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 .1کارشناس ارشد تصویرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه نقاشی دانشگاه هنر تهران ،ایران.
 .3عضو هیئت علمی گروه فرش ،دانشگاه هنر تهران ،ایران.
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چکیده
طراحان و بافندگان قالیهای کاشان از مضامین مختلفی در خلق آثار خود استفاده کردهاند؛ برخی از این
مضامین حوزة ادبیات دینی ،ملی ،بومی و  ...را در برمیگیرد .هدف پژوهش حاضر ،دستیابی به جنبههای
تصویرسازانة نقوش بهکاررفته در فرشهای کاشان است .با توجه به روش آیکونوگرافی ،سعیشده مفاهیم
تصویری بهکاررفته در این فرش به مخاطب منتقل شود .اغلب نقشمایههای بهکاررفته در فرشهای کاشان
با رنگهای مشابه طبیعت و به صورت تخت رنگگذاری شدهاند .در این میان پرسشهایی را میتوان
مطرح کرد و به آنها پاسخ داد؛ .1چه جنبههای تصویرسازانهای در فرش کاشان موجود است؟  .2مهمترین
عامل تأثیرگذار در بهوجودآمدن نقوش بهکاررفته در فرش کاشان عصر قاجار چیست؟ پژوهش حاضر از
لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت ،توصیفی -تحلیلی است .جمعآوری اطالعات به صورت مطالعاتِ
کتابخانهای (اسنادی) و میدانی (گفتوگوی حضوری با متخصصان و کارشناسان) انجام پذیرفت .نتایج
پژوهش نشان داد با نگاه به ن َقشهای قالیها ،دو زیرمجموعه از نقشمایهها قابل تفکیک از یکدیگرند؛
آنهایی که از طبیعت الهام گرفتهاند و آنهایی که هندسی و تجریدی محض هستند؛ همچنین نشان داد هنر
نگارگری بیشترین تأثیرگذاری را روی قالیچهها داشته است؛ از جمله تأثیراتی که قالیچههای تصویری از
هنر نگارگری گرفتهاند ،فضاسازیهای غیرواقعی و مثالی را میتوان نام برد با این تفاوت که در نقوش فرش،
این ویژگی سادهسازی و خالصه شده و گاه ترکیببندیهای آن تغییر کرده است.
واژگان کلیدی :قالیکاشان ،نقش ،تصویرسازی ،صفوی ،قاجار.
مقدمه
هنرهای سنتی هر قوم ،نشانی از فرهنگ و پیشینة آن
دارند و به فراموشیسپردن این هنرها ،فقدان و ضعف
هویت فرهنگی را به دنبال خواهد داشت .نقوش فرش
در بیان اولیة تصویری ،خود حکایت از نوعی تزئین دارند
که باعث ایجاد حسی لطیف و زیبا در آدمی میشود .اما
بسیاری از این نقوش عالوه بر تزئینیبودن حاوی مفاهیمی
نمادین هستند که در قالب نقوش زیبایی ارائه میشوند.
در بررسیهایی که انجام میشود ،جنبههای نمادین نقوش
* نویسنده

مسئولArezoo.baghsheikhi@gmail.com،09101889827:

