اسطــوره هوشنگشاه
در قالیهای تصویری دوره قاجــاریه

علی وندشعاری
دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد ،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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چکیده

دارد .بررس یها نشان م یدهد که هوشنگشاه از جایگاه

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

ویژهای در میان ش��اهان اساطیری ای ران برخوردار است.

قال یهایی با عنوا ِن تصویری در ای ران هس��تیم .این نوع

او کاش��ف بسیاری از م وارد مهم و اث رگذار در زندگی و

قال یها با طرح و ابعاد خاص خودش��ان ،به نوعی نشان

تمدن بشری در دوره اساطیری ای ران محسوب شده و از

دهنده تغییر در سلیقه تولید و مصرف و نیز اث رپذیری

طرفی دیگر بس��یاری از صفات و خصلتهای انسانی

قال یباف��ی ای��ران از دیگ��ر هنرها و برخ��ی تحوالت

و نیکو را به او نس��بت دادهاند .و همین خصوصی تها

اجتماعی اس��ت .هنرمندا ِن قال یه��ای تصویری ای ران،

و ویژگ یها به نوعی م یتواند حضور تصویر این پادشاه

موضوعاتی همانن ِد تصاویر پادش��اهان کهن و تاریخی

اساطیری را در تولیدات آثار هنری از جمله قالی توجیه

و نیز ش��اها ِن معاصر را بر روی این قال یها بافتهاند .در

کند.

این میان ،هوشنگش��اه از جمله شخصی تهایی است

واژهه�ای کلی�دی :قالی تصویری ،قاجاریه ،اس��طوره،

که حضوری گس��ترده در میان ای��ن تولیدات و بافتهها

هوشنگشاه

مقدمه
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به نظر م یرسد این قال یها عمدت ًا بهصورت سفارشی

در بین پژوهشهایی که دربارة قالی ای ران انجام گ رفته است،

تولید شدهاند ،زی را محدودیتهایی همچون ،ابعاد نامناسب

قال یهای تصویری کمتر مورد توجه بودهاند .شاید تعداد کم

تجاری ،طرح و رنگ محدود و در اکثر م وارد کپ یبرداری از

این قال یها و نیز متفاوت ب��ودن طرح آنها ،به نوعی باعث

تصاویر موجود در آثار هنری دیگ ر ،م واجه نشدن با استقبال

حضور نداشتن این قال یها در عرصه موضوعات پژوهشی

ف راگیر در بازار مصرف و  ...را به هم راه داشته است.

شده باشد .از نظر تاریخی این قال یها از سده سیزدهم هجری

در ای��ن میان ،از ش��خصی تهایی که در عصر قاجار

در ای ران رواج یافته و تولید شدهاند .به نظر م یرسد پی دایش

بر روی قال یهای تصویری حضوری گسترده و موضوعی

این نوع طرح و نقشه در قالی ای ران ،م یتواند در بطن برخی از

ف راگیر داش��ت ،تصاویر م ربوط به هوشنگش��اه اس��ت.

تح والت اجتماعی عصر قاجاریه نهفته باشد .حضور تصویر

بافندگان قال یهای تصویری ،بیش از هر تصویر و موضوع

انسانی به شکل پ رتره بر روی قال یها ،کندتر از دیگر هنرها

دیگر تصاویر شاهان را بر روی قالیچههای خود آوردهاند.

بوده است و شاید جایگاه کاربردی قالی ،و محدودیتهایی

ای��ن تصاوی��ر اگرچه به صورت کلی از اصول مش��ترکی

ک��ه به خاطر زیر پا ق رار گ رفتن آن ایجاد م یکرده ،به نوعی

برخوردارند ،ولی هر کدام از آنها ویژگ یهای خاصی را نیز

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

دارا هستند و از طرفی دیگر حضور شاهانی مد نظر ق رار

اس��ت .با این حال در دورههای خاص ،برخی تصاویر اف راد

گرفته است که تاریخساز بودهاند و از نظر پشتوانه فرهنگی

و مخصوص ًا پادشاهان که در تابلوهای نقاشی و یا عکاسی

در میان پادشاهان اساطیری ای ران ،همانند هوشنگ ،جایگاه

حضور دارند ،در قال یها نیز ط راحی و بافته م یشوند.

رفیعی را بهخود اختصاص داده باشند .در قال یهای تصویری

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

از ش��اهان اساطیری ،عالوه بر هوشنگشاه ،به جمشید و

هنرمندان به تهیه تصاویر و پ رترههای ش��اهان هم عصر

سپس ش��خصی تهای حماس��ی ای ران همانند رستم و

خ ویش پرداخته و شبی هسازی تصاویر شاهان و شاهزادگان

س رانجام به تصاویر م ربوط به شاهان عصر قاجار م یتوان

در این عص ر ،به نوعی تازگی داشته است .سده سیزدهم و

اشاره کرد .در هر حال هنرمندان قال یهای هوشنگشاهی

چهاردهم هجری را شاید بتوان شروع جنبش تصوی رسازی

موضوع و مفهوم را از تاریخ اساطیری ای ران گرفته و آنها را با

و اث��ر گذاریاش در قالی ای ران نامید .تحت این ش��رایط

عناصر تزئینی عصر خ ویش ترکیب نمودهاند.

بود که قال یهای تصویری تولید شدند ،و این زمانی است

در ادامه به معرفی نمونههایی از قال یهای هوشنگشاهی

که نصب قال یهای تصویری بر روی دی وار ،دگرگون یهایی

پرداخته و سپس به جایگاه هوشنگشاه در منابع ادبی ای ران

در کارب��رد فرش ایجاد کرد و با تغییر این کاربرد ،حضور

در قبل و بعد از اسالم ،اشاره م یشود که به نوعی پشتوانه

تصاویر بر روی قال یها بیشتر توجی هپذیر شد.

فکری و فرهنگی هوشنگشاه را بر ما آشکار م یکند.

معرفی برخی نمونهها
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تصویر شماره 1
تاریخ بافت 1322 :هجری قمری
محل بافت :کرمان
اندازه 200×133 :سانت یمتر
نوع گره :نامتقارن
رجشمار 50 :گره در  7سانت یمتر عرض  100 -جفت
جنس تار و پود :نخ پنبه
جنس پرز :پشم
(مأخذ :دادگر)2 ،1368 ،

تصویر شماره 2
تاریخ بافت :اواسط قرن سیزدهم هجری
محل بافت :اط راف همدان
اندازه 344×157 :سانت یمتر
نوع گره :متقارن
رجشمار 25 :گره در  7سانت یمتر عرض –  50جفت
جنس تار و پود :نخ پنبه
جنس پرز :پشم
(مأخذ :تناولی)129 ،1380 ،
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تصویر شماره 3
تاریخ بافت :اواخر قرن سیزدهم هجری
محل بافت :اط راف مالیر
اندازه 183×133 :سانت یمتر
نوع گره :متقارن
رجشمار 25 :گره در  7سانت یمتر عرض –  50جفت
جنس تار و پود :نخ پنبه
جنس پرز :پشم
(مأخذ :تناولی)133 ،1380 ،

تصویر شماره 4
تاریخ بافت :اواخر قرن سیزدهم هجری
محل بافت :همدان ،درجزین
اندازه 200×132 :سانت یمتر
نوع گره :متقارن
رجشمار 25 :گره در  7سانت یمتر عرض –  50جفت
جنس تار و پود :نخ پنبه
جنس پرز :پشم
(مأخذ :تناولی)135 ،1380 ،
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تصویر شماره 5
تاریخ بافت :اواخر قرن سیزدهم هجری
محل بافت :همدان ،درجزین
اندازه 200×132 :سانت یمتر
نوع گره :متقارن
رجشمار 25 :گره در  7سانت یمتر عرض –  50جفت
جنس تار و پود :نخ پنبه
جنس پرز :پشم
(مأخذ :تناولی)137 ،1380 ،

تصویر شماره 6
تاریخ بافت :اوایل قرن چهاردهم هجری
محل بافت :خ راسان ،بلوچ
اندازه 260×140 :سانت یمتر
نوع گره :نامتقارن
رجشمار 25 :گره در  7سانت یمتر عرض –  50جفت
جنس تار و پود :پشم
جنس پرز :پشم
(مأخذ :تناولی)151 ،1380 ،

جایگاه هوشنگشاه در فرهنگ و ادب ایران
گاهی در اس��اطیر ای ران باستان ،هوشنگ را با جمشید

داد و قانون .در کل یعنی نخس��تینِ کس��انی که قانون

یک��ی دانس��تهاند و این مس��ئله از آنجا اس��ت که در

گذاشتهاند (پورداود.)179 ،1377 ،

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

و نیز س��پاه هوش��نگ متشکل از حی وانات وحشی

نیس��ت و آنکس که مقدم مردم است ،جمشید باشد؛

و اهل��ی و پ رندگان و موجودات فوق طبیعی بوده و او

در ریگودا ،او نخس��تین انسان و نخستین فرمانروا نیز

با این لشگر ،س��پاه دیو سیاه را نابود م یکند .روایتها

هس��ت و احتمال اینکه هوشنگ همان جمشید باشد،

حاک��ی از این اس��ت که از فرمانروایی هوش��نگ س��ه

از اینجا سرچشمه م یگیرد .گرچه هوشنگ بعدها خود

موهبت به بش��ر رسیده است :بهکار بردن فلز ،کشت و

شخصیت مستقلی شده و در روایات ای رانی ،نخستین

کار و آتش (هینلز.)167 ،1383 ،

شاه دانسته شده است (بهار.)190 ،1378 ،
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و«ذات» به معنای
که «پَ َر» به معنای پیش و مقدم اس��ت
َ

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

«همچنین اسطورهشناس��ی شاهان ای رانی با سلسله

او ب��رای ایزدان ق ربانی م یکن��د و از آنان م یخ واهد تا

پردات (پیش��دادیان) آغاز م یش��ود .و نخستین پادشاه

ب رت رین شه ریاری را بر همه کشورها ،بر دی وان و مردمان،

آنها هوش��نگ اس��ت .نام او به معنای کسی است که

جادوگ ران و پ ریان  ...بیابد .در واقع او نخستین شاه در

خانههای خوب م یس��ازد یا کسی که خانههای خوب

ای ران باستان است.

م یبخش��د ،و لقب او در اوس��تا پرداته ()paradata
اس��ت ،به معنی نخس��تین کس��ی که ب رای حکومت

فره به ویگرد و هوش��نگ پیش��داد
«در دورة دیگری ّ

رس��یده ب رای اینکه در جهان قانون دهقانی و کشاورزی

تعیین ش��ده اس��ت که در پهلوی و فارسی به صورت

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

پیش��داد[ ]1است و به معنای نخستین کسی است که

استق رار دین و با ه منیروی یشان ،فرمانروایی و کشاورزی

قانون م��یآورد .در برخی از متون پهلوی ،هوش��نگ و

جهان را ب رای ترقی و پیش��رفت و گس��ترش آف ریدگان

وئیکرد ،دو ب رادری هس��تند که یکی فرمانروایی را بنیان

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

م ینه��د ،و دیگر کش��اورزی را .هوش��نگ را فرمانروای
هفت کش��ور نیز دانس��تهاند که دی��وان و جادوگ ران از
مقابل او م یگ ریختند( ».آموزگار.)51 ،1381 ،

دوسومِ دی وان مازنی و هفت پیر و خشم را کشت و بنا
نیرس به کشورهای بیگانه
به زادِ ْس ��پَ َرم مهاجرت از خ و َ

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

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

اساطیری سروو از دریا گذشتهاند .در فرمانروایی هوشنگ

ذات»
که از هوشنگش��اه ذکری شده است با صفت «پَ َر َ

هنگام یکه مردم بر پشت گاو سروو به کشورهای دیگر

آمده است ،که این صفت در فارسی پیشداد شده است

م یرفتند ،شبی به ستایش آتش م یپرداختند ،آتشدانها

که بر س��ه جا بر پش��ت گاو نهاده شده بود و آتش در

عربها به آنها م یرس��د و به همی��ن گونه از هر یک

آنها ق رار داش��ت ،در دریا افتاد و ( »...ک ریس��تن س��ن،

از جفتهای دیگر که نامش��ان ذکر نگردیده ،نژادهای

.)181 ،1377

دیگری مانند چینیان ،رومیان ،هندیان و غیره ،منشعب

بناب��ر یش��تها نی��ز محل حکومت هوش��نگ در
س��رزمین جنوب دریای خزر بوده و او فرمانروای هفت

ش��دند و این نژاده��ا در هفت اقلیم جه��ان جایگزین
گشتند.

کش��ور نیز بوده است .او بانی جشن سده نیز بوده و از

به نظر م یرس��د که هوش��نگ ،پ��س از کیومرث ،

پوست جانوران پوشاک س��اخته است (پورداود،1377 ،

که بهخ واست اهورا مزدا و امشاسپندان بر هفت کشور

.)179

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

در روایات ،میان نخس��تین زوج بش��ر و هوش��نگ

بلک��ه دی��وان را منکوب و مقهور خ وی��ش کرد و ب رای

فت رتی وجود دارد که با دو نس��ل پر شده است .توجیه

اهورامزدا و فرشتگان ،بر قله کوه مقدس البرز ق ربان یها

ک ریستنس��ن در این باره چنین است که کیومرث فقط

کرد .کلمه هوش��نگ را به معنی بخش��نده جایگاههای

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

خ وبی دانس��تهاند .پدرش س��یامک در جنگ با دی وان

واقعی به ش��مار م یرود و بناب راین باید مردمی داش��ته

کشته شد و هوشنگ انتقام خون پدر را از دی وان گرفت.

باش��د که ب��ر آن��ان فرمانروایی کن��د ،در نتیجه پخش

وی ناهید را به یاری طلبید و یکصد هزار اسب و هزار

مردمان در جهان و تقس��یم آنان به نژادها و م ّلتها باید

گاو و ده ه��زار بره ق ربانی ک��رد و بدین ط ریق صاحب

در دوران میان نخس��تین زوج و زمان هوش��نگ انجام

فره کیانی ش��د .دوران ش��ه ریاری وی دوران آس��ایش و

گرفته باش��د (ک ریستن سن .)20 ،1377 ،همچنین بنابر

امنیت بود .مورخین اسالمی او را بر دین مسلمانی[]2

متن یش��تها «هوش��نگ پس��ر فرواگ پسر سیاکمک

معرف��ی کردهاند ،که مس��جدها بنا ک��رده و نماز کردن

پسر مشی پس��ر کایومرت» اس��ت (پورداود1377 ،ف

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

)179؛ یعنی از س��یامک و نشاگ یا (وشاگ) ،نخستین

.)455 ،1375

زوج از زوجهای هفتگانه که فرزندان َمش��ی و َمش��یانه

صدیقیان نیز در فرهنگ اساطیری و حماسی ای ران

بودن��د ،جفت دیگری زاده ش��دند ب��ه نامهای فرواگ و

معتقد است که :لقب او پیشداد است و وضع ق وانین و

فرواگی��ن و از ایندو ،پانزده زوج به دنیا آمدند که اصل

مقررات و برق راری عدالت منس��وب به اوست و به این

نژادهای گوناگون را تشکیل دادند .یک زوج از زوجهای

س��بب ملقب به پیشداد گشته که پیشداد در فارسی به

پانزدهگانه ،هوشنگ -گوزگ نام داشتند که اصل ای رانیان

معنی نخستین واضع مبانی عدالت است .او نخستین

از آنان اس��ت و جف��ت دیگر ت��از -تازگاند که اصل

کسی است که میان مردم به داوری پرداخته است .گاهی
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او را پس��ر آدم(ع) ،و گاهی پسر مهاییل ،نبیره حضرت

به س��وی اژدها پ رتاب م یکند ،که این سنگ بر سنگ

آدم(ع) محس��وب م یکنند .گاهی او را با ادریس پیامبر

دیگ��ر م یخورد و ب��ه این ت رتیب ،ف��روغ آتش پدیدار

یکی دانس��تهاند .س��اختن ابزار اهلی کردن حی وانات،

م یشود و آتش کشف م یشود( ».ک رتیس.)36 ،1382 ،

س��اختن جامه و آبیاری و کش��اورزی ،نوشتن خط دور

و نیز مقارن کشف آتش در زمان هوشنگ  ،آیین جشن

کردن دی وان و دزدان و بسیاری آیی نهای پادشاهی را به

س��ده نیز بنیان نهاده ش��ده اس��ت ،به سخن فردوسی

او نسبت دادهاند ( صدیقیان.)44-38 ،1375 ،

(زمردی:)120 ،1382 ،

روایت پیش نمونه انس��ان و نخس��تین زوج بش��ر
در برخی از منابع از جمله ش��اهنامه ،با دگرگون یهایی
دیده م یشود .از مشی و مشیانه سخن به میان نم یآید
و تاریخ اس��اطیری ای ران در ش��اهنامه با گیومرث شروع
م یش��ود .در ش��اهنامه ،گیومرث به ج��ای پیش نمونه
انس��ان ،نخستین کدخدای جهان اس��ت که مردمان را
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شب آمد بر افروخت آتش چو کـوه 			
همان شاه در گرد او با گروه
		
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد
سـده نـام آن جشن فرخنده کرد
		
ز هوشنگ مـاند این سـده یادگـار
بسی باد چون او دگر شه ریار

م یپ��رورد و پوش��یدنی و خورش نو ب��رای آنان پدید

ابوریح��ان بیرون��ی در کت��اب آثارالباقیه از چندین

م یآورد .او س یس��ال پادش��اهی م یکند .پس��ر او نیز

جشن سخن م یراند که م ربوط به هوشنگ بوده است.

س��یامک نام داش��ته و در مقابل او ،اه ریمن نیز پسری

این جشنها سالیانه بودهاند .از جمله ،ایجاد جشن خرم

دارد ،دیوگونه و بدس��گال و گرگصفت که نس��بت به

روز یا نود روز را که جش��ن اولین روز دیماه در س��ال

حکومت گیومرث و سیامک حسادت م یکند .سروش

بود ،بدو منس��وب داش��تهاند که در آنروز شاه از تخت

خبر این کینه را به گیومرث م یرس��اند و او سیامک را

ش��اهی خود ،فرود م یآمد و جامه س��پید م یپوشید و

با سپاهی به مقابلة دیو م یفرستد .در این نبرد سیامک

بر فرش س��فیدی در صح را نشس��ت و شکوه شاهی

توس��ط این دیو کش��ته م یشود و هوش��نگ به عنوان

را رها کرده و به کارهای مردم و جهان م یرس��ید و بنا

انتقام پدر ،با دیو س��یاه جنگ م یکند و چون او بر دیو

به روایات پارس��یان در آن روز میان هوش��نگ و ویکرد

سیاه پیروز م یشود ،پادشاهی س یساله گیومرث نیز به

(ب رادر هوش��نگ) وفاق اتفاق افتاد .و نیز جشن تیرگان

سر م یرس��د و دورة پیش��دادی از اینجا آغاز م یشود

(س��یزدهم ماه تیر) که در عین حال یادآور بنیان نهادن

(آموزگار.)51 ،1381 ،

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

روایت است که «هوشنگ روزی با تنی چند ،ماری و

جه��ان فرمان داده ب��ود که به جامة دبی��ران و دهقانان

یا اژدهایی را م یبینند و هوشنگ سنگی را با تمام نیرو

در آیند و همه مردم ب رای تجلیل دبیری و بزرگداش��ت

دهقانی ،تا زمان گشتاس��ب ،جامة دبیری م یپوش��یدند
(بیرونی.)345 ،1363 ،

نیز از اوست (گردیزی.)65 -64 ،1384 ،

ب��ر خالف اکثر نویس��ندگان ،اب والمعالی در کتاب

جشن سده نیز یکی از اعیاد بزرگ بوده است .این

بیاناالدی��ان رواج بتپرس��تی را به هوش��نگ نس��بت

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

م یدهد و عنوان م یکند که« :هوش��نگ دختری داشت

باس��تان و بهخاطر کشف آتش توسط هوشنگ ،برگزار

و بر صورت دختر خ ویش عاش��ق ب��ود ،و دخترک نیز

م یش��د (رضایی .)138 ،1381 ،همچنی��ن در مورد این

پس از مدتی م یمیرد .او دستور م یدهد که مجسمهای

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

از دخت��رک را درس��ت کنند و هر روز نی��ز به دیدن آن

ف رار کند ،چون بر سنگ دیگر خورده بود ،از آن جرقهای

مجس��مه م یرفته اس��ت و این مجس��مه را با خود به

برخاس��ته و جرقه بر چند گیاه و درخت خشکافتاده،

همهجا م یبرد و با این کار او ،بت پرس��تیدن در جهان

بهطوریکه اژدها در آتش س��وخته بود ،و مردمان سرشار

پدید آمد( ».اب والمعالی.)44 ،1376 ،

از ش��ادمانی آن آتش را به فال نیک م یگی رند و م راسم

بلعم��ی عن��وان م یکند که هوش��نگ آف ریدگان را

آن نیز در هر س��ال به عنوان جش��نی برگزار م یش��ده

به خداشناس��ی خ واند ،به دین مس��لمانی بوده است و

است.

دادگ ر .مس��جدها بنا ک��رد نماز خ وان��دن را رواج داد و

از میان نویس��ندگان دوران اس�لامی ،طبری نیز به
هوش��نگ اش��اراتی کرده اس��ت؛ از جمل��ه اینکه :دوره

احداث کاریز ب رای بهدست آوردن آب و گستردن فرش
از او است (بلعمی.)129-128 ،1341 ،

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

نویس��ندگان متأخر ،هوش��نگ را مخصوص ًا معلمی

کس��ی بود که درخت را ب رید و خانه س��اخت و معدن

در مسائل اخالقی معرفی م یکنند و حتی در این مورد

فلزات را کش��ف ک��رد و فرش را از پوس��ت حی وانات

کتاب��ی وجود دارد به ن��ام جاویدان خرد ک��ه نام دیگر

گس��ت راند به تدبیر امور رعیت را انجام م یداد (طبری،

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

.)112-111 ،1375

م یدانند .میرخ واند آورده است که بخشی از این کتاب را

در زیّن ا َالخبار ،هوش��نگ کسی است که گست رنده

حسن ب رادر فضلبن سهل ،وزیر مأمون خلیفه عباسی،

داوری در میان آدمیان و عدل و داد بوده و حق مظلومان

از س ریانی به ع ربی برگردانیده است و ابوعلی مسکویه

را از ظالمان م یگرفت .او اولین کسی است که آتش را

نیز این تح ریر اخیر را نقل کرده اس��ت (ک ریستن سن،

کش��ف کرده و از گوشت گاو و گوسفند استفاده کرده

.)198 ،1377

و کش��اورزی و آبادانی را به هم راه ب رادرِ راست کردارش
ویکرت ،رونق داد .آیین تاج نهادن و بر تخت نشس��تن
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ویژگیهای مش�ترک قالیهای هوشنگش�اهی و

ج ریانهای آکادمیک رش��د کرد و به نوعی وابس��ته به

نتیجهگیری

حوزه ادبیات و روایتگری اس��ت .این گونه از نقاشی،

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

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

ای ران م یتوان دریافت که تصویرس��ازی شاهان در ای ران،

از ویژگ یهای این س��بک عامیانه م یتوان به ص راحت،

سابقه طوالنی دارد .در دوران قبل از اسالم ای ران ،تصاویر

سادگی ،آوردن نام اشخاص در کنار تصویر ،بزرگتر بودن

ش��اهان و موضوعات م ربوط به آنه��ا بر روی صخرهها

شخصیت اصلی نس��بت به تصویر اشخاص فرعی و

و دی��وار کاخها و س��کهها و ظروف س��یمین و زرین

نیز اس��تفاده از برخی عناصر ق��راردادی ب رای تأکید به

و  ...ثبت ش��دهاند .در ای ران عصر اس�لامی نیز برخی

جنب ههای مثبت و منفی شخصی تها اشاره کرد (پاکباز،

موضوعات ش��اهانه قبل از اسالم مورد توجه ق رار گرفته

.)201 ،1383

اس��ت و کتابهای ش��اهنامه م یتوان��د دلیلی بر این
عالقهمندی باشد.
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در ه��ر ح��ال ،حض��ور نقش این پادش��اه بر روی
قال یها نم یتواند بدون دلیل باشد .پشتوانه معنوی این

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

شخصیت اساطیری به گونهای پ ررنگ و اث رگذار است

از عصر قاجار به بعد اس��ت که بهطور یقین ،ش��رایط

که حضور نق��ش او پس از هزاران س��ال ،توجی هپذیر

اجتماعی و فرهنگی خاص آن دوره تس��ریعبخش این

م یش��ود .اگرچه این شاه و ش��خصیت او ،اساطیری و

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

ف رازمانی است ،ولی خصلتهایی که او به آنها متصف

قال یه��ا را در حالت کل��ی بتوان اث رگ��ذاری برخی از

ش��ده در حدی ف راگی��ر و اثرگذار اس��ت که در عصر

پیش��رفتها و هنرها از جمله الگوهای چاپ س��نگی

اس�لامی نیز از جایگاه بس��یار رفیع و مهمی برخوردار

و تصاویر آنها و نیز الگوهای مصورس��ازی ش��ده آنها،

گش��ته اس��ت .ش��اید به دلیل همین صفات انسانی،

حضور عکاس��ی در زمان ناص رالدین ش��اه و آشنایی با

اسالمی ،عقالنی و ارزش��مند باشد که هوشنگشاه در

عک سهای��ی بهعن��وان پ رتره ،حضور نقاش��ان از غرب

بین شاهان اساطیری از جایگاهی ویژه در دوره اسالمی

برگش��ته و نیز تولید آثار نقاش��ی از چهرههای شاهان

برخوردار بوده و در قال یهای تصویری ای ران نیز حضوری

و خانوادهه��ای آنها و  ...دانس��ت که هم��ه این م وارد

چش مگیر دارد.

م یتوانند حضور تصویر بر روی قالی را تق ویت کنند.

ای��ن قال یها که عمدت ًا در اط��راف همدان و مالیر

از ع وامل بس��یار مهم در ش��کلگیری این قال یها

تولید ش��دهاند ،نش��ان م یدهند که از یک الگوی واحد

م یت��وان به اله��ام گرفت��ن هنرمندان قالی از نقاش��ی

پیروی کردهاند و عناصر مش��ترک بس��یاری را در خود

قهوهخان��ه اش��اره کرد .یعنی نقاش��یای ک��ه خارج از

دارند و از طرفی تحت تأثیر برخی از پردههای نقاش��ی

ش��ده در ناحیه بیج��ار و همدان و کردس��تان نیز که

-نحوه نشستن هوشنگشاه و گرفتن شمشیر

تصویر هوشنگش��اه را بر خود دارند ،ق رار گرفتهاند .از

در دس��ت و نیز حضور ش��یر ،شباهتهای

جمله اینکه:

ف راوانی به برخی از شمایلهای مذهبی ائمه

-تخت پادشاهی هوش��نگ که بر شانه دیوها

اطهار را نشان م یدهد.

ق رار گرفته است ،احتماالً تحت تأثیر روایات

-ترکی ببن��دی متقارن و از روب��هرو که عمدت ًا

تاریخی از تخت سلیمان نبی(ع) است که در

در شمایلنگاری مذهبی به چشم م یخورد،

م واقع خاصی بر شانه دی وان و پ ریان ،به پرواز

تا حدودی در این قال یها نیز دیده م یش��ود.

درمیآم��د و از طرفی ش��باهت این تختها

ایجاد فضای مح رابی ش��کل در فضای باالی

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

سرهوشنگشاه ،که توسط دو ستون عمودی

تخت مرمر  -نیز م یتواند مد نظر ق رار گیرد

با تزئینات نواری مارپیچ ایجاد ش��ده اس��ت،

و این تخت نیز بر ش��انه دی وان و پ ریان ق رار

به نوعی تق ویتبخش جای��گاه دینی او نیز

گرفته و احتم��االً تولیدکنندگان این قال یها،

م یتواند باشد.

تحت تأثیر این الگو ق رار گرفتهاند.

-در اکثر م وارد اندازه هوشنگش��اه بزرگتر[]3

-چهره دیوه��ا در قال یهای هوشنگش��اهی،

از بقیه موضوعات و اش��خاص اس��ت و نیز

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

تصویر ش��اه در مرکز این قال یها ق رار گرفته

اغلب م وارد دس��تها بر س��ینه ق رار دارند و

است .لباس شاه اکث را ً سرخ است و خود وی

فرمانبرداری شاهان را نشان م یدهند و لباسی

عمدت ًا ریش و س��بیل دارد و نیز کتیب های بر

از پوست حی وانات را بر تن دارند.

باالی سر هوشنگشاه ق رار دارد که نام پادشاه

-در پ��ای تخت هوشنگش��اه در برخی م وارد

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

ش��یری خ وابیده است و در شانه و یا پشت

قالی قید شده است.

س��ر هوشنگش��اه اغلب خورش��یدی دیده

-شباهت س ربازان ش��اه به نقش برجستههای

م یش��ود .اگر از مفاهیم س��لطنتی نقشمایه

س��ربازان هخامنشی نیز کام ً
ال مشهود است؛

شیر و خورش��ید در عصر قاجاریه بگذریم،

نحوه ایس��تادن و نمای نی مرخ ،آرایش موها،

ش��اید حضور ش��یر و خورش��ید به نوعی

و لباس و ...تحت تأثیر آن نقش برجس��تهها

تثبی تبخش و نشاندهنده جایگاه رفیع دینی

است .در کنار این عناصر باستانی و تاریخی،

و معنوی هوشنگشاه باشد.

اف رادی نیز با لباس درباریان و مهمانان عصر
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قاجار در این قال یها دیدهشوند.

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

-الزم به ذکر است که با وجود پیدایش تصویر

روی آن نسخهبرداریهایی کردهاند.

س��هبعدی در نقاشی و عکاس��ی این عصر،

در مجموع قال یهایی با نقش هوشنگشاه در محدوده

تصاویر هوشنگش��اهی به ش��یوه نگارگری

خاص تاریخی ظاهر ش��دهاند و تق ریب ًا پیرویکننده از

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

اص��ول قال یهای تصویری بودهاند که از چهره ش��اهان

شده است.

افشار و قاجار ط راحی و بافته شدهاند.

در مجم��وع هنرمن��دان این قال یها س��عی در یکی
کردن موضوع اس��اطیری با نقش و نگار معاصر خ ویش
داشته و این قال یها را به یادگار گذاشتهاند .در هر حال
هوش��نگ از جمله شخصی تهایی بوده است که بنا به
اهمیت و جایگاه اجتماع��یاش ،در دورهای خاص که
فض��ا ب رای حض��ور نقش او آماده بوده اس��ت ،بر روی
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قال یها بافته ش��ده است و از پادش��اهان و انسانهای
اساطیری ای ران باستان تنها شخصیتی است که به هم راه
جمشید (به می زان کم) بر روی فرش آورده شده است.
ذک��ر ای��ن نکته نی��ز ضروری به نظر م یرس��د که
قال یهای هوشنگش��اهی ب��ا وجه اش��ت راکات ف راوانی
تولید ش��ده و از اصول مش��ترکی نیز پی��روی م یکنند
و از نظر مفهومی در حد و اندازه یکس��انی هس��تند .
از ای��ن قال یها م یتوان دریافت کرد که هنرمندان خالق
قال یهای هوشنگش��اهی ،به نوعی فقط قصد تقلید از
ی��ک طرح و نمونه خاص را داش��تهاند و ش��اید اولین
نمونه قالی هوشنگش��اهی ،تحت تأثیر اساطیر و نیز
روایتهای اس�لامی بوده باشد و یا هنرمند در م واجهه
ب��ا روایتهای قهوه خانهای و پردههای نقاش��ی آنها با
اسطوره هوشنگشاه آش��نا شده و سپس بر روی فرش

پینوشتها
.1

الزم به ذکر اس��ت که اگر چه مس��لمانی در اسطوره
وج��ود نداش��ت ،و حض��رت اب راهیم خلی��ل نیز که
اسطوره نیست بلکه از بنی اس رائیل است اما در قرآن
از او با عنوان مسلم حنیف یاد شده است.

.3

سروش.

پیش��داد از دو واژه «پی��ش» و «داد» ب��ه معن��ای عدل
تشکیل شده است.

.2

طبری (گردانیده منسوب به بلعمی) ،جلد اول ،ته ران،
.11

ته ران ،زوار.

	.12ک رتیس ،وستا س��رخوش ( )1383اسطورههای ای رانی،
ترجمه عباس مخبر ،ته ران ،مرکز ،چاپ چهارم.

	.13ک ریس��تن س��ن ،آرتور ( )1377نمونههای نخس��تین

این شیوه در دی وارنگاری و ظروفنگاری رایج است که

انسان و نخستین شه ریار در تاریخ افسانهای ای رانیان،

تصویر حکام و فرمانرواها را بزرگتر کار کردهاند.

ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،ته ران ،چشمه.
.14

فهرست منابع
.1

آم��وزگار ،ژاله ( )1381تاریخ اس��اطیری ای��ران ،ته ران،
سمت ،چاپ پنجم.

.2

بهار ،مهرداد ( )1378پژوهش��ی در اس��اطیر ای ران (پاره

.3

بلعمی ،ابوعلی محمد ب��ن محمد بن ( )1341تاریخ

.15

نخست و دویم) ،ته ران ،آگه ،چاپ سوم.

بلعمی( ،تکلمه و ترجم��ه تاریخ طبری) ،به تصحیح

.16

.17

.6
.7

تناولی ،پروی��ز ( )1368قالیچه ه��ای تصویری ای ران،

مقدس اوستا) ،جلد اول ،ته ران ،اساطی ر.
ته ران ،سروش ،چاپ اول.

.8

دادگ��ر ،لی�لا ( )1380قال یهای تصوی��ری موزه فرش

.9

رضای��ی ،عبدالعظیم ( )1381اصل و نس��ب دینهای

.10

روشن ،محمد ( )1378تصحیح و تحشیة تاریخ نامه

ای ران ،ته ران ،سازمان می راث فرهنگی کشور.
ای رانیان باستان ،ته رانُ ،در.

طبری ،محمد بن ج ری��ر ( )1375تاریخ طبری (تاریخ
الرس��ل و الملوک) ،ترجمه اب والقاسم پاینده ،جلد اول،
ّ

عل��وی ،اب والمعال��ی محم��د ب��ن نعم��ت ()1376

بیاناالدیان ،به تصحیح محمد تقی دانشپژوه ،ته ران،

مجموعه انتش��ارات ادبی و تاریخ��ی (بنیاد موقوفات

پاکباز ،رویین ( )1383نقاشی ای ران (از دی رباز تا امروز)،

پورداود ،اب راهیم ( )1377یش��تها (بخش��ی از کتاب

حماس��ی ای ران (به روایت منابع بعد از اس�لام) ،جلد

ته ران ،اساطیر ،چاپ پنجم.

بیرونی ،ابوریحان ( )1363آثار الباقیه ،ترجمه اکبر دانا

ته ران ،زرین و سیمین ،چاپ سوم.

صدیقیان ،مهی��ن دخت ( )1375فرهنگ اس��اطیری

مطالعات فرهنگی.

سرشت ،ته ران ،امیرکبیر ،چاپ س یام.

.5

( )1384زیّن االخبار ،به اهتم��ام رحیم رضازاده ملک،

اول ،پیش��دادیان ،ته ران ،پژوهش��گاه علوم انس��انی و

پروی��ن گنابادی ،جلد اول ،ته ران ،انتش��ارات اداره کل
نگارش وزارت فرهنگ.

گردیزی ،ابوس��عید عبدالحی بن ضحاک بن محمود
ته ران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

محمد تق��ی بهار(ملکالش��ع را) ،به کوش��ش محمد

.4

زمردی ،حمی را ( )1382نقد تطبیقی ادیان و اس��اطیر،

دکتر محمود افشار یزدی).

.18

هینلز ،جان ( )1383شناخت اساطیر ای ران ،ترجمه ژاله
آموزگار و احمد تفضلی ،ته ران ،چشمه.

.19

یاحق��ی ،محمد جعف��ر ( )1375فرهنگ اس��اطیر و
اش��ارات داستانی در ادبیات فارسی ،ته ران ،پژوهشگاه

مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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