایران که به قالی تختجمشید
معروف است ،صحنههاي مختلفي از بنای باستانی تخت جمشيد ،به
همراه توضيحات مربوط به آنها دیده میشود .در اين قالي ،گويا هنرمند
قصد معرفي بناي باستاني تخت جمشيد و نقوش آن را داشته؛ چرا كه در
جاي جاي آن ،تصاوير متنوع به همراه نوشتههايي مربوط به هر بخش
ارایه شده است .حواشي باريك قالي نيز ،به نقش مایه گل دوازده پر
لوتوس مزين گرديده كه از نقوش شاخص تخت جمشيد به شمار ميرود.
قالی چهار فصل (تصویر )10نیز که پیش از این بدان اشاره شد ،در
طرح خود از نقوش باستانی برخوردار است .این قاليچه ،تصاويري
از چهار بناي تاريخي و مهم ايران ،شامل تخت جمشيد ،ايوان
مداین ،گنبد سلطانيه و مسجد كبود تبريز را در قالب چهار بخش
كه هر كدام ،منظره فصلي از سال را به نمايش گذاشتهاند ،در خود
دارد .در ترنج مركزي قالي نيز كه از به هم پيوستن حلقههاي
زنجيري شامل تصاوير نجومي برجهاي فلكي ،شكل گرفته تصوير
خشايار شاه به همراه دو نگهبان و نماد فروهر ديده ميشود.
عالوهبر اينها ،اين قالي كه آن را ميتوان گنجينهاي از تاريخ
ايران و اسالم به شمار آورد ،تصاويري از شاعران بزرگ ايران
مانند فردوسي ،سعدي ،بابا طاهر ،قاآني و ...را نيز در خود گنجانده
است .در چهار گوشه قالی نیز قابهای ترنجگون ،به داستانهایی
از پیامبران پرداخته شده است که پیش از این نیز اشاره شد .در
حواشي گليم بافت باال و پايين قالي ،ابياتي به چشم ميخورد
كه گوياي سلطنتي بودن اين قالي و تعلق آن به دربار است.22
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مضامین خاص

در ميان قاليهاي تصويري ،قاليهايي با طرحي خاص و متمايز
وجود دارد؛ همچون طرح اسطرالب 23و قاليهايي كه نقشه
ايران يا حتي عراق را نشان ميدهد .قالي معروف به اسطرالب
يا منطقهالبروج حاوي ترنجي دايره شكل و به گونه اسطرالب
است كه در آن ،نمادها و اسامي ماهها و سالهاي مختلف به
سه زبان فارسي ،تركي و عربي بافته شده است .در سر ترنج
باالي قالي ،خورشيد خانمي به سبك قاجار ديده ميشود و در
سر ترنج پايين ،ماه و ستاره نقش شده است .در چهار لچك،
نام چهار سياره منظومه شمسي ،شامل مشتري ،عطارد ،زهره
و مريخ ،در كنار چهار پيكره به سبك اروپايي ،ديده ميشود.
در قالیچه تصویر  ،11نقشه ایران و همسایگان آن توسط "شاگردان
قاجاریه" در "مدرسه دختران" ،بافته شده است .خلق این قالیچه
مقارن با آخرین سال سلطنت احمد شاه ،آخرین پادشاه قاجار است.
اشعار بافته شده در حاشیه ،در تمجید دانش و صنعت سروده
شده و پایندگی مجلس را طلب نموده است .طرح اسکناس نیز
در تعدادی از قالیچههای دوره قاجار به تصویر در آمده است.
اینگونه طرحها اغلب در تبریز بافته میشد [.]Ford, 1989: 161

تصوير .11قالي تصويري نقشه ايران ،تهران ،1344 /1925 ،موزه فرش ايران× 168 ،
 .105مأخذ  :آرشيو موزه فرش ايران.
 ig11. Pictorial carpet of Astrolabe. Source: archive of carpet museum
F
of Iran.

