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مطالعــه عوامــل تأثیرگــذار بــر مبانی بــری نقــوش قالیهــای مصور
در نقاشیهای ایرانی (مطالعه موردی :آثار دورههای نادری ،زند و قاجار)
چکیده
قالیهای موجود در نقاشــیها ،تفاوتهایی بــا قاليهای موزهاي دارنــد؛ زیرا آنها،
تصویری بازنمایی شده از دستبافتههایی هســتند که ،از نقش كاربردي خود خارج
شــدهاند و به عنوان يك متن هنري ،قابليت خوانش در يك بســتر گفتماني را پيدا
کردهاند .در نقش ه قالیهای مصور ،در نقاشــی حاکمان و درباریان میانه قرن دوازدهم
تا سیزدهم هجری قمری ،تحولی بارز مشهود است .به نظر میرسد که ،میان طراحی
مبانی بصری به کار گرفته شــده در نقوش قالیها ،و برخی آثــار هنرهای صناعی در
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تاریخ دریافت1397/01/16 :

تاریخ پذیرش1397/04/16 :

دورههای نادری ،زند و قاجار ،با خلقیات پادشــاهان مذکور ،ارتباط مستقیمی وجود
داشته است .تحقیق در باره این موضوع ،ضمن آنکه ،مطالعهای اجتماعی را از طریق تحلیل آثار هنری محقق میکند ،از آنرو اهمیت دارد
که ،به گســترش دانش تخصصی در حوزه های مغفول فرش نیز خواهد انجامید .به این ترتیب ،توجه به فقر منابع پژوهشی در این حوزه،
به ویژه در ادوار افشاری و زندی ،تحلیل بصری نقوش قالیهای موجود در نقاشــیها ،میتواند بخشی از این نقصان را مرتفع سازد .به نظر
میرسد ،ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی دورههای افشار ،زند و قاجار ،در بهکارگیری مبانی تجسمی و طراحی نقوش ،از طریق انتخاب
طرح قالیهای مرتبط با نگارههای سه پادشاه شاخص ادوار نامبرده ،بازتاب یافته اســت .از اینرو ،پژوهش در این مقاله ،به روش تطبیقی،
توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رویکرد بازتاب برای تحلیل دادهها انجام شده است.
جامعه آماری ،نقاشیهایی با موضوع پیکرهنگاری از سه پادشاه ،از سه دور ه تاریخی پیاپی افشار ،زند و قاجار هستند که به صورت هدفمند
انتخاب شدهاند .مطالعه تطبیقی نقوش در پیکرهنگاری ســه پادشاه ،این نتیجه را به دســت داد که ،ارتباط مستقیمی میان شخصیت و
خلقیات شاهان و نوع چیدمان اجزای اثر ،به ویژه نقوش قالیهای نقاشی شده ،وجود دارد.

واژگان کلیدی :نقشمایه ،قالی ،افشار ،زند ،قاجار ،بازتاب
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مقدمه
پژوهشــگران هنر قالی ،تحقیقات گوناگونــی را در خصوص
قالیهای عصــر صفوی انجــام داده و نتایج آنهــا را مکتوب
نمودهاند که متمرکز بر زمان درخشــش و دوران طالیی هنر
قالی بوده اســت .اما با اوج گرفتن جنگها و در نتیجه ،بحران
اقتصادی در ایران پساصفوی ،قالی نیز همچون سایر هنرهای
صناعی مهجور واقع شد .این در حالی بود که ،قالی از کاالهای
اساســی زندگی ایرانیان اعصار افشــار ،زند و قاجار بوده است.
از میان رفتن تعداد زیادی از قالیهای ســده دوازدهم هجری
قمری/هجدهم میالدی ،پژوهشگران فرش را متوجه اهمیت
مطالعه در طرح و نقش ه این قالیها ،با تحقیق بر تنها متون برجا
مانده ،از جمله نگارههای باقیمانده از دوران مذکور مینماید.
شــرایط خاص قرن دوازدهم و اوایل قرن ســیزدهم هجری
قمری ،این پرسش را مطرح میسازد که ،چه عواملی سبب افول
الگوهای قالی صفوی در آن دوران ،شده است؟ مطلب دیگر آن
اســت که ،علیرغم فاصله اندک حکومتهای نه چندان دیرپا
و پیاپــی نادرشاهافشــار (1160-1148ه.ق ).و کریمخانزند
(1193-1163ه.ق ،).با پادشاهی فتحعلیشاه قاجار (-1212
1250ه.ق ،).تغییر در نقشه قالیهای مصور موجود در نگارهها،
با وضوح زیادی قابل مشاهده اســت .با نظر داشت این موضوع
که ،برخی نقاشــان به طور مشــترک در هر دو دربار افشاری/
زندی و یا زندی/قاجاری ،به خلق آثار پرداختهاند ،این سوال نیز
مطرح است که ،چه عاملی سبب تحوالت زودهنگام در الگوی
نقوش فرش در آثار نقاشان بوده است؟ آنچه مسلم است اینکه،
نقاش از سلیقه و دستور حاکم ،تبعیت کرده و آزادی قلم و عمل
او ،محدود بوده اســت .با توجه به این موارد ،این مقاله ســعی
دارد ،ضمن تحلیل مبانی بصری در نقوش قالیهایی از این سه
دوره ،به عوامل محتمل تاثیرگذار درطرح قالیهای موجود در
پیکرنگارههای مورد اشاره ،با تمرکز بر عامل خلقیات پادشاهان
بپــردازد .مطالعه ارتباط میان طرح قالی و ســلیقه پادشــاه،
هدف اصلی مقاله است .دلیل انتخاب پیکرنگاریهای شاهانه
و درباری نیز با فرض اولیه حساســیت و اعمال نظر پادشاه ،در
انتخاب اجزا و عناصر پیکرنگاریهای آنان بوده است .پیجویی
سلیقههای شاهان در ضمن مطالعه تحوالت نقشمایهها ،درک
عالقه و روحیه شاهان را از سویی ،و بازتاب عوامل اجتماعی را از
سوی دیگر ،در بر خواهد داشت.

پیشینهپژوهش
در میان پژوهشهای انجام شــده ،مطالعاتــی با محوریت
تحلیل نقوش در دســتبافتههای قالی دوران افشاری ،زندی
و قاجار ،ســهم ناچیز و اندکــی را به خود اختصــاص داده
اســت .علی حصوری( )1376در «فرش بــر مینیاتور» ،به
اســتخراج اســتخوانبندی قالیهای موجود در نگارههای
شاهنامه بایسنقری پرداخته اســت .جنیهاوسگو()1374
در مقال ه خود با عنوان «قالیبافــی» -که در کتاب «هنرهای
ایران» درج شده -به ســاختار و فرم قالی موجود در تصویر
«نادرشاه» اشــاره میکند .نوشته ایشــان ،به رنگ زعفرانی
غالب در قالی ،و به طــور کلی ،به تاثیر هنر هند ،اشــارهای
کوتاه دارد .اما مقاله حاضر ،این مســأله را تحلیل مینماید.
حشــمتی رضوی( ،)1395در «تاریخ فرش :ســیر تحول و
تطور فرش بافی ایران» همانند «جنی هاوســگو» تحلیلی
بصری و ساختاری از قالی موجود در تصویر نادرشاه افشاردارد
(تصویر .)1مهدی صالح ( ،)1394در مقاله «نقش اســرای
هندی در تحوالت فرهنگی و هنری دوره نادرشــاه افشــار»
به گرایش نادرشاه افشــار به هنر هند و وجود هنرمندان این
کشور ،در دربار افشاری میپردازد.
پر واضح اســت که ،موضوع اصلی هیچیک از منابع یاد شده،
تحلیل مبانی بصری نقوش قالی در نگارهها ،به منظور درک
ارتباط آنها با تحوالت اجتماعی و روحیه پادشــاهان مورد
نظر این مقاله نیســت؛ در حالیکه ،پژوهــش حاضر در این
جهت ،گام برمیدارد .از طرفی ،کمبود قالیهای برجایمانده
از دورههای مورد پژوهش ،ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را
دو چندان میکند« :بدیهی است ما باید از اینکه ،واقعگرایی
در نقاشــی ما ،تا این اندازه دیر ظهور کرده اســت ،متأسف
باشــیم؛ چه اگر این کار زودتر و پیش از دوره مغول صورت
میگرفت ،دست کم ،میتوانستیم از هزار سال تداوم و تحول
نقشههای فرش ایران ،بهدقت ســخن بگوییم» (حصوری،
 .)13 :1376به ایــن ترتیب ،میتوان چنین پنداشــت که،
مطالعه در مبانی بصری نقــوش واقعگرایانه قالیهای مصور
در این آثار ،ابعاد اجتماعی پنهان ،اما موثر بر هنر و از جمله،
دستبافتهها را مینمایان د و چرایی انتخاب قالیهایی با نقوش
متفاوت را در پیکرنگاریهای شــاهان افشــار و زند و قاجار،
مکشوف میسازد.
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روش پژوهش ،سواالت و جامعه آماری
مقالــه در صــدد پاســخگویی به این ســوالها اســت که:
آیا نقــوش فرشهــای موجــود در نگارههایی بــا مضامین
پیکــره نادرشــاه ،کریمخــان زنــد ،رســتمخان زنــد
و یا فتحعلیشــاه ،برگرفته از نقوش واقعــی قالیهای بافته
شده در زمانه نقاش بوده اســت؟ و آیا انتخاب نوع قالیها به
هنگام نقاشی ،بر عهده پادشــاه و مطابق با سالیق و روحیات
وی بوده است و یا امکانات تصویری نقاش ،آن انتخاب را ایجاب
میکرده اســت؟ پژوهش در این مقاله ،برای حصول نتیجه و
پاسخ به این پرسشها ،از نوع کیفی است و به روش تطبیقی،
توصیفی-تحلیلی انجام میشود .اطالعات به شیوه کتابخانهای
گرد آمده اســت؛ و جامعه آماری نیز شــامل آثــار تصویری
با موضوع پیکرهنگاری درباری از ســه دوره افشاری ،زندی و
قاجاری میشود.
چهارچوبنظری
این مقاله در تحلیل دادهها به «رویکرد بازتاب» متکی است.
زیرا بخشــی از یافتههای این مقاله ،آثار هنری هستند که ،بر
بســتر این رویکرد ،قابل تحلیل میشوند« .رویکرد بازتاب در
جامعهشناسی هنر ،مشتمل بر حوزهای گسترده از تحقیقات
مبنی بر این عقیده مشترک است که هنر ،آیینه جامعه است یا
هنر بهواسطه جامعه ،مشروط شده و تعین مییابد» (راودراد،
 .)67 :1386شالوده رویکرد بازتاب ،بر این اساس استوار است
که ،هنر روبنا و جامعه زیر بنا است .همچنین ،چنانکه ،آیینه
تنها بخشی از واقعیت گزینش شده مورد نظر را در چارچوب
قاب خویش باز میتاباند ،آثار هنری نیز بخشــی از جامعه را
به نمایش میگذارند .بر اســاس این رویکرد ،هنرها واقعیت
را به رمز بــر میگردانند؛ و آنچه را کــه در جامعه وجود دارد،
به صورتی نمادین و رمزگونه به نمایش میگذارند .بنابراین،
شــکل هنر متاثر از قواعد زیباشناختی اســت؛ در حالیکه،
محتوای آن از جامعه نشأت گرفته است .این محتوا ،ارزشها،
اعتقادات و به طور کلی ،ایدئولوژی حاکم بر جامعه را شــامل
میشود .رویکرد بازتاب ،شرح و تبیین آن است که هنر ،حاوی
اطالعاتی درباره جامعه اســت؛ از اینرو ،ایــن رویکرد در این
مقاله ،برای تحلیل چگونگی تحوالت نقوش بازتاب یافته ،در
قالیهایی که در نگارهها نقاشی شدهاند ،بهکار میرود .با این

هدف که ،گویای تاثیرات احوال و خلقیات پادشــاهان ،تحت
تاثیر شرایط گوناگون اجتماعی ،در دورههای مختلف باشد.
یافتهها
سنت نقاشی تک پیکره پادشاهان از دوره افشار رونق میگیرد
و در دوره قاجار ،به ویژه عصر فتحعلیشــاه ،به اوج میرسد.
بررســی و مطالعه تطبیقی قالیهای موجــود در نگارههای
مشابه از ســه دوره افشــار ،زند و قاجار ،با موضوع نقاشی از
پادشاهان و شاهزادگان ،حاوی اطالعات جامعهشناسانه است.
بازتاب واقعی نقوش قالی در آثار نقاشــی ،مطالعه سیر تحول
نقشمایهها را میسر میکند.
دوره افشاریان در ایران ،با نادرشــاه و اقداماتش شهره است.
زمانی که نادر حکومت را در دست گرفت ،ایران غارت و جنگ
افغانان را به تازگی گذرانیده بود .کشورگشاییها و جنگهای
صورت گرفته در عصر نادری ،سبب ســاز بروز دورهای خاص
در هنر ایران شــده اســت .از طرفی دیگر ،شخصیت و مدل
حکومت منحصر بفرد کریمخان و در نهایــت ،ابعاد روحی و
خلقی فتحعلیشاه ،از عوامل مهم و تاثیرگذار در شکلگیری
نقشمایههای قالی اســت .این عوامل در کنار یکدیگر ،منجر
به خلق نقوشــی مصور و متفاوت با یکدیگر میشــوند« .در
عین حال ،باید توجه داشــت که ،قالیهای قرنهای هشتم
به بعد ،برای کسانی بافته شده اســت که ،الزاما ،ذوق ایرانی
نداشــتهاند؛ احیانا ،ذوق خود را دیکته و یا تحمیل کردهاند.
آنها عالقه داشتند ،فرش زیرپایشان ،مطابق میل خودشان
باشــد .چگونه ممکن بود که ،ذوق ایلخانــان ،آق قویونلوها،
قراقویونلوها ،تیموریــان و صفویان ،با ذوق مــردم ایران در
اصفهان ،کاشــان ،هرات ،تبریز و...یکسان باشــد؟ البته این
مســلم اســت که ،ذوق عمومی مردم بومی ،باالخره رایج و
تحمیل میشــود»(حصوری .)7 :1376 ،به نظر میرســد،
قالی موجــود در نگارهها ،بیشتر ملهم از طرح واقعی باشــد
و نه صرفا فرم تخیلی .نقاش ،تمامی تزیینــات و آرایهها ،آثار
صناعی ،پوشاک و  ...را نزدیک به واقعیت ،ترسیم نموده است؛
و میتوان این نکته را به قالی نیز تعمیــم داد .وقتی آن همه
وسیله زندگی و تجمل و تفریح ،در نقاشی ،واقعی طرح شده
باشــد ،چه دلیلی میتوان یافت که ،طرح قالیها منطبق بر
واقعیت نباشد و صرفا زاییده تخیل نقاش باشد .عالوه بر این،
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اعصاری محل توجه و پژوهش در مقاله حاضر است که ،حیطه
اعمال نظر هنرمند محدود بوده و عامل اصلی ،شخص پادشاه
اســت« .این نکته را هم باید یادآور شد که ،البته هنوز ،هنرها
جنبه عام ندارند؛ بیشتر از آنچه که ،ذهن هنرمندان ،ملتفت
مسائل کلی اجتماعی و حیات تودهها باشد ،متوجه خواست
قدرتمندان و اصحاب سلطه است ،به عبارت دیگر ،هنوز هنر
در قالب امیال خدایگان ســیر میکند و آنچه را که ،سلطان
بپسندد ،قابل بررسی میشمارد .در این شرایط ،طبیعی است
که ،آثار بهجا مانده نیز همه از خواست و تمایل و انتظار و عالقه
حکام حکایت کند»(شــعبانی .)345-346 :1359 ،در تمام
موارد مورد مطالعه ،قالیهایی با نقش واگیرهای و تکرار شونده،
هندسی ،ساده و یا گل و برگ ریز و افشان مشاهده میشود.
تحلیلدادهها
برای پی بردن به نســبت میان مبانی بصری نقوش قالیها،
اوضــاع اجتماعی و خلقیات شــاهان در هــر دوره ،مراحلی
در نظر گرفته شده اســت .ابتدا ،به توصیف ظاهری و شکلی
تصویر قالی پرداخته شــده اســت؛ و از این گذر ،الیه نهانی و
بنیان شکلدهنده آن ،مورد تحلیل قرار میگیرد .در بررسی
قالیهای موجود در نگارهها ،موضوع انــدازه و ابعاد ،چندان
اهمیتی ندارد ،مگــر آنکه ،واقعنما بودن نقــوش قالی را در
تحلیل پیش رو ،مشخص سازد .راههای گوناگونی وجود دارد،
تا به اندازه نسبی دستبافتههای موجود در نقاشیها پی برد؛
همچون «تعداد انسانهای نشسته بر قالی ،نسبت اندازه اشیاء
روی فرش ،مانند شمعدان ،بخوردان و ،...توجه به رابطه اندازه
قالی با ابعاد فضایی محیطی اشاره میکند .پی بردن به اندازه
نســبی قالیها ،این فایده را در بر دارد که ،هنرمندی که ،به
ابعاد استاندارد قالی ،وفادار است ،پس نقوش را هم بهخوبی،
منعکس کرده اســت (حصوری .)1 :1376 ،مثال در تصویر،1
نقاش ،ابعاد قالی را فراتر از کادر تابلو ،تصویر نموده اســت .اما
از آنجا که ،نادر شاه بر روی ترنج قالی نشسته است و در نظر
داشتن نسبت انسان و قالی ،میتوان نتیجه گرفت که ،فرش
موجود در تابلو ،در قطع قالیچه است.
نگاره نادرشاه افشار
قالی موجود در نگاره نادرشاه افشار (تصویر ،)1با طرح و نقشه

