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چکيده

از قرن س��يزدهم هج��ری )دوره قاجار(، ش��اهد حضور 

قالی هایی با عنواِن تصویری در ایران هس��تيم. این نوع 

قالی ها با طرح و ابعاد خاص خودش��ان، به نوعی نشان 

دهنده تغيير در سليقه توليد و مصرف و نيز اثر پذیری 

قالی باف��ی ای��ران از دیگ��ر هنرها و برخ��ی تحوالت 

اجتماعی اس��ت. هنرمنداِن قالی ه��ای تصویری ایران، 

موضوعاتی هماننِد تصاویر پادش��اهان كهن و تاریخی 

و نيز ش��اهاِن معاصر را بر روی این قالی ها بافته اند. در 

این ميان، هوشنگ ش��اه از جمله شخصيت هایی است 

كه حضوری گس��ترده در ميان ای��ن توليدات و بافته ها 

دارد. بررسی ها نشان می دهد كه هوشنگ شاه از جایگاه 

ویژه ای در ميان ش��اهان اساطيری ایران برخوردار است. 

او كاش��ف بسياری از موارد مهم و اثر گذار در زندگی و 

تمدن بشری در دوره اساطيری ایران محسوب شده و از 

طرفی دیگر بس��ياری از صفات و خصلت های انسانی 

و نيكو را به او نس��بت داده اند. و همين خصوصيت ها 

و ویژگی ها به نوعی می تواند حضور تصویر این پادشاه 

اساطيری را در توليدات آثار هنری از جمله قالی توجيه 

كند.

واژه هـای کليـدی: قالی تصویری، قاجاریه، اس��طوره، 

هوشنگ شاه 

اسطــوره هوشنگ شاه
در قالی های تصویری دوره قاجــاریه

علی وند شعاری
دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد، عضو هيئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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مقدمه 

در بين پژوهش هایی كه دربارة قالی ایران انجام گرفته است، 

قالی های تصویری كمتر مورد توجه بوده اند. شاید تعداد كم 

این قالی ها و نيز متفاوت ب��ودن طرح آنها، به نوعی باعث 

حضور نداشتن این قالی ها در عرصه موضوعات پژوهشی 

شده باشد. از نظر تاریخی این قالی ها از سده سيزدهم هجری 

در ایران رواج یافته و توليد شده اند. به نظر می رسد پيدایش 

این نوع طرح و نقشه در قالی ایران، می تواند در بطن برخی از 

تحوالت اجتماعی عصر قاجاریه نهفته باشد. حضور تصویر 

انسانی به شكل پرتره بر روی قالی ها، كندتر از دیگر هنرها 

بوده است و شاید جایگاه كاربردی قالی، و محدودیت هایی 

ك��ه به خاطر زیر پا قرار گرفتن آن ایجاد می كرده، به نوعی 

حضور نداش��تن برخی موضوعات خ��اص را ایجاب كرده 

اس��ت. با این حال در دوره های خاص، برخی تصاویر افراد 

و مخصوصاً پادشاهان كه در تابلوهای نقاشی و یا عكاسی 

حضور دارند، در قالی ها نيز طراحی و بافته می شوند.

     در عص��ر قاج��ار ب��ا وجود نگارخانه های س��لطنتی، 

هنرمندان به تهيه تصاویر و پرتره های ش��اهان هم عصر 

خویش پرداخته و شبيه سازی تصاویر شاهان و شاهزادگان 

در این عصر، به نوعی تازگی داشته است. سده سيزدهم و 

چهاردهم هجری را شاید بتوان شروع جنبش تصویر سازی 

و اث��ر گذاری اش در قالی ایران ناميد. تحت این ش��رایط 

بود كه قالی های تصویری توليد شدند، و این زمانی است 

كه نصب قالی های تصویری بر روی دیوار، دگرگونی هایی 

در كارب��رد فرش ایجاد كرد و با تغيير این كاربرد، حضور 

تصاویر بر روی قالی ها بيشتر توجيه پذیر شد.

     به نظر می رسد این قالی ها عمدتاً به صورت سفارشی 

توليد شده اند، زیرا محدودیت هایی همچون، ابعاد نامناسب 

تجاری، طرح و رنگ محدود و در اكثر موارد كپی برداری از 

تصاویر موجود در آثار هنری دیگر، مواجه نشدن با استقبال 

فراگير در بازار مصرف و ... را به همراه داشته است.

     در ای��ن ميان، از ش��خصيت هایی كه در عصر قاجار 

بر روی قالی های تصویری حضوری گسترده و موضوعی 

فراگير داش��ت، تصاویر مربوط به هوشنگ ش��اه اس��ت. 

بافندگان قالی های تصویری، بيش از هر تصویر و موضوع 

دیگر تصاویر شاهان را بر روی قاليچه های خود آورده اند. 

ای��ن تصاوی��ر اگرچه به صورت كلی از اصول مش��تركی 

برخوردارند، ولی هر كدام از آنها ویژگی های خاصی را نيز 

دارا هستند و از طرفی دیگر حضور شاهانی مد نظر قرار 

گرفته است كه تاریخ ساز بوده اند و از نظر پشتوانه فرهنگی 

در ميان پادشاهان اساطيری ایران، همانند هوشنگ، جایگاه 

رفيعی را به خود اختصاص داده باشند. در قالی های تصویری 

از ش��اهان اساطيری، عالوه بر هوشنگ شاه، به جمشيد و 

سپس ش��خصيت های حماس��ی ایران همانند رستم و 

سرانجام به تصاویر مربوط به شاهان عصر قاجار می توان 

اشاره كرد. در هر حال هنرمندان قالی های هوشنگ شاهی 

موضوع و مفهوم را از تاریخ اساطيری ایران گرفته و آنها را با 

عناصر تزئينی عصر خویش تركيب نموده اند.

     در ادامه به معرفی نمونه هایی از قالی های هوشنگ شاهی 

پرداخته و سپس به جایگاه هوشنگ شاه در منابع ادبی ایران 

در قبل و بعد از اسالم، اشاره می شود كه به نوعی پشتوانه 

فكری و فرهنگی هوشنگ شاه را بر ما آشكار می كند.
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معرفی برخی نمونه ها 

تصویر شماره 1 
تاریخ بافت: 1322 هجری قمری

محل بافت: كرمان
اندازه: 133×200 سانتی متر

نوع گره: نا متقارن
رج شمار: 50 گره در 7 سانتی متر عرض - 100 جفت

جنس تار و پود: نخ پنبه
جنس پرز: پشم

)مأخذ: دادگر، 1368، 2(

تصویر شماره 2
تاریخ بافت: اواسط قرن سيزدهم هجری

محل بافت: اطراف همدان
اندازه: 157×344 سانتی متر

نوع گره: متقارن
رج شمار: 25 گره در 7 سانتی متر عرض – 50 جفت

جنس تار و پود: نخ پنبه
جنس پرز: پشم

)مأخذ: تناولی، 1380، 129(
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تصویر شماره 3
تاریخ بافت: اواخر قرن سيزدهم هجری

محل بافت: اطراف مالیر
اندازه: 133×183 سانتی متر

نوع گره: متقارن
رج شمار: 25 گره در 7 سانتی متر عرض – 50 جفت

جنس تار و پود: نخ پنبه
جنس پرز: پشم

)مأخذ: تناولی، 1380، 133(

تصویر شماره 4
تاریخ بافت: اواخر قرن سيزدهم هجری

محل بافت: همدان، درجزین
اندازه: 132×200 سانتی متر

نوع گره: متقارن
رج شمار: 25 گره در 7 سانتی متر عرض – 50 جفت

جنس تار و پود: نخ پنبه
جنس پرز: پشم

)مأخذ: تناولی، 1380، 135(
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تصویر شماره 5
تاریخ بافت: اواخر قرن سيزدهم هجری

محل بافت: همدان، درجزین
اندازه: 132×200 سانتی متر

نوع گره: متقارن
رج شمار: 25 گره در 7 سانتی متر عرض – 50 جفت

جنس تار و پود: نخ پنبه
جنس پرز: پشم

)مأخذ: تناولی، 1380، 137(  

تصویر شماره 6 
تاریخ بافت: اوایل قرن چهاردهم هجری

محل بافت: خراسان، بلوچ
اندازه: 140×260 سانتی متر

نوع گره: نا متقارن
رج شمار: 25 گره در 7 سانتی متر عرض – 50 جفت

جنس تار و پود: پشم
جنس پرز: پشم

)مأخذ: تناولی، 1380، 151(
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جایگاه هوشنگ شاه در فرهنگ و ادب ایران

گاهی در اس��اطير ایران باستان، هوشنگ را با جمشيد 

یك��ی دانس��ته اند و این مس��ئله از آنجا اس��ت كه در 

اس��اطير ودائی و پس از آن در هند، نشانی از هوشنگ 

نيس��ت و آن كس كه مقدم مردم است، جمشيد باشد؛ 

در ریگ ودا، او نخس��تين انسان و نخستين فرمانروا نيز 

هس��ت و احتمال اینكه هوشنگ همان جمشيد باشد، 

از اینجا سرچشمه می گيرد. گرچه هوشنگ بعدها خود 

شخصيت مستقلی شده و در روایات ایرانی، نخستين 

شاه دانسته شده است )بهار، 1378، 190(.

     »همچنين اسطوره شناس��ی شاهان ایرانی با سلسله 

پردات )پيش��دادیان( آغاز می ش��ود. و نخستين پادشاه 

آنها هوش��نگ اس��ت. نام او به معنای كسی است كه 

خانه های خوب می س��ازد یا كسی كه خانه های خوب 

 )paradata( می بخش��د، و لقب او در اوس��تا پرداته

اس��ت، به معنی نخس��تين كس��ی كه برای حكومت 

تعيين ش��ده اس��ت كه در پهلوی و فارسی به صورت 

پيش��داد]1[ است و به معنای نخستين كسی است كه 
قانون م��ی آورد. در برخی از متون پهلوی، هوش��نگ و 

وئيكرد، دو برادری هس��تند كه یكی فرمانروایی را بنيان 
می نه��د، و دیگر كش��اورزی را. هوش��نگ را فرمانروای 

هفت كش��ور نيز دانس��ته اند كه دی��وان و جادوگران از 

مقابل او می گریختند.« )آموزگار، 1381، 51(.

     در هر جایی از اوس��تا )به استثنای فروردین یشت( 

كه از هوشنگ ش��اه ذكری شده است با صفت »پَرَذاَت« 

آمده است، كه این صفت در فارسی پيشداد شده است 

كه »پَرَ« به معنای پيش و مقدم اس��ت و»ذاَت« به معنای 

داد و قانون. در كل یعنی نخس��تيِن كس��انی كه قانون 

گذاشته اند )پور داود، 1377، 179(.

     و نيز س��پاه هوش��نگ متشكل از حيوانات وحشی 

و اهل��ی و پرندگان و موجودات فوق طبيعی بوده و او 

با این لشگر، س��پاه دیو سياه را نابود می كند. روایت ها 

حاك��ی از این اس��ت كه از فرمانروایی هوش��نگ س��ه 

موهبت به بش��ر رسيده است: به كار بردن فلز، كشت و 

كار و آتش )هينلز، 1383، 167(.

     ن��ام هوش��نگ چن��د بار در اوس��تا آمده اس��ت، و 

او ب��رای ایزدان قربانی می كن��د و از آنان می خواهد تا 

برترین شهریاری را بر همه كشورها، بر دیوان و مردمان، 

جادوگران و پریان ... بيابد. در واقع او نخستين شاه در 

ایران باستان است. 

     »در دورة دیگری فرّه به ویگرد و هوش��نگ پيش��داد 

رس��يده برای اینكه در جهان قانون دهقانی و كشاورزی 

جه��ان و حمایت جهان را پابرجا كنن��د. و با اتحاد و 

استقرار دین و با هم نيرویی شان، فرمانروایی و كشاورزی 

جهان را برای ترقی و پيش��رفت و گس��ترش آفریدگان 

اورمزد و گسترش دین اورمزد، آورند و با این فرّه، هوشنگ 

دو  سومِ دیوان مازنی و هفت پير و خشم را كشت و بنا 

به زادِْس��پَرَم مهاجرت از خونيرَس به كشورهای بيگانه 

در زمان هوش��نگ بوده است و مهاجران، بر پشت گاو 

اساطيری سروو از دریا گذشته اند. در فرمانروایی هوشنگ 

هنگامی كه مردم بر پشت گاو سروو به كشورهای دیگر 

می رفتند، شبی به ستایش آتش می پرداختند، آتشدان ها 
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كه بر س��ه جا بر پش��ت گاو نهاده شده بود و آتش در 

آنها قرار داش��ت، در دریا افتاد و ...« )كریس��تن س��ن، 

.)181 ،1377

     بناب��ر یش��ت ها ني��ز محل حكومت هوش��نگ در 

س��رزمين جنوب دریای خزر بوده و او فرمانروای هفت 

كش��ور نيز بوده است. او بانی جشن سده نيز بوده و از 

پوست جانوران پوشاك س��اخته است )پورداود، 1377، 

.)179

     در روایات، ميان نخس��تين زوج بش��ر و هوش��نگ 

فترتی وجود دارد كه با دو نس��ل پر شده است. توجيه 

كریستن س��ن در این باره چنين است كه كيومرث فقط 

به مفهوم مجازی، ش��اه است و هوشنگ است كه شاه 

واقعی به ش��مار می رود و بنابراین باید مردمی داش��ته 

باش��د كه ب��ر آن��ان فرمانروایی كن��د، در نتيجه پخش 

مردمان در جهان و تقس��يم آنان به نژادها و مّلتها باید 

در دوران ميان نخس��تين زوج و زمان هوش��نگ انجام 

گرفته باش��د )كریستن سن، 1377، 20(. همچنين بنابر 

متن یش��ت ها »هوش��نگ پس��ر فرواگ پسر سياكمك 

پسر مشی پس��ر كایومرت« اس��ت )پور داود، 1377ف 

179(؛ یعنی از س��يامك و نشاگ یا )وشاگ(، نخستين 

زوج از زوج های هفتگانه كه فرزندان َمش��ی و َمش��يانه 

بودن��د، جفت دیگری زاده ش��دند ب��ه نامهای فرواگ و 
فرواگي��ن و از این دو، پانزده زوج به دنيا آمدند كه اصل 

نژادهای گوناگون را تشكيل دادند. یك زوج از زوج های 

پانزده گانه، هوشنگ- گوزگ نام داشتند كه اصل ایرانيان 

از آنان اس��ت و جف��ت دیگر ت��از- تازگ  اند كه اصل 

عرب ها به آنها می رس��د و به همي��ن گونه از هر یك 

از جفت های دیگر كه نامش��ان ذكر نگردیده، نژادهای 

دیگری مانند چينيان، روميان، هندیان و غيره، منشعب 

ش��دند و این نژاده��ا در هفت اقليم جه��ان جایگزین 

گشتند. 

     به نظر می رس��د كه هوش��نگ، پ��س از كيومرث ، 

كه به خواست اهورا مزدا و امشاسپندان بر هفت كشور 

س��لطنت یافت و نه تنها بر آدمي��ان فرمانروایی یافت 

بلك��ه دی��وان را منكوب و مقهور خوی��ش كرد و برای 

اهورامزدا و فرشتگان، بر قله كوه مقدس البرز قربانی ها 

كرد. كلمه هوش��نگ را به معنی بخش��نده جایگاه های 

خوبی دانس��ته اند. پدرش س��يامك در جنگ با دیوان 

كشته شد و هوشنگ انتقام خون پدر را از دیوان گرفت. 

وی ناهيد را به یاری طلبيد و یكصد هزار اسب و هزار 

گاو و ده ه��زار بره قربانی ك��رد و بدین طریق صاحب 

فره كيانی ش��د. دوران ش��هریاری وی دوران آس��ایش و 

امنيت بود. مورخين اسالمی او را بر دین مسلمانی]2[ 

معرف��ی كرده اند، كه مس��جد ها بنا ك��رده و نماز كردن 

فرموده و ش��هر بابل و شوش را بنا نهاده است )یاحقی، 

.)455 ،1375

     صدیقيان نيز در فرهنگ اساطيری و حماسی ایران 

معتقد است كه: لقب او پيشداد است و وضع قوانين و 

مقررات و برقراری عدالت منس��وب به اوست و به این 

س��بب ملقب به پيشداد گشته كه پيشداد در فارسی به 

معنی نخستين واضع مبانی عدالت است. او نخستين 

كسی است كه ميان مردم به داوری پرداخته است. گاهی 
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او را پس��ر آدم)ع(، و گاهی پسر مهایيل، نبيره حضرت 

آدم)ع( محس��وب می كنند. گاهی او را با ادریس پيامبر 

یكی دانس��ته اند. س��اختن ابزار اهلی كردن حيوانات، 

س��اختن جامه و آبياری و كش��اورزی، نوشتن خط دور 

كردن دیوان و دزدان و بسياری آیين های پادشاهی را به 

او نسبت داده اند ) صدیقيان، 1375، 44-38(.

     روایت پيش نمونه انس��ان و نخس��تين زوج بش��ر 

در برخی از منابع از جمله ش��اهنامه، با دگرگونی هایی 

دیده می شود. از مشی و مشيانه سخن به ميان نمی آید 

و تاریخ اس��اطيری ایران در ش��اهنامه با گيومرث شروع 

می ش��ود. در ش��اهنامه، گيومرث به ج��ای پيش نمونه 

انس��ان، نخستين كدخدای جهان اس��ت كه مردمان را 

می پ��رورد و پوش��يدنی و خورش نو ب��رای آنان پدید 

می آورد. او سی س��ال پادش��اهی می كند. پس��ر او نيز 

س��يامك نام داش��ته و در مقابل او، اهریمن نيز پسری 

دارد، دیوگونه و بدس��گال و گرگ صفت كه نس��بت به 

حكومت گيومرث و سيامك حسادت می كند. سروش 

خبر این كينه را به گيومرث می رس��اند و او سيامك را 

با سپاهی به مقابلة دیو می فرستد. در این نبرد سيامك 

توس��ط این دیو كش��ته می شود و هوش��نگ به عنوان 

انتقام پدر، با دیو س��ياه جنگ می كند و چون او بر دیو 

سياه پيروز می شود، پادشاهی سی ساله گيومرث نيز به 

سر می رس��د و دورة پيش��دادی از این جا آغاز می شود 

)آموزگار، 1381، 51(.

     روایت است كه »هوشنگ روزی با تنی چند، ماری و 

یا اژدهایی را می بينند و هوشنگ سنگی را با تمام نيرو 

به س��وی اژدها پرتاب می كند، كه این سنگ بر سنگ 

دیگ��ر می خورد و ب��ه این ترتيب، ف��روغ آتش پدیدار 

می شود و آتش كشف می شود.« )كرتيس، 1382، 36(. 

و نيز مقارن كشف آتش در زمان هوشنگ ، آیين جشن 

س��ده نيز بنيان نهاده ش��ده اس��ت، به سخن فردوسی 

)زمردی، 1382، 120(:

شب آمد بر افروخت  آتش چو ك�وه   

همان شاه  در گرد  او  با  گروه

یكی جشن كرد آن شب و باده خورد  

س�ده ن�ام آن جشن فرخنده كرد

ز هوشنگ م�اند  این  س�ده  یادگ�ار  

بسی باد چون  او  دگر  شهریار 

     ابوریح��ان بيرون��ی در كت��اب آثار الباقيه از چندین 

جشن سخن می راند كه مربوط به هوشنگ بوده است. 

این جشن ها ساليانه بوده اند. از جمله، ایجاد جشن خرم 

روز یا نود روز را كه جش��ن اولين روز دی ماه در س��ال 

بود، بدو منس��وب داش��ته اند كه در آن روز شاه از تخت 

ش��اهی خود، فرود می آمد و جامه س��پيد می پوشيد و 

بر فرش س��فيدی در صحرا نشس��ت و شكوه شاهی 

را رها كرده و به كارهای مردم و جهان می رس��يد و بنا 

به روایات پارس��يان در آن روز ميان هوش��نگ و ویكرد 

)برادر هوش��نگ( وفاق اتفاق افتاد. و نيز جشن تيرگان 

)س��يزدهم ماه تير( كه در عين حال یادآور بنيان نهادن 

طبقه نویس��ندگان ب��ود. و در آن روز هوش��نگ به مردم 

جه��ان فرمان داده ب��ود كه به جامة دبي��ران و دهقانان 

در آیند و همه مردم برای تجليل دبيری و بزرگداش��ت 
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دهقانی، تا زمان گشتاس��ب، جامة دبيری می پوش��يدند 

)بيرونی، 1363، 345(.

     جشن سده نيز یكی از اعياد بزرگ بوده است. این 

جشن به حس��اب قدیم در دهم بهمن و قبل از نوروز 

باس��تان و به خاطر كشف آتش توسط هوشنگ، برگزار 

می ش��د )رضایی، 1381، 138(. همچني��ن در مورد این 

جشن آمده س��نگی كه هوش��نگ انداخته بود تا اژدها 

فرار كند، چون بر سنگ دیگر خورده بود، از آن جرقه ای 

برخاس��ته و جرقه بر چند گياه و درخت خشك  افتاده، 

به طوریكه اژدها در آتش س��وخته بود، و مردمان سرشار 

از ش��ادمانی آن آتش را به فال نيك می گيرند و مراسم 

آن نيز در هر س��ال به عنوان جش��نی برگزار می ش��ده 

است. 

     از ميان نویس��ندگان دوران اس��المی، طبری نيز به 

هوش��نگ اش��اراتی كرده اس��ت؛ از جمل��ه اینكه: دوره 

حكومت هوشنگ )اوش��هنگ( چهل سال بود و او اول 

كس��ی بود كه درخت را برید و خانه س��اخت و معدن 

فلزات را كش��ف ك��رد و فرش را از پوس��ت حيوانات 

گس��تراند به تدبير امور رعيت را انجام می داد )طبری، 

.)112-111 ،1375

     در زیّن االَخبار، هوش��نگ كسی است كه گسترنده 

داوری در ميان آدميان و عدل و داد بوده و حق مظلومان 

را از ظالمان می گرفت. او اولين كسی است كه آتش را 

كش��ف كرده و از گوشت گاو و گوسفند استفاده كرده 

و كش��اورزی و آبادانی را به همراه برادرِ راست كردارش 

ویكرت، رونق داد. آیين تاج نهادن و بر تخت نشس��تن 

نيز از اوست )گردیزی، 1384، 64- 65(.

     ب��ر خالف اكثر نویس��ندگان، ابوالمعالی در كتاب 

بيان االدی��ان رواج بت پرس��تی را به هوش��نگ نس��بت 
می دهد و عنوان می كند كه: »هوش��نگ دختری داشت 

و بر صورت دختر خویش عاش��ق ب��ود، و دخترك نيز 

پس از مدتی می ميرد. او دستور می دهد كه مجسمه ای 

از دخت��رك را درس��ت كنند و هر روز ني��ز به دیدن آن 

مجس��مه می رفته اس��ت و این مجس��مه را با خود به 

همه جا می برد و با این كار او، بت پرس��تيدن در جهان 

پدید آمد.« )ابوالمعالی، 1376، 44(.

     بلعم��ی عن��وان می كند كه هوش��نگ آفریدگان را 

به خداشناس��ی خواند، به دین مس��لمانی بوده است و 

دادگر. مس��جد ها بنا ك��رد نماز خوان��دن را رواج داد و 

احداث كاریز برای به دست آوردن آب و گستردن فرش 

از او است )بلعمی، 1341، 129-128(.

     نویس��ندگان متأخر، هوش��نگ را مخصوصًا معلمی 

در مسائل اخالقی معرفی می كنند و حتی در این مورد 

كتاب��ی وجود دارد به ن��ام جاویدان خرد ك��ه نام دیگر 

آن »وصایای هوش��نگ« اس��ت و آنرا اثری از هوشنگ 

می دانند. ميرخواند آورده است كه بخشی از این كتاب را 

حسن برادر فضل بن سهل، وزیر مأمون خليفه عباسی، 

از سریانی به عربی برگردانيده است و ابوعلی مسكویه 

نيز این تحریر اخير را نقل كرده اس��ت )كریستن سن، 

 .)198 ،1377
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ویژگی های مشـترک قالی های هوشنگ شـاهی و 

نتيجه گيری

با بازگش��ت به س��ابقه حضور تصویر ش��اهان در هنر 

ایران می توان دریافت كه تصویرس��ازی شاهان در ایران، 

سابقه طوالنی دارد. در دوران قبل از اسالم ایران، تصاویر 

ش��اهان و موضوعات مربوط به آنه��ا بر روی صخره ها 

و دی��وار كاخ ها و س��كه ها و ظروف س��يمين و زرین 

و ... ثبت ش��ده اند. در ایران عصر اس��المی نيز برخی 

موضوعات ش��اهانه قبل از اسالم مورد توجه قرار گرفته 

اس��ت و كتاب های ش��اهنامه می توان��د دليلی بر این 

عالقه مندی باشد.

     ب��ا وجود این، حضور ج��دی تصویر بر روی قالی 

از عصر قاجار به بعد اس��ت كه به طور یقين، ش��رایط 

اجتماعی و فرهنگی خاص آن دوره تس��ریع بخش این 

حضور بوده اس��ت. شاید دالیل حضور تصاویر بر روی 

قالی ه��ا را در حالت كل��ی بتوان اثر گ��ذاری برخی از 

پيش��رفت ها و هنرها از جمله الگوهای چاپ س��نگی 

و تصاویر آنها و نيز الگوهای مصور س��ازی ش��ده آنها، 

حضور عكاس��ی در زمان ناصرالدین ش��اه و آشنایی با 

عكس های��ی به عن��وان پرتره، حضور نقاش��ان از غرب 

برگش��ته و نيز توليد آثار نقاش��ی از چهره های شاهان 

و خانواده ه��ای آنها و ... دانس��ت كه هم��ه این موارد 

می توانند حضور تصویر بر روی قالی را تقویت كنند.

     از عوامل بس��يار مهم در ش��كل گيری این قالی ها 

می ت��وان به اله��ام گرفت��ن هنرمندان قالی از نقاش��ی 

قهوه خان��ه اش��اره كرد. یعنی نقاش��ی ای ك��ه خارج از 

جریان های آكادميك رش��د كرد و به نوعی وابس��ته به 

حوزه ادبيات و روایت گری اس��ت. این گونه از نقاشی، 

در راس��تای عالیق و آمال ملی مردم عادی مطرح ش��د. 

از ویژگی های این س��بك عاميانه می توان به صراحت، 

سادگی، آوردن نام اشخاص در كنار تصویر، بزرگتر بودن 

شخصيت اصلی نس��بت به تصویر اشخاص فرعی و 

نيز اس��تفاده از برخی عناصر ق��راردادی برای تأكيد به 

جنبه های مثبت و منفی شخصيت ها اشاره كرد )پاكباز، 

 .)201 ،1383

     در ه��ر ح��ال، حض��ور نقش این پادش��اه بر روی 

قالی ها نمی تواند بدون دليل باشد. پشتوانه معنوی این 

شخصيت اساطيری به گونه ای پر رنگ و اثر گذار است 

كه حضور نق��ش او پس از هزاران س��ال، توجيه پذیر 

می ش��ود. اگرچه این شاه و ش��خصيت او، اساطيری و 

فرازمانی است، ولی خصلت هایی كه او به آنها متصف 

ش��ده در حدی فراگي��ر و اثرگذار اس��ت كه در عصر 

اس��المی نيز از جایگاه بس��يار رفيع و مهمی برخوردار 

گش��ته اس��ت. ش��اید به دليل همين صفات انسانی، 

اسالمی، عقالنی و ارزش��مند باشد كه هوشنگ شاه در 

بين شاهان اساطيری از جایگاهی ویژه در دوره اسالمی 

برخوردار بوده و در قالی های تصویری ایران نيز حضوری 

چشم گير دارد.

     ای��ن قالی ها كه عمدتًا در اط��راف همدان و مالیر 

توليد ش��ده اند، نش��ان می دهند كه از یك الگوی واحد 

پيروی كرده اند و عناصر مش��ترك بس��ياری را در خود 

دارند و از طرفی تحت تأثير برخی از پرده های نقاش��ی 
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ش��ده در ناحيه بيج��ار و همدان و كردس��تان نيز كه 

تصویر هوشنگ ش��اه را بر خود دارند، قرار گرفته اند. از 

جمله اینكه:

	 تخت پادشاهی هوش��نگ كه بر شانه دیوها 

قرار گرفته است، احتماالً تحت تأثير روایات 

تاریخی از تخت سليمان نبی)ع( است كه در 

مواقع خاصی بر شانه دیوان و پریان، به پرواز 

درمی    آم��د و از طرفی ش��باهت این تخت ها 

به تخت فتحعلی ش��اه قاج��ار - معروف به 

تخت مرمر - نيز می تواند مد نظر قرار گيرد 

و این تخت نيز بر ش��انه دیوان و پریان قرار 

گرفته و احتم��االً توليدكنندگان این قالی ها، 

تحت تأثير این الگو قرار گرفته اند.

	 چهره دیوه��ا در قالی های هوشنگ ش��اهی، 

زش��ت و به همراه ش��اخ و دم هس��تند. در 

اغلب موارد دس��ت ها بر س��ينه قرار دارند و 

فرمانبرداری شاهان را نشان می دهند و لباسی 

از پوست حيوانات را بر تن دارند.

	 در پ��ای تخت هوشنگ ش��اه در برخی موارد 

ش��يری خوابيده است و در شانه و یا پشت 

س��ر هوشنگ ش��اه اغلب خورش��يدی دیده 

می ش��ود. اگر از مفاهيم س��لطنتی نقشمایه 

شير و خورش��يد در عصر قاجاریه بگذریم، 

ش��اید حضور ش��ير و خورش��يد به نوعی 

تثبيت بخش و نشان دهنده جایگاه رفيع دینی 

و معنوی هوشنگ شاه باشد.

	 نحوه نشستن هوشنگ شاه و گرفتن شمشير 

در دس��ت و نيز حضور ش��ير، شباهت های 

فراوانی به برخی از شمایل های مذهبی ائمه 

اطهار را نشان می دهد.

	 تركيب بن��دی متقارن و از روب��ه رو كه عمدتًا 

در شمایل نگاری مذهبی به چشم می خورد، 

تا حدودی در این قالی ها نيز دیده می ش��ود. 

ایجاد فضای محرابی ش��كل در فضای باالی 

سرهوشنگ شاه، كه توسط دو ستون عمودی 

با تزئينات نواری مارپيچ ایجاد ش��ده اس��ت، 

به نوعی تقویت بخش جای��گاه دینی او نيز 

می تواند باشد.

 ] در اكثر موارد اندازه هوشنگ ش��اه بزرگتر]3	 

از بقيه موضوعات و اش��خاص اس��ت و نيز 

تصویر ش��اه در مركز این قالی ها قرار گرفته 

است. لباس شاه اكثراً سرخ است و خود وی 

عمدتًا ریش و س��بيل دارد و نيز كتيبه ای بر 

باالی سر هوشنگ شاه قرار دارد كه نام پادشاه 

نوش��ته ش��ده و یا - به ندرت- تاریخ توليد 

قالی قيد شده است.

	 شباهت سربازان ش��اه به نقش برجسته های 

س��ربازان هخامنشی نيز كاماًل مشهود است؛ 

نحوه ایس��تادن و نمای نيم رخ، آرایش موها، 

و لباس و... تحت تأثير آن نقش برجس��ته ها 

است. در كنار این عناصر باستانی و تاریخی، 

افرادی نيز با لباس درباریان و مهمانان عصر 
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قاجار در این قالی ها دیده  شوند.

	 الزم به ذكر است كه با وجود پيدایش تصویر 

س��ه بعدی در نقاشی و عكاس��ی این عصر، 

تصاویر هوشنگ ش��اهی به ش��يوه نگارگری 

س��نتی بوده و در آنها از پرس��پكتيو اجتناب 

شده است.

     در مجم��وع هنرمن��دان این قالی ها س��عی در یكی 

كردن موضوع اس��اطيری با نقش و نگار معاصر خویش 

داشته و این قالی ها را به یادگار گذاشته اند. در هر حال 

هوش��نگ از جمله شخصيت هایی بوده است كه بنا به 

اهميت و جایگاه اجتماع��ی اش، در دوره ای خاص كه 

فض��ا برای حض��ور نقش او آماده بوده اس��ت، بر روی 

قالی ها بافته ش��ده است و از پادش��اهان و انسان های 

اساطيری ایران باستان تنها شخصيتی است كه به همراه 

جمشيد )به ميزان كم( بر روی فرش آورده شده است. 

     ذك��ر ای��ن نكته ني��ز ضروری به نظر می رس��د كه 

قالی های هوشنگ ش��اهی ب��ا وجه اش��تراكات فراوانی 

توليد ش��ده و از اصول مش��تركی نيز پي��روی می كنند 

و از نظر مفهومی در حد و اندازه یكس��انی هس��تند . 

از ای��ن قالی ها می توان دریافت كرد كه هنرمندان خالق 

قالی های هوشنگ ش��اهی، به نوعی فقط قصد تقليد از 

ی��ك طرح و نمونه خاص را داش��ته اند و ش��اید اولين 

نمونه قالی هوشنگ ش��اهی، تحت تأثير اساطير و نيز 

روایت های اس��المی بوده باشد و یا هنرمند در مواجهه 

ب��ا روایت های قهوه خانه ای و پرده های نقاش��ی آنها با 

اسطوره هوشنگ شاه آش��نا شده و سپس بر روی فرش 

نيز نقش این شاه را آورده است و دیگر هنرمندان نيز از 

روی آن نسخه برداری هایی كرده اند. 

     در مجموع قالی هایی با نقش هوشنگ شاه در محدوده 

خاص تاریخی ظاهر ش��ده اند و تقریبًا پيروی كننده از 

اص��ول قالی های تصویری بوده اند كه از چهره ش��اهان 

افشار و قاجار طراحی و بافته شده اند.  



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10

تابستان 1387

99

پی نوشت ها
پيش��داد از دو واژه »پي��ش« و »داد« ب��ه معن��ای عدل   .1  

تشكيل شده است.
الزم به ذكر اس��ت كه اگر چه مس��لمانی در اسطوره   .2  
وج��ود نداش��ت، و حض��رت ابراهيم خلي��ل نيز كه 
اسطوره نيست بلكه از بنی اسرائيل است اما در قرآن 

از او با عنوان مسلم حنيف یاد شده است.
این شيوه در دیوار نگاری و ظروف نگاری رایج است كه   .3  

تصویر حكام و فرمانروا ها را بزرگتر كار كرده اند.

فهرست منابع
آم��وزگار، ژاله )1381( تاریخ اس��اطيری ای��ران، تهران،   .1  

سمت، چاپ پنجم.
بهار، مهرداد )1378( پژوهش��ی در اس��اطير ایران )پاره   .2  

نخست و دویم(، تهران، آگه، چاپ سوم.
بلعمی، ابو علی محمد ب��ن محمد بن )1341( تاریخ   .3  
بلعمی، )تكلمه و ترجم��ه تاریخ طبری(، به تصحيح 
محمد تق��ی بهار)ملك الش��عرا(، به كوش��ش محمد 
پروی��ن گنابادی، جلد اول، تهران، انتش��ارات اداره كل 

نگارش وزارت فرهنگ.
بيرونی، ابوریحان )1363( آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا   .4  

سرشت، تهران، اميركبير، چاپ سی ام.
پاكباز، رویين )1383( نقاشی ایران )از دیرباز تا امروز(،   .5  

تهران، زرین و سيمين، چاپ سوم.
پور داود، ابراهيم )1377( یش��ت ها )بخش��ی از كتاب   .6  

مقدس اوستا(، جلد اول، تهران، اساطير.
تناولی، پروی��ز )1368( قاليچه ه��ای تصویری ایران،   .7  

تهران، سروش، چاپ اول.
دادگ��ر، لي��ال )1380( قالی های تصوی��ری موزه فرش   .8  

ایران، تهران، سازمان ميراث فرهنگی كشور.
رضای��ی، عبدالعظيم )1381( اصل و نس��ب دین های   .9  

ایرانيان باستان، تهران، ُدر.
روشن، محمد )1378( تصحيح و تحشية  تاریخ نامه   .10  

طبری )گردانيده منسوب به بلعمی(، جلد اول، تهران، 
سروش.

زمردی، حميرا )1382( نقد تطبيقی ادیان و اس��اطير،   .11  
تهران، زوار.

كرتيس، وستا س��رخوش )1383( اسطوره های ایرانی،   .12  
ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، چاپ چهارم.

كریس��تن س��ن، آرتور )1377( نمونه های نخس��تين   .13  
انسان و نخستين شهریار در تاریخ افسانه ای ایرانيان، 

ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه.
گردیزی، ابوس��عيد عبدالحی بن ضحاك بن محمود   .14  
)1384( زیّن االخبار، به اهتم��ام رحيم رضازاده ملك، 

تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
صدیقيان، مهي��ن دخت )1375( فرهنگ اس��اطيری   .15  
حماس��ی ایران )به روایت منابع بعد از اس��الم(، جلد 
اول، پيش��دادیان، تهران، پژوهش��گاه علوم انس��انی و 

مطالعات فرهنگی.
طبری، محمد بن جری��ر )1375( تاریخ طبری )تاریخ   .16  
الرّس��ل و الملوك(، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، 

تهران، اساطير، چاپ پنجم.
عل��وی، ابوالمعال��ی محم��د ب��ن نعم��ت )1376(   .17  
بيان االدیان، به تصحيح محمد تقی دانش پژوه، تهران، 
مجموعه انتش��ارات ادبی و تاریخ��ی )بنياد موقوفات 

دكتر محمود افشار یزدی(.
هينلز، جان )1383( شناخت اساطير ایران، ترجمه ژاله   .18  

آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه.
یاحق��ی، محمد جعف��ر )1375( فرهنگ اس��اطير و   .19  
اش��ارات داستانی در ادبيات فارسی، تهران، پژوهشگاه 

مطالعات و تحقيقات فرهنگی.



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

100


