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تحلیل قالیچۀ مشاهیر محفوظ در کاخ نیاوران با تأکید بر جایگاه 
حضرت محمد)ص(و حضرت عیسی)ع( بر اساس آراء جانت ولف
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چکیده
بازتولید وسیع قالی هایی به نام مشاهیر با تصاویری ازکاشفان، پیامبران و شاهان در دورۀ قاجار به عنوان بخش مهمی 
از تاریخ هنر ایران حائز اهمیت است. درهر بازتولیدی از این قالی ها، نسبت به نمونۀ اولیه، تغییراتی در پیکره های 
ردیف نخست رخ داده است. بر اساس قالیچۀ محفوظ در کاخ نیاوران به عنوان نمونۀ مورد مطالعۀ تغییرات، عالوه 
بر اضافه شدن پادشاهان ایرانی در اطراف زمینۀ اصلی، شامل اضافه شدن تصویر حضرت عیسی)ع( و حذف تصویر 
حضرت محمد)ص( در ردیف نخست است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به چرایی این امر و چرایی جانشینی 
تصویر حضرت عیسی)ع( به جای پیامبردر قالیچۀ مشاهیر مذکور است. بنابراین با توجه به هدف پژوهش که تبیین 
این جانشینی است به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آراء جانت ولف اطالعات پژوهش تحلیل می شود. در 
جمع آوری اطالعات به روش میدانی و اسنادی، یافته های پژوهش نشان داد که قالی مشاهیرکاخ نیاوران، در درون 
گفتمان های باستان گرایی، هویت ایرانی و جریان های روشنفکرانۀ عصر قاجار، علی رغم وجود و امتداد پیکره های 
اسالمی، با حذف تصویر پیامبر و جانشینی تصویر مسیح، به شکل ضمنی اندیشۀ برتری مسیحیت را تقویت کرده 
است. این خود می تواند بیانگر آن باشد که نفوذ نهادهای متولی تولید هنر در هر عصری فرم بصری را بر محور 

ایدئولوژی مورد نظر دستخوش تغییر و مداخله می کند و بر الیه های پنهان معنایی و عمیق تر تأکید می کند.

واژگان کلیدی: قاجار، جانت ولف، قالی مشاهیر، حضرت محمد)ص(، عیسی)ع(. 

مقدمه و بیان مسئله
تصاویر به مثابۀ شکل روبنایی اثرهنری می توانند بازتاب اندیشه و 
تفکری باشند که در ادوار تاریخ شکل گرفته و کنکاش تصاویر و 
تحلیل تولیدات اجتماعی هنر قادر است اندیشۀ رایج و ایدئولوژی 
ضمنی غالب در آثار یک دوره را بر مخاطب آشکار سازد. از آنجا 
که در دورۀ قاجار قدرت حاکم، از آن پادشاه بود بنابراین تولیدات 
کارگاه های بزرگ و نفیس قالی بیشتر بیانگر ایدئولوژی حاکم به 
عنوان دال مرکزی و هژمونی سیاسی است. در این دوره با تأسیس 
شرکت های متعدد خارجی و تولید و صادارت فرش توسط آنها، 
کشورهای  اندیشه های  تأثیر  تحت  گذشته  از  بیش  هنر  این 

اروپایی قرار گرفت. این تأثیرازغرب را می توان در رواج قالی هایی 
معروف به قالی های تصویری مشاهده کرد که عنصر اصلی در این 
قالیچه ها پیکرۀ انسان می شود. در میان این قالی ها، قالی هایی با 
نام مشاهیر در مقیاس وسیع در اواخر این دوره بازتولید شد که از 
ویژگی شاخص آن قرار گرفتن پیکره های انبیاء، کاشفان، شاهان و 
رهبران در زیر سنتوری معبد است که نخستین پیکره به حضرت 
موسی)ع( و آخرین پیکره به ناپلئون تعلق دارد. در قالیچۀ نخست 
یا پیش متن دیگر قالیچه ها، در ردیف نخست زیر سنتوری حضرت 
محمد)ص(، حضرت موسی)ع( و حضرت سلیمان بافته شده اند 
و تصویر حضرت عیسی)ع( غایب است. با این وجود در قالیچۀ 
بازتولیدشده از آن که در کاخ نیاوران محفوظ است تصویر پیامبر 
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اکرم حذف و تصویر عیسی)ع(، جانشین تصویر وی می شود. 
همچنین در حاشیۀ این قالی نیز شمارۀ 18 که اختصاص به 
حضرت محمد)ص( داشته به عیسی)ع( داده می شود. با توجه به 
آنکه این جانشینی در میان پیامبران رخ داده است، می توان گفت 
در این تغییر ایدئولوژی نهفته است که می تواند مرتبط با مذهب، 
سیاست و نهادهای تولید کننده باشد. بنابراین با توجه به نظریۀ 
تولید اجتماعی هنر جانت ولف1 و اطالعات کتابخانه ای، اسنادی 
و میدانی با شیوهۀ توصیفی- تحلیلی قالی مشاهیر، مورد تحلیل 
قرار گرفته است تا عالوه بر بیان زیبایی شناسی و ترکیب بندی در 

قالیچه به ایدئولوژی پنهان در آن نیز پرداخته شود. 

پیشینۀ پژوهش
الکسیوا2 در مقالۀ »تصاویر در فرش ایرانی: از شکل های تزئینی تا 
پرتره«3 (Lassikova, 2006) به دو قالیچۀ بازتولید شده از قالیچۀ 
موزه فرش که اکنون در موزۀ مسکو موجود است پرداخته و 
در پژوهش، این پیش فرض در نظر گرفته شده که قالیچۀ موزۀ 
فرش، کپی محض از کارت پستال های فرانسوی است و به اهمیت 
باستان گرایی و کمرنگ شدن اسالم در آن دوره اشاره دارد. در 
مقالۀ »بررسی بیش متنیت در فرش های تصویری دورۀ قاجار با 
موضوع مشاهیر« )عرفان منش و بزی، 1395(، به نقش هویت و 
حضور شاهان ایران باستان در قالیچه های بازتولید شده از قالیچۀ 
موزۀ فرش تهران پرداخته شده است. در مقالۀ »تکثیر مکانیکی 
اثر هنری در عصر قاجار و تأثیر آن بر فرش ایران« )کشاورز افشار،  
1394( عنوان می شود که قالیچه های تصویری دورۀ قاجار به 
جای پرداختن به نقوش رایج، در پی بروز و ظهور مظاهر تمدن 
غرب و در پی جذب و شیفتگی به فضای فرهنگی و ایدئولوژیک 
غرب و امکان تکثیر انبوه، تغییرات شگرفی در فرم هنری را تجربه 
می کنند. در مقالۀ »گفتمان باستان گرایی در نقوش قالی های 
شیخ  و  چیت سازان  طاووسی،  قاجار«،)ایمانی،  دورۀ  تصویری 
مهدی، 1394(، اشاره می شود که غالباً در قالی های تصویری 
عصر قاجار، تصویر شاهان و قصه های اسطوره ای و روایات مذهبی 
و گاهی هم تصویر زنان اروپایی، جانشین فرش هایی با نقشه های 
پیشین شکارگاه شده اند. عالوه بر آن در سمینارهای مرکز ملی 
فرش، پژوهش هایی دربارۀ قالیچۀ مشاهیر که در آن پادشاهان 
ایران باستان در کنار بزرگان عالم بافته شده اند، صورت گرفته 
است. اما در هیچ یک از تحقیقات انجام شده به نقش پیامبران در 
این قالی ها و همنشینی آنها کنار یکدیگر نپرداخته اند و پژوهشی 
حضرت  جای  به  )ع(  عیسی  حضرت  جانشینی  علت  به  که 
محمد)ص( پرداخته باشد، تا کنون انجام نشده است. بنابراین از 
آنجا که قالی مشاهیر به تعداد زیادی بازتولید شده است، برای 
شناخت هنر دوران قاجار، خوانش این قالیچه ضروری به نظر 

می رسد.

روش پژوهش
 در این پژوهش اطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به شیوۀ 
توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و نمونۀ موردی 
قالی مشاهیر موجود در کاخ نیاوران است که به صورت هدفمند 
انتخاب شده است. برای یافتن ایدئولوژی، متن به مثابۀ تولید 
اجتماعی در نظر گرفته می شود و بر اساس دیدگاه جانت ولف 
برای  اثر  زمینه های خلق  به  توصیف می شود. سپس  اثر  ابتدا 
دریافت ایدئولوژی اثر پرداخته و در نهایت از همنشینی وجه 
زیباشناسانۀ اثر و بر اساس اندیشۀ رایج در خلق اثر ایدئولوژی 

مکنون در اثر کشف می شود.

مبانی نظری
از آنجا که جانت ولف اذعان دارد هنر آشکارا یک تولید ایدئولوژیک 
بوده که به مثابۀ شکل ایدئولوژیک و فرایند زیبایی شناختی مطالعه 
بیشتر زیر نظر  تولیدات موجود  آنکه که  به  با توجه  می شود، 
قدرت حاکمه بوده و نوعی حکومت استبدادی و ایدئولوژیک زده 
در ایران حکمفرما بوده به نظر می رسد با رویکرد تولید اجتماعی 
هنر می توان به مطالعۀ قالی به مثابۀ تولید اجتماعی پرداخت. 
همچنین با توجه به آنکه جانت ولف، هنرمند و خلق اثرش را 
اقتصادي  تابع شرایط متفاوت اجتماعي و  فرایندي ميداند که 
است و تناسب یا عدم تناسب  شرایط  اجتماعي  ميتواند در آن 
اختالل ایجاد یا حتي آن را بی نتیجه کند، در این بحث به زمینۀ 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اشاره ميشود که  نقش مهمي 
در شکلگیري اثر دارد. بنابراین به لحاظ آنکه اطالعات پژوهش 
مذکور بر اساس رویکرد تولید اجتماعی جانت ولف تحلیل شده 
و در این تحلیل و نظریۀ ارائه شده باستان گرایی جایگاه ویژه ای 
دارد، برای رسیدن به نظریۀ مناسب برای تحلیل پیکرۀ مورد 
نظر ابتدا تولید اجتماعی هنر و سپس باستان گرایی شرح داده 

می شود.

تولید اجتماعی هنر از دیدگاه جانت ولف
رویکرد  و  اعمال  مطالعۀ  ولف،  دیدگاه  از  هنر  جامعه شناسی 
نهادهای تولید هنری است. وی هنر را آشکارا یک فراورده و 
تولید ایدئولوژیک می شناسد )رامین، 1387، 267( که واکنش 
هر حوزه  و نهاد فرهنگی در برابر دگرگونی های جامعه متفاوت 
است و نفوذ سیاست در برخی هنرها بیش از دیگر هنرها است 
)ولف، 1367، 92(. وی عالوه بر آنکه به تأثیر نهادهای مختلف 
اثر هنری  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  از سیاسی،  اعم  در جامعه 
می پردازد، به قراردادهای زیباشناختی نیز در اثر هنری توجه 
تفکرات  اندیشه ها،  او،  دیدگاه  از  )همان، 175-174(.  می کند 
ولیکن  هستند  اجتماع  از  برآمده  خود  هنرمند  ارزش های  و 
در  زبان  و  زیبایی شناختی  گونۀ  سبک،  فرهنگی،  قراردادهای 
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خلق یک اثر هنری دخالت می کنند. لذا باید از منطق تولید و 
رمزگان زیبایی شناسی هر اثرآگاه بود تا بتوان دربارۀ آن آگاهی 
کسب کرد )رامین، 1387، 267(.  بنابراین جامعه شناسی هنر 
به همان صورت که تحلیل فرمالیستی ساختار طرح را می کاود 
باید نظریه ای در ارتباط با فرم های بصری را بپروراند تا با توجه 
به آن بتواند ماهیت ایدئولوژیک یک اثر هنری را تحلیل کند 
)همان، 269(. باتوجه به آنکه ایدئولوژی در اثر هنری با زبان 
»ایدئولوژی  تحلیل  برای  بنابراین  می شود،  بازنمایی  بصری 
بصری« ترکیب بندی و سبک اثر بررسی می شود زیرا در این 
از آنجا که  ایدئولوژی فراورده می شود )همان، 449(.  مؤلفه ها 
تولید قالیچه های تصویری و در کل قالی بافی امری است اشتراکی 
که در کارگاه های بزرگ صورت می گیرد، به نظر می رسد بیش از 
سایر هنرها تحت تأثیر ایدئولوژی رایج قرار بگیرد، زیرا که قدرت 
بر موقعیت اقتصادی و به ویژه به روابط با ابزارهای تولید استوار 
است )ولف، 1367، 66-67(. ولف هنرمند یا تولیدکنندۀ هنر را 
تحت تأثیر ساخت هاي اجتماعي مي داند و کنش خالقانۀ او را در 
این زمینه تعبیر میکند. او معتقد است که هنرمند شدن فرایندي 
اجتماعي است و عوامل گوناگون اجتماعي بر هنرمند شدن فرد 
تأثیر مي گذارند، ازجمله مذهبي یا غیرمذهبي بودن، سنتي یا 
مدرن بودن، سیاسی یا تضاد طبقاتي و ... لذا با توجه به آنکه 
قرارگیری پیکرۀ انسان روی قالی ها بیش از پیش آن را در خدمت 
اهداف سیاسی قرار می دهد، به نظر می رسد می توان با این دیدگاه 

به ایدئولوژی نهفته در قالی مشاهیر کاخ نیاوران دست یافت. 

نقش باستان شناسی و باستان گرایی در دورۀ قاجار
با توجه به اهمیت گفتمان باستان گرایی در دورۀ قاجار و تأثیر 
باستان شناسی بر نقوش قالی های این دوره، همچنین به لحاظ 
آنکه گفتمان باستان گرایی از جمله گفتمان هایی است که مذهب 
را عامل عقب ماندگی ایران می داند و می تواند از جمله دالیل 
حذف نام پیامبر از قالیچۀ مورد نظر باشد، بنابراین با لحاظ آنکه 
این نظریه مبنای تحلیل قالی است بهتر است پیش از تحلیل 
دوره  این  در  باستان گرایی  و  باستان شناسی  جایگاه  به  قالی 
پرداخته شود. ورود هیئت های باستان شناسی فرانسوی به ایران 
و کاوش های باستان شناسی، کشف اماکن تاریخی و آثار هنری 
و ... از جمله وقایع مهم این دوره بود )غفاری، 1368، 105(. 
تصاویر بسیاری از این حفاری ها و کاوش های انجام شده توسط 
فرصت در کتاب چاپ سنگی »المعجم« به تصویر درآمد و باعث 
آگاهی دیگران شد. در کنار باستان شناسی و آشنایی با گذشتۀ 
ایران، مقوله ای تحت عنوان باستان گرایی، هویت و گفتمان ایرانی 
پررنگ شد. قاجاریه نخستین سلسلۀ بزرگي بود که ایران را از 
اصلي  این دوره مقطع  راند.  فرمان  بر آن  و  نو یک پارچه کرد 
گذار جامعه و فرهنگ ایراني پیش از مدرن به توسعۀ نوین به 

شمار می رود )کدي، 1381 ،39(. طرفداری )1397، 55( ورود 
ناسیونالیسم به مثابۀ یک ایدئولوژی مدرن در سدۀ نوزده میالدی 
را شکل تازه ای از تاریخ نگاری و بازنمود گذشته می داند. ظهور و 
رشد این اندیشه که شکل گیری آن به رنسانس اروپا بر می گردد، 
جزو اثرگذارترین ایدئولوژی های سیاسی اروپا قلمداد می شود که 
به مرور از طریق کشورهای همسایۀ عربی و عثمانی و در سطوح 
رویۀ  این  رسوخ  می کند.  باز  راه  ایران،  به  سیاسی  و  فرهنگی 
استعماری در قالب ملی گرایی و با هدف ایجاد شکاف در میان 
مسلمانان و به شکل خصمانه و گاهی تحقیرآمیز، اتفاق می افتد.

همچنین باستان گرایی از مؤلفه های تازه ای برای نوسازی ایران 
بود، تا با تجدید احیاء عقاید کهن و باستانی نظم جدیدی را در 
تفکر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بازتولید کند. به عالوه در تالش 
بود تا زیرساخت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تازه ای را بر 
پایۀ سنت های کهن بنیان گذارد )اکبری، 1375، 188(. افزون بر 
آن کنارزدن فرهنگ و مذهب اسالم، کم رنگ کردن آن و به عالوه 
در کنار این حذف ها، جانشینی و جایگزینی یک فرهنگ جدید را 
می توان از جمله مهمترین اهداف باستان گرایی دانست )بیگدلو، 
1380 ،20(. نقطۀ آغاز این اندیشه را باید در نخستین برخوردهای 
جامعۀ سنتی ایرانی با تمدن توسعه طلب و صاحب تکنولوژی غربی 
دانست. آخوندزاده دالیل دیگری نیز برای عقب ماندگی ایران ذکر 
می کند، وی از جمله افرادی است که سقوط حکومت ساسانی به 
دست اعراب را از عوامل مهم عقب ماندگی بر می شمارد )میرانی، 
بی تا، 94(. او در پی کنار زدن دین و مذهب از جامعه و جایگزینی 
ناسیونالیسم به جای آن است. ناسیونالیسمی که بنیان آن بر 
فرهنگ ایران باستان گذاشته شده است. همچنین همراه با عقاید 
آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی نیز یکی از طرفداران این اندیشه 
بود، پیوسته ایرانیان را به پاک کردن زبان فارسی از لغات عربی 
تأثیر  گویای  این خود   .)54-44، )بیگدلو، 1380  فرا می خواند 
بسیاری است که ارتباط با فرانسه در این دوران داشته است. 
همچنین تحقیقات انجام شده نشان می دهد قالی های مشاهیر از 
 ،(Lassikova, 2006, 7) روی یک کارت پستال بافته شده است

البته نمونه ای از کارت پستال به دست نیامده است.

توصیف پیکرۀ مطالعاتی 
است  محفوظ  تهران  در  نیاوران  کاخ  در  مطالعاتی،  پیکرۀ 
)تصویر1(، حسن خان شاهرخی را طراح فرش و علی کرمانی را 
بافندۀ فرش مشاهیر می دانند )ملول، 1384، 136(. زمان بافت 
این قالی دوران پایانی حکومت احمدشاه قاجار است و در اندازۀ 

5/30 ×3/40 متر با 9200 گره در دسی متر بافته شده است. 
رعایت شده و طراحی  این فرش پرسپکتیو کامالً  در طراحی 
اندام ها و فیگورها با مهارت تمام صورت گرفته است. درقسمت 
باالی فرش از ستون های دورۀ هخامنشی استفاده شده است؛ 
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گویا  که  شده  طراحی  هم  پادشاهی  تخت های  این که  ضمن 
پادشاهان بزرگ تر و مسن تر در آن قسمت بر تخت نشسته اند.

اگر جهت خوانش  و  دارای سه حاشیه است  اثر  ترکیب بندی 
اولین قسمت،  به درون درنظر گرفته شود،  بیرون  از  قالی  در 
حاشیۀ باریک بیرونی بوده که مزین به ختائی است )تصویر 2، 
الف(. الیه یا قسمت دوم، حاشیۀ دوم که حاشیۀ بزرگتر است 
شامل تصاویری از رزم و حیوانات اسطوره ای، به تخت نشستن 
که همگی از نقش برجسته های ایران باستان بازنمایی شده است 

)تصویر 2، ب(؛ )تصویر3(. 
این تصاویر از کتاب »آثار عجم« تألیف فرصت الدولۀ شیرازی 
اقتباس شده است. بین قسمت های مختلف این حاشیه، روابط 

ریاضی وجود دارد، از جمله:
نبست اول،A با C  نسبت به نقطۀ M  )مرکز فرش( قرینه است 
)تصویر 4، نمونه 1(. نسبت دوم، B  با C نسبت به محورX1، و 
B2  با A2 نسبت به محور X2 قرینه است )تصویر 4،نمونه2(. 

نسبت سومD1  با C نسبت به محور X3، وD2 با A1 نسبت به 
محور X4 قرینه است )تصویر 4، نمونه3(؛ )ملول، 1384، 154(. 
وجود نظم هندسی درحاشیۀ طرح، تأکید دارد که تصاویر بیهوده 
و بدون دلیل و تنها برای تزئین نقش نشده بلکه این نظم بیانگر 
غایت و هدفی است. حاشیۀ دیگر، حاشیه ای باریک است که 
دارای 109 قاب با طرح شمسه )تصویر 2، پ(، در این قاب ها 
اسامی پادشاهان در خالف جهت عقربه های ساعت )پادساعتگرد(، 

از کیومرث آغاز و به احمدشاه ختم می شود.
 در سطح دیگر، تصاویر شاهان نام برده در حاشیه مصور شده 
ستون های  میان  در  اسطوره ای  شاهان  ت(.   ،2 )تصویر  است 
تخت جمشید قرار گرفته و احمد شاه که آخرین شاه است و 
پایین  در  قاب جداگانه ای  در  بافته شده  زمان وی  در  قالیچه 
تصویر قرار گرفته است، در متن باالی قاب آمده است، تمثال 
مبارک شاهنشاه جوان بخت اعلی حضرت اقدس سلطان احمد 
شاه قاجار خلد ملکه. آرم شیر و خورشید و تاجی بر روی آن که 
نشانۀ سلطنتی است در این قسمت قرار دارد. فشردگی تصاویر در 
پایین بیشتر از باالست، در باال پیکره ها آزادانه تر روی تخت، سوار 
بر اسب و در حال نبرد نشان داده شده اند )تصویر5(. همچنین 
ترتیب قرارگیری شاهان بر اساس قاعدۀ خاصی نیست، به نوعی 
نمی توان گفت شاهان ایران باستان در باال و شاهان و حاکمان 
پس از اسالم در پایین، زیرا تصاویر آزرمیندخت و پوراندخت در 
ردیف های پایینی مشاهده می شود. به صورت کلی می توان گفت 
شاهان تاریخی و شاهان قاجار در آخرین ردیف قرار گرفته اند و 

بیشتر تصویر آنان شامل نیم تنه می شود )تصویر6(.
در وسط قالی، قابی بیضی شکل است که دورتادور آن در قاب هایی 
شمسه ای شکل، اسامی مشاهیر جهان به همراه شماره هایی بافته 
شده است )تصویر 2، ث(. از باالی بیضی به جهت عقربه های 
ساعت اسامی از شمارۀ1 آغاز و به ناپلئون به شماره 54 ختم 

می شود )تصویر 7(؛ )ملول، 1384، 138-136(. 
در درون قاب بیضی شکل، پیکرۀ اسامی نام برده با همان شماره ای 
که در قاب بیرونی نوشته شده اند، در درون بیضی مصور شده اند 
)تصویر 2، ج(. اما قرارگیری پیکره ها در زمینه به ترتیب شماره 
نیست. در زیر سنتوری ردیف اول پیامبرانی از جمله، موسی، 
با پوششی  عیسی)ع( و سلیمان )ع( قرار گرفته اند. عیسی)ع( 
ارغوانی در حالی که دستان را خود را باز کرده در کنار سلیمان 
)ع( که دست خود را باال برده  مشاهده می شود. در این تصویر 
موسی)ع( نیز با پوششی آبی در حالی که لوح ده فرمان را به 
دست گرفته در کنار دو نفر با پوشش عربی ترسیم شده است 

)جدول1، نمونه2(. 
الکسیوا، اذعان دارد این قالی از روی قالی ای که در موزۀ فرش 
فرانسوی  را کپی کارت پستال  آن  و  بافته شده  است  موجود 
می داند، لذا نیاز به توصیفی از قالی اولیه و تطبیق آن با قالی  تصویر 1. قالیچۀ مشاهیر، قرن 20، محفوظ در کاخ نیاوران مأخذ: ملول، 1384، 155.
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درونی)نام  ۀحاشی -پ بزرگ ۀحاشی-ب بیرونی ۀحاشی-الف
 شاهان(

 قاب دور بیضی-ث خارج از بیضی ۀزمین -ت
 )نام مشاهیر(

)تصاویر  داخل بیضی -ج
 مشاهیر(

تصویر 2. الیه های مختلف قالی مشاهیر یا رهبران جهان. مأخذ: نگارندگان. 

تصویر 3. جزئیاتی از حاشیۀ دوم. قالی محفوظ در کاخ نیاوران تصاویری از نقش برجسته های ایران باستان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

   

 نسبت سوم -3نمونه نسبت دوم -2نمونه نسبت اول -1نمونه

تصویر 4. روابط میان قسمت های مختلف حاشیه. مأخذ: نگارندگان. 