افشان ترنجدار و رنگهایی گرم ،متاثر از هنر هندی است .انواع
گلهای گرد و چندپر ،برگ ،گلهای خوشــهای(تصویر،)2
و همینطور ،حاشــیه بزرگ قالــی ،دارای ردیفی از بتههای
موجود در ترمه کشمیری اســت که ،بازتابی از تأثیرات هنر
هندی بر نقاشی ایرانی ،در دوره نادرشاه افشار است؛ شاهی که
ردپای عالقمندی وی ،در معمــاری و برخی دیگر از هنرهای
دوره افشار نیز مشهود است.
مصداق این ادعا ،در نوشــت ه سفرنامهنویســان بازتاب یافته
است« .هانوی ،در ســال 1158ه.ق1745/.م .به قزوین سفر
میکند و در کنار دولتخانه صفوی ،بــه بنایی متأثر از ابنیه
هندی و شــبیه به عالیقاپوی اصفهان ،اشــاره میکند .نوع
آرایش آن ،به ســبک هندی نزدیک مینموده است و نشان
از آن دارد که ،نادر پس از ســفر هند به ســاخت آن بنا ،اقدام
نموده است»(شعبانی .)339 :1359 ،آثار هنری برجای مانده
از دوران نادرشاه افشار ،بازتاب عوامل اجتماعی و عالقمندی

تصویر  .1نادرشاه افشار ،نقاش :محمدرضا هندی1740 ،میالدی ،تکنیک :رنگ روغن
روی بوم ،ابعاد116.5×179 :سانتیمتر
محل نگهداری :موزه ویکتوریا و آلبرت لندن
()http://collections.vam.ac.uk/2018/4/26
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گلهای خوشهای

انواع گلهای گرد

تصویر .2بخشی از قالی مصور در تصویر1

پادشاه اســت .نادرشــاه نیز همانند بســیاری از پادشاهان،
هنرهای زیادی را منظور نظر داشت و در راستای آرایش کاخ
و محل زندگی خود ،دســتور بهکارگیری آنــان را داد .برخی
منابع از عالقمندی وی به نقاشی ســخن گفتهاند« .باری ،از
جمله هنرهای درباری زمان ،نقاشــی است که ،سخت محل
توجه نادر بود ...کاخ خورشــید را که برای زندگی خانوادگی
ساخته بود ،به نقشهای دیواری بسیار از شاهزادگان آراسته
است»(همان .)346 :در ضمن ،گرایش نادرشاه به هنر هندی
از سویی ،و دوستداری نقاشی از ســوی دیگر ،سبب دستور
خلق تابلو نقاشــی از وی ،توسط نقاشــان هندی بوده است.
«وقتی هم که در هند بود ،هنرمنــدان آن دیار ،نقشهایی از
او [نادرشــاه]تصویر کردهاند که ،به تقریر لکهــارت ،یکی از
آنها ،غالم محیالدین نامی ،در سال 1153ه.ق1740 /.م ،.به
درس هدیه
ریچارد بنیون) ،(Richard Benyonحاکم وقت َم َ
کرده است ».برخی پژوهشگران ،سبک نقاشی افشاری را به دو
گونه تقسیم نموده و در هر برهه ،متأثر از منطقهای دانستهاند.
«نقاشی عهد افشاری ،بیشتر منحصر به نادرشاه و تمایالت
قدرتطلبانه وی بود و تصاویری که از وی ،باقی ماندهاند ،نفوذ
نقاشــی هندی را در مرحله اول و در مرحله دوم ،نفوذ نقاشی
اروپایی نشان میدهند» (صالح .)72 :1394 ،اگرچه ،منابع
مکتوب و دســت اول عصرنادری ،به وضــوح ،به نقوش قالی
دوره نامبرده نپرداختهانــد ،اما به اهمیت و وجــود قالی در
دربار ،اشاره شده است ...« .و ســاحت آن ،روض ه خلد آیین را
از فروش ابریشمین مزین نمود»(مروی583-582 :1364 ،؛
استرآبادی .)279 :1341 ،انعکاس تأثیرات در نقشمایههای
قالی نیز به خوبی آشکار است.
قالیهای بر جای مانده از عصر صفوی ،دارای طرح و نقشههای
گوناگون بوده و رنگهــای به کار رفته در آنها ،مشــخص

است .طرحهای باغی ،لچک و ترنج ،شــکارگاه ،بندی ،انواع
اسلیمی و...در طبقهبندی نقوش قالی صفوی جای میگیرند.
اگر چه ،طرح افشان نیز نقشــی از مجموعه نامبرده است ،اما
طرح افشــان مصور در تابلوی نادر ،شــاخصههای ویژهای را
به نمایش گذاشــته اســت .تغییر الگوی قالی ،متاثر از عالقه
شخص پادشاه ،نادرشاه افشــار ،به هنر هندی بوده است .به
تعبیری دیگر ،تحوالت نقشمایهای قالی افشــاری ،بازتابی
از تغییر ذائقه پادشاه و جو حاکم اســت .تغییرات نامبرده در
دل زیربنای سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی دوران ،ریشــه
دارد .نقل اســت ،نادر در حین اقامت در هند ،اصحاب و اهالی
حرف گوناگون ،از جمله نقاشــان را جمع کرد و به ایران اعزام
داشت« .مورخ هندی -که شرح احوال محمد شاه گورکانی را
نوشته -میگوید« :معماران و نجاران و خاتمبندان و درودگران
و نقاشان و غیره سکنه شهر که ،در کسب خود یکتا بودند ،از
هر صنف انتخاب کرده و چیده و خرج حسب الطلب به هر یک
داده ،همراه خزانه پیشتر روانه ســاخت و تأکید نمود که در
والیت رسیده ،بهدستور قلعه و آبادی شاه جهانآباد ،شهر آباد
و قلعه احداث نمایند»(شعبانی .)347 :1359 ،منابع دیگری
نیز موافق با این موضوع ،مطالبــی را آوردهاند و به نگاره مورد
پژوهش این مقاله ،اشاره شــده است« :چنانکه شهرت دارد،
نادرشاه ،در بازگشــت از پیروزی در نبرد با هندیان ،بسیاری
از پیشهوران و نگارگران آن ســامان را در التزام به ایران آورد.
یک پرده چهرهسازی از نادرشاه ،وی را به زانو نشسته بر روی
تخته قالی زعفرانی رنگی نشان میدهد که ،حاشیهاش با نقش
گلهایی ملهم از نگارگری هندی تزیین یافته است .طرح قالی
عبارت اســت از :ترنج مرکزی ،که گرداگردش را بندیهایی
متشکل از گلهای سرخ و غنچههای نیلوفر آبی به شیوه نقش
پرداخته فراگرفتهانــد .این نقشمایهها ،به طــور جدا از هم،

 112مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مبانی بصری نقوش قالیهای مصور در نقاشیهای ایرانی (مطالعه موردی :آثار دورههای نادری ،زند و قاجار)

تصویر( .3الف و ب) ،از راست به چپ :الف :تکهای از پارچه دارای ردیفی از بته کشمیری قرن هفدهم یا هجدهم میالدی ،محل بافت :احتماال گجرات ،ابعاد22×49:سانتیمتر.
ب :بخشی از قالی موجود در نگاره نادر شاه افشار) http://www.hali.com/wp-content/uploads( .

تصویر.4حاشیه نوعی پارچه هندی ،گادی ،محل نگهداری :موزه ویکتوریا و آلبرت لندن
) (https://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images

واحدهایی چهارپر به وجود میآورند ،که در عین حال ،آمیخته
است به زمینه سنتی نقشی درهم از شاخه و گل و گیاه  ...رنگ
زمینه زعفرانی و نقشمایهها ،عمدتا با رنگهای زرد و عاجی
بر آن ،بافته شدهاند» (هاوسگو.)134 :1374 ،
دســتبافتههای هندی همانند نمونههای مشــابه در سایر
کشورها ،دارای شاخصههایی اســت که برخاسته از فرهنگ،
آداب و رسوم و ســنتهای آنان اســت .به کاربردن رنگهای
گرم و نقوش خاص گیاهی ،شــامل انواع نیلوفر ،میخک و انواع
گلهای گرد و برخی نقشمایههــای نمادین ،مثل بته ،هویت
آثار هندی را به نمایش میگذارد «قالیهای هندی عهد مغول،
به دلیل فام رنگی و رنگزاها ،شهرت بسیاری دارند .شاخصترین
رنگ ،قرمزآبی است که از الک ،استخراج شده است ،اما در قرن
نوزده ،استفاده از قرمزدانه ،گسترش یافت .در این زمان ،قرمز
قهوهای -که از روناس گرفته میشــد -نیز رواج داشــت .بقیه
رنگهای مطلوب عبارت بودند از :ســبز روشن ،تیره و نارنجی
سوخته(»...بلک .)228 :1394 ،عواملی چند ،سبب میشود،
قالی موجود در تصویر  ،1متأثر از هنر هندی دانسته شود:

.1حاشــیه مملو از بته کشــمیری :ایــن نقشمایه ،در
منسوجات هندی بســیار استفاده میشــود .حال ،در قالی
موجود در نگاره نیز به چشــم میخورد .در زمان حضور نادر
در هندوستان ،فرش کشــمیری از شهرت بسیاری برخوردار
ل «میــرزا مهدیخان
بوده اســت .گواه این مدعــا ،نقل قو 
استرآبادی» مورخ روزگار نادری اســت .وی در فصل مربوط
به وقایع تسخیر هندوستان و شرح غنایم و آوردههای هندی
فر و شکوه آن،
به ایران مینویســد« :و فروش کشــمیری که ّ
در فصل ربیع ،فروش کوه و دشــت را پامال خجلت ساخته و
بهارســتان خلد در پیش بُهاریّاتش از شرمساری رنگ باخته،
و گلهای َط ِری خود را در عداد خار بوتههای آن شمردی......
مخمل از رشــک او بیخــواب بــود ،وقالی از غــم در تب و
تاب(»...اســترآبادی .)451-450 :1387 ،در تصویر( 3الف
و ب) ،بررسی تطبیقی -شکلی ،حاشیههای کوچک و بزرگ
قالی مصور در نگاره نادرشاه و نمونه واقعی از پارچه کشمیری،
به نمایش گذاشته شده است .ردیف بته کشمیری در حاشیه
بزرگ و نیمگلهای موجود در حاشیه کوچک ،مشابه یکدیگر
هستند .این شباهت ،براصالت هندی طرح ،صحه میگذارد.
حاشــیه پهن پارچه موجود در تصویر ،4بسیار شبیه حاشیه
باریک قالی مصور تصویر ،1اســت .ذیــل توضیحات این اثر،
کارشناسان موزه ویکتوریا و آلبرت ،آن را «گادی» 1نامیدهاند؛
این اثر ،شــاخصههای بافته دربــاری را دارد .پس ،میتوان
نقوشی متشکل از انواع گلها و پیچکهای رنگآمیزی شده
با طیف رنگهای گرم را از نشــانههای بافتههای پســندیده
درباری در هند دانســت .شــاخصههای نامبرده ،در تابلوی
نادرشاه نیز مصداق یافته است.
 .2انتخاب رنگهای خاص هنر هندی ،همانند قرمز زعفرانی،
قرمز قهوهای ،انواع سبز و....
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تصویر .5نقاشی رنگ روغن روی بوم ،دوره زندیه ،کریم خان و درباریان ،ابعاد ،129.5×276.8:محل نگهداری :مورزه آقاخان ،تورنتو ،کانادا
)(http://2.bp.blogspot.com

 .3نقاش اثر شخصی ،اهل هندوستان بوده به نام محمدرضا هندی.
نکته قابل توجه اینکه ،سعی شد ،بســیاری از دستبافتهها
و نقاشــیهای هندی موجــود در موزههــای متروپولیتن،
ویکتوریا و آلبرت لندن و منسوجات واشنگتن ،مشاهده شود.
شاخصهها و الگوی خاصی بر هر دسته از آثار ،حاکم است .اما
تابلو نادرشاه افشار(تصویر ،)1اگرچه ،بسیاری از خصوصیات
دســتبافتههای هندی را داراســت ،ولی به خوبــی نمایان
است که ،روح غالب اثر ایرانی اســت .به نظر میرسد نادرشاه،
سلیقهها و عالقمندیها و آموزههای بصری حاصل از سفر هند
را به نقاش منتقل نموده و هنرمند خالق -اگر هم اصالت هندی
داشته -از الگویی ایرانی -هندی پیروی کرده است.
 .2نگاره کریم خان زند و درباریان
دستبافته موجود در تصویر ،5نمایانگر قالیچهای با طرحی
ایرانی است .فرشی کوچک و نیمه .نقاش ،از قصد و با هدفی
مشخص ،قالیچه را اینگونه پاره نقاشی کرده است تا مصداق
زندگی ســاده و مردموار کریمخان زند باشــد .قطع کوچک
قالیچه ،امر توصیف و شرح نقوش و طیف رنگها را با مشکل،
روبهرو ساخته است .در تشــخیص طرح و نقشه قالی موجود
در نگاره کریمخان و درباریان ،دوگونه رأی وجود دارد .برخی
کارشناسان و پژوهشگران قالی ایرانی معتقدند ،قالی مصور،
در رسته طرح محرمات قرار میگیرد .اما نگارنده بر این باور
است ،با توجه به زوایای مشــخص قالی در تصویر ،طرح قالی

شــبیه به قالی موجود در نگاره شــیخ صنعان و دختر ترسا
اســت(تصویر .)7عالوه بر این دو ،یک تخته قالی میناخانی
برجای مانده از عصر زندیه و موجود در موزه بروکلین ،دلیلی
بر این مدعاســت(تصویر .)6اين قالي از جنس پشم و پنبه و
ابعاد آن 701×cm254اســت .طرح «بنــدي ميناخاني»،
با تكرار دايرهها و لوزيهاي بســيار ،شــكل ميگيرد .برخي
كارشناســان ،ميناخانــي را اينگونه تعريــف كردهاند كه،
واگيرهاي اســت منقوش در محدودهاي مربع شــكل كه ،از
چهار سمت ،تكرار شده و سطح را ميپوشاند.
داستان مالقات شيخ صنعان و دخترترسا ،موضوع تابلويي از
مجموعه آثار موجود در موزه پارس شيراز است .وجه اشتراك
قالي موجود در نگاره با قالــي ميناخاني ،گلهاي گرد و چند
پَري است كه ،ســطوحي پر از گل را ايجاد نمودهاند .اما وجه
افتراق ،مشخص نبودن شبكه هندسي قالي موجود در نگاره
است .چيدمان منظم گلها ،به خوبي مشهود است .اما اساس
و شالوده آن ،ناپيداست .تفاوت ديگر ،مربوط به تعداد گلبرگ
گلهاي هر دو قالي اســت .گلهاي گرد قالــي ميناخاني،
8گلبرگ دارنــد؛ اما قالي موجود در تابلوي شــيخصنعان و
دختر ترسا24 ،گلبرگ دارند .همين گلها با 8گلبرگ ،زينت
بخش دستار دخترترسا است .عالوه بر شواهد مذکور ،وجود
قطعاتی از قالی با طرح میناخانی ،در موزه ویکتوریا و آلبرت
لندن ،گواهی دیگر ،بر ادعای رواج نقشــه میناخانی در عصر
زندیه است(تصاویر.)8
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تصوير .6قالي عصرزند (نيمه دوم قرن دوازدهم هجری قمری/هجدم ميالدي) ،طرح ميناخاني 701×254،سانتیمتر
( )https://www.brooklynmuseum.org

تصویر  .7تابلوي شيخ صنعان و دخترترسا ،موزه پارس ،عصر
زنديه ،رنگ روغن روي بوم (ماخذ :نگارنده).

در تحلیل و بررسی میزان تأثیرگذاری سلیقه و عالقه پادشاه
زندیه،کریمخان ،در انتخاب قالی مصور (تصویر ،)5شناخت
شخصیت و اصالت وی ،حایز اهمیت است .چرا که مهمترین
خصیصه رفتاری او ،سادهزیستی اســت .عوامل زیادی ،نشان
از تغییر ســبک حکومت در زمان وی دارد .تعیین چهارچوب
حاکمیتی ،هنرهای دوران را نیز متأثر کرده است .به طور کلی،
میراث مــادی و معنوی کریمخانی ،رســانای پیامی متفاوت
با اعصار گذشــته اســت .از انتخاب عنوان «وکیلالرعایا» 2،و
تکریم طبقات و اقشار گوناگون جامعه تا محتوای نگارههای
برجای مانده از زمان پادشــاهی او ،حکایت از انتخاب شــیوه
حکومت مردموارانــه دارد .به عالوه ،مطالعه محیط رشــد و
پــرورش کریمخــان در دوران کودکی ،نوجوانــی و جوانی،
حاکی از تجربیات زندگی عشــایری و روستایی اوست« .وی
دوران کودکــی را در محیطی بیتکلف گذرانید و بخشــی از
دوران جوانی را هــم در اردوی نادری به ســر برد...مقتضیات
روزگار کمتــر در وجــودش تأثیــر میکرد و صفــات اصلی
عشیرتی و تربیت ســاده روســتایی ،بر مزاجش غلبهای تام
داشت»(شعبانی .)154 :1386 ،بازتاب مولفههای نامبرده ،در
شــکلگیری قطع و طرح قالیها ،به خوبی نمایان است .ابعاد

کوچک قالی مصور در تصاویر( 5و -9الف و-9ب) ،دال بر ساده
زیستی کریمخان اســت؛ علیرغم الهام بسیار از امور عمرانی
شــاه عباس ،در اینباره ،عالقمندیهای خــود را دنبال کرد.
قالیهای بزرگ پارچه و دربــاری صفوی ،در زمان فرمانروایی
کریمخان ،کم رونق و قالیچههای ســاده و کوچک ،جایگزین
شد« .بهعنوان وکیل ،او سلیقههای ســادهاش را در پوشاک و
وسایل زندگی حفظ کرد؛ او یک دســتار زرد کشمیری بلند،
بر ســر میگذاشــت و روی یک زیرانــداز ارزانقیمت(زیلو)
مینشســت»(پری .)170 :1392 ،بیشتر منابع ،بر سادگی
و بیآالیشــی کریمخان اتفاق نظر دارند« .زندگی شخصی او،
بسیار ساده بود .تکلفی در لباس و دیگر حوائج زندگی ،نشان
نمیداد .از جواهر و زینتآالت اســتفاده نمیکرد»(شعبانی،
.)154 :1386
با توجه به قاليهــاي ميناخاني باقيمانده از قــرن دوازدهم
هجری قمــری در موزهها ،و عــدم رويت هيــچ نمونهاي از
ميناخاني در دوره افشار ،به نظر ميرسد اين طرح ،از دوره زند
رونق يافته است .زنديان ،قومی لر بودند كه باورهاي عشيرهاي
خاصي داشتند؛ تغيير و تحول ســنت و باورهاي رايج در ميان
چنين جوامعي ،ديده نميشــود .آگاهــي از باورهاي نهادينه
جوامع شــباني و دهقاني ،در تحليل نقشمايهها مفيد است.
اشاره به اصالت لري ،طرح شــول(بندي) رايج در ايالت افشار،
گستردگي طرحهاي بندي در نيمه دوم قرن دوازدهم ،ريشه
شناســي نقوش در آثار تمدن لرســتان و آیين مهر ،زنجيره
مفهومي پيوســتهاي را دراختيار قرار ميدهد .اســتمرار يك
الگوي تكرار شــونده از ديربــاز تا جامعه عشــايري همدوره
كريمخان زند ،قابل شناســايي اســت .الگويي كه ،در شبكه
ناخودآگاه جمعي اين اقوام ،نقش بسته است .بافنده عشايري و
روستايي ،هر آنچه ميراث معنوي است ،محافظت نموده است.
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تصاوير( 8الف،ب ،و ج) .قطعاتي از قاليهايي با طرح ميناخاني ،اواخر 12ه.ق18/م .يا اوايل13ه.ق19/م.) http://www.vam.ac.uk( .

طرح قالیچه موجود در تصویر ،ملهم از نقشــههای رایج عصر
زندیه و مورد عالقه وکیلالرعایا ،بوده است .یقین حاصل شد
که ،نقاش دربار زندیه نیز چونان هنرمندان درباری در ســایر
ادوار تاریخی ،در راستای خلق اثر ،مجموعهای از سالیق شاه را
به همراه خالقیت خود گره زده ،سپس ،آغاز به کار نموده است.
 .3كريمخان و درباريان در جلدالكي تاريخگيتيگشا
دوره کوتاه حکومت کریمخان زنــد ( 1193-1163ه.ق ،).و
عداوت قاجاریه با زندیان سبب شــد ،آثار هنری اندکی از این
دوره ،برجای بماند .به همین علت در این مقاله ،هر اثر نقاشی
از وکیلالرعایا ،شــاهزادگان و اطرافیانش(تصویر-9ب) ،که
حاوی نقشه قالی بود ،غنیمت شمرده شد .قاليچههاي موجود
در بخشهايي از جلد الكي مصور كتاب «تاريخ گيتيگشا در
تاريخ زنديه» با موضوع «كريمخان زند و درباريان»(تصویر-9
الف) و «صادقخان زند و درباريان»(تصویــر-9ب) ،با طرح
افشان با نقوش گياهي ريزنقش ،به نظر ميرسد .اگرچه ،كل
طرح قاليچههاي نامبرده ،مشخص نیست و بخش اصلي آن،
ناپيداست.
جلد كتــاب تاريخ گيتيگشــا ،اصيــل اســت؛ اگر بخش
گستردهتري از فرش پيدا بود ،سند معتبري محسوب ميشد.
با اینحال ،به استناد سطحی اندک و آشکار از قاليچه مربوطه،
نقشه افشان و حاشيه دوستكامي به چشم میخورد.
تصوير( -9الف) ،باري ديگر در جلدالكي ،تكرار شــده ،با اين
تفاوت كه ،شخصيت كريمخان به صادق خان بدل شده است؛
و چند تغيير ديگر كه پرداختن به آن ،از اهداف مقاله نيست.
اما واضح بودن قاليچه اين تصوير ،كمك شاياني به تشخيص
نقوش قاليچه تصوير كريمخان و درباريان (تصوير9الف) نمود.
پيش از پرداختن بــه نقشمايهها ،الزم به ذكر اســت كه در

كادر اين قالیچهها ،ريشههاي مختص دستبافتههاي داري،
مشاهده نميشود و لبههاي آن ،برجســتگي رو به باال دارند.
اگر مقوله ظرافت نقــوش در ميان نبود ،بــا اطمينان به نمد
بودن آن ،رأي داده ميشــد« .کریمخان در سایر امور نیز مرد

سادهای بود .تختش عبارت بود از یک نمد تا شده و(»...رجبی،
 .)118 :1389البته استفاده از نمد به عنوان زیرانداز در عصر
زندیه ،مرسوم بوده است .کارستن نیبور 3،در زمان حکومت
کریمخان به شیراز ســفر کرده و مشــاهدات خود را از دربار
در ســفرنامهاش به رشته تحریر درآورده اســت« .در این جا
نمدهای گران قیمتی به چشم میخورد ،که به نظر ،به اندازه
فرشهای معمولی ایران زیبا نبودند»(نیبور .)66 :1354 ،اما
پياده نمودن طرحهاي ظريف در نمد ،دور از ذهن است .فرض
ن است ،زيرانداز (تصاویرشماره -9الف و ب) ،قاليچه است
بر ای 
و به نقوش ،آن پرداخته ميشــود .متن قالي مملو از گلهاي
گرد  6و  7پَر اســت .رنگهاي قالي ،به ســبب پوشش الكي
جلد ،قابليت شــناخت واقعي و اصلي را ندارد .رنگ زرد الك،
بر كليه اثر تأثير گذاشته اســت .با اينحال ،رنگهاي قرمز،
گلبهي ،زرد و قهوهاي و صورتي ،رنگهاي تشــكيل دهنده
قالي هستند .نوع طرح ب ه گونهاي است كه ،بندهاي حلزوني
در متن قالي ،بدون انقطاع پيچيده و گلها ،غنچهها و برگها،
اين بندها را آذين نمودهانــد .ظرافت نقوش در هر دو قالي ،به
چشم ميخورد .مشخص نبودن كل قالي ،سبب شده توصيف
بر اساس حدس و گمان باشد .با مطالعه موضوع هر دو تصوير
( -9الف و  -9ب) و محل اجراي آنها ،جلد تاريخ گيتيگشا،
به نظر ميرسد ،طرح افشان ،بايد از طرحهاي رايج و فاخر اين
دوره باشــد كه در این نمونهها ،دیده میشود .همانگونه که،
در شرح و توصیف قالی مصور (تصویر )1آمد .در طرح افشان
دوره نادرشــاه ،شــیوهای خاص و برگرفته از نقوش هندی
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تصوير9الف .كريمخان و درباريان ،جلد الكي تاريخ گيتيگشا در تاريخ زنديه ،كتابخانه
موزه بريتانيا
)(http://britishlibrary.typead.co.uk

تصوير9ب .صادقخان و درباريان ،جلد الكي تاريخ گيتيگشا در تاريخ زنديه ،كتابخانه
موزه بريتانيا
)(http://britishlibrary.typead.co.uk

تصوير 9ج .جزئی از تصاویر 9-الف و 9-ب :جلد الكي تاريخ گيتيگشا در تاريخ زنديه ،كتابخانه موزه بريتانيا(http://britishlibrary.typead.co.uk) ،

استفاده شده است .اما یکی از طرحهای رایج قالی در صفوی
نیز نقشه افشان بوده است .مطالعه نقشمایههای قالی عصر
زندیه ،این نتیجه را در برداشت که ،الگوی غالب و حاکم قالی
این دوره ،بندی واگیرهای است .وجود نمونههایی از قالیهایی
با نقشه گردان 4و شهری ،تصاویر موجود در تاریخ گیتیگشا
(تصاویر -9الــف و  -9ب) ،میتواند الگــوی ظریفنگاری و
تذهیب گونــه در فرهنــگ کتابآرایی ایران باشــد .به نظر
میرسد ،نقاش برای تصویرســازی قالی ،پیرو قواعد تذهیب
بوده اســت .از ســویی دیگر ،میتوان اینگونه پنداشت که،
برای مصور نمودن تاریخ دربار زندیــان ،كريمخان و برادرش
صادقخان ،طرح فاخر افشان را پسندیدهاند .حاشيه موجود
در طرح ،در بسياري از قاليهاي همدان ،خصوصاً مالير 5تكرار
شدهاست(تصوير.)10
-4نگاره رستم خان زند
نگاره از آثار محمدصادق ،نقاش عصر زند است كه ،به مكتب
شــيراز دوم ،تعلق دارد .وی نقاشــی بنام و چیرهدست بود؛
مجالس پنجگانه عمارت هفتتنان شــيراز نيز یادگار اوست.

تاريخ خلق تابلو «رستمخان زند» 1193ه.ق1779/.م ،.برابر
با سال مرگ كريمخان زند اســت .قالي موجود در اين نگاره،
همانند بيشتر قاليهــاي زند ،واگيرهاي و تكرار شــدني ،با
طرح بندي اسليمي (قابقابی) اســت .طرح قالي از قابهاي
چهاربازويي اســليمي با تزیينات ختايي ،تشكيل شده است.
حاشيه اصلي هم طرح اســليمي دارد ،حاشيه بيروني ،از نوع
حواشي «مداخل» است .به ســبب حضور قالي در نقاشي ،از
ابعاد و جنس قالي ،نميتوان ســخن گفت .اما طرح قالي ،به
قدر كفايت معلوم است .در تابلو نامبرده ،رستمخان ،نوه برادر
ناتني كريمخان(زكيخان) ،بســیار با صالبت و موقر نمایش
داده شده اســت .در تصویر-11الف ،ترسیم نقشهای گردان و
شهری مشهود است .درون قاب اســليمي ،با گلهاي گرد ،6
11 ،10 ،7پَر و غنچه ،تزیين شده است .به نظر ميرسد ،قالي
موجود در نقاشي ،اسلوبي دقيق و هندسي همانند قاليهاي
واقعي ندارد .در ميان نمونههاي يافت شــده از قالي عصر زند،
اسليمي طرح رايجي به نظر نميرسد .اما بسیاری از آثار هنری
برجایمانده از دوره زندیه ،دارای نقوش اســلیمی هستند .از
آن جمله ،كاشيها و قاب آينهها ،نقاشــيها و برخی آرایهها
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تصوير .10چند نمونه حاشيه از قاليهاي استان
همدان به ويژه مالير ،زادگاه كريمخان زند.
اين حواشي به حاشيههاي موجود در تصاوير 9-الف
و  9-ب ،بسيار شبيه است.
انتخاب چندقالي و برش حاشيه از چندين نمونه از
صفحات گوناگون كتاب(صور اسرافیل.)1375 ،
نگاره رستم خان زند

و تزیینات وابســته به معماری زندیه .به طــور مثال ،واگيره
چهاربازويي در تزیينات به كار رفتــه ،در ارگ كريمخاني نيز
ديده ميشود (تصوير.)12
قالي ديگري كه در برگي از نســخه گلچين گلشن موجود در
آكادمي مطالعات شرقي روســيه ديده ميشود ،مشابه قالي
مورد بررسي است (تصوير-11الف) .اين قالي نيز واگيره بندي
اسليمي دارد.
اگرچه تصوير (-11الف) ،در اصفهان نقاشــي شــده است،
اما ،شاخصههايي همچون پوشاك ،حاالت و فضاپردازيها

همانند آثار نقاشي عصر زند در شــيراز است .پس ميتوان
اين نوع طرح قالي را از طرحهاي متداول عصر زند ،دانست
كه همواره ،با حاشيه مداخل همراه اســت .اين حاشيه در
بيشتر آثــار دوره زند ديده ميشــود .حتي بــر برجهاي
چهارگانه آجركاري شده ارگ كريمخاني نيز ديده ميشود.
«تزیینات نمای بیرونی در این دوره ،دارای ساختاری ساده
و هماهنگ با سازه آجری بناست .شاخصترین این نقوش،
نقش و طرحهای ساده و هندســی ،در نمای برجهای ارگ
کریمخانی و از لوزیهای ممتد و مرکزگراست که ،از جمله

تصویر11الف .تابلوی رستمخان زند ،اثر محمدصادق نقاش عصر زند ،رنگ روغن روي بوم 99×148 ،سانتیمتر

(.)http://www.sothebys.com

تصویر11ب .نمایش جزئیات طرح قالی ،اسلیمیبندی
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رایجترین نقوش انتزاعی هندســی و گوشهدار در هنرهای
قومی به شــمار میرود .این نقوش ،در بسیاری از هنرهای
دستی و تولیدات محلی(عشــایری و اقوام لر و ترک) ،مانند
گبه ،گلیم و...در مرکز یا حاشــیهها بــا ترکیبهای متعدد
دیده شده است؛ و نشانهای تکنیکی در تأثیرپذیری نقوش
آجرکاری ،از هنر ایالتی است که ،به صورت نقوش انتزاعی
در نمای بناها ،بازتاب یافته اســت» (قنبری ،سلطانزاده و
نصیر سالمی .)96 :1395 ،انعکاس نقش مداخل ،روی آثار
بر جای مانده از عصر زندیه و دستبافتههای تولیدی استان
فارس ،محل توجه است (نمودار.)1
در حال حاضر نيز مناطقي ،همچون عليآباد و يَلَمه فارس ،اين
حاشيه را در قاليهايشان به كار ميبرند (نمودار .)1سنجش
میزان بازتاب سلیقههای شــاهزادگان و درباریان در تعیین
طرح و رنگ آثار ،ساده نیست .ولی با آگاهی از حیطه اختیارات
برخی از آنان ،همچون رستمخان زند ،به نظر میرسد ،نقاش
آقا صادق ،شــنوا و پذیرنده نقطه نظرات شاهزاده بوده است.
به نظر میرسد ،رســتمخان نیز مانند کریمخان ،تحت تاثیر
مولفههای حاکم بر فرهنگ و هنر قومی بوده است.
.5نگارهفتحعلیشاهقاجار
در توصیف قالی مصــور و موجــود در نگاره فتحعلیشــاه
(تصویر ،)14برخــاف قالیهایی که ،تاکنــون در این مقاله
بررسی شد ،هیچ نشانی از شاخصههای قالی واقعی به چشم
نمیخورد .فتحعلیشاه ،روی قالیچهای نشسته ،کف ساده با
حاشیهای شبیه به نقوش پشتی ،شمشــیر ،زیورآالت .شاید
بیش از هر اثر مورد مطالعــه در این پژوهش ،این نگاره عرصه

تصوير .12نقوش تزیيني به كار رفته در نماي پلكانهاي نزديك به اتاق سوم در ضلع
غربي ارگ كريمخاني شيراز ،عصر زند .مشابه واگيره قالي موجود در نگاره رستمخان
زند( ،شفيعي و اسفندیاریپور.)27 :1384 ،

تصویر .13قالي با طرح اسليمي بندي در نسخه گلچين گلشن ،اصفهان ،آكادمي
مطالعات شرقي روسيه( ،آژند.)6 :1384 ،

نمایش پادشــاه است .به نظر میرســد ،مرصعنشانی و فاخر
بودن تزیینات ،همینطور ،هماهنگی میان آرایههای شمشیر،
پوشاک و حاشیه قالیچه ،مهمترین دغدغه ایجاد و القاء شده
شخص پادشاه به هنرمند بوده است .مصداق این ادعا ،مبنی
بر عالقه پادشــاه قاجار ،به تجمل و به جواهرات و سنگهای
قیمتی ،گزارش سفرنامهنویســان و مستشــرقینی اســت
که ،در زمان حکومت او ،به ایران ســفر کرده و وی را مالقات
نمودهاند« .اعلیحضرت ،لباسی فاخر و مجلل بر تن داشت؛ به
نظر میرســید که ،ارزش مقدار جواهری که شخص پادشاه
برای تزیین ،با خود حمل میکــرد ،کمتر از یک میلیون پوند
استرلینگ نباشد .وی الماس مشــهور نادرشاه به نام «دریای
نور» را زیب خود کرده بود ،که جفت آن« ،کوه نور» ،توســط
برخی ارامنه ،به روسیه برده و به ملکه کاترین دوم ،امپراتریس
روسیه ،فروخته شده بود»(هالینگبری.)67 :1363 ،
«روشن اســت که در دنیای تصویری آن روز ایران ،فقط یک
تیپ یا پز و مدل بود(تصویر ،)15که جامع محاســن به شمار
میرفت .زیبایی ناب ،حاصل جمال و کمال و غایت حســن،
محسوب میشد .این تیپ ،تنوعی معدود داشت؛ ولی نماینده
اصلی آن ،شخص اول مملکت ،یعنی شــاه بود .شاه در وهله
نخست ،نماینده قدرت این جهانی به شمار میرفت ،به همین
دلیل پیکر او ،به نشــانه ثروت مملکت زیر سلطهاش ،آراسته
به انواع زر و زیور بود»(میرزاییمهر و حسینی.)105 :1396 ،
بر خالف نگاره نادرشــاه که ،بازتاب تاثیر هنر هندی و تصویر
کریمخان که ،آیینهای از مردمواری ،ســبک ساده زندگی و
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نمودار .1نقش مداخل در برج ارگ کریمخانی ،قالی مصور در تابلو رستمخان و گلیم عشایری( ،ماخذ :نگارنده).

بر این است که ،دستور شــاه به نقاش ،خلق تصویری فاخر و
باشــکوه اســت که حتی ،قالیها نیز جواهر نشــان هستند.
هماهنگی و ارتباط نزدیک میان حاشــیه قالــی ،زیورآالت،
پوشاک ،تنگ و شمشــیر ،گواهی بر این مدعاست .دو نقاش
تصویر ســاز پیکره فتحعلیشــاه ،مهرعلی و میرزا بابا ،تحت
حاکمیت و نظرات فتحعلیشــاه شــروع به کار کردهاند و از
الگوی ثابتی ،تبعیت نمو دهاند .این موضوع ،نشــان از آن دارد
که ،نقشههای قالی موجود در تصاویر ،نه تنها از عوامل بیرونی
و تحوالت اجتماعی متأثر نشده ،بلکه بنیان شکلدهنده آن،
خلقیات و روحیه شخص پادشاه ،فتحعلیشاه ،بوده است.

تصویر .14فتحعلیشاه ،تکنیک :رنگ روغن ،نقاش :مهرعلی ،محل نگهداری :موزه هنر
اسالمی قطر ،قالی مصور در نگاره فتحعلیشاه قاجار
)( http://www.mesoeurasia.org

همینطور ،رواج قالیهایی با طرح و نقشه ایلیاتی و روستایی
است ،تصاویر برجای مانده از پیکرنگاری فتحعلیشاه ،نمودی
از ایدهآل گرایی و کمال طلبی فتحعلیشاه است.
در نمونههای مورد پژوهش پیشین ،قالیهای واقعی برجای
مانده ،شبیه به طرحهای موجود در تابلوهای نقاشی پادشاهان
است .اما در تصاویر فتحعلیشــاه( ،)16-14قالیهایی دیده
میشود که ،حاشیه مرصع دارند .این موضوع ،در هیچ نمونه
واقعی بر جای مانده از عصر قاجار ،مشــاهده نشده است .باور

نتیجهگیری
در جدول شماره  ،1اطالعات بصری مختصری از قالیچههای
مصور از تصاویر ســه پادشــاه از ادوار نادری ،زند و قاجار درج
شده است.
با توجه به مندجات جدول شماره ،1بازتاب روحیه شاه ،حتی
در ژست تصویر شــده آنها ،قابل مشاهده است .نادرشاه ،دو
زانو و استوار نشسته اســت .نگاهی جدی و رسمی به نقاش
دارد .کریمخان زند ،در حال قلیان کشــیدن و غیر رسمی،
تصویر شده است و تابلو ســبک زندگی واقعی او را به تصویر
کشــیده ،نه زندگی آرمانی و ایدهگرایانه .درک الگوی حاکم
پس از مشاهده تصویر فتحعلیشــاه ،مصداق کمالطلبی و
روحیات خاص اوست .به همین نسبت ،اطالق لفظ واقعی-
آرمانی ،به نقوش قالیهای موجود قابل تعریف است.
هنر به عنوان روبنا ،نمایانگر زیربنای سلیقهای و خلقی شاهان
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تصویر 15-فتحعلیشاه(1212-1250ه.ق ،).نقاش :مهرعلی ،موز ه سعدآباد

تصویر 16-فتحعلیشاه(1212-1250ه.ق ،).موز ه لوور

و سفارشدهندگان آثار است .نقاشــی ایرانی با در برداشتن
شــاخصههای خاص ،امکان پیادهســازی نقشههای ظریف
و گردان را تمــام و کمال فراهم نمیســازد .بنابراین ،در این
نگارهها ،آنچه مهم است ،استخوانبندی و ساختار اصلی قالی
است .قواعد کلی حاکم بر شکلگیری ،میان قالیهای بازتاب
یافته در نگاره و نمونههای واقعی ،یکی اســت .اما ،نمیتوان
انتظار داشــت که ،تمامی طرحها و نقوش قالیهای افشاری،
زندیه و قاجار را بر روی آنها مشاهده نمود .راستیآزمایی و یا
پاسخ به این سوال که ،آیا نقاشیها بازتابی از نقوش قالیهای
واقعی پیرامون هستند ،زمانی امکانپذیر است که ،نمونههای
عینی و واقعی قالی موجود باشد .با توجه به شواهد و مستندات
از سویی ،و اتکاء بر یافتههای پژوهش از دیگر سو ،همینطور
تطبیق و برآیند تمامی مولفهها ،میتوان ادعا نمود ،گزینش
طرح ،نقش و ابعاد قالیهای مصور موجود در نقاشیها ،به طور
نســبی ،رابطه معناداری با سلیقهها ،عالقمندی ،شخصیت و
سبک زندگی پادشاهان دارد.
مطالعه و مشــاهده نقوش قالیها و بررسی تطبیقی آنها ،با

در نظر داشتن باز ه کوتاه زمانی ،میان نادرشاهافشار(-1148
1160ه.ق ).تا پادشاهی فتحعلیشــاه قاجار(1250-1212
ه.ق ،).این نتیجه را حاصل میکند که ،تغییرات محسوسی در
الگو و ساختار طرحها ،به چشــم میخورد .این در حالی است
که ،نقاشان بسیاری در دربار این حاکمان ،به صورت مشترک
حضور داشــتهاند .بنابراین ،نکته این اســت که ،در زمان هر
یک ،عواملی سبب تغییر ،شکلگیری و بازنگری نقشمایهها
شده است .اعمال نظر و سلیقه شــاهان در هر دورهای ،شاکله
و ساختار نقوش قالی را تعیین نموده است .اما ،گاهی نقوش
مصور ،بازتابی از رویدادهای اجتماعی و سیاســی بوده است.
قوانین حاکم در شــکلگیری قالــی موجــود در تصویر ،1
الگوی هنر هندی را به خوبی نمایش داد .مناســبات سیاسی
و اجتماعی میان ایران و هندوستان در عصر نادری ،تغییرات
نامبرده را رقم زده اســت .در عصر کریمخان زند ،وی ،سبک
زندگی ساده و در عین حال ،حساس به امور فرهنگی را اتخاذ
نموده اســت .منابع گوناگونی از حضور وکیلالرعایا در محل
اجرای ســازههای عمرانی و ابنیه ،گزارش کردهاند.در نهایت،

)( http://www.mesoeurasia.org

)(http://www.asriran.com/fa/news
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جدول 1-ارتباط نقشه قالیهای موجود در تصاویر با عالم واقع( ،ماخذ :نگارنده).

پیکر نگاری

طرح و نقشه قالی

واقعی -آرمانی

نادرشاهافشار

افشان با گلهای ریز

بنا به مستندات:
واقعی

کریمخان زند

میناخانی

واقعی

نقش :گلهای گرد و چند پر.
رنگ :طیف رنگهای گرم.
نوع نقشه :متقارن.
ابعاد :قالیچه.

فتحعلیشاه

کف ساده با حاشیه
جواهرنشان

آرمانی

نقوش :هندسی دایرهای و انتزاعی.
رنگ :زمینه تیره و حاشیه زرین.
نوع نقشه :متقارن.
ابعاد :قالیچه.

کمال طلبی و ایدهآل گرایی و همینطــور اهمیت زیبایی و
تفاخر از منظر فتحعلی شــاه ،محوری اساسی در بسیاری از
تحقیقات بوده است؛ و مصداق آن ،در نقشپذیری قالیهای
موجود در تصاویر متعلق به او ،به خوبی مشــهود اســت .در
جدول شماره  ،2بنیانهای شــکل دهنده نقوش در هر دوره،
به اختصار ،درج شده است.
در نهایت ،مطالعه تطبیقی پیکرنگاری سه پادشاه ،عالوه بر،
رمزگشایی ناشی از قیاس قالیهای مصور ،گواهی بر مصداق

عناصر بصری قالی

نمونه قالی

نقــش :گلهــای گــرد و خوشـهای بــر
پایــه خطــوط گــردان و منحنــی.
رنگ :طیف رنگهای گرم.
نوع نقشه :متقارن.
ابعاد :قالیچه.

نظریه بازتاب بود .با ایــن توضیح که ،ابعاد و نقشــه قالیها،
بازتابی از شخصیتهای نخست آثار نقاشی است .نقشمایهها،
نمایانگر و رســانای پیام زیربنا که ،همانا شخصیت ،تمایالت
و ســایق شــاه ،به مخاطب است .به دیگر ســخن ،نقوش و
طرحهای قالیهای مصور ،بازتابی از عالقمندی نادرشاه افشار
به هنر و فرهنگ هندی ،فرهنگ قومی ایلیاتی و سادهزیستی
کریمخان زنــد و تجملگرایی ،تفاخر و تکلف فتحعلیشــاه
قاجار است.

جدول 2-بنیانهای شکل دهنده و تأثیرگذار بر نقوش قالیهای موجود در نگارهها( ،ماخذ :نگارنده).

دوره/پادشاه

طرح قالی

عوامل موثر بر شکلگیری و تغییر نقشه قالی

افشان و دارای عناصر غالب
نادرشاه افشار
هنر هندی

1.1عالقه شخص پادشاه به هنر هندی؛
2.2نفوذ نقاشی هندی؛
3.3حضور هنرمندان هندی در دربار ایران.

کریمخان زند افشان /میناخانی

1.1زندگی ساده و مردم واری کریمخان زند؛
2.2کوچانیدن ایالت و طوایف کرد ،لک و لر به شیراز؛
3.3استمرار يك الگوي تكرار شونده از ديرباز تا جامعه عشايري همدوره كريمخان زند
4.4حاشيه متأثر از قاليهاي استان همدان ،به ويژه مالير ،زادگاه كريمخان زند.

فتحعلیشاه
قاجار

زمینه ساده و یا مزین به
ردیفی از بته ،حاشیه طرح
جواهر نشان و مرصع

1.1نمایش ثروت مملکت زیر سلطهاش؛
2.2کمالگرایی؛
من کمال یافته و بی نقص.
3.3ارزش گذاشتن به زرنشان بودن اشیاء پیرامون ،برای اثبات ِ
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پینوشتها
1 .gaddi

 . 2لقبی که کریمخان زند برای خود انتخاب کرد و هرگز خود را پادشاه ندانست ،بلکه وکیل مردم و رعیت نامید.
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