تصوير .10قالي تصويري چهار فصل ،تبريز ،ربع اول سده چهاردهم /بيستم ،موزه فرش
ايران .220 × 289 ،مأخذ  :دادگر 1380 ،الف .10:
Fig10. Pictorial carpet of Four Seasons. Source: Dadgar, 2001a: 10.
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نتيجهگیری

در اين نوشتار تالش شد ،ضمن شناسايي و معرفي دستهاي از
قاليهاي دوره قاجار كه بر خالف سنتهاي پيشين ،رويكردي
واقعگرایانه و طبيعت پردازانه به موضوعات داشته و تحت عنوان
قاليهاي تصويري شناخته ميشود؛ به عوامل و زمينههاي بروز و
رواج اين پديده نيز توجه شود.
در دوره قاجار ،تحوالت سياسي داخلي و خارجي ،گسترش روابط
ايران با كشورهاي اروپايي و آمريكايي را به همراه داشت .از آنجا
كه ايران در اين برهه تاريخي ،به كشوري وابسته و نسبت ًا ضعيف
تبديل شده بود؛ در زمينه فرهنگ و هنر نيز رويكردي تأثيرپذير و
نگاهي غربزده داشت .به همين دليل ،هنرمندان مجذوب نقاشيها
و آثار هنري غربي شده و تالش میکردند تكنيكها و قواعد
طبيعتگرايانه را در آثار خود به كار گيرند .قاليهاي تصويري،
گروهي نوظهور از قاليهاي اين دوران است كه اين رويكرد را به
وضوح نشان ميدهد .البته پيدايش صنعت عكس و چاپ به نحو
مؤثري در خلق اين قاليها سهيم هستند؛ چرا كه هنرمندان با در
70/17

اختيار داشتن عكسها و تصاوير مختلف ،آنها را در قالب طرح قالي
(عمدت ًا قاليچه) اجرا ميکردند.
آموزههاي مذهبي كه در اين دوران مورد توجه بوده و فضاي جامعه
را به شدت تحت تأثير خود قرار داده است؛ در قاليهاي تصويري
نيز حضور يافته است .از ديگر مضامين قالیها؛ پادشاهان و
مشاهير ،مناظر اروپايي مآب ،نقوش باستاني به ويژه تخت جمشيد،
داستانهاي ادبي و موضوعات ديگري چون نجوم و نقشه جغرافيايي
است .کرمان ،کاشان و تبریز از مراکز مهم بافت قالیهای تصویری
در دوره قاجار به شمار میرود .مضامین پادشاهی ،اروپایی و باستانی
اغلب در کرمان و مضامین مذهبی و ادبی در کاشان و تبریز بافته
میشد.
به طور كلي ،قاليهاي تصويري پديده نوظهوري در تاريخ قاليهاي
ايراني بهشمار ميرود كه از دوره قاجار آغاز شده و به تدريج مسير
جديدي را در اين هنر گشوده است؛ روندي كه تا امروز نيز تداوم
يافته و تحتعنوان تابلو فرش ،به حيات خود ادامه ميدهد.

پینوشت
 .1البته ،هيچگاه يك تصوير ،تقليد ناب نيست؛ بلكه واقعيتي تازه است .تصوير ،جهاني موازي با جهان واقعي نميآفريند و شفاف و معصوم نيست؛ بلكه
لحظهاي برگزيده از جهان است .عناصر تصوير ،برگزيده ميشوند و براساس منش و قوانين ويژهاي شكل ميگيرند .حتي ميتوان گفت كه تصوير ،تحريف
واقعيت است ،نه باز نمون آن [احمدي .]47 : 1388 ،چنين نگاهي براساس ايجاد تمايز ميان موضوع تقليد و شيوه تقليد كه در رساله «نظريه ادبي» ارسطو
مطرح شده ،شكل ميگيرد .موضوع ،اگرچه جهان طبيعي است؛ اما آنچه در تقليد مهم است ،كنش است نه نسخهپردازي از موضوع طبيعي .ارسطو معتقد
است كه توصيف كنشها و شخصيتها به ياري واژگان به سه شكل ممكن است .يا آنان برتر از آنچه هستند به وصف در ميآيند ،چون مورد تراژدي؛ يا
فروتر از آنچه هستند بيان ميشوند ،چون مورد كمدي و يا حد ميانه برگزيده ميشود .ارسطو در جاي ديگري از رسالهاش مينويسد  :از آنجا كه تراژدي ،تقليد
شخصيتهايي است كه از انسان معمولي برترند ،ما بايد در كار تراژدي ،الگوي نقاشان و نگارگران ماهري را دنبال كنيم كه منش متمايز و برجسته انسان
را بازتوليد مينمايند و بيآنكه شباهت را از دست فرو نهند ،انسان را زيباتر از آنچه هست تصوير ميكنند [همان  9 :و.]8
« . 2چارلزسندرس پیرس» ،نظریهپرداز مشهور در حوزه نشانهشناسی ،معتقد است که هر چیزی که به هر شکل به چیز دیگری داللت کند ،فارغ از طبیعی یا
قراردادی بودن آن ،نشانه است .پیرس انواع نشانه را به سه دسته عمده شمایلی ،نمایهای و نمادین تقسیمبندی میکند .نشانههای شمایلی ،براساس شباهت
نشانه با موضوع عمل میکنند؛ در نشانههای نمایهای نوعی پیوستگی معنایی بین موضوع و نشانه وجود دارد و نشانههای نمادین ،دستهای هستند که بیشتر
بر قراردادهای اجتماعی استوارند [سخی ،سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانهای همشهری].
 . 3از اواسط سده يازدهم /هفدهم ،در زمينه نگارگري و نقاشي ،گرايش به موضوعات عامهپسند و توجه به زندگي روزمره و تك چهرهنگاري ،در آثار هنرمندان
بزرگي چون رضا عباسي ،معين مصور و افضلالحسيني رواج يافت .و در زمينه هنرهاي تزييني مثل تذهيب و جلد كتابها ،نقوش تجريدي بهتدريج به طبيعت
نزديكتر شد و حال و هواي واقعيتري پيدا کرد .به طور كلي از اين زمان به بعد ،جنبشي در عالم نقاشي پديد آمد كه مبتنيبر انواع الگوبرداريهاي ناقص
از نقاشي طبيعتگراي اروپايي بود .هنرمندان اين جنبش كه اصطالح ًا آن را «فرنگيسازي» ناميدهاند ،تالش كردند به تبعيت از نقاشيهاي اروپايي ،قواعد
ژرفنمايي ،فضاسازي و برجستهنمايي را در آثار خويش به كار بندند و اين شيوه را جايگزين شيوه سنتي نقاشي ايراني کنند كه با رويكردي فراواقعگرايانه و
آرمانگرايانه شكل گرفته بود .به اعتقاد روئين پاكباز« ،رويكرد اين نقاشان به اسلوبهاي طبيعتنگاري به قصد طبع آزمايي و يا صرف ًا جلب رضايت حاميان
نبوده است؛ بلكه ضرورت تحول نقاشي در شرايط اجتماعي و فرهنگي آن روزگار ،چنين تجربهاي را ايجاب ميكرده است» .همچنين ،وی عواملي چون
حضور ارمنيان در اصفهان و فعاليتهاي تجاريشان كه منجر به ورود كاالها و نقاشيهاي اروپايي به ايران شد و از طرفي ،آثار نقاشان مكتب گوركاني هند
را در ايجاد تحوالت نقاشي ايران مؤثر دانست ه است [پاكباز .]138 : 1387 ،بهعالوه ،نقاشاني چون محمد زمان ،عليقلي جبادار و بهرام سفرهكش در تلفيق
شيوههاي ايراني ،هندي و اروپايي و رواج فرنگيسازي نقش بسزا داشته و راه را براي ورود هر چه بيشتر عناصر و شيوههاي اروپايي در نقاشي ايران گشودند.
 .4تاریخهای بهکار رفته در مقاله حاضر ،هجری /قمری و معادل آن به سال میالدی است.
 .5ابوالحسن غفاري ،از برجستهترين هنرمندان عهد ناصري ،بنيانگذار نخستين هنركده و پيشگام هنر گرافيك در ايران بهشمار ميآيد .وي در تهران زیر

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر
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نظر مهر علي ،آموزش ديد و با ارایه پردهاي از چهره محمد شاه به جمع نقاشان دربار پيوست .چندي بعد براي هنرآموزي و به قصد آشنا شدن با فن چاپ ،به ايتابيا
فرستاده شد .مصورسازي نسخه خطي هزار و يكشب ،در شش جلد و مشتمل بر  1134صفحه تصوير را با دستياري شاگردانش در مجمعالصنايع ناصري به انجام رسانيد.
به فرمان ناصرالدين شاه مسئوليت طبع روزنامه دولت عليه ايران به او سپرده شد .در سال 1861 / 1278با اخذ لقب صنيعالملك ،اجازه تأسيس مدرسه دولتي نقاشي و
چاپ را گرفت [پاكباز.]3-2 : 1383 ،
ی زیبا در پاریس آموزش دید و پس از بازگشت به ایران ( ،)1868/1285مدتی به ناصرالدین شاه درس فرانسه و نقاشی میداد .همچنین
 .6مزینالدوله در مدرسه هنرها 
به تدریس نقاشی در دارالفنون پرداخت .او که در اسلوب رنگروغنی مهارت یافته بود ،عمدت ًا به نقاشی منظره و گل میپرداخت و در چهرهنگاری با اسلوبپرداز نیز دست
داشت .مزینالدوله ،از نخستین بنیانگذاران تئاتر در ایران نیز محسوب میشود [پاکباز.]162 :1387 ،
 .7نام اصلي وي ،محمد غفاري است .ليكن بهدليل فعاليت مستمر او در مقام نقاش دربار ناصرالدينشاه و معلم وي  ،به لقب كمالالملك مفتخر گرديد .او پس از كشته
شدن ناصرالدينشاه ،براي مدتي به اروپا رفت ( .)1897/1315مدتي بيش از سه سال را در فلورانسُ ،رم و پاريس گذرانيد .مدرسه مستظرفه را در سال  1911 /1330بنيان
نهاد و خود رياست آن را برعهده گرفت [پاكباز.]361 : 1383 ،
 .8تجدد ( ،)modernityجریان تاریخی -فلسفی به هم پیوستهای است و اجزای فلسفی ،اقتصادی و زیباییشناختی همسویی دارد .کوندرا میگوید ،تجدد پدیدهای
است غربی و آغاز آن زمانی است که دون کیشوت خانهاش را به قصد کشف جهان ترک گفت[ .برای اطالعات بیشتر درباره موضوع تجدد ،ر .ک به  :میالنی]1380 ،
 .9نخستین چاپخانهای که در ایران اقدام به چاپ کتاب با حروف فارسی و عربی کرد ،چاپخانه سربی یا تیپوگرافی بود که به دستور عباس میرزای نایبالسلطنه در تبریز دایر شد
و اولین کتابی که در این چاپخانه انتشار یافت« ،رساله جهادیه» تألیف میرزا عیسی قائممقام در سال ،1807 / 1223بوده است [ژوله .]16 : 1384 ،نخستین کتاب مصور نیز ،لیلی
ومجنون سروده شاعر بلندآوازه ایران ،نظامی است که در سال  1843 /1259چاپ شد [نفیسی.]232 : 1337 ،
 .10نخستين دستگاه عكاسي در ايران به ناصرالدينشاه تعلق داشته؛ چنانچه بعد از ملك قاسمميرزا او دومين ايراني است كه با عكاسي آشنا شده است [ذكاء.]38 : 1376 ،
 .11قاليچههايي كه در آنها تصوير پادشاهان به نمايش درآمده است.
 .12برای اطالعات بیشتر درباره قالیهای هوشنگ شاهی ،رجوع کنید به  :وند شعاری ،علی .)1387( ،اسطوره هوشنگشاه در قالیهای تصویری دوره قاجاریه ،گلجام،
شماره .87-100 ،10
ُ .13گلها ( ،)Gaulمردمانی بودند که در سرزمین گل در غرب اروپا (فرانسه کنونی ،بلژیک ،سویس غربی ،بخشهایی از هلند و کرانه غربی رود راین در آلمان) میزیستند.
گلها مردمانی از نژاد سلتی بودند که در سرزمین یاد شده میزیستند ولی در روزگار رومیان در همه جای اروپا پراکنده شدند .ایشان به زبان گالیک سخن میگفتند .کانون
گردآمدن ایشان در فرانسه و پس از آن در بخشی از شمال ایتالیا و آنگاه شمال کوههای آلپ بود .گلها نزدیک به سال  ۳۹۰ق .م به رم تاختند.
« .14فضلاهلل حشمتي رضوي» در كتاب «فرش ايران» ،قالي فوق را به عنوان نفيسترين قالي و نماينده قاليهاي موزه فرش ايران معرفي کرده است [حشمتي رضوي،
 .]64 : 1380البته جداي از اينكه اين قالي ،از ارزشهاي بسياري برخوردار است؛ اما بهنظر نگارندگان ،قاليهاي نفيستري در موزه فرش ايران ،بهويژه قاليهاي دوران
صفويه است كه انتخاب قالي شاهنامه را به عنوان سردسته و نمونه برتر قاليهاي موزه ،با ترديد مواجه ميسازد.
 .15در ارتباط با قدمت این قالی در منابع آرشیو موزه و اطالعات ارائه شده در نمایشگاه موزه ،سده دوازدهم /هجدهم عنوان شده که به نظر نگارنده ،با توجه به لباس
پیکرهها به خصوص فرم کاله که به وضوح قاجاری است و نقش خورشید در باالی طرح ،که از نقوش مرسو ِم دوره قاجار به شمار میرود؛ قالی فوق را میتوان به دوره
قاجار نسبت داد.
 .16برای مشاهده تصویر این قالی ،ر.ک به  :دادگر.12 :1380 ،
 .17دهخدا ،واژه درويش را چنين تعريف ميكند« :فقیران که گدايی کنند و در آن گاه به آواز خوش شعر خوانند و تبرزین بر دوش و پوست حیوانی چون گوسفند و شیر
و امثال آن بر پشت دارند و موی سر دراز و آویخته و موی ریش و سبلت ناپیراسته و ژولیده دارند» [دهخدا ،سايت لغتنامه].
 .18فرقه نعمتاللهي ،از اواخر زنديه در ايران رواج يافت .مشايخ اين فرقه از جمله ،نورعليشاه اصفهاني ،كه از هند به ايران آمده و در شهرهاي عراق ،فارس و كرمان
مريدان بسيار يافتند؛ بازار تصوف را رونقي دوباره بخشيدند [زرين كوب .]98 -99 :1362 ،محمد علیبن عبدالحسین بن محمد علی رقی طبسی اصفهانی معروف و ملقب
به نورعلیشاه ،از اهالی روستای رقه در طبس بود و در جوانی مرید سید معصوم علیشاه دکنی ،پیشوای طریقت نعمت اللهی هندوستان شد .وی گذشته از مقام شامخی
که در میان صوفیه دارد ،مردی دانشمند و شاعری توانا بوده و دیوان غزلیات او در میان اشعار متصوفه شهرت و امتیاز خاصی دارد .برخی از آثار وی عبارت است از :جامع
االسرار به تقلید از گلستان سعدی ،رساله اصول و فروع ،تفسیر منظوم سوره بقره و ..نور علیشاه ،مرد زیبا روی و خوش اندام و شیرین سخنی بوده و بدین صفات نیز در
عصر خود و در میان صوفیه معروف بوده است [نفیسی.]47 -48 :1364 ،
 .19تاکنون چندین نمونه مشابه از طرح این قالیچه بافته شده که در موزهها یا مجموعههای خصوصی نگهداری میشوند .رضا خشکنابی در کتاب ادب و عرفان در قالی
ایران ،اظهار داشتهاند که محل نگهداری نمونه اصلی این قالیچه که به وسیله مرحوم استاد شیخ حسن حداد در کارگاه ایجادی در تبریز بافته شده ،نامعلوم میباشد و
نمونهای که در موزه فرش ایران نگهداری میشود ،به تقلید از قالی اصلی بافته شده است [خشکنابی.]36 -37 :1378 ،
لیکن در کاتالوگ قالیهای تصویری[ ،]10 :1380خانم لیال دادگر ،رئیس سابق موزه فرش ایران ،قالی متعلق به موزه را به اوایل سده چهاردهم /بیستم دانسته و همان
مشخصات قالی اصلی را به نمونه مذکور نسبت دادهاند .برای اطالعات بیشتر درباره نمونه های مختلف قالیچه چهار فصل ،ر.ک :بنام ،امید .1388 ،قالی چهارفصل تبریز.