فرش کاشان در اعصار صفوی و قاجار مشخص خواهد
ِ
شد ،برخی نقوش فرش صرفاً جنبه تزئینی داشته و
تعدادی هم ابداع بافنده از سویه نمادین آن بوده است،
اما این بدین معنی نیست که نقوشی که بافته میشوند
از اساس بیمعنی بوده و اگر امروز هم از همان نقوش
استفاده میشود ،صرفاً به دلیل جنبههای زیباییشناختی
آنهاست .این نکته نیز قابل تعمق است که گاهی مشاهده
شده بعد از پیدایش مفاهیم نمادین نقوشی خاص ،در
دورههای بعد تغییراتی در آنها اعمال شده که در راستای
همان مفاهیم اصیل بوده و هنرمند متأخر خودآگاه یا
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ناخودآگاه آن نقوش را به گونهای روی فرش آورده که
گویا او هم مقصودش همان مفاهیم نمادین بوده است.
این روند را میتوان در مشترکبودن دغدغهها ،آرزوها و
جهانبینیهای هنرمند بافنده در ادوار مختلف تاریخی
در محدودة مشخص جغرافیایی و فرهنگی جستجو کرد.
منطقة شهری کاشان (کاشان و حومه) یکی از مناطق
شناختهشدة قالی ایران بوده که به لحاظ بافت قالیهای
زیبا و باکیفیت از شهرت جهانی برخوردار است .از نظر
تاریخی قرن دهم و یازدهم ه.ق عصر طالیی صنایع کاشان
نامیده شده است .براساس بررسیهای انجامشده ،فرش
کاشان به دلیل دارابودن نقوش بکر و جذاب و ویژگیهای
تصویرسازانه که از طرفی شباهت آن با نگارگری و نقاشی
ایرانی است ،به نظر میرسد خصوصیات خاص خود را
دارد و تا به حال کمتر پژوهشی به آن پرداخته است .این
پژوهش در نظر دارد این نقیصه را بر طرف کرده و از نظر
بصری این نقوش را مورد بررسی قرار دهد.
پیشینة پژوهش
در رابطه با موضوع پژوهش به طور اخص پژوهشهایی
انجام نگرفته است ،اما در مورد فرش این دوران کتب و
مقاالت فراوانی نگارش شدهاند که در ادامه به مهمترین
آنها پرداخته میشود؛ پرویز تناولی در کتاب قالیچههای
تصویری ایران ( )1368قالیچههای تصویری ایران ،تنها
به معرفی قالیچههایی میپردازد که در روستاها و مناطق
عشایرنشین بافته شده است .تورج ژوله در کتاب پژوهشی
در فرش ایران ( )1381در این کتاب به سیمای کلی از تاریخ
فرشبافی در ایران و جهان ،نقوش فرش ایران ،آشنایی
با مواد اولیه ،و غیره میپردازد .امیرحسین چیتسازیان
( )1391در کتابِ فرش کاشان به تاریخ فرش کاشان از
دوره صفویه تا عصر حاضر اشاره میکند .حوریه عبداللهی
( )1389در کتابِ تاریخچة صناعت قالیبافی کاشان (دورة
قاجار و معاصر تا  )1357به بررسی این هنر فاخر میپردازد.
شهال خسرویفر و امیرحسین چیتسازیان ( )1390در
مقالهای به بررسی نماد و نقش پرنده در قالیهای موزه
فرش ایران میپردازد .حسین یاوری ،زینب رجبی و فائزه
قادری ( )1393در کتابِ فرش ایران در دورة صفویه ،طی
چندین فصل به بررسی تاریخ فرش و جنبههای اعتقادی
آن در دورة صفویه پرداخته است .فاطمه درجور ()1394
در مقالهای همچنین فاطمه درجور به مطالعة نقشمایة
بته جقه در فرش ایران میپردازد.
پرسشهای پژوهش

فرش کاشان موجود
 .1چه جنبههای تصویرسازانهای در
ِ
است؟
 .2مهمترین عامل تأثیرگذار در بهوجودآمدن نقوش
فرش کاشان بهویژه عصر قاجار چیست؟
بهکاررفته در
ِ
روش پژوهش
پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت،
توصیفی -تحلیلی است .جمعآوری اطالعات به صورت
مطالعاتِ کتابخانهای (اسنادی) و میدانی (گفت وگوی
حضوری با متخصصان و کارشناسان) انجام پذیرفت .سپس
در این پژوهش جامعة آماری  80نقشمایه از مجموع 21
ِ
تخت فرش ،با ابزار جدول مورد تحلیل بصری قرار گرفت.
1
در این بین از نرمافزار ایلستراتور  ،برای مشخصشدن
نتایج پژوهش کمک گرفته شده و تحلیلها بر پایة مبانی
شکلشناسانه استوار است.
جغرافیای تاریخی کاشان
کاشان شهری تاریخی است که قرنهای متمادی محل
سکونت و جایگاه اقوام مختلفی بوده است .در کتب لغت
عربی عموماً کاشان با نام «قاشان» یاد شده که در اصل
معرب کاشان است .کهنترین مأخذ در این زمینه کتاب
«تاریخ قم» که در آن آمده «قاسان را نام نهادهاند به
رودخانه که او را به زبان عجم کاسه میگویند که قاسان
دریا بوده و آن را کاسرود خواندهاند» (نراقی،1345 ،
 .)20از لحاظ جغرافیای سیاسی و تقسیمات کشوری ،در
گذشته جغرافیدانان ،شهر کاشان را جزو ایالت جبال یا
عراق عجم محسوب میکردند (قمی.)29-31 ،1385 ،
کاشان از گذشته تاکنون همواره در مسیر مهمترین راه
ارتباطی شمال به جنوب قرار داشته است؛ از این روی
پیوسته در متون تاریخی و جغرافیایی قرون مختلف
اسالمی مانند «احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم
مقدسی ،المسالک و الممالک اصطخری»« ،صورهاالرض»
ابنحوقل حین ذکر مسیرها و راههای ارتباطی به کاشان
نیز اشاره کردهاند به عنوان مثال ابنحوقل که در حدود
قرن چهارم ه.ق میزیست ،در مورد راه ارتباطی همدان به
کاشان چنین بیان میدارد «از همدان به ساوه سی فرسخ،
از ساوه به قم دوازده فرسخ و از قم به کاشان هم دوازده
فرسخ است» (ابنحوقل)361 ،1938/2 ،؛ (تصویر.)1
کاشان در عصر صفوی و قاجار
جغرافیدانان ،شهر کاشان را زمانی جزو ایالت جبال یا
عراق عجم محسوب میکردند (فرخیار.)12 ،1386 ،
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هنگامیکه شاه اسماعیل صفوی پس از استیال بر ایران،
رهسپار کاشان شد ،مردم شیعی مذهب و مؤمن کاشان
از او پذیرایی کردند و شاه در باغفین اقامت گزید؛ از
این پس تا پایان دورة صفویه ،کاشان مورد توجه خاص
شاهان صفوی بود .اهمیتی که پادشاهان صفوی برای
ب
صنایعدستی و به خصوص ابریشمبافی قائل بودند ،سب 
شد کاشان به صورت یکی از مراکز این صنایع درآید.
صنعت و هنر بافندگی در این شهر به اوج ترقی و شکوفایی
رسید و بهترین و زیباترین انواع پارچههای ابریشمی،
کتان و مخمل ،مرغوبترین قالیهای پشم و ابریشم در
کارگاههای نساجی کاشان بافته میشد (شاطریان،1390 ،
 .)115بسیاری از سفرنامهنویسان اروپایی که به قصد سفر
به پایتخت وقت صفوی (اصفهان) و دیدارهای مختلف
سیاسی و اقتصادی وارد ایران شده بودند ،از کاشان عبور
کرده و از این رو توصیفات مفصلی در مورد این شهر ارائه
کردهاند؛ شامل وسعت و اهمیت بازرگانی و صنعتی شهر
کاشان ،محیط جغرافیایی و آب و هوای آن ،در مورد نحوة
ساخت شهر و بناهای موجود در آن و مصالح مورد استفاده
در ساخت این بناها ،وجود اماکن عمومی بسیار که رفاه
مردم شهر را فراهم میکرده ،توصیف بازار و میدان مهم