کاخ نیاوران است. با توجه به تأکید بر پیامبران توحیدی، تنها 
این پیکره ها در هر دو قالی موردبررسی قرار می گیرد. در ردیف 
نخست قالیچۀ موجود در موزۀ فرش تهران تصویری از مسیح 
مشاهده نمی شود و پیکره های شاخص آن قالی در ردیف نخست 

موسی، سلیمان و حضرت محمد )ص( هستند. در قالی موجود 
در کاخ موزۀ نیاوران، مسیح جانشین شمارۀ 18، نام حضرت 
محمد)ص( شده است. حذف پیکره ای که اسالم با وی آغاز و 
به نام وی شناخته می شود، مهم است. در عوض جانشینی آن 
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تصویر5. جزئیاتی از تصویر پادشاهان ایران که با کیومرث، پیکرۀ سمت چپ آغاز می شود. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 6. جزئیاتی از تصویر پادشاهان ایران که به احمدشاه ختم می شود. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر7. قاب بیضی شکل . اسامی از راست به چپ سلیمان )شماره2(، موشه )موسی( )شماره1(، ناپلئون )شماره54(. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

توسط تصویر مسیح بیانگر ایدئولوژی سیاسی-مذهبی است که 
در قالیچه نهفته است )جدول 1(. 

نقش مسیحیت در دورۀ قاجار و تأثیر آن بر هنر قالیبافی
پیکره ای که در این دوره جانشین پیامبر می شود پیکرۀ حضرت 
مسیح است و این جانشینی در اهمیت دادن به مذهب مسیحیت 

صورت گرفته است. حضور مبلغین مسیحی در دورۀ قاجار از 
دوره فتحعلی شاه و از دورۀ ناپلئون بناپارت با فتوحات گسترده ای 
که داشت بیشتر شد )مهدوی، 1364، 211(. ناپلئون به گاردان، 
متخصصینی در زمینۀ پزشکی، مهندسی، نظامی و مذهبی را به 
ایران اعزام کرد. دنبلی حضور دو کشیش در میان این اعضا را 
اشاره به دیدگاه آن دورهبه مسیحیت می داند )دنبلی، 1383، 
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128(. فَِرق مسیحی در ایران در قرن بیستم شامل ارتودکس 
کاتولیک  و  انگلیسی  و  آمریکایی، سوئیسی  پروتستان  روسی، 
فرانسوی می شدند )غفاری، 1368، 131( و به نوعی ایران در 
قرن نوزدهم کانونی برای رقابت ها و فعالیت های این هیأت های 
مسیحی شد )احمدی، 1378، 44؛ غفاری، 1368، 168-165(. 
در این میان برای کاتولیک ها بیشتر از دیگران موقعیت جهت 
تبلیغ مساعد بود که بیشتر فرانسوی بودند. بسیاری از شاهان 
فرقۀ  خصوص  به  مسیحیان  به  مظفرالدین شاه  به ویژه  قاجار 
کاتولیک بهای زیادی می دادند. از بیانات مظفرالدین شاه است 
که »به پاپ اعظم قدس اطمینان دهید که کاتولیک ها در قلمرو 
حکومت من همیشه مورد محبت و مهربانی قرار خواهند گرفت« 
)غفاری، 1368، 133-134(. همچنین حمایت مقامات دولتی از 
مسیونرهای آمریکایی و فرانسوی در دوران محمد شاه و پس از آن 
فزونی گرفت. لذا می توان این گونه بیان کرد که در بین اقلیت های 
مذهبی، مسیحیت جایگاه ویژه ای در جامعه به خصوص در دربار 
شاهان داشت. در قالی های این دوره نیز، قالی های تعلیمی و 
یادمانی بسیاری از مسیحیان باقی مانده است که در اغلب آنها 

تصاویر حضرت مریم و عیسی)ع( مشاهده می شود )تصویر 8(.

تحلیل تصویر به مثابۀ تولید اجتماعی
قالی های تصویری دورۀ قاجار با بهره جویی از تصویر برای ثبت 
اقتدار پادشاهی، تقویت هویت ملی، تحت تأثیر گفتمان های رایج 
حائز اهمیت است و قالی مشاهیر در بازتولیدهای انبوه به مثابۀ 
تولید اجتماعی مورد تحلیل است. چنانچه گفته شد، قالیچۀ مورد 
نظر از سه الیۀ کلی تشکیل شده است، از بیرون به درون، الیۀ 
اول که بیرونی ترین الیه است و ملهم از کتاب العجم است، تحت 
رواج مقولۀ باستان شناسی در این دوران شکل گرفته است. چرا 
که با رواج باستان شناسی در این دوران مردم با فرهنگ گذشته 
آشنا شدند و چاپ سنگی در این میان به رواج این فرهنگ کمک 
کرد. بنابراین بیرونی ترین الیه، فرهنگ باستانی و گذشتۀ ایران را 
که در کشفیات باستان شناسی به دست آمده بیان می کند. این 
الیه نیز با نظم به خصوصی شکل گرفته است. در الیۀ بعدی شاهان 
ایران باستان و حاکمان پس از اسالم بافته شده اند و شروع شاهان 
با کیومرث است و خاتمۀ آن با احمد شاه قاجار. پس از اهمیت به 
آثار باستانی ایران آنچه اهمیت دارد، شاهانی هستند که از گذشته 
تا دورۀ قاجار این سرزمین را شکل دادند. با این وجود، تعداد شاهان 
ذکر شده از ایران باستان 82 تا است و شاهان پس از اسالم تا قاجار 

 توضیحات جزئیات ردیف اول زیر سنتوری قالی مشاهیر 
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 (080، 0831)دادگر،   
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نیاوران. ، محفوظ در کاخ 01مشاهیر ، قرن  ۀقالیچ
 مأخذ: آرشیو نگارندگان.

