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 چکیده
   قالي هاي تصویري، گروه نسبتًا بزرگی از قالي هاي دوره قاجار را تشکیل می دهند که تعداد قابل توجهي از آنها در موزه فرش ایران 
نگهداری می شوند. مطالعه و بررسي چنین مجموعه وسیع و گسترده اي که در دوره قاجار، خلق شده و رواج یافت، روشنگر بسیاري از نکات 
و مسایل مربوط به تاریخ قالي بافي به ویژه در زمینه طرح و نقش قالي ها است. پدیده تصویرگري در قالي هاي قاجار، به عوامل مختلف 
فرهنگي، اجتماعي و هنري این دوره به شدت هم بسته است. مقاله حاضر مي کوشد ضمن بررسی عوامل زمینه ساز و مؤثر بر روند تصویرگري 

در قالي هاي قاجار، قالي هاي تصویري موزه فرش ایران را براساس مضامین و موضوعات به کار رفته در آنها دسته بندی و معرفی کند. 
در این مقاله به تأثیرپذیري از فرهنگ و هنر غرب، گرایش به واقع گرایی در هنر، ظهور دو پدیده چاپ و عکس و تفکر انسان محور، به عنوان 
عوامل مؤثر در پدیده تصویرگري در قالي ها توجه شده است و بیست نمونه تصویر از قالي هاي تصویري موزه فرش ایران در قالب گروه هاي 
قرار مي گیرد. بررسي  مورد  ادبي  داستان هاي  و  باستان، مذهب  ایران  اروپاییان،  و مشاهیر،  پادشاهان  با مضامین مشترکي چون  مختلف 

گردآوري مطالب و تصاویر، به روش کتابخانه اي و میداني بوده و نگارش آن با رویکرد توصیفي و تحلیلي صورت گرفته است.
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مقدمه 
و هنري، طرح ها  اجتماعي  فرهنگي،  به واسطه شرایط  قاجار،  دوره  در 
یافته  نیز  تحوالتي  پیشین  سنت هاي  ادامه  عالوه بر  قالي ها  نقوش  و 
 است. به عنوان مثال، طرح هاي بندي و قابي به شکل گسترده اي در 
قالي ها به چشم مي خورد که از آن میان مي توان به طرح هاي مشهور 
به  گرایش  همچنین،  کرد.  اشاره  ماهي  در هم  و  بته اي  گلفرنگ،  به 
منظره پردازي و طبیعت در نقوش قالي هاي این دوران، حائز اهمیت 
است ]صباغ پور، 1388 : 245[. لیکن، آنچه در طرح و نقش قالي ها، 
از اهمیتي ویژه برخوردار بوده و چونان انقالبي در عرصه قالي ها رخ 
از  پیش  تا  که  است  »تصویرگري«  عنوان  تحت  پدیده اي  مي نماید، 
این، در قالي ها تقریبًا بي سابقه بوده است. قالي هاي تصویري، گروه 
وسیعي از قالي هاي این دوران را به خود اختصاص داده است. چنین 
رویکردي در زمینه طرح و نقش قالي ها، بدون شك متأثر از فضا و 
اشاره  بدتن  نوشتار  ادامه  در  که  است  قاجار  جامعه  بر  حاکم  شرایط 

خواهد شد. 
و  تجریدی  طرح های  مقابل  در  فیگوراتیو،  یا  تصویري  طرح های 
انتزاعی قرار می گیرد. بابك احمدي ]1388 : 19-16[، در بیان مفهوم 
تصویر، توضیح مي دهد که یك تصویر از نشانه هاي دیداري تشکیل 
مي شود. نشانه هاي دیداري، هر آنچه با چشم دیده و با ادراك حس 
بر  نمایشي  یا  جنگل  چشم انداز  همچون  مي شود؛  شامل  را  مي کنیم 
را  نشانه ها(  این  از  متشکل  نظامي  )یا  نشانه ها  این  اما  تئاتر.  صحنه 
به شرطي مي توان تصویر خواند که در متني ثبت شده باشد. به این 
ترتیب، هرگاه نشانه اي دیداري در متني جاي گیرد، به نشانه تصویري 
تبدیل مي شود و تصویر، بخش ثبت شده نشانه هاي دیداري بر مواردي 
چون فیلم، کاغذ، کرباس و خطوط و شیارهاي الکترونیك یا لیزري 

و... است. 
ارتباط  »تقلید«  واژه  با  »تصویر«  کلمه  ریشه  اروپایي،  زبان هاي  در 
مهم ترین  به  را  ما  به گفته »روالن بارت«، این نکته به سرعت  دارد. 
جنبه بحث از نشانه هاي تصویري مي رساند و آن اینکه تصویر، تقلید 
»تصویري«  عنوان  اطالق  گفت،  بتوان  شاید   .]19  : است1  ]همان 
این  از  و  دارد  داللت  نکته  همین  به  نیز  بررسي  مورد  طرح هاي  بر 
طریق، تأکید بر جنبه همانندي و تقلید از طبیعت موردنظر قرار گرفته 
است. با این اوصاف و بررسي قالي هایي که به عنوان تصویري شهرت 
طرح هاي  از  دسته  آن  به  تصویري  طرح هاي  گفت،  مي توان  دارند، 
قالي ها اطالق مي شود که به موضوعات مختلفی چون تاریخي، دیني، 
داستاني یا ادبي اشاره داشته و یا منظره اي را توصیف مي کند. غالبًا این 
طرح ها جنبه روایتگري داشته و بیانگر موضوع مشخصي است. آنچه 
در این دسته از طرح ها شاهدیم، نمایش چیزي واقعي و طبیعي است؛ 
نه انتزاعي و مجرد. نقش مایه های به کار رفته در آنها نیز، اغلب شامل 
نقوش فیگوراتیو و انساني یا اشیای بی جان و طبیعت است. به عبارت 
دیگر، طرح هاي تصویري چیزهایي را به ما مي نمایاند که در دنیاي 
واقعي، ما به ازایي براي آنها وجود دارد و از این نظر در دسته بندي 

پیرس2، جزء نشانه هاي شمایلي به حساب مي آید. 
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حال که تا اندازه اي با مفهوم تصویرگري در قالي ها آشنا شدیم، الزم 
است، عوامل مؤثر بر این پدیده را بررسي کنیم. به اعتقاد نگارندگان، 
این عوامل را مي توان در سه گروه، خالصه کرد : تأثیرپذیري از غرب 
باالخره، ظهور  و  انسان محور  تفکر  هنر،  در  واقع گرایی  به  گرایش  و 

پدیده چاپ و عکس.

بررسي عوامل مؤثر بر روند تصويرگري در قالی های قاجار
بیشتر  هرچه  ورود  و  خارجي  روابط  گسترش  با  قاجار،  دوران  در 
مصنوعات  دیگر  و  پستال ها  کارت  و  باسمه ها  اروپایي،  نقاشي هاي 
منقوش اروپایي، توجه بسیاري از هنرمندان به نقوش طبیعت گرایانه 
آغاز  دوران صفویه  از  که  فرنگي سازي  جنبش  و  شده  جلب  اروپایي 
بازارپسند  کاالهاي  »تأثیر  یافت3.  گسترش  پیش  از  بیش  بود،  شده 
شیشه  صنایع  از  نوزدهم4،  سیزدهم/  سده  صادرات  بهای  ارزان  و 
باسمه ها  تا مجموعه  گرفته  اشیای الکي روسي  و  گري مجارستاني 
و نشریات فرنگي در روند غرب گرایي و فرنگي مآبي هنر دوره قاجار 

شگفت انگیز بوده است« ]نوایي، 1382: 13[.
انگلیسی،  ایتالیایی،  فرانسوی،  تاجران  و  جهانگردان  و  مستشاران 
و  آورده  ایران  به  خود  با  را  شده  چاپ  نقاشی های  روسی،  و  آلمانی 
لوران،  ژول  چون  نیز،  هنرمندانی  می دادند.  هدیه  قاجار  دربار  به 
نقاش فرانسوی و اساتید دیگری از هلند و آلمان، به طور خصوصی 
می پرداختند                     نقاشی  تدریس  و  تعلیم  به  دارالفنون  و  قاجار  دربار  در 
ابوالحسن  چون  هنرمندانی  اعزام  با   .]43  :1382 ]جاللی جعفری، 
و  مزین الدوله6  اکبرخان  وی،  از  پس  و  الملك(5  )صنیع  نقاش باشی 
از غرب، تقویت و گسترش  اروپا، روند تأثیرپذیری  الملك7 به  کمال 

یافت. 
از جمله  قاجار  در هنرهای  اصلی  عنوان موضوع  به  انسان  محوریت 
قالی های تصویری، پدیده ای است که تا حدود زیادی به دنبال تأثیر 
پذیری از فرم ها و مضامین هنر اروپایی و فرهنگ و تفکر امانیستی 
نگاه  ایران رخنه کرد و دریچه  به درون هنر  بر جوامع غربی،  حاکم 
مثال اندیش و انتزاع طلب هنرمند ایرانی را به سوی جلوه ها و مظاهر 
وسوسه انگیز طبیعت سوق داد. در دوره قاجار، جامعه ایران با الگوبرداری 
از غرب، به سوی تجدد8 و مدنیت گام برداشت و به دنبال تحوالتی که 
تجدد به همراه آورد، انسان، به عنوان موضوعی مستقل در هنرها از 
جایگاه ویژه ای برخوردار شد ]میالنی، 1380: 179[. در زمینه نقاشی، 
چنین  بارز  تجلی  شاه،  فتحعلی  زمان  در  درباری  پیکرنگاری  رواج 
رویکردی است. در این سبك که روش های طبیعت پردازی، چکیده 
با هم سازگار شده  است؛ پیکر  نگاری و آذینگری به طرز درخشانی 
انسان اهمیت اساسی دارد ]پاکباز، 1387: 151[. در عرصه قالی ها نیز 
پدیده تصویرگری را می توان شکل دیگری از بروز و ظهور پیکرنگاری 

به شمار آورد. 
از طرفی، این دوران مقارن است با ظهور صنعت چاپ و تولید کتاب هاي 
مصور چاپي9. امکانات چاپ به نوبه خود، موجب برداشت هاي نویني 
از هنر نقاشي و ارتباط، هنرمندان نقاش با گروه هاي کثیري از مردم 

64/23



شماره هجدهم / سال هشتم/ پاییز1390 فصلنامه علمی-پژوهشی                مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 

به  دهند.  قرار  عموم  نمایش  معرض  در  را  خود  آثار  بتوانند  تا  شد 
که  تصاویري  ارایه  و  پسند  مردم  مصنوعات  به  توجه  دلیل،  همین 
شد  رایج  بودند،  مردمي  محتوا  لحاظ  به  و  ساده  ساخت،  لحاظ  به 
]حسیني راد، 1384: 78[. از سوي دیگر، این کتاب ها که به اقتضاي 
محیطي  خطوط  با  سفید  و  سیاه  تصاویر  چاپ،  فني  محدودیت هاي 
را شامل مي شد، منبع الهام مناسبي براي طیف وسیعي از صنعتگران 
کارگاه هاي صنایع دستي مثل قلم کاری یا کاشي سازي و قالي بافي بود. 
سادگي این تصاویر، عامل دیگري بود که استفاده از تصاویر کتب را بر 
روي پرده هاي قلم کار و قالي توجیه می کردد. پرده ها نیز به دلیل ابعاد 
بزرگشان و ترکیب بندي هاي مشابه با طرح هاي قالي ها، الگوي مناسبي 
براي قالي بافان یا طراحان قالي به شمار مي رفتند. از دیگر عوامل مؤثر بر 
جنبش تصویرگري، پیدایش عکس و صنعت عکاسي در ایران است. اوج 
تولید قالیچه هاي تصویري مصادف است با اوایل سلطنت ناصرالدین 
که  شد  موجب  عکاسي  و  عکس  عکاسي10.  صنعت  پیدایش  و  شاه 
موضوعات تازه اي وارد هنرهاي تصویري آن زمان شود و به خصوص 

در طرح قالیچه هاي شاهي11 تأثیر بگذارد ]تناولي، 1368: 14- 12[.

اساس  بر  ايران  فرش  موزه  تصويري  قالي هاي  بررسی 
مضامین به کار رفته در آنها

تصاویر  شامل  موضوع  لحاظ  به  قاجار،  دوره  در  تصویري  قالي هاي 
پادشاهان و مشاهیر، مضامین اروپایی، ادبي، مذهبی، نقوش باستاني و 
طرح هاي خاص است. این تقسیم بندي بر اساس قالي هاي تصویري 

موجود در موزه فرش ایران صورت گرفته است.

پادشاهان و مشاهیر
انقالب  پیروزي  از  قبل  تا  باستان  دوران  از  ایران  تاریخ  در  شاهان، 
اسالمي، همواره از اهمیت خاصي برخوردار بوده و نقوش آن ها چه به 
صورت مجسمه و چه به شکل تصویر در جاي جاي آثار هنري به 
چشم مي خورد. در دوران قاجار، این اهمیت دو چندان مي شود؛ چرا 
که »شاهان قاجار بیش از سلسله هاي دیگر ایراني، تالش مي کردند 
تا در داخل و خارج از ایران قدرت و اهمیت خود را به وسیله هنر 
به رخ مردم بکشند... آن ها براي نفوذ دادن قدرت خود در اذهان 
مردم و بزرگنمایي سلطنت خویش، تصاویر تك  چهره و یا دسته 
جمعي خانواده خود و یا دیدار سفیران خارجي با آن ها را به نمایش 
به  پادشاهان  قاجار،  اواخر دوره  در  ]فلور، 1381: 30[.  مي گذاشتند« 
بافندگان  به  را  خود  پرتره  طرح  با  قالی هایی  بافت  سفارش  کرات 
رتبه  عالی  مقامات  به  خارجی  دیدارهای  و  در مالقات ها  تا  می دادند 

 .]Ziai, 1996: 189[ اهدا کنند
با مشاهده و بررسي قالي هاي تصویري این دوران، مي بینیم که نه تنها 
تصاویر شاهان قاجار همچون فتحعلي شاه، ناصرالدین شاه، محمد علي 
از هوشنگ شاه  ایران  تاریخ  پادشاهان  دیگر  بلکه  شاه،  احمد  و   شاه 
گرفته که به روایت شاهنامه، مؤسس اولین سلسله پادشاهي در ایران 
است، تا خشایار شاه، شاپور اول، شاه عباس و نادر شاه نیز در این این 

قالي ها دیده مي شوند ]تناولي، 1368: 51- 25[. چنین رویکردي نشان 
از از اهمیت ویژه اي دارد که ایرانیان براي پادشاهان به ویژه در این 
به  آنها  و عالقه  توجه طراحان  مبین  از طرفی،  بوده اند.  قائل  دوران 

تاریخ ایران است. 
عالقه  مورد  موضوعات  از  یکي  شد،  گفته  چنانکه  شاه  هوشنگ 
قالي بافان یا طراحان قالي ها بوده است. یکي از قالي هاي موزه فرش 
با محاسن سپید نشسته  ایران، تصویر این پادشاه را در هیئت پیري 
می دهد  نشان  حالي   در  ایران،  سلطنتي  تخت هاي  چونان  تختي  بر 
از داستان  این طرح،  بر دوش گرفته اند )تصویر1(.  را  که دو دیو آن 
جنگ هوشنگ شاه با دیوان و مسخر نمودن آن ها به دست هوشنگ 
در شاهنامه الهام گرفته شده است. در حاشیه این قالیچه نیز، نقوش 
حیواناتي چون شتر و گاو دیده مي شود. نحوه ترکیب و چیدمان این 
و  موزون  رنگ بندی  واسطه  به  فرم،  در  سادگي  علي رغم  حیوانات 

ریتمیك قابل مالحظه است12. 
نادر شاه نیز از پادشاهان به تصویر در آمده در قالي هاي قاجار است 
که بیشتر توسط بافندگان کرماني، اصفهاني و بختیاري به کار گرفته 
شده است ]تناولي، 1368: 47[. چند نمونه قالي با موضوع تاج گذاري 
وي  اطراف  در  مالزمانش  و  نشسته  تخت  بر  که  حالي  در  شاه  نادر 
قرار دارند، در موزه فرش ایران نگهداري مي شود. فرم لباس ها و تاج 
و تخت در همه نمونه ها یکسان است و حتي طرز نشستن نادر شاه 
نیز به یك شکل ترسیم شده است. با دقت در بقیه جزئیات مشخص 
مي شود که الگو یا احتمااًل عکسي که طرح قالي ها از روي آن کشیده 

شده، مشترك است. 

تصویر1. قالي تصویري هوشنگ شاه، کرمان، 1904/ 1322، موزه فرش ایران، 200 × 
133. مأخذ : دادگر، 1380 الف : 3.

Fig1. pictorial carpet of King Hushing. Source: Dadgar, 2001a:3.
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تصویر2. قالي تصویري مشاهیر، کرمان، 1918/ 1337، موزه فرش ایران، 273 × 165. 
مأخذ : دادگر، 1380 ب : 131.

Fig2. Pictorial carpetof celebrities. Source: Dadgar, 2001b:131.

مضامین اروپايی
هم چنانکه گفته شد، در دوره قاجار، گسترش روابط ایران و اروپا و 
به  پرداختن  و  فرنگی مآبی  رواج  به  غربی،  تمدن  با  ایرانیان  آشنایی 
مضامین و فرم های اروپایی در هنر ایران انجامید. قالی های 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 قالی ها به تصویر کشیدند. تصویر 3، قالیچه ای را نشان می دهد که 
از طرف "رکن الدوله" به پادشاه وقت قاجار اهدا شده است. در طرح 
قالیچه، یك زوج اروپایی در طبیعت بهاری به بزم نشسته اند. هنرمند 
که این چشم انداز را از ورای قاب ستون ها به تصویر کشیده؛ در تزیین 
پرتره  است.  گرفته  بهره  طبیعی  و گل های  گلدان  از  حواشی طرح 
یك جنگجوی فرانسوی، مضمون اصلی طرح در قالی دیگری است 

تصویر3. قالي تصویري دورنمای اروپایی، کرمان، 1324/ 1906، موزه فرش ایران، 205 
× 132. مأخذ  : آرشیو موزه فرش ایران.

Fig3.Pictorial carpet of French warrior. Source: archive of carpet mu-
seum of Iran.

اوایل سده چهاردهم/ بیستم، موزه فرش  اروپایي، کرمان،  تصویر4. قالي تصویري بزم 
ایران، 101 × 81. مأخذ : دادگر، 1380 الف : 16.

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

توجه به شخصیت ها و مشاهیر تاریخ در عرصه های مختلف، از دیگر 
این  در  می باشد.  قاجار  تصویری  قالی های  در  رفته  کار  به  مضامین 
در  تاریخ  مشهور  شخصیت هاي  و  بزرگان  از  عظیمي  خیل  قالی ها، 
این  نیز  غالبًا  و  آمده  هم  گرد  یکجا  مذهب  و  سیاست  علم،  زمینه 
افراد،  خود  کنار  در  یا  حاشیه  در  کد گذاري  طریق  از  اشخاص، 
جمله  آن  از  مشاهیر  و  سالطین  به  معروف  قالي  شده اند.  معرفي 
است )تصویر2(. در این قالي، »تصاویر پنجاه و چهار تن از پیامبران، 
)ع(،  مانند حضرت سلیمان، حضرت عیسي  دنیا  و سالطین  مشاهیر 
دیده  و...  ناپلئون  واشنگتن،  جورج  کنفوسیوس،  )ع(،  موسي  حضرت 
باالي  در  که  عمارتي  کتیبه  در   .]130  : 1380ب  ]دادگر،  مي شود« 
عبارت  است،  شده  ترسیم  باستان  یونان  بناهاي  سبك  به  تصویر 
»تصویر بزرگان عالم که کارهاي عظیمي نموده اند سنه 1337«، به 
چشم مي خورد. تاریخ فوق نشان مي دهد که این قالي در زمان سلطنت 

احمدشاه، آخرین پادشاه قاجار بافته شده است. 