تصویر .1موقعیت کاشان با دایرة قرمز رنگ مشخص شده؛ در نقشة نسخه
المسالک و الممالک اصطخری .مأخذ :آرشیو نسخة کتابخانه موزه ملک تهران.

شهر ،زندگی اجتماعی مردم کاشان ،زندگی مردمی با
ادیان مختلف در کمال صلح و آرامش ،ورزشهای مورد
عالقه مردم در آن دوران و محصوالت زراعی که در کاشان
به عمل میآمده ،است (اولئاریوس167-1363،165 ،؛
دالواله.)113-112، 1384 ،
در دورة قاجاریه با انتقال پایتخت از اصفهان به تهران،
کاشان موقعیت بازرگانی خود را از دست داد .اتفاقات
مهمی که در شهر کاشان به وقوع پیوست به قتل رسیدن
«میرزا تقی خان امیرکبیر» در باغفین کاشان بود.
همچنین وی اولین کسی بود که به فکر کارخانجات و
تشویق صنایع داخلی و فالحت افتاد؛ این مرد زیرک و
توانا در مدت صدارت کوتاه خود کارخانجاتی جهت بافت
شلوار و حریر در تهران و کاشان دایر کرد و چندین نفر از
هنرمندان ایرانی را برای آموختن صنایع به خارج فرستاد
(نراقی .)259 ،1345 ،به نظر نگارندگان ،کاشان به غیر از
صنعت نساجی در این دوره از لحاظ معماری سنتی رشد
و توسعه چشمگیری مییابد؛ تأسیسات شهری کاشان
در اواخر دورة قاجاریه حدود  70کاروانسرای بازرگانی و
مسافری 18 ،مسجد 50 ،گرمابه عمومی و چهار مدرسه
قدیمی داشته است (حائری .)177 ،1363،جمعیت
کاشان حدود  40هزار نفر و با توجه به جمعیت شهرهای
بزرگ ایران در آن دوران میتوان اذعان کرد که کاشان
در شمار چند شهر بزرگ ایران بهحساب میآمده است
(شاطریان.)217 ،1390،
فرش کاشان در دورة متأخر
نگاهی اجمالی به تاریخ
ِ
اسالمی
تصاویر و نقوش ظروف و سفالهای مکشوف از سیلک،
احتماالً آثار متعددی از دستبافتها ،لباسها ،یا
فرشینههای سیلک را به ما نشان میدهند (چیتسازیان،
 .)118 ،1391اولین مکان که پس از طلوع اسالم ،در
خصوص آن از قالی سخن به میان آمده کاشان است که
پیکر پاک مطهر علی بن امام محمد باقر (ع) را در سنة
 106ه.ق پس از شهادت در قالیچهای قرار دادند .دورة
صفویه (اوایل قرن دهم ه.ق تا حدود نیمة قرن دوازدهم
ِ
راحت کالم،
ه.ق) را همگان اوج شکوفایی و بالندگی و به
عصر طالیی قالی ایران میدانند (یاوری ،رجبی و قادری،
 .)233،1393از مراکز مهم در زمینة قالیبافی در عهد
صفوی میتوان از کاشان ،همدان ،شوشتر ،هرات و اصفهان
نام برد .به طور عمده در دوران صفوی با چهار نقش عمده
که عبارت است از  :نقش محرابی (سجادهای) ،نقش گل
و نقوش طبیعی ،نقش لچک ترنج و نقوش حیوانی روبهرو
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هستیم (همان).
کاشان در دورة صفویه ،از جمله شهرهای صنعتی ایران
بود که در آن کارگاههای تولیدی گوناگونی وجود داشت.
سیاح انگلیسی «توماس هربرت» به فراوانی پارچههای
ابریشمی شامل مخمل و زری در کاشان اشاره کرده و
مینویسد «مقدار ابریشمی که وارد کاشان میشود بیش
از ماهوتی است که وارد لندن میشود» (نراقی،1345 ،
 )133بهگونهای که «لُرد کرزن» سیاستمدار انگلیسی،
کاشان را سرآمد شهرهای ایران در صنعتگری میداند
(کرزن.)12 ،1362/2 ،
در دوران صفویه نظر به ارادت شاهان و بزرگان و ثروتمندان
عهد صفوی به خاندان عصمت و طهارت (ع) تولید
قالیهای نفیس با نگارهها ،مضامین و حتی کتیبههای
زیبا ،امری مرسوم بوده است که قالیهای مذکور در
کارگاههای قالیبافی شاهی تولید و به آستانة مبارکة
هریک از مراکز مذکور تقدیم میشده است .قالیهای
موجود در حرم مطهر حضرت علی (ع) ،حرم مطهر امام
حسین (ع) ،حرم حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت امام رضا
(ع) در زمرة قالیهای مذکور است .طی دوران سلسلة
قاجار تغییرات زیادی در سازمان سنتی و نحوة عملکرد
صنعت فرش ایران به وجود میآید .در این دوره شهر
کاشان مورد عنایت شاهان قاجار واقع شد به گونهای که
سفیر فرانسه «کنت سرسری» در زمان محمدشاه قاجار
به ایران و شهر کاشان سفر کرده بود مینویسد «کاشان
از جهت صنایع و کارخانهجاتش مهمترین شهر صنعتی
ایران به شمار میرود .در کارخانههای شعربافی منسوجات
گوناگون و گرانبهایی مالحظه شده که الحق میتوان گفت
بهترین و زیباترین منسوجات ایران میباشد؛ ششهزار
دستگاه شعربافی در آنجا مشغول به کار میباشد»...
(نراقی .)252 ،1345 ،در این دوره شهرت و آوازة قـالی
و قالیچههای ابریشمی کاشان ،دگربار عالمگیر شد تا
جایی که در سال1881میالدی ،ناصرالدین شاه قاجار به
مناسبت تاجگذاری ملکه ویکتوریا ،قالی ابریشمی کاشان
را هدیه فرستاد که اکنون در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن
نگهداری میشـود (چیتسازیان.)119 ،1391 ،
جایگاه رنگ در قالیکاشان
رنگ از عواملی است که بنا به قراین تاریخی همیشه توجه
بشر را جلب کرده است .رنگ بر جسم و روح انسان تأثیری
مسهل دارد .تأثیر جسمانی و روانی رنگها را از اکتشافات
قرن اخیر میدانند ولی در قرون وسطی هم پزشکان از رنگ
قرمز برای درمان بیماریهای پوستی استفاده میکردند

(چیتسازیان ،اسدی و کارگر .)172،1380 ،رنگآمیزی
در کاشان به بیش از هفت هزار سال ،یعنی هزارة پنجم
قبل از میالد میرسد .در کاشان ،رنگرزی مخمل و ابریشم
در یکجا صورت میپذیرفته و درواقع رنگرزی قالی
ابریشمی با مخمل در رقابت بوده است؛ پرفسور «پوپ»
این موضوع را توضیح میدهد « ...این قالیها نه از حیث
عظمت و جالل ،بلکه از حیث درخشندگی و عمق رنگ
با مخمل یکسان است .مبنای این رقابت واحد است ،زیرا
هر دو دسته هنرمندان ،ابریشم به کار میبردند و هر دو
ِ
دیگ رنگ و در یک کارگاه بافته میشدند»
نسج در یک
(پوپ.)189،1355 ،
رنگآمیزی فرشهای کاشان معموالً در رنگهای بوم
قرمز یا زمینة الکی ،کرم ،سرمهای است .درحال حاضر،
تقریباً تعداد  17رنگ در رنگآمیزی فرشهای کاشان
به کار میرود .قب ً
ال رنگآمیزی فرشها تقریباً با  35نوع
رنگ بوده است .در اغلب فرشهای کاشان بین  12تا 16
رنگ جهت رنگآمیزی فرش استفاده میکنند (شریف،
 .)4،1379رنگزاهای طبیعی که از گذشته تا به حال
در رنگرزی استفاده میشود ،عبارت است از :برگ مو،
پوست انار ،پوست گردو ،روناس (در کاشان به آن روغناس
میگویند) ،نیل ،قرمزدانه ،اسپرک ،حنا ،وسمه ،پوست
پیاز ،سماق .دندانههای مـورد اسـتفاده شامل زاج سفید،
قرهقورت (قرا) ،مازو ،غوره ،سنگ آهک ،زاج سیاه و...
میشود (چیتسازیان)126،1391 ،؛ (تصویر.)2
آیکونوگرافی
برخی آثار ،حامل ارزشها و پیامهای نهادینهای است که
براساس باورها و اعتقادات بشر ،در قالب آثار هنری و
در تار و پود نقشهای آن ،تجسم یافتهاند و برای درک
معنایی این نقوش ،نیاز به شناخت مؤلفههای نمادین
است ،چون زبان کالمی در فرهنگهای کهن ،معنایی
مشخص داشته و به نوعی بازنمودی از باورهای اسطورهای
بوده است .در این پژوهش نه فقط بررسی هریک از
نقشمایهها در یک اثر هنری مهم است ،بلکه تجربة عملی
در خصوص شناخت موضوعات هم ضروری است .فرم و
محتوا به طرز ناگشودنی درهم تنیدهاند ،به گونهای که
تفکیک و شناخت هریک از سه الیة معنایی آمیخته به
پیچیدگیها و ظرایفی است که بدون اشراف به آنها انجام
صحیح مطالعه آیکونوگرافی غیرممکن خواهد بود .واژة
یونانی آیکون  2و معادل التین آن یعنی ایمیج  ،3دال بر
نحوهای از شباهت است .در تحلیل معناشناختی ،آیکون
با مفاهیمی همچون ادراک ،تحلیل ،شباهت و تصویر
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تصویر .2نحوة تولی ِد رنگ نخ قالی در کارگاهای سنتی شهرستان کاشان .مأخذ :چیتسازیان.130 ،1391 ،

همراه است .آیکون تصویر حسی صرف نیست ،بلکه از
پشتوانة ادراکی ،فکری و فرهنگی (نمادین) برخوردار
است ،یعنی بهرهمند از شباهت معنایی با نماد است نه
شباهت ظاهری؛ در روش آیکونوگرافی ،نه به خالق سبک
یک اثر هنری بلکه به تجزیه و تحلیل محتوای تصویر
4
میپردازد .سابقة تاریخی این روش به «فیلوستراتوس»
در قرن سوم میالدی با کتاب آیکونها بازمیگردد که
به پیروی از روش «آکفراسیس»  5به تدریس میپرداخت
(رفیعفر و ملک.)8،1392 ،
دانش نقشمایهها از مهمترین اکتشافات پژوهشگران حوزة
آیکونوگرافی در قرن نوزدهم میالدی بود که بر مطالعة
همزمان درک تصویر و جنبههای نشانهشناسانة نقشمایهها
تأکید داشته است (عبدی .)92،1390 ،روش آیکونوگرافی
شامل گردآوری ،طبقهبندی و تحلیل اطالعاتی است که از
یک اثر هنری حاصل میشود« .پانوفسکی» با ارائة مراحل
سهگانه در تفسیر تصویر ،آیکونوگرافی را تحلیل تصاویر
مطرح میکند (مختاریان .)110 ،1390 ،پانوفسکی،
طی سه مرحلة توصیف پیش آیکونوگرافیگ ،تحلیل
آیکونوگرافیک و تفسیر آیکونوگرافیک یا آیکونولوژی به

بررسی تصویر میپردازد و این رفتار به شناسایی سه الیة
معنایی اولیه (طبیعی) ،ثانویه (قراردادی) و محتوایی
میانجامد و هدف آن دریافت پیامهای پنهان اثر هنری و
تحلیل زوایای ناشناخته در عناصر تصویری است (عبدی،
 .)84 ،1390در مرحلة اولیه ،تحلیل فرمهای اصیل
همچون رنگ ،خط و  ...که به عبارتی محسوس و ملموس
است کام ً
ال ذهنی است .در مرحلة ثانوی یا قراردادی
سطحی از معنا دریافت میشود که در آن نقشمایههای
هنری با مفاهیم ارتباط برقرار مینمایند و از آن به عنوان
داستان یاد میشود (عوضپور )48-50 ،1395 ،و در
نهایت در مرحلة محتوایی یا ذاتی تمامی عقاید فکری،
دینی ،فلسفی و  ...یک قوم شناسایی شود (رفیعفر و ملک،
.)8،1392
فرش نیز همچون دیگر مصنوعات تمدنهای سنتی ،حامل
جهانبینی طراحان آن است و این جهانبینی به شیوه بیان
معیارهای زیباییشناسی این هنرها بدل شده و به مفاهیم
نهفته در این هنر جان میبخشد .زیباییشناسی فرش
ایران نیز تحت تأثیر نمادگرایی قرار دارد و فرش چون
آیینه عرش ،بازتابی از نگارهها ،طرح و نقشهای نمادین
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تصویر .3مجموع فرشهای بررسی شده ِ
بافت شهرستان کاشان در پژوهش حاضر .مأخذ :نگارندگان.1398 ،
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با الهام از باورها و اندیشهها و آرزوهای انسان فرشنشین
است .بنابراین در فرش ،آرایههای طبیعی و انتزاعی به هم
میپیوندند تا مفاهیم قدسی را بروز دهند .در مورد معنی
هریک از نقوش بهکاررفته در فرش نمیتوان با سهولت
به نتیجهای قابل تعمیم به کلیه آن نقوش رسید ،بلکه
باید مجموعهای از عوامل را در تفسیر نقشی خاص مد
نظر قرار داد .نمادگرایی در فرش ایرانی دارای جنبههای
مختلفی است که از طرفی با فرهنگ باستانی ایرانیان در
ارتباط است و از طرف دیگر در طول تاریخ با تفکر دینی
و اسالمی ادغام شده است .به همین دلیل بازشناسی این
مفاهیم و نمادها در برخی موارد بسیار دشوار و حتی
غیرممکن مینماید .بنابراین نتایج بهدست آمده از تحلیل
نمادین یک نقش روی فرش الزاماً به معنی کامل بودن
آن نظر نیست.
فرش
نقوش تصویرسازانة بهکاررفته در
تحلیل
ِ
ِ
کاشان عصر صفوی و قاجار
برای مشخصکردن نقشمایهها و عناصر تصویرسازانة
قالب جداولی
قالیهای صفوی تا قاجار کاشان ،آنها در
ِ
ِ
تفکیک نقشمایهها (انسانی ،حیوانی و گیاهی) ارائه
به
طریق جداول عناصر تصویرسازانة قالیها
شدهاند؛ سپس از
ِ
به صورت مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است (جدول  1تا
 .)3با توجه به منابع در دسترس تعداد  128تخته قالی از
دورة صفویه و قاجار انتخاب شد؛ این تعداد به واسطة تنوع
و تقسیمبندیهای نقوش و ن َقشِ ههای آن ،انتخاب شده
اما با حذف قالیهای مشابه از این تعداد به بیستویک
تخته قالی رسیدیم (تصویر )3و در این قالیها نهایتاً 80
نقشمایة انسانی ،حیوانی و گیاهی شناسایی و سرانجام
مورد تحلیل قرار گرفت.
کاشان
فرش
تحلیل حاصل از بررسی نقشمایههای
ِ
ِ
عصر صفوی و قاجار
هنرمند طراح گاهی با ترسیم نقشهای نمادین مانند انواع
اسلیمیها مقاصد خود را در طرحهای قالی منعکس کرده
و جانوری افسانهای یا حقیقی چون اژدها ،فیل ،مار و شیر
را با این اشکال مجسم کرده است؛ گاهی نیز بیهیچگونه
تمهیدی تصویرهای واقعی موجودات زنده مانند شیر،
اسب ،آهو و پرندگان گوناگون را در صحنههایی از طبیعت
و شکارگاه مجالس بزم وارد کرده که این حیوانات هرکدام
جنبة نمادین در ذهن هنرمند طراح فرش داشته است.
آهو نماد مراحل روحانی ،گوزن طول عمر ،خرگوش
نماد بهار ،رشد و زندگی است؛ نقش خروس نشانهای از

خورشید ،بشارتِ روشنایی و نمادی از خیر است؛ هدهد به
عنوان قاصد در بسیاری از افسانهها حضور دارد و در قرآن
کریم نیز از او به مثابه پرندهای قاصد میان سلیمان و
ملکة سبا سخن میرود ،نقش آن روی قالیهای تصویری
کاشان نیز آمده است .کفتار نمادی از شرارت ،ناپاکی،
عدم سکون ،آدم دو چهره و  ...و فیل مظهر قدرت،
وفاداری ،شکیبایی و خرد است .گرگ نیز نمادی از مظهر
زمین ،شّ ر و درندگی است .شیر از سویی نشان قدرت،
حرارت و سوزندگی و از سویی دیگر نماد پاکی ،دلیری
و آمادگی برای جانبازیهای آرمانی است .از دیگر معانی
نمادین این حیوان میتوان به آتش ،ابهت ،پارسایی،
پرتو خورشید ،پیروزی ،تابستان ،دالوری ،روح زندگی،
سلطنت ،شجاعت ،عقل و غرور ،قدرت الهی و  ...اشاره کرد
(جدول )4؛ (شوالیه و گربران .)111 ،1385 ،برخی نقوش
فرش کاشان در دورة قاجار ،تلفیق
قالیهای باقیمانده
ِ
بین اسطوره و نقش برجستههای باستانی هستند .درواقع
شاهان قاجار با کشیدن این تصاویر میخواستند اعتبار
سیاسی و فرهنگی خود را به جهان باستان ایران گره
بزنند و به تقویت مشروعیت حکومتی خود بپردازند (آژند،
 .)38،1385نقوش حملة شیر به گوزن (غزال) تقریباً فرم
شناخته شده در فرش کاشان است .نقش شیر ،از نقوشی
اهمیت خاصی دارد .شیر عالوه بر
است که در دورة قاجار ّ
اینکه نماد قدرت است ،در ادبیات و عرفان اسالمی ،نشان
از مرد کامل و تداعیگر انسانی است که بر نفس ا ّماره خود
غالب شده است (شایستهفر و صباغپور.)47،1388 ،
نقوش بهکاررفته در فرش کاشان تصاویر شاخهها و
در
ِ
درختانی مملو از شکوفهها ،گلها و میوهها در البهالی
استخوانبندی طرح که همان ترکههای اسلیمی و
ختاییها و لچک و حاشیهاند با حرکات استادانه و
حسابشده هنرمند طراح ،به چرخش درآورده شده
است .شاید در ابتدای امر به نظر برسد اشکال این گلها
و بوتهها مشابهتی با اصل طبیعی خود ندارند ولی با
مختصر دقتی گلهای انار ،آهار ،زنبق ،سوسن ،نیلوفر،
درخت بید مجنون ،سرو و مانند آن را در متن فرش
میتوان تشخیص داد که استفاده از گلها و درختانی از
این دست به ویژگیهای خطة کاشان اشاره دارد .بنابراین
چنین اشکالی را طراح نقش قالی مطابق با ذوق و سلیقة
عالقهمندان فرش و طبیعت و ذات قالی تا حدودی انتزاع
و آرایش کرده و در زمینة طرح آورده است.
طراحان فرش در طول تاریخ با تأثیرپذیری از مذهب،
سیاست ،فرهنگ و سایر هنرهای رایج ،نقوش زیبا و گاه
منحصربه فردی را خلق و بافندگان چیرهدست کاشانی
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کاشان عصر صفوی و قاجار .مأخذ  :نگارندگان.1398 ،
فرش
ِ
جدول  .1نقشمایههای انسانی موجود در ِ
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کاشان عصر صفوی و قاجار .مأخذ  :نگارندگان.1398 ،
فرش
ِ
جدول .2نقشمایههای حیوانی در ِ
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کاشان عصر صفوی و قاجار .مأخذ  :نگارندگان.1398 ،
فرش
ِ
جدول  .3نقشمایههای گیاهی ِ
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نیز آنها را ثبت کردهاند .طرحهای مورد عالقه بافندههای
کاشان اغلب در مایة طرحهای گلدار با خطوط منحنی،
طرحهای شاه عباسی لچک و ترنج ،شاه عباسی افشان،
گلدانی سرتاسری ،ترنجدار قندیلی ،طرح درختی محرابی،
هندسی جوشقانی ،منظرهبافی و همچنین چهرهبافی
است .به استثنای طرحهای منظرهای و چهرهبافی طرح
بیشتر فرشها به صورت متقارن است و در بیشتر حاالت
طرح کامل یک فرش ،تکرار یک چهارم سطح آن است.
به طور معمول بیشتر فرشها ،حاشیه دارند که تعداد
آنها از  3تا  7متغیر است .معموالً یکی از آنها حاشیة
اصلی و با عرض بزرگتر و بقیه حاشیههای جانبی،
بیرونی و درونی هستند که اصطالحاً آنها را حاشیة
محافظ میخوانند .طبق بررسیهای انجام شده تعداد
صحنههای پیکرهنما در دورة قاجار بیشتر است و مشخص
شد در طراحی فرش یکی از گرایشهای الف) نمادگرایی
و رمزپردازی ب) طبیعتگرایی ج) تلفیق یا همراهی
نمادگرایی و طبیعتگرایی را میتوان یافت؛ در گرایش
اول یعنی «نمادگرایی» نحوة شکلدادن به طرح و نقش به
سه صورت است .1:شبیهسازی  .2سادهسازی (تجریدی)
 .3انتزاع .در کل میتوان گفت از مجموع نقشمایههای
فرشهای کاشان ،انسانی و حیوانی هرکدام  33درصد و
گیاهی  35درصد از سهم نقوش را به خود اختصاص دادند
که در این میان سهم نقشمایههای گیاهی تاحدی بیشتر
است (تصویر .)4
نکتهای دیگر که در رابطه با فرشهای کاشان شایسته
است اشاره شود آن است که طبق یافتههای پژوهش،
استفاده از خطوط مختلف چون نسخ ،ثلث و نستعلیق

تصویر  .4درص ِد فراوانی نسبت نقوش انسانی ،گیاهی و جانوری بهیکدیگر.
مأخذ  :نگارندگان.1398 ،

که هرکدام ،بار فرهنگی خاصی به همراه دارند ،در کنار
نقوش انتزاعی طبیعت ،در انتقال مفاهیم مختلف بسیار
مؤثر بوده است ،به طوری که خطوط ثلث و نسخ در
بیشتر موارد در نوشتن عبارات مذهبی و خط نستعلیق در
نوشتن اشعار و عبارات فارسی مورد استفاده بوده است.
در برخی از قالیها ،اشعاری متناسب با موضوع آنها دیده
میشود .تعداد قالیچههایی که با کتیبه و شعر تزیین
شدهاند در دورة قاجار بیشتر و اغلب اشعار انتخابشده
از سعدی ،خیام و  ...هستند .شعر در کتیبه قالی نه صرفاً
برای مطالعه شاعرانه بلکه برای تزئین نیز به کار میرود و
در عین حال نه بیان خاص شاعر را بلکه منظور بافنده را
نیز فرامینماید .درواقع شعر وقتی از متنی از داخل کتاب
به متن دیگری همچون قالی سفر میکند ویژگی قبلی
خود را رها کرده ،ویژگی تازهای را به خود میگیرد .این
ویژگی هم در مفهوم تأثیر مستقیم دارد و هم در صورت
که همانا تزئین کتیبه و قالی مد نظر است .کتیبههای
بهکار رفته در فرشهای مورد بررسی به چند نوع مختلف
قابل تقسیم هستند؛ نوعی از آنها نوشتاری شامل آیات،
اشعار و شناسنامه قالی را در خود درج کردهاند و نوع دیگر
تزئینی صرف و عاری از هرگونه نوشتار هستند و داخل
آن با نقش و نگارهای مختلف تزئین میشود (جدول .)4
نتیجهگیری
کاشان یکی از عمدهترین مراکز نساجی جهان در زمان
ِ
صنعت قالیبافی در
صفویه بوده که از همان دوران
کاشان و اطراف آن رواج بسیاری داشته بهگونهای که
در زمان صفویه هنر و صنعت قالیبافی به اوج کمال
خود رسیده است؛ بسیاری از نقوش و تصاویر متن قالی،
حاوی اطالعات نمادین هستند و اغلب از لحاظ ظاهر،
داللتی به موضوع ندارند ،به تعبیری از مشخصات آنها
نمیتوان به مفهوم آن پیبرد؛ در پاسخ به پرسش اول
پژوهش باید اشاره شود که از بین نقوش تصویرسازانه،
نقش پیکرهنما با ترکیببندیهایی ساده و هندسی همراه
ِ
با تنوع حاالتِ شخصیتها ،بیشتر مورد توجه طراحان
و بافندگان قرارگرفته است؛ با بررسیهای انجامشده
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که دلیل این امر در وهلة
نخست عمومیتداشتن این صحنهها در بین مردم است؛
به عبارتی صحنههایی برای تصویرسازی و بافت روی قالی
انتخاب شدهاند که شناخته شدهتر هستند و از سوی دیگر
آنهایی که قابلیت تصویرسازی را دارند بافته شدهاند.
اگرچه بررسیهای انجامشده نیز نشان میدهد که هنر
نگارگری بیشترین تأثیرگذاری را روی قالیچهها داشته
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کاشان عصر صفوی و قاجار .مأخذ  :نگارندگان.1398 ،
جدول .4نمونههایی از عناصر نمادین یا نقشمایههای فرش
ِ
نماد

ردیف

نقش/نقشمایه

1

خرگوش

بهار ،رشد و زندگی

2

خروس

خورشید ،خیر ،بشارت و...

3

گوزن

طول عمر

4

شیر

قدرت ،پاکی ،دلیری و...

5

فیل

قدرت ،وفاداری و...

6

هدهد

قاصد

7

گل اناری

---

8

گل زنبق

---

9

گل و برگ

---

10

گل آهار

---

تصویر
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است .یکی از مهمترین تأثیراتی که قالیچههای تصویری
از هنر نگارگری گرفته ،فضاسازیهای غیرواقعی و مثالی
است با این تفاوت که در نقوش فرش سادهسازی و خالصه
شده است و گاه ترکیببندیهای آنها به ضرورت ابعاد
فرش تغییر کرده است .اغلب قالیچههای دوران صفوی
و قاجار دارای فضاهایی تخت و عاری از سایهپردازی
هستند که در بسیاری از موارد به صورت ساده بافته
شدهاند .به طور کلی ،طرحها و نقوش قالیهای قاجار در
مقایسه با طرحهای پُرتکلف ،فاخر و درباری صفوی ،اغلب
ساده ،بدون پیچیدگی و محلی است .چنین امری ،نتیجة
فراگیرشدن و گسترش قالیبافی در اقصی نقاط کشور به
خصوص روستاها و شهرهای کوچک است.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش باید اشاره شود که شاید
بتوان ظهور و گسترش طرحهای تصویری را مهمترین
پدیده در طرح و نقش قالیهای دورة قاجار به شمار آورد.
نقوش بهکاررفته در قالیهای قاجار به استثنای طرحهای
تصویری ،بیشتر گیاهی و نقوش حیوانی ،به ویژه حیوانات
غیرواقعی ،به ندرت حضور یافته است .البته نقوش پرندگان
از این قضیه مستثنی هستند .گرایش به واقعگرایی و
طبیعتپردازی در ترسیم نقوش از دیگر ویژگیهای
قالیهای قاجار به شمار میرود .با توجه به نقوش خطی به
کار رفته در نقشمایة فرش کاشان ،اغلب خطوط منحنی
هستند .همچنین در قالیها بیشتر رنگهای گرم به کار
رفته که به دلیل گیاهان مورد استفاده در کارگاههای
رنگرزی است .براساس یافتههای پژوهش ،طرحهای قالب
در قالیهای دورة قاجار به ترتیب فراوانی عبارت است
از :لچک و ترنج ،بندی ،محرابی ،تصویری ،ترنجی ،قابی،
افشان ،تلفیقی ،محرمات و درختی.
پینوشتها

.1
.2
.3
.4
یا  Ecphrasisدر دوران باستان به توصیف هر چیز،
.5
شخص یا رویداد اطالق میشود.
Illustrator
Icon
Image
Philostratus
کلمات Ekphrasis
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