ماهنامه قالی ایران .سال دوازدهم .دوره هفتم .ش  86و .87

71/16

شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز /1390بررسی قاليهاي تصويري دوره قاجار (موجود در موزه فرش ايران) 63-74/

 .20داستانهای حضرت یوسف همچون به چاه انداختن وی توسط برادرانش و یا مالقات زنان مصری با یوسف ،از موضوعات دیگری است که مورد عالقه طراحان و
بافندگان قالیها بوده است .برای مشاهده نمونه تصاویر ،ر.ک به :
Essie, S. (2008). Persian rugs and carpets the fabric of life, edited by Ian Bennett, antique collectors club.pp138,
.154
 .21به خصوص ،در دوره فتحعلی شاه ،بازگشت آشکاری به سنت وجود داشته است .فتحعلی شاه ،مخصوص ًا مجذوب ایران باستان بوده و چندین نقشبرجسته به
سبک جدید ساسانی از خود به یادگار نهاده است که این شاه قاجار را در کسوت خسرو نشان میدهد .به عالوه ،چهرههایی نیز از وی با ریش آشوری به جا مانده است
[اسکارچیا.]43 -48 :1376 ،
از يمن خاك مقدم ايشان مكرم است
فرشي كه زير پاي سالطين عالم است
.22
كو در حريم جمله آفاق محرم است
بنگر به چشم مرحمت و محترم نشين
 .23اسطرالب ،نام چند نوع ابزار اندازهگيري نجومي است كه از آن به منظور سنجش ارتفاع ،سمت ،بُعد و ميل خورشيد و ستارگان ،تعيين وقت در ساعات شبانه روز و
شب ،قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب و مقاصد ديگر ،استفاده ميشده است .اين دستگاه كه گاه آن را كهنترين ابزار علمي جهان ميخوانند ،احتما ًال در سده سوم قبل
از ميالد ،در يونان ساخته شده است [سايت دايره المعارف اسالمي].
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Pictorial Rugs of Qajar Period in the Carpet Museum of Iran
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Abstract
A large number of Qajar rugs are pictorial rugs and a lot of them are exhibited in carpet museum of Iran. Studying
this extensive collection, created and extended in Qajar period, illustrates many points and issues concerning
the history of rug weaving regarding pattern and motif of rugs. The phenomenon of illustrating in Qajar rugs
is intensely correlated various cultural, Social and artistic factors. This article attempts to consider closely the
different aspects of these factors as influential factors in the process of illustrating the rugs of Qajar period.
Identifying and categorizing pictorial rugs of carpet museum of Iran in terms of themes used in them, understands
various traits of pattern and motif and their concepts in a special and homogenous range of pictorial rugs.
Another result of this article is taking in account of a group of rugs in the carpet museum of Iran as valuable and
great treasure and resource regarding old rugs of Iran, which is remained much unknown yet.
In this article the influence of western culture and art on these rugs, tendency to realism in art, appearance of
publishing and photograph and humanistic thinking, are considered as influential factors in the phenomenon of
illustrating in Qajar rugs in this article, I have 11 instance of pictorial rugs in the carpet museum of Iran in several
groups which are classified according common themes like kings and celebrities, ancient of Iran, religion, stories
of literary.
Our way of researching and gathering information and illustration are based on librarian and field study method
and our way of writing is historical, descriptive and analytical.
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