ایران نگهداری می شود جنگجوی مذکور، رهبر  که در موزه فرش 
گل ها 13 در جنگ بر علیه ارتش روم به رهبری ژولیوس سزار بوده است. 
طغیان این جنگجوی فرانسوی اغلب به عنوان مثال قهرمانی ملی گل ها 
و مظهر اراده و پایداری آنها مطرح می شود ]کشاورز افشار، 1387 : 72[. 
اما به کار رفتن آن در یك قالی ایرانی، جای بسی شگفتی است و این احتمال 
را تقویت می کند که طرح قالی برگرفته از عکس یا تصویر چاپی باشد. 
با  اروپایی  از یك منظره  قالی تصویر4، دورنمایی  بیضی شکل  زمینه 
پرتره های متعدد است و احتمااًل از روی یك عکس یا کارت پستال بافته 
شده است. در اطراف متن، طرح مشهور سبزی کار کرمان به کار رفته 
است. این قالی در سال 1324/ 1906، مقارن با اولین سال سلطنت محمد 
علی شاه و به دستور فرمانفرما بافته شده است. نمونه مشابه این قالی در 
.]Ford, 1989: 16[ موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شود
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مضامین ادبي
از موضوعاتي که مورد عالقه هنرمندان در طول تاریخ هنر ایران 
محسوب مي شود، مضامین برگرفته از ادبیات، به خصوص دو کتاب 
عظیم و ارزشمند شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي است. قالیچه اي 
با طرح قابقابي در موزه فرش ایران، مربوط به سال هاي 1224- 
از  دارد که در هر قاب آن، موضوعي  1809/1220-1805، وجود 
در   .)5 )تصویر  است  تصویر کشیده شده  به  داستان هاي شاهنامه 
حاشیه هر قاب نیز، اشعار مربوط به آن داستان و در چهار گوشه 
ارزنده ترین  از  که  قالي  این  است.  شده  آورده  داستان  نام  قاب ها، 
قالي هاي موزه به شمار مي آید 14، »به فرمایش زواران« و در »کارخانه 
کهنمویي« در تبریز بافته شده است. در قالي دیگری از موزه نیز 
که احتمااًل به دوران قاجار تعلق دارد15، مجموعه اي از داستان هاي 
و  فشرده  بسیار  صورت  به  بزمی  و  رزمی  موضوعات  با  شاهنامه، 
تنگاتنگ و در قالب سبکي شبیه به قهوه خانه اي تصویر شده است. 
ایران  از موضوعات مکرر در تاریخ هنر  نیز که  داستان بهرام گور 
به شمار مي رود، در سه نمونه قالي موزه فرش ایران دیده مي شود 
دو  این  در  بافته شده اند.  احتمااًل جفت  و  مشابه  آن  نمونه  دو  که 
قالي، بهرام گور سوار بر اسب، در حالي که گوري را شکار کرده، 
در مرکز قالي ترسیم شده و مالزمان و کنیزان وي به همراه کنیز 
حاشیه  مي خورند.  چشم  به  نواز  چنگ  آزاده  یعني  بهرام،  محبوب 
گور  بهرام  شکار  باب  در  نظامي  خمسه  اشعار  به  مزین  قالي ها 
دیگر،  نمونه  )تصویر6(.  شده اند  بافته  نستعلیق  خط  به  که  است 
تصویر  مي دهد.  نشان  را  شکار  از  بعد  که صحنه  است  قالیچه اي 
که  مردي  و  شهر  از  دورنمایي  همراه  به  مالزمانش  و  گور  بهرام 
شکاِر تیر خورده را سر مي برد، طرح کلي قالي را تشکیل مي دهد. 
حاشیه نیز مزین به کتیبه هاي حاوي اشعار خمسه نظامي است16.

تصویر5.  قالي تصویري شاهنامه، تبریز1220-1224/ 1805-1809 ، موزه فرش ایران، 
425 × 356.مأخذ :  دادگر، 1380، ب : 16.

Fig5. Pictorial carpet of Shahnameh. Source: Dadgar, 2001b:16.

تصویر6.  قالي تصویري بهرام گور و آزاده، تبریز، اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، موزه فرش 
ایران، 204× 127. مأخذ : دادگر، 1380، ب : 46.

Fig6. Pictorial carpet of Bahram-e Gur and Azadeh.  Source: Dadgar, 
2001b:46.

مضامین مذهبي و عرفانی
دسته جمعی  تظاهرات  و  تعزیه گردانی  شبیه خوانی،  روضه خوانی، 
عزای  روزهای  از  بعضی  و  محرم  ایام  در  مردم  حزن انگیز 
قاجار  دوره  در  که  هستند  مذهبی  مراسم های  از  بخشی  عمومی، 
قاجار  جامعه  رو،  این  از   .]373 : ]شمیم، 1371  است  داشته  رواج 
زمان،  این  در  آورد.  شمار  به  مذهبي  جامعه  یك  می توان  را 
است  مذهبي  آموزه هاي  و  شعائر  با  آمیخته  جامعه  فضاي  آنچنان 
خود  وجهه  و  مشروعیت  حفظ  براي  نیز،  پادشاهان  حتي  که 
مي کردند.  مذهبي  مسایل  رعایت  به  ملزم  را  خود  مردم،  میان 
با  پیش  از  بیش  دوران،  این  در  خصوص  به  که  نیز  قالي ها 
از هنري  نوعي،  به  و  آمیخته  در  اعتقادات عوام جامعه  و  فرهنگ 
از  تنها  نه  بود،  شده  تبدیل  مردمي  هنري  به  دربار  مخصوص 
مختلف  مضامین  بلکه  نمانده،  دور  مذهبي  فضاي  چنین  تأثیر 
که  است  قالي هایي  جمله،  آن  از  است.  داده   بازتاب  نیز  را  دیني 
بیشترین  مي دهد.  نشان  را  دراویش17  و  معنوي  شخصیت هاي 
یافته،  انعکاس  قاجار  قالي هاي  به درویشان که در  تصاویر مربوط 
دارد  اختصاص  نعمت الهي18،  فرقه  بزرگ  مشایخ  از  نورعلیشاه،  به 
علیشاه  مشتاق  نام  به  دیگري  کنار صوفي  در  گاه،  که  )تصویر7( 
تصویر شده است. این دو صوفي به جهت وجود مزار شاه نعمت اهلل 
در   .]85  :1368 ]تناولي،  مي بردند  سر  به  کرمان  ماهان  در  ولي، 
همراه  به  را  او  کرده اند،  تصویر  را  نورعلیشاه  که  قالي هایي  اغلب 
تبرزین و کشکول که از وسایل آییني دراویش محسوب مي شود؛ 
در حالت نشسته یا ایستاده مي بینیم. حاشیه قالي هاي فوق نیز، غالبًا 
مزین به اشعاري در رابطه با موضوع به تصویر کشیده شده است.

از دیگر موضوعات مذهبِي به تصویر در آمده در قالي ها، داستان هاي 
قرآني و مضامیني است که در روایات و منابع دین اسالم از آنها یاد 
شده است. از آن جمله می توان به داستان آدم و حّوا، داوري حضرت 
سلیمان، قرباني کردن اسماعیل توسط ابراهیم )ع(، را و تصاویري 
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داستان   ،8 تصویر  قالی  در  است.  )ع(  عیسي  و  موسي  از حضرت 
مادری  ادعای  مادر که هر کدام  میان دو  داوری حضرت سلیمان 
این  مرکز  و  باال  در  است.  آمده  در  تصویر  به  داشته اند،  را  طفلی 
نشسته  تخت  فراز  بر  سبا  ملکه  کنار  در  سلیمان  حضرت  تصویر، 
است. در حاشیه قالی، صحنه هایی از مراسم قربانی حضرت ابراهیم 
به تصویر کشیده شده است. این مراسم در قالی دیگری مشهور به 
نیز آمده است. در چهار قاِب ترنج گوِن  چهار فصل19 )تصویر10( 
شامل  پیامبران،  به  مربوط  مذهبي  تصاویر  قالي،  این  گوشه  چهار 
حضرت آدم و حوا )ع(، حضرت ابراهیم )ع(، حضرت موسی )ع( و 
حضرت عیسی )ع( بافته شده است. حضرت سلیمان بر فراز تخت به 
همراه مالزمان، دیوان، فرشته، جن و پرندگان و حیوانات، موضوع 
می دهد20. تشکیل  را  ایران  فرش  موزه  قالی های  از  دیگر  یکی 

تصویر7. قالي تصویري نور علیشاه، کرمان، اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، موزه فرش ایران، 
90 × 61. مأخذ : 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

تصویر8. قالي تصویري داوري حضرت سلیمان، کاشان، سده چهاردهم/ بیستم، موزه فرش 
ایران، 363 × 259. مأخذ :]دادگر، 1380 ب : 50.

Fig8. pictorial carpet of Solomon’s Judgment. Source: Dadgar, 
2001b:50.

مضامین باستانی
صفویه  دوران  و  باستان  ایران  تمدن  و  فرهنگ  مظاهر  به  توجه 
به  ایران  تاریخ  در  آفرین  افتخار  و  بزرگ  مقطع  و  دوره  دو  که 
مي دهد  تشکیل  را  قاجار  دولت  سیاسي  رویکرد  مي رود،  شمار 
است21.  مشهود  خوبي  به  هنري  آثار  در  رویکرد  این  تجلي  که 
در حقیقت، تأکید هنر قاجار بر موضوعات مرسوم در هنر ایراِن باستان، 
به منظور برابر نهادن اقتدار سیاسي شاهان قاجار با اقتدار سیاسي شاهان 
باستاني ایران و مشروعیت بخشیدن به قدرت حاکم بوده است ]آژند، 
1385 : 41[. "شاهان قاجار با کشیدن این تصاویر مي خواستند، اعتبار 
سیاسي و فرهنگي خود را به جهان باستاني ایران گره بزنند و به تقویت 
مشروعیت حکومتي خود بپردازند" ]همان : 38[ تا بدین وسیله حکومت 
خود را همپایه و در ردیف حکومت هاي مقتدر تاریخ ایران قرار دهند. 
از این رو، در قالي هاي این دوره، شاهد نقوش باستاني، به خصوص، تصاویري 
از صحنه هاي مربوط به تخت جمشید از دوران هخامنشیان هستیم. 
عبدالحسین  فرمایش  به  قالیچه اي  در  که  صحنه ها  این  از  یکي 
بر  را  شاه  خشایار  است،  شده  بافته  کرمان  حاکم  فرمانفرما، 
صد  تاالر  جنوبي  درگاه  برجسته  نقش  از  که  مي دهد  نشان  تخت 
)تصویر9(.  است  شده  اقتباس  شاه،  خشایار  پذیرایي  کاخ  ستون، 
این نقش، خشایار شاه روي صندلي زرین نشسته و خدمتگزاری  در 
پشت سر او دیده مي شود. در باالي سر شاه، عالوه بر دو ردیف شیر 
نقش  یافته اي  تأکید  شکل  به  نیز  فروهر  تصویر  کوهي،  گاوهاي  و 
شده است. در نقش برجسته مذکور، زیر تخت شاه، چهارده نفر در سه 
ردیف ترسیم شده اند که البته در این قالیچه، تنها دو ردیف از آن ها به 
تصویر در آمده است. هر کدام از این افراد، نماینده یکي از کشورهاي 
.]39  :1368 ]تناولي،  است  هخامنشي  شاهنشاهي  متابعت  تحت 

تصویر9. قالي تصویري خشایار شاه، کرمان، اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، موزه فرش 
ایران، 202 × 135. مأخذ :دادگر، 1380 الف :7.

Fig9. pictorial carpet of Khashayar Shah. Source: Dadgar, 2001a:7.
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قالیچه مورد بررسي با زمینه اي روشن و نقوشي تك رنگ، به احتمال 
الگو  شاردن،  سیاحتنامه  چاپي  کتاب  تصویر  روي  از  یقین  به  قریب 
در  که  تخت«  روي  بر  »شاه  فرانسوي  عبارت  است.  شده  برداري 
اینکه  بر  است  تأکیدي  است،  آمده  قالي  در  شده  بافته  تصویر  زیر 
 .]62  :1387 ]کشاورزافشار،  است  مذکور  کتاب  قالیچه،  این  الگوي 
در نمونه دیگري از قالی های موزه فرش ایران که به قالی تخت جمشید 
معروف است، صحنه هاي مختلفي از بنای باستانی تخت جمشید، به 
همراه توضیحات مربوط به آنها دیده می شود. در این قالي، گویا هنرمند 
قصد معرفي بناي باستاني تخت جمشید و نقوش آن را داشته؛ چرا که در 
جاي جاي آن، تصاویر متنوع به همراه نوشته هایي مربوط به هر بخش 
ارایه شده است. حواشي باریك قالي نیز، به نقش مایه گل دوازده پر 
لوتوس مزین گردیده که از نقوش شاخص تخت جمشید به شمار مي رود. 
قالی چهار فصل )تصویر10( نیز که پیش از این بدان اشاره شد، در 
تصاویري  قالیچه،  این  است.  برخوردار  باستانی  نقوش  از  خود  طرح 
ایوان  جمشید،  تخت  شامل  ایران،  مهم  و  تاریخي  بناي  چهار  از 
بخش  چهار  قالب  در  را  تبریز  کبود  مسجد  و  سلطانیه  گنبد  مداین، 
که هر کدام، منظره فصلي از سال را به نمایش گذاشته اند، در خود 
حلقه هاي  پیوستن  هم  به  از  که  نیز  قالي  مرکزي  ترنج  در  دارد. 
زنجیري شامل تصاویر نجومي برج هاي فلکي، شکل گرفته تصویر 
مي شود.  دیده  فروهر  نماد  و  نگهبان  دو  همراه  به  شاه  خشایار 
تاریخ  از  گنجینه اي  مي توان  را  آن  که  قالي  این  این ها،  عالوه بر 
ایران  بزرگ  شاعران  از  تصاویري  آورد،  شمار  به  اسالم  و  ایران 
مانند فردوسي، سعدي، بابا طاهر، قاآني و... را نیز در خود گنجانده 
است. در چهار گوشه قالی نیز قاب های ترنج گون، به داستان هایی 
در  اشاره شد.  نیز  این  از  پیش  است که  پرداخته شده  پیامبران  از 
مي خورد  چشم  به  ابیاتي  قالي،  پایین  و  باال  بافت  گلیم  حواشي 
است22. دربار  به  آن  تعلق  و  قالي  این  بودن  سلطنتي  گویاي  که 

تصویر10. قالي تصویري چهار فصل، تبریز، ربع اول سده چهاردهم/ بیستم، موزه فرش 
ایران، 289 × 220. مأخذ : دادگر، 1380 الف :10.

Fig10. Pictorial carpet of Four Seasons.  Source: Dadgar, 2001a: 10.

مضامین خاص
متمایز  و  با طرحي خاص  قالي هایي  تصویري،  قالي هاي  میان  در 
نقشه  که  قالي هایي  و  اسطرالب23  طرح  همچون  دارد؛  وجود 
اسطرالب  به  معروف  قالي  مي دهد.  نشان  را  عراق  حتي  یا  ایران 
اسطرالب  گونه  به  و  شکل  دایره  ترنجي  حاوي  منطقه البروج  یا 
به  مختلف  سال هاي  و  ماه ها  اسامي  و  نمادها  آن،  در  که  است 
ترنج  سر  در  است.  شده  بافته  عربي  و  ترکي  فارسي،  زبان  سه 
در  و  مي شود  دیده  قاجار  سبك  به  خانمي  خورشید  قالي،  باالي 
لچك،  چهار  در  است.  شده  نقش  ستاره  و  ماه  پایین،  ترنج  سر 
زهره  عطارد،  مشتري،  شامل  شمسي،  منظومه  سیاره  چهار  نام 
مي شود.  دیده  اروپایي،  سبك  به  پیکره  چهار  کنار  در  مریخ،  و 
در قالیچه تصویر 11، نقشه ایران و همسایگان آن توسط "شاگردان 
قالیچه  این  بافته شده است. خلق  "مدرسه دختران"،  در  قاجاریه" 
مقارن با آخرین سال سلطنت احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار است. 
سروده  صنعت  و  دانش  تمجید  در  حاشیه،  در  شده  بافته  اشعار 
نیز  اسکناس  طرح  است.  نموده  طلب  را  مجلس  پایندگی  و  شده 
است.  آمده  در  تصویر  به  قاجار  دوره  قالیچه های  از  تعدادی  در 
.]Ford, 1989: 161[ این گونه طرح ها اغلب در تبریز بافته می شد

تصویر11. قالي تصویري نقشه ایران، تهران، 1925/ 1344، موزه فرش ایران، 168 × 
105. مأخذ : آرشیو موزه فرش ایران.

 Fig11. Pictorial carpet of Astrolabe. Source: archive of carpet museum 
of Iran.
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نتیجه گیری
از  دسته اي  معرفي  و  شناسایي  ضمن  شد،  تالش  نوشتار  این  در 
رویکردي  پیشین،  سنت هاي  خالف  بر  که  قاجار  دوره  قالي هاي 
واقع گرایانه و طبیعت پردازانه به موضوعات داشته و تحت عنوان 
قالي هاي تصویري شناخته مي شود؛ به عوامل و زمینه هاي بروز و 

رواج این پدیده نیز توجه شود.
در دوره قاجار، تحوالت سیاسي داخلي و خارجي، گسترش روابط 
ایران با کشورهاي اروپایي و آمریکایي را به همراه داشت. از آنجا 
که ایران در این برهه تاریخي، به کشوري وابسته و نسبتًا ضعیف 
تبدیل شده بود؛ در زمینه فرهنگ و هنر نیز رویکردي تأثیرپذیر و 
نگاهي غربزده داشت. به همین دلیل، هنرمندان مجذوب نقاشي ها 
قواعد  و  تکنیك ها  می کردند  تالش  و  شده  غربي  هنري  آثار  و 
تصویري،  قالي هاي  گیرند.  کار  به  خود  آثار  در  را  طبیعت گرایانه 
گروهي نوظهور از قالي هاي این دوران است که این رویکرد را به 
وضوح نشان مي دهد. البته پیدایش صنعت عکس و چاپ به نحو 
مؤثري در خلق این قالي ها سهیم هستند؛ چرا که هنرمندان با در 

پی نوشت 
1. البته، هیچگاه یك تصویر، تقلید ناب نیست؛ بلکه واقعیتي تازه است. تصویر، جهاني موازي با جهان واقعي نمي آفریند و شفاف و معصوم نیست؛ بلکه 
لحظه اي برگزیده از جهان است. عناصر تصویر، برگزیده مي شوند و براساس منش و قوانین ویژه اي شکل مي گیرند. حتي مي توان گفت که تصویر، تحریف 
واقعیت است، نه باز نمون آن ]احمدي، 1388 : 47[. چنین نگاهي براساس ایجاد تمایز میان موضوع تقلید و شیوه تقلید که در رساله »نظریه ادبي« ارسطو 
مطرح شده، شکل مي گیرد. موضوع، اگرچه جهان طبیعي است؛ اما آنچه در تقلید مهم است، کنش است نه نسخه پردازي از موضوع طبیعي. ارسطو معتقد 
است که توصیف کنش ها و شخصیت ها به یاري واژگان به سه شکل ممکن است. یا آنان برتر از آنچه هستند به وصف در مي آیند، چون مورد تراژدي؛ یا 
فروتر از آنچه هستند بیان مي شوند، چون مورد کمدي و یا حد میانه برگزیده مي شود. ارسطو در جاي دیگري از رساله اش مي نویسد : از آنجا که تراژدي، تقلید 
شخصیت هایي است که از انسان معمولي برترند، ما باید در کار تراژدي، الگوي نقاشان و نگارگران ماهري را دنبال کنیم که منش متمایز و برجسته انسان 

را بازتولید مي نمایند و بي آنکه شباهت را از دست فرو نهند، انسان را زیباتر از آنچه هست تصویر مي کنند ]همان : 9 و8[.  
2 . »چارلزسندرس پیرس«، نظریه پرداز مشهور در حوزه نشانه شناسی، 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، نمایه ای و نمادین تقسیم بندی می کند. نشانه های شمایلی، براساس شباهت 
نشانه با موضوع عمل می کنند؛ در نشانه های نمایه ای نوعی پیوستگی معنایی بین موضوع و نشانه وجود دارد و نشانه های نمادین، دسته ای هستند که بیشتر 

بر قراردادهای اجتماعی استوارند ]سخی، سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای همشهری[. 
3 . از اواسط سده یازدهم/ هفدهم، در زمینه نگارگري و نقاشي، گرایش به موضوعات عامه پسند و توجه به زندگي روزمره و تك چهره نگاري، در آثار هنرمندان 
بزرگي چون رضا عباسي، معین مصور و افضل الحسیني رواج یافت. و در زمینه هنرهاي تزییني مثل تذهیب و جلد کتاب ها، نقوش تجریدي به تدریج به طبیعت 
نزدیکتر شد و حال و هواي واقعي تري پیدا کرد. به طور کلي از این زمان به بعد، جنبشي در عالم نقاشي پدید آمد که مبتني  بر انواع الگوبرداري هاي ناقص 
از نقاشي طبیعت گراي اروپایي بود. هنرمندان این جنبش که اصطالحاً آن را »فرنگي سازي« نامیده اند، تالش کردند به تبعیت از نقاشي هاي اروپایي، قواعد 
ژرفنمایي، فضاسازي و برجسته نمایي را در آثار خویش به کار بندند و این شیوه را جایگزین شیوه سنتي نقاشي ایراني کنند که با رویکردي فراواقعگرایانه و 
آرمانگرایانه شکل گرفته بود. به اعتقاد روئین پاکباز، »رویکرد این نقاشان به اسلوب هاي طبیعت نگاري به قصد طبع آزمایي و یا صرفاً جلب رضایت حامیان 
نبوده است؛ بلکه ضرورت تحول نقاشي در شرایط اجتماعي و فرهنگي آن روزگار، چنین تجربه اي را ایجاب مي کرده است«. همچنین، وی عواملي چون 
حضور ارمنیان در اصفهان و فعالیت هاي تجاریشان که منجر به ورود کاالها و نقاشي هاي اروپایي به ایران شد و از طرفي، آثار نقاشان مکتب گورکاني هند 
را در ایجاد تحوالت نقاشي ایران مؤثر دانسته  است ]پاکباز، 1387 : 138[. به عالوه، نقاشاني چون محمد زمان، علیقلي جبادار و بهرام سفره کش در تلفیق 
شیوه هاي ایراني، هندي و اروپایي و رواج فرنگي سازي نقش بسزا داشته و راه را براي ورود هر چه بیشتر عناصر و شیوه هاي اروپایي در نقاشي ایران گشودند.

4. تاریخ های به کار رفته در مقاله حاضر، هجری/ قمری و معادل آن به سال میالدی است.
 5. ابوالحسن غفاري، از برجسته ترین هنرمندان عهد ناصري، بنیانگذار نخستین هنرکده و پیشگام هنر گرافیك در ایران به شمار مي آید. وي در تهران زیر

اختیار داشتن عکس ها و تصاویر مختلف، آنها را در قالب طرح قالي 
)عمدتًا قالیچه( اجرا مي کردند. 

آموزه هاي مذهبي که در این دوران مورد توجه بوده و فضاي جامعه 
را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ در قالي هاي تصویري 
و  پادشاهان  قالی ها؛  مضامین  دیگر  از  است.  یافته  حضور  نیز 
مشاهیر، مناظر اروپایي مآب، نقوش باستاني به ویژه تخت جمشید، 
داستان هاي ادبي و موضوعات دیگري چون نجوم و نقشه جغرافیایي 
است. کرمان، کاشان و تبریز از مراکز مهم بافت قالی های تصویری 
در دوره قاجار به شمار می رود. مضامین پادشاهی، اروپایی و باستانی 
اغلب در کرمان و مضامین مذهبی و ادبی در کاشان و تبریز بافته 

می شد.  
به طور کلي، قالي هاي تصویري پدیده نوظهوري در تاریخ قالي هاي 
ایراني به شمار مي رود که از دوره قاجار آغاز شده و به تدریج مسیر 
جدیدي را در این هنر گشوده است؛ روندي که تا امروز نیز تداوم 

یافته و تحت عنوان تابلو فرش، به حیات خود ادامه مي دهد.
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نظر مهر علي، آموزش دید و با ارایه پرده اي از چهره محمد شاه به جمع نقاشان دربار پیوست. چندي بعد براي هنرآموزي و به قصد آشنا شدن با فن چاپ، به ایتابیا 
فرستاده شد. مصورسازي نسخه خطي هزار و یکشب، در شش جلد و مشتمل بر 1134 صفحه تصویر را با دستیاري شاگردانش در مجمع الصنایع ناصري به انجام رسانید. 
به فرمان ناصرالدین شاه مسئولیت طبع روزنامه دولت علیه ایران به او سپرده شد. در سال1278 / 1861 با اخذ لقب صنیع الملك، اجازه تأسیس مدرسه دولتي نقاشي و 

چاپ را گرفت ]پاکباز، 1383 : 3-2[.
6. مزین الدوله در مدرسه هنرهای  زیبا در پاریس آموزش دید و پس از بازگشت به ایران )1868/1285(، مدتی به ناصرالدین شاه درس فرانسه و نقاشی می داد. همچنین 
به تدریس نقاشی در دارالفنون پرداخت. او که در اسلوب رنگ روغنی مهارت یافته بود، عمدتاً به نقاشی منظره و گل می پرداخت و در چهره نگاری با اسلوب پرداز نیز دست 

داشت. مزین الدوله، از نخستین بنیانگذاران تئاتر در ایران نیز محسوب می شود ]پاکباز، 1387: 162[. 
7. نام اصلي وي، محمد غفاري است. لیکن به دلیل فعالیت مستمر او در مقام نقاش دربار ناصرالدین شاه و معلم وي ، به لقب کمال الملك مفتخر گردید. او پس از کشته 
شدن ناصرالدین شاه، براي مدتي به اروپا رفت )1897/1315(. مدتي بیش از سه سال را در فلورانس، ُرم و پاریس گذرانید. مدرسه مستظرفه را در سال 1330/ 1911 بنیان 

نهاد و خود ریاست آن را برعهده گرفت ]پاکباز، 1383 : 361[. 
8. تجدد )modernity(، جریان تاریخی- فلسفی به هم پیوسته ای است و اجزای فلسفی، اقتصادی و زیبایی شناختی همسویی دارد. کوندرا می گوید، تجدد پدیده ای 

است غربی و آغاز آن زمانی است که دون کیشوت خانه اش را به قصد کشف جهان ترك گفت. ]برای اطالعات بیشتر درباره موضوع تجدد، ر. ك به : میالنی، 1380[
9. نخستین چاپخانه ای که در ایران اقدام به چاپ کتاب با حروف فارسی و عربی کرد، چاپخانه سربی یا تیپوگرافی بود که به دستور عباس میرزای نایب السلطنه در تبریز دایر شد 
و اولین کتابی که در این چاپخانه انتشار یافت، »رساله جهادیه« تألیف میرزا عیسی قائم مقام در سال1223 / 1807، بوده است ]ژوله، 1384 : 16[. نخستین کتاب مصور نیز، لیلی 

ومجنون سروده شاعر بلندآوازه ایران، نظامی است که در سال 1259/ 1843 چاپ شد ]نفیسی، 1337 : 232[.
10. نخستین دستگاه عکاسي در ایران به ناصرالدین شاه تعلق داشته؛ چنانچه بعد از ملك قاسم میرزا او دومین ایراني است که با عکاسي آشنا شده است ]ذکاء، 1376 : 38[.

11. قالیچه هایي که در آنها تصویر پادشاهان به نمایش درآمده است.
12. برای اطالعات بیشتر درباره قالی های هوشنگ شاهی، رجوع کنید به : وند شعاری، علی، )1387(. اسطوره هوشنگ شاه در قالی های تصویری دوره قاجاریه، گلجام، 

شماره 10، 87-100.
13. ُگل ها )Gaul(، مردمانی بودند که در سرزمین گل در غرب اروپا )فرانسه کنونی، بلژیك، سویس غربی، بخش هایی از هلند و کرانه غربی رود راین در آلمان( می زیستند. 
گل ها مردمانی از نژاد سلتی بودند که در سرزمین یاد شده می زیستند ولی در روزگار رومیان در همه جای اروپا پراکنده شدند. ایشان به زبان گالیك سخن می گفتند. کانون 

گرد آمدن ایشان در فرانسه و پس از آن در بخشی از شمال ایتالیا و آنگاه شمال کوه های آلپ بود. گل ها نزدیك به سال 390 ق. م به رم تاختند.
14. »فضل اهلل حشمتي رضوي« در کتاب »فرش ایران«، قالي فوق را به عنوان نفیس ترین قالي و نماینده قالي هاي موزه فرش ایران معرفي کرده است ]حشمتي رضوي، 
1380 : 64[. البته جداي از اینکه این قالي، از ارزش هاي بسیاري برخوردار است؛ اما به نظر نگارندگان، قالي هاي نفیس تري در موزه فرش ایران، به ویژه قالي هاي دوران 

صفویه است که انتخاب قالي شاهنامه را به عنوان سردسته و نمونه برتر قالي هاي موزه، با تردید مواجه مي سازد.
15. در 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 
پیکره ها به خصوص فرم کاله که به وضوح قاجاری است و نقش خورشید در باالی طرح، که از نقوش مرسوِم دوره قاجار به شمار می رود؛ قالی فوق را می توان به دوره 

قاجار نسبت داد.  
16. برای مشاهده تصویر این قالی، ر.ك  به : دادگر، 1380: 12.

17. دهخدا، واژه درویش را چنین تعریف مي کند: »فقیران که گدایی 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، سایت لغتنامه[. 

18. فرقه نعمت اللهي، از اواخر زندیه در ایران رواج یافت. مشایخ این فرقه از جمله، نورعلیشاه اصفهاني، که از هند به ایران آمده و در شهر هاي عراق، فارس و کرمان 
مریدان بسیار یافتند؛ بازار تصوف را رونقي دوباره بخشیدند ]زرین کوب، 1362: 99- 98[. محمد علی بن 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، 1364: 48- 47[.  
19. تاکنون چندین نمونه مشابه از طرح این قالیچه بافته شده که در موزه ها یا مجموعه های خصوصی نگهداری می شوند. رضا خشکنابی در کتاب ادب و عرفان در قالی 
ایران، اظهار داشته اند که محل نگهداری نمونه اصلی این قالیچه که به وسیله مرحوم استاد شیخ حسن حداد در کارگاه ایجادی در تبریز بافته شده، نامعلوم می باشد و 

نمونه ای که در موزه فرش ایران نگهداری می شود، به تقلید از قالی اصلی بافته شده است ]خشکنابی، 1378: 37- 36[.
 لیکن در کاتالوگ قالی های تصویری]1380: 10[، خانم 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 داده اند. برای اطالعات بیشتر درباره نمونه های مختلف قالیچه چهار فصل، ر.ك: بنام، امید، 1388. قالی چهارفصل تبریز. 

ماهنامه قالی ایران. سال دوازدهم. دوره هفتم. ش 86 و 87.  

71/16



شماره هجدهم / سال هشتم/ پاییز1390/ بررسی قالي هاي تصویري دوره قاجار )موجود در موزه فرش ایران( /63-74

20. داستان های 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 قالی ها بوده است. برای مشاهده نمونه تصاویر، ر.ك به : 

 Essie, S. (2008). Persian rugs and carpets the fabric of life, edited by Ian Bennett, antique collectors club.pp138,
 .154

21. به خصوص، در دوره فتحعلی شاه، بازگشت آشکاری به سنت وجود داشته است. فتحعلی شاه، مخصوصاً مجذوب ایران باستان بوده و چندین نقش برجسته به 
سبك جدید ساسانی از خود به یادگار نهاده است که این شاه قاجار را در کسوت خسرو نشان می دهد. به عالوه، چهره هایی نیز از وی با ریش آشوری به جا مانده است 

]اسکارچیا، 1376: 48- 43[.
22.                                            فرشي که زیر پاي سالطین عالم است        از یمن خاك مقدم ایشان مکرم است
                                                 بنگر به چشم مرحمت و محترم نشین         کو در حریم جمله آفاق محرم است  

 23. اسطرالب، نام چند نوع ابزار اندازه گیري نجومي است که از آن به منظور سنجش ارتفاع، سمت، بُعد و میل خورشید و ستارگان، تعیین وقت در ساعات شبانه روز و 
شب، قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب و مقاصد دیگر، استفاده مي شده است. این دستگاه که گاه آن را کهن ترین ابزار علمي جهان مي خوانند، احتمااًل در سده سوم قبل 

از میالد، در یونان ساخته شده است ]سایت دایره المعارف اسالمي[. 
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Pictorial Rugs of Qajar Period in the Carpet Museum of Iran

Mahnaz Shayestehfar*
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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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