 

جدول 1. قالی های مشاهیرمحفوظ در موزۀ فرش تهران و کاخ نیاوران. مأخذ: نگارندگان.
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در کنار سلیمان، اهمیت دین یهود و پیامبران آن قوم را نیز نشان 
می دهد. در قالیچه در کنار موسی)ع(، عیسی)ع( قرار گرفته و لباس 
ارغوانی عیسی)ع( ارزش بصری ویژه ای به وی داده و نگاه ها را به 
سمت وی گردانده است. در این قالیچه که موسی)ع( و عیسی)ع( 
در ردیف نخست قرار دارند، اهمیت دو دین یهود و مسیحیت را 
می توان مشاهده کرد. با توجه به قرار گیری آنها در زیر معبد و 
دستان باز عیسی)ع( به نظر می رسد این انبیاء از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده اند. آنچه در اهمیت این دو پیکره نهفته است آن 
است که طراح قالیچه در رتبه بندی و جای گذاری پیکره ها، برای 
انبیاء نقش ویژه ای قائل بوده است و سرنوشت عالم را به دست آنان 

دیده یا آغازکنندۀ جهان دانسته است. 
با توجه به شرایط حاکم در دوران قاجار و جایگاه مسیحیان در این 
دوره این جانشینی حضرت عیسی)ع(، به جای پیامبر اکرم )ص( 

می تواند دالیلی چند داشته باشد: 
به  توجه  با  و  نیست  مشخص  قالی  سفارش دهندۀ  که  آنجا  از 
قالی های بی شماری که در این دوره به سفارش مسیحیان بافته 
شد، قالی می توانسته به سفارش مسیحیان بافته شده باشد یا آنکه 
هدیه ای برای مسیحیان باشد. زیرا در اثر تبلیغ مبلغان و سفرهایی 
که به کشورهای اروپایی شده مسیحیت از جایگاه ویژه ای برخوردار 

شده بود.
احتمال دیگر آن است که قالی می توانسته تحت تأثیر دیدگاه 
کسانی بافته شده باشد که مانند افرادی چون کرمانی و آخوندزاده 
دالیل عقب ماندگی و ... را در اسالم می دیده و با توجه به الیه های 
پیشین و اهمیت باستان گرایی، تصویر پیامبر را نه تنها در زمینه 
بلکه نام وی را در حاشیه نیز حذف کرده اند. لذا با توجه به آنکه 
تعدادی از روشنفکران آن دوره عامل عقب ماندگی ایران را در اسالم 
می دیدند به نظر می رسد این احتمال را نیز می توان در نظر گرفت 
که در این قالی که با توجه به گفتمان رایج در آن دوره بافته 
شده و تحت تأثیر اندیشۀ باستان گرایی و کشفیات باستان شناسی 
قرار دارد، پیکرۀ پیامبر)ص( که بیانگر دین مبین اسالم و رهبر 

مسلمانان است حذف و به جای آن حضرت عیسی)ع( می نشیند.
برتری  بیانگر  قالیچه  بزرگان جهان در وسط  همچنین حضور 
دیگری است. چرا که پادشاهان ایران در قیاس با مشاهیر جهان در 
حاشیه قرار گرفته است. جانشینی مسیحیت به جای اسالم نیز برتر 
دانستن دیگری است، زیرا مذهب رسمی دورۀ قاجار اسالم بوده و 
اقلیت مذهبی که یهود و مسیحیت هستند در مرکز قرار گرفته اند. 
همچنین حضور شرکت های غربی در قالی بافی، ورود یهودیان و 
مسیحیان به این حیطه نیز از عوامل تأثیرگذار بر تغییر طرح در 

این دوره می تواند باشد.

نتیجه گیری
هر اثری به مثابۀ تولیدی است که با توجه به اظهارات جانت ولف 

تصویر 8. کاشان، 130×270 سانتی متر، فرش محتشم کاشان، حضرت مریم و مسیح)ع(، 
/https،//www.essiecarpets.com/product/mohtashem-kashan :دورۀ قاجار. مأخذ

22 نفر و تمامی پادشاهان دورۀ قاجار از آقا محمد خان تا احمد شاه 
بافته شده اند. بنابراین با توجه به تعداد پادشاهان قبل از اسالم، 
اهمیت آنان در تصویر مشخص می شود. در الیۀ سوم بزرگان جهان 
اعم از انبیاء، فرمانروایان و .. قرار دارند. در این قسمت در قیاس با 
قالی موزه فرش، که به نظر می رسد پیش متن این گونۀ قالی هاست، 
تغییراتی رخ داده است. حضرت عیسی)ع( با شمارۀ 18، جانشین 
حضرت محمد)ص( با همین شماره در حاشیه )تصویر 9( و زمینه 
)جدول 2( شده است. این خود بیانگر آن است که مسیحیت در 
قالیچه جانشین اسالم شده است. زیرا جانشینی یک نبی به جای 
پیامبر دیگر، می تواند بیانگر جانشینی همان اندیشه در آن دوران 
باشد. همچنین نام حضرت عیسی)ع( عالوه بر آنکه در حاشیه آمده 
و عالوه بر تصویر ایشان بر روی ستون نزدیک وی نیز نگاشته شده 

است، که بیانگر اهمیت وی است )تصویر 10(.
در تصاویر بزرگان جهان، انتخاب مشاهیر، گزینشی صورت گرفته 
است که از موسی)ع( آغاز و به ناپلئون ختم می شود. بنابراین در 
این قالیچه به دلیل شروع با نام موسی)ع( و جایگاه وی در قالیچه 
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تصویر 9. راست: قسمتی از حاشیۀ قالی های موجود در مورۀ فرش؛ چپ: قسمتی 
از حاشیۀ قالی های موجود در مورۀ کاخ نیاوران. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

می تواند تحت تأثیر نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار 
گیرد. به طور کلی هنرها می توانند بیانگر ایدئولوژی حاکم بر هر 
دوره و نظام قدرت باشند. درقالیچۀ مشاهیر موزۀ فرش تهران 
که در آن پیکرۀ شاهان، فرمانروایان و انبیاء مصور و اسامی آنها 
نگاشته شده است، مذهب، سیاست و ملیت جزو عوامل اصلی 
تکوین زیبایی شناسی تصویری است و می توان استنباط کرد که 
این قالیچه ها با هدفی ایدئولوژیک و سیاسی یا به عنوان هدیه تولید 
شده اند. در نمونۀ مورد مطالعه، پیکره و نام پیامبر اسالم حذف و 
پیکرۀ مسیح و مسیحیت جایگزین وجایگاه متعالی تری می یابد. 
این بازنمایی از زاویه دید سوژۀ عصر قاجار با ارجاعات تاریخی-

باستانی استقرار و تداوم سنت های تصویری رایج را در لحنی تازه  و 
چیدمانی نظام مند در هم می ریزد. افزون بر آن با توجه به عناصری 
که در بیرون از زمینۀ اصلی، به قالیچه اضافه شده است، می توان 
در این قالی جدا از اندیشه های باستان گرایی به عنوان دستمایه ای 
زیبایی شناسانه، شکست یا تغییر سنت تجسمی را مشاهده کرد که 
در آن به دیدگاه های مذهبی دریک بنیان فکری جدید و تأمالت 
ساختاری تازۀ ملهم از الگوهای تصویری قابل اعتنا اشاره کرد و 
به صورت کلی چه آگاهانه چه ناآگاهانه، به نظر می رسد نقش و 
ترکیب بندی موجود در قالیچه، بیانگر برتری دیگری نسبت به 
خوِد ایرانی است. احتمال دیگر که بیانگر این جانشینی است: 
ارتباط با غرب، حضور مبلغان اقلیت های مذهبی و ورود آنان 
به امر تجارت است که باعث تغییراتی در طرح های قالی ها شد. 
بنابراین جانشینی حضرت مسیح به جای پیامبر که به برتری اندیشۀ 
مسیحیت اشاره می کند، می تواند به دلیل حضور تجار و بافندگان 

 توضیحات هاتصاویر زیر سنتوری قالی 

1 

 

فرش، تصاویر افراد زیر سنتوری از  ۀجزئی از تصویر قالی محفوظ در موز
 راست به چپ: 

 ، حضرت سلیمان، حضرت محمد)ص(.____حضرت موسی، 

2 

 

حفوظ کاخ نیاوران، تصاویر افراد زیر سنتوری از مجزئی از تصویر قالی 
 راست به چپ: 

 ، حضرت عیسی)ع(___حضرت سلیمان،  حضرت موسی،

 

جدول 2. تطبیق پیکره های زیر سنتوری در قالیچه های موزۀ فرش و کاخ نیاوران. مأخذ: نگارندگان.

مسیحی، سفارشی توسط مسیحیان بوده یا هدیه ای به آنان باشد.  لذا 
تقلیل یافتن آگاهانۀ موقعیت های صحنه و کارکرد این حق تقدم، بر 
تقویت این انگاره که وولف از آن به عنوان احاطۀ موضوع و قدرت با 
محور زیبایی شناسی یاد می کند، تالقی جدل برانگیزی است که قابلیت 

تأویل معنایی گوناگون را میسر می کند.
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تصویر 10. جزئی از تصویر قالی محفوظ کاخ نیاوران، حضرت عیسی)ع( و نام 
وی بر ستون نزدیک آن. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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