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گفتمان باستان گرایی در نقوش قالی های 
تصویری دورۀ قاجار*

چکیده
فرش دست باف ایران در تاریخ، فرهنگ، سنت و تمدن 
کهن ایران ریشه دارد. درگستره زمان، با توجه به تغییرات 
نمونه،  برای  یافته است،  نقوش فرش دگرگونی  جامعه 
تحوالت جدید اجتماعی در دوره قاجار موجب گردید تا 
نقوش تازه ای در فرش ها ابداع گردد که برخالف نقوش 
انتزاعی پیشین دارای تصاویری شبیه سازی شده یا تخیلی 
از پادشاهان بودند. این مقاله با رویکردی جامعه شناسانه 
و با مفاهیم چهارچوب نظری الکالو و موفه در تحلیل 
گفتمان و ساختار معنایی محورهای هم نشینی و جانشینی 
موضوع  با  تصویری  قالی های  سوسور،  دو  فردیناند 
پادشاهان در دوره قاجار را بررسی کرده و در پی یافتن 
پاسخ به این پرسش های اصلی بوده  است که این قالی ها 
تحت تاثیر چه دال های گفتمانی در آن دوره بودند؟ و 
چرا در قالی های این دوره تصاویر پادشاهان اسطوره ای و 
ایران باستان رواج یافتند؟ مقاله حاضر با روش توصیفی 
به تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده  - تحلیلی 

تعداد  مطالعه  با  و  است  پرداخته  کتابخانه ای  منابع  از 
موضوع  با  شده  بافته  تصویری  فرش های  از  نمونه   10
دوره  گفتمانی  نظام  تاثیرات  بررسی  به  ایران  پادشاهان 
قاجار توجه کرده است. یافته های پژوهش در این مقاله 
نفوذ  دلیل  به  قاجار  دوره  در  که  است  آن  دهنده  نشان 
این  از  یافت.  ایرانیت رشد  اندیشه هویت یابی، گفتمان 
رو، پادشاهان اسطوره ای و تاریخی دوران پیش از اسالم، 
به عنوان پادشاهان آرمانی در قالی های این دوره بازنمایی 
شدند. در این قالی ها ساختار همنشینی نقوش، بر اساس 
مشروعیت  هژمونی  مفهوم  بر  باستانگرایی  مرکزی  دال 
معنوی شاه از جانب خداوند و قدرت سیاسی او در دنیا 

تاکید می کنند.

باستان گرایی،  تصویری،  قالی های  کلیدی:  واژه های 
تحلیل گفتمان، دورۀ قاجار.
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 مقدمه
گرچه رواج قالی های تصویری در ایران به دو ســدۀ 
اخیر مربوط اســت، ریشــه های آن به دورۀ صفوی، 
یعنی زمانی که فرش هایی با طرح شــکارگاه فراوان 
شــده بود، امتــداد می یابد. با وجود ایــن، قالی های 
تصویری در دورۀ قاجاری گســترش یافت؛ زیرا در 
این دوره شرکت های خارجی بسیاری تأسیس گردید 
و بافنــدگان ایرانی بر اســاس طــرح و رنگ دلخواه 
آن ها فرش هایی با نقش مایه هــای جدیدی می بافتند. 
امــا در کنار این تولیدات بایــد از قالی های تصویری 
نیز نام بــرد که در این دوران رونق یافت. این قالی ها 
به دســت باف های شــهری، روســتایی و عشایری 
تقسیم بندی می شــوند؛ با این تفاوت که »قالیچه های 
تصویری که به دســت عشــایر تهیه شــده، معموالً 
ســفارش خوانین بوده که آن ها را در خانه هایشــان 
می آویخته اند« )تناولی، 1368، 19(؛ بر این اســاس، 
تعدادی قالی های شــهری باف بــا محوریت موضوع 
پادشــاهان بوده اســت که به عنوان پیشکش، تولید و 
هدیه داده می شــده است. این قالی ها همانند هر اثری 
در هــر دورۀ تاریخی، بازتاب شــرایط اجتماعی آن 
روزگار هســتند. غالبًا در این قالی ها، تصویر شاهان 
تاریخی و قصه های اســطوره ای و روایات مذهبی و 
گاهی هم تصویر زنان اروپایی، جانشین فرش هایی با 
نقش های پیشین شکارگاه شده اند. تصویر پادشاهان، 
بخش عمدۀ این قالی ها را شــامل می شــد. ازاین رو، 
این مقاله در جست و جوی یافتن پاسخ به این پرسش 
اســت که چه دگرگونی گفتمانی، پدیدارشدن چنین 
نقش هایی را بــر روی قالی ها باعث شــده و هدف 
ســفارش دهندگان و بافنــدگان دورۀ قاجــاری از به 
تصویر درآوردن شاهان اسطوره ای، تاریخی و مشاهیر 

سرنوشت ساز ایرانی چه بوده است؟

پیشینۀ پژوهش
درزمینۀ قالی های تصویری، کتابی توسط پرویز تناولی 
نوشته شده است. او از جمله دالیل به وجودآمدن چنین 
نقشــه هایی را بر روی قالی، اشاعۀ هنر تصویرسازی 
طبق زیبایی شناسی واقع گرایی، گسترش روابط ایران 
و اروپا، ورود کارت پستال های اروپایی به ایران و تأثیر 
دو پدیدۀ نوظهور چاپ و عکاســی بر ذوق و سلیقۀ 
ایرانیان می داند )تناولی، 1361، 11-12(. مرتبط با این 
موضوع، مقاله ای در مجلۀ گلجام منتشــر شده است 
)شایسته فر و صباغ پور، 1390، 63ـ74( که به پیروی 
از تناولی تقریبًا همین ارزیابی را دربارۀ رواج قالی های 
تصویری اذعان داشــته اند. پایان نامــه ای نیز با عنوان 
بررســی قالیچه های تصویری قــرن 13 و 14 هجری 
با موضوع تصویر انسان، موجود در موزۀ فرش ایران 
توسط مهدی کشاورز افشار در دانشگاه هنر تهران در 
سال 1387 به نگارش درآمده است. همچنین پایان نامۀ 
دیگری با عنوان ســیر تحــول تصویربافی در فرش 
ایران از دیرباز تا امروز توســط حجت اهلل رشادی در 
دانشگاه شاهد در سال 1390 به تحریر درآمده است. 
نویســندگان این آثار پژوهشی معتقدند یکی دیگر از 
عوامــل رواج قالی  های تصویری، به خصوص تصویر 
مربــوط به شــاهان و مکان های تاریخــی که بخش 
عمده ای از این قالی ها را شــامل می شــوند، تأثیرات 
گفتمان باستان گرایی در سطح جامعۀ روزگار قاجاری 
بوده اســت؛ روزگاری که هنگامۀ شکل گیری هویت 
ایرانی در برابر سایر کشورها بود. بیشتر آثار پژوهشی 
به تحوالت تکنولوژیکی و تأثیرات فنی و رســانه ای 
که حاصل مراودۀ زیاد با اروپاییان بوده اســت، تأکید 
کرده انــد. اما مقالۀ حاضر در ادامۀ پایان نامۀ حجت اهلل 
رشــادی به شــکل گیری گفتمان و موضوع هویت و 
ایرانیت توجه کرده اســت. در ایــن دوران، عالوه بر 
شبیه سازی و تصویرســازی از چهرۀ شاهان قاجار بر 
روی دیوارهــا، تابلوهای نقاشــی، پرده های قلمکار، 
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قلمدان هــا و قالی ها، چهرۀ شــاهان اســطوره ای، از 
جمله هوشنگ و جمشید و شاهان تاریخی هخامنشی 
و ساسانی به کرات تکرار می شــدند. به نظر می رسد 
که رواج باســتان گرایی در ســطح جامعه، به ویژه نزد 
نخبگان این دوره، متأثر از مفهوم ایرانی بودن در میان 
اندیشمندان، محصالن و مأموران سیاسی ایرانی بوده 

است که در آن زمان به اروپا رفته بودند.
نویســندگان این مقالــه برای دســتیابی به نتایج 
موردتوجه، از چارچوب نظری تحلیل گفتمان ارنست 
الکالو1 و شــانتال موفه2 اســتفاده کرده و به بررسی 
تأثیرات گفتمــان و دال مرکزی3 و دال های شــناور4 
حاکــم بر جامعه در نقوش قالی هــای تصویری دورۀ 

قاجار پرداخته اند.

چارچوب نظری بر اســاس مفاهیم دو سوسور، 
الکالو و موفه

امروزه انســان ها در دنیایی مملو از نشــانه ها زندگی 
می کننــد و همۀ اشــکال ارتباطی بر مبنــای تولید و 
مصرف نشانه ها اســتوارند؛ به همین دلیل، سوسور5 
بنیان گــذار نشانه شناســی ســاختارگرا می نویســد: 
»می تــوان علمــی را در نظر گرفت که به بررســی 
نقش نشــانه ها در زندگی جامعه می پردازد. این علم 
بخشــی از روان شناســی اجتماعی و درنتیجه بخشی 
از روان شناســی عمومــی خواهد بود که مــا آن را 
نشانه شناسی6 می نامیم« )سوســور، 1378، 24-23(. 
همچنین او معتقد اســت که معنای هیچ نشــانه ای بر 
خود قائم نمی باشــد، بلکه معنــای آن از رابطه اش با 
نشــانه های دیگر ناشــی می شــود. به عبارت دیگر، 
»نشانه ازاین رو همچون ساختاری مشتمل بر دو جزء 
دال7 )صوتــی یا تصویری( و مدلول8 )تصور مفهومی 
نزد ما( اســت که بر معنا داللت9 می کند« )سجودی، 
1387، 18(. در واقع، معنا ناشی از تفاوت ساختارها و 
تفاوت ها ناشی از همنشینی و جانشینی نشانه هاست.

دو سوسور برای نشانه هیچ گونه ماهیت ذاتی قائل 
نبود و باور داشت که معنای نشانه ها را از روی تفاوت 
با سایر نشانه ها می فهمیم. در این ساختار زبانی، نشانه ها 
در محور جانشینی و همنشینی عالوه بر معنای صریح 
باعث ایجاد داللت ضمنی نیز می شــوند؛ بنابراین، در 
بررســی نقوش فرش های تصویری، نشانه ها به تنهایی 
معنا ندارند، بلکه در جانشینی و همنشینی عناصر دیگر 
معنا می یابند. به عبارتی دیگر، باید به سایر نشانه های 
موجود در فرش نیز توجه شــود؛ چراکه این نشانه ها 
در تأثیــر متقابل با یکدیگر قــرار دارند و هر نقش با 
قرارگرفتن نشانه های متفاوت، معنایی متفاوت می یابد. 
الکالو و موفه درک معنای نشانه ها و نظام داللت های 
صریح و ضمنی را در گسترۀ وسیع تری به نام گفتمان 
قرار دادند که در دوره های مختلف تاریخی و اجتماعی 
بر تولید و مصرف نشانه ها بر اساس ساختار هژمونی 

قدرت تأثیر می گذارند.
از دیــدگاه الکالو و موفه، گفتمــان مجموعه ای 
معنــادار از عالئــم و نشــانه های زبان شــناختی و 
فرازبان شناختی است که فراتر از گفتار یا نوشتار قرار 
دارد. آن ها آموزه های دو سوسور را در زبان شناسی و 
نشانه شناســی در قلمرو گفتمان قرار داده و معتقدند 
که همــۀ امور، ماهیتی گفتمانی دارند و نوعی ســازۀ 
گفتمانی انــد و در رابطه با دیگر اشــیا معنا می یابند. 
درحقیقت، معنای اجتماعی گفتارها، کنش ها و نهادها 
همگی در ارتباط با بستر و زمینۀ کلی که بخشی از آن 

هستند، درک می شوند.
این نظریه بر نقش زبــان در بازنمایي و نیز رژیم 
حقیقت به شــیوۀ فوکویی به عنوان پدیده ای اجتماعي 
تأکید مي کند؛ بنابراین، دسترســي به واقعیت، تنها از 
طریق زبــان ممکن می گردد. ولی بازنمایي حقیقت از 
راه زبان، هرگز بازتاب واقعیِت ازپیش موجود و عیني 
نیست، بلکه در این بازنمایي، زبان در ایجاد واقعیت، 
نقش ایفا مي کند؛ ازاین رو، حقیقت محصول گفتمان ها 
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عملی است که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند، 
به گونــه ای که هویت و معنای ایــن عناصر در نتیجۀ 
 Laclau and( »ایــن عمل، اصالح و تعدیل مي شــود
Mouffe, 2001, 105(. مجمــوع این دال ها متغیرند و 
براثر یک گفتمــان در جامعه رواج می یابند و با تغییر 
گفتمان، همان دال ها کنــار می روند و دال های جدید 

جایگزین آن ها می شوند.

گفتمان حاکم بر جامعۀ دورۀ قاجاری
در نیمۀ اول قرن نوزدهم مفهوم ملیت و وطن دوستی 
سراســر اروپا را فراگرفته بود؛ به همین دلیل، ایرانیان 
با این مفاهیم در اروپا آشــنا شده و برای انتقال آن به 
جامعۀ ایرانِی تحقیرشده از دو شکست نظامی گسترده 
در برابر روســیۀ تزاری، سعی بســیار به خرج دادند. 
همچنین عالوه بر کشــف محوطه های باستان شناسی 
قبل از اســالم توسط باستان شناسان غربی، یکی دیگر 
از دالیل توجه به باســتان گرایی، آشــنایی ایرانیان با 
تمدن غرب بوده اســت. به عبارت دیگر، نقطۀ شروع 
و پیش روندۀ باســتان گرایی به نخستین برخوردهای 
جامعۀ ســنتی ایران با تمدن صاحــب تکنولوژی و 
توسعه طلب غربی مربوط می شــود )بیگدلو، 1380، 
33(. گرچه گاهی تفاخر به داشتن نسب از پادشاهان 
باســتانی نزد برخــی زمامداران سلســله های حاکم 
بر ایران در تاریخ ثبت شــده اســت،14 باستان گرایی 
به صورت یــک دال مرکزی، در نتیجۀ پیدایی گفتمان 
چیستی هویت ایرانی در برابر سایر نمایندگان سیاسی 
و تجــاری دولت  های اروپایی که بــه دربار قاجار و 
سرزمین ایران مسافرت می کردند، شکل گرفت؛ زیراکه 
در آن زمان روشنفکران ایرانی به تقلید از اندیشمندان 
دورۀ روشــنگری اروپا به منظور جست وجوی علت 
عقب ماندگی کشورشــان متوجه تاریخ گذشتۀ ملت 
خویش شدند. این روشــنفکران اکثراً اشراف زادگان 
یــا از خانواده های ثروتمند بودنــد که برای تحصیل 

می شــود )صــدرا، 1386، 56(. درکل، هــر گفتمان 
بخش هایی از حوزۀ اجتماع را در ســیطرۀ خود گرفته 
و با دراختیارگرفتن ذهن افراد، به گفتارها و رفتارهای 
شخصی و اجتماعی آن ها معنا می دهد. الکالو و موفه 
بر نقش قــدرت10 در شــکل گیري صورت بندي هاي 
گفتمانی توجــه کرده اند. آن هــا در بحث های خود، 
گفتمان را با زبان شناســی سوســور و مفهوم قدرت 
ازنظر فوکو11 ترکیب کرده، مفاهیم دال های مرکزی و 
شناور را مطرح ساخته اند که تحت یک نظام ارتباطی 
به نــام مفصل بندی12 و در جهت هژمونی13ســاختار 
اجتماعی قرار می گیرند؛ به این ترتیب که دال مرکزی 
در هر گفتمان، نشــانه اي اســت که دیگر نشــانه ها 
به عنوان دال های شــناور، در اطراف آن نظم و انسجام 
)مفصل بنــدی( پیــدا می کنند و هســتۀ مرکزي نظام 

گفتمانی را تشکیل مي دهند.
هژمونی )اســتیالی( یــک گفتمان بر انســجام 
معنایی دال های دیگر، حول دال مرکزی استوار است. 
درصورتی که یک گفتمان، موفق شــود با اتکا بر دال 
مرکزی خود، مدلول هــای موردنظر خود را به فضای 
گفتمانــی اش نزدیــک کند، آن گفتمــان غلبه یافته و 
حاکم می شود؛ یعنی هرآنچه در جامعه اتفاق می افتد، 
بر اســاس قدرت هژمونیک نظام معناشناختی نشانه ها 
و بر اســاس گفتمان مسلط اجرا می شــود. الکالو و 
موفه تصمیم گیري و تالش پروژه های سیاســی برای 
تثبیت گفتمان های محدود و معین را اعمال هژمونیک 
می نامنــد که در واقع، موفقیت گروه های سیاســی به 
How-(  توانایی شان برای تولید معنا بستگی پیدا می کند

.)arth & Others, 2000, 110
در این میان، دال های شناوری موجودند که شامل 
کلمات، اصطالحات، تصاویر و نقوش و موضوعاتی 
می شــوند که هریک بر مدلولی داللــت می کنند. این 
دال های شــناور با دال مرکزی در ارتباط هســتند که 
به این ها مفصل بندی گفته می شــود. »مفصل بندي هر 
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و فراگیــری دانش جدید به اروپا ســفر کرده بودند. 
مهم ترین این اشــخاص، میرزا فتحعلــی آخوندزاده 
)1229ـ 1295ق( و میرزا آقاخــان کرمانی )1232-
1275ق( و جالل الدین میرزای قاجار، پنجاه وهشتمین 
فرزند فتحعلی شــاه قاجــار )1246-1287ق( بودند. 
آن ها تحــت تأثیر دین گریزی روشــنفکران اروپایی، 
آغاز عقب ماندن و فالکــت ایران را در حملۀ اعراب 
به ایران و تداوم آن را ناشــی از حاکمیت تعالیم دینی 
تصور می کردند و راه نجات و رسیدن به پیشرفت را 
در احیای آداب و رسوم و فرهنگ ایران قبل از اسالم 
می دانستند )همان، 1380، 39(. از جمله آخوندزاده در 
این زمینه می گوید: »عرب های برهنه و گرســنه تمدن 
ایران را ویران ســاختند و ســعادت اهل ایران را این 
راهزنان بر باد دادند و مشتی خیاالت و عقاید پوچ به 
ارمغان آوردند« )آدمیت، 1327، 123(. آخوندزاده به 
پیــروی از اروپاییان، در پی کنارزدن دین و مذهب از 
جامعه و جایگزینی ملی گرایی )ناسیونالیسم( به جای 
آن بود. جالل الدیــن میرزا نیز به طرز اغراق آمیزی به 
توصیف پادشاهان قدیم ایران پرداخته و حتی آنان را 
در ردیف پیامبران قرار داده است؛ برای مثال، درمورد 
کیخســرو، پادشاه اســطوره ای می نویسد: »کیخسرو، 
پســر پور آذرکیوان، مردمان را گروه گروه کرده و به 
دانشــوری و کِشت کاری و پیشــه وری و کشورداری 
و پهلوانی بگماشــت و بر او نامه ای به زبان آسمانی 
فرود آمد که آن را دســاتیر15 گویند و...« )جالل الدین 
میرزای قاجار، بی تــا، 10(. ملی گرایی در واقع نوعی 
جریان فکری و عقیدتی بود که به تعالی بخشــیدن به 
ملت، گذشته هایش، کیفیات و خواسته هایش گرایش 
داشــت )بیــرو، 1366، 139(. ملی گرایــی در ایران 
از دورۀ قاجاریه16 آغاز شــد؛ امــا از ابتدا با آنچه در 
اروپــا اتفاق افتاد، تفاوت داشــت؛ زیراکه ملی گرایی 
در اروپا رودرروی دین ایســتاد و قوانین عرفی خود 
را جایگزین احکام شرعی کلیســا کرد. اما در ایران، 

دین و سیاســت در کنار یکدیگــر بودند و مثال بارز 
آن نهضت تنباکو و به ویژه انقالب مشــروطه است که 
ملیت گرایــی و روحانیت در کنار هم، برابر اســتبداد 
ایستادند. درحقیقت در آن زمان مفهوم ایرانیت )آنچه 
مردم این سرزمین را از دیگران متمایز می کند( اهمیت 
پیدا کرد و نوعی بازگشــت به گذشته در بسیاری از 

امور و هنرهای دورۀ قاجار دیده شد.
پس از شکســت های نظامی ســختی که سپاهیان 
ایران در روزگار فتحعلی شاه قاجار )1212ـ1250ق( از 
نظامیان پرقدرت روس خوردند و منجر به پذیرش دو 
معاهدۀ شکســت آمیز ترکمنچای )1246ق( و گلستان 
)1228ق( و واگذاری بخش هــای بزرگی از ایران به 
روسیه شــد، به تدریج در بین نخبگان اشراف، اندیشۀ 
علل عقب ماندگی ایران از سایر ممالک اروپایی اهمیت 
یافت و تأثیرات تجدد )مدرنیته( باعث افتخارکردن به 
تاریخ اســطوره ای و باســتانی ایران در پیش از دورۀ 

اسالمی شد.
عالوه بــر ایرانیــاِن به اروپارفته، شرق شناســان، 
جهان گردان و مأموران سیاسی کشورهای اروپایی که به 
ایران سفر می کردند نیز نقش بسیار مهم برای شکل گیری 
گفتمان هویت )ایرانیــت( در دورۀ قاجاری بر عهده 
داشــتند؛ از جمله ِســر جان ملکم17)1769ـ1833م(، 
مأمــور عالی رتبۀ کمپانی هند شــرقی که با نوشــتن 
کتابی بــا عنوان تاریخ ایــران، در اوایــل قرن نوزده 
میالدی ایرانیان را با اســم و فرهنگ پادشاهان مادی و 
هخامنشی، بعد از دوهزار سال فراموشی، دوباره آشنا 
کــرد )محیط طباطبایی، 1366، 78(. وی در این کتاب 
به توصیف اغراق آمیز و غیرانتقادی پادشــاهان ایران 
باستان می پردازد؛ برای نمونه، دربارۀ انوشیروان چنین 
می نویسد: »انوشیروان در اصالح حال ممالک، دقیقه ای 
فروگذار نکــرده. گویند در جمیع مملکت او یک ده، 
ویران نماند. مدارس به جهت تحصیل علوم بنیان نهاد. 
چنان در احترام علما می نمود که فالسفۀ یونان بار سفر 
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نفیس نبودن بیشــتر قالی های تصویــری به ناگزیر 
ایــن نتیجه گیری را ایجاد می کند کــه ظاهراً تنها بازار 
داخلی داشتند و خارجیان چندان رغبتی به آن ها نشان 
نمی دادنــد؛ با وجود این، به کــرات بافت قالی هایی با 
تصویر تک چهره نگارانۀ پادشاهان به بافندگان سفارش 
داده می شد تا مأموران حکومت در مالقات های خود با 
میهمانان یا هنگام دیدار از کشورهای خارجی به سفیران 
و مقامــات بلندمرتبه اهدا کننــد )Ziai, 1996, 189(؛ 
برای نمونه، در قالی تصویری ناصرالدین شــاه )تصویر 
1(، با تکرار تصویــر وی، ترکیب بندی متفاوتی ایجاد 
شده اســت که به هیچ وجه در طرح و نقش های سنتی 
قالی ایرانی دیده نمی شــود. چنین به نظر می رسد که 
تولیدکنندگان این قالی، تحت تأثیر امکان تکثیر متعدد 
تصویر در رســانۀ عکاســی قرار گرفته بودند و گویی 
قصدشــان تأکید بیشــتری بر وجود شاه و قدرت وی 
بوده اســت؛ زیرا به جای یک تصویر از ناصرالدین شاه، 
96 مرتبه تصویر او را تکرار کرده اند. به ســخنی دیگر 
می توان گفــت از طریق بازتولید مکرر تصویر شــاه، 
قــدرت و حفظ هژمونی سیاســیـ  اجتماعی او برای 
تداوم و ترویج حاکمیت مطلق شــاه تکثیر شده است. 
اگر دقت شــود، تصاویر، کاماًل مشابه یکدیگر نیستند، 
بلکه بافنده از طریق تکرار یک عکس به صورت چپ 
و راســت، هم از خسته کنندگی تکرار جلوگیری کرده 
اســت و هم کیفیتی زنده به آن داده است، به طوری که 
بیننده حرکت تصاویر را هنگام تماشای قالی احساس 

می کند.
 پادشاهان قاجار از هنر به عنوان ابزاری برای تکثیر 
قدرت خویش و حفظ هژمونی سیاسی ـ اجتماعی و 
تداوم حاکمیت استبدادی خود استفاده می کردند. آن ها 
با در مرکز توجه قراردادن تصویر خویش، ســلطنت 
ناصرالدین شــاه را به عنوان دال شناور روزگار امنیت 
ایران وانمود و قدرت معنوی و دنیوی شاهان ایران را 

در طول تاریخ بازتولید می کردند.

بسته به دربار وی میل کردند« )ملکم، 1362، 79(.
»عصر قاجار به عنوان یک دورۀ بینابینی میان حفظ 
ارزش های کهن )سنت( و جاذبه های دوران نو )تجّدد( 
محســوب می شــود. این دوره مرحلــۀ اصلی گذار 
از جامعــه و فرهنگ ایرانی پیش از مدرن به توســعۀ 
نوین ایران نیز به شــمار مــی رود« )کدی، 1381، 9(. 
به عقیدۀ اسکارچیا18 »هنر ایران از دوران فتحعلی شاه 
باستان گرا شد و تأثیراتی از غرب پذیرفت« )اسکارچیا، 
1376، 43(. گفتنــی اســت در دورۀ قاجار با وجود 
اینکه باســتان گرایی هنوز به طور کامل گفتمان غالب 
)هژمونیک( نشــده بود، تأثیرات آن بر سایر دال های 
شناور دیده می شد. گفتمان سیاسی دورۀ قاجار بر زبان 
هنــری آن زمان تأثیر گذاشــت. تأکید و توجه به آثار 
باستانی ایران و پذیرش نخستین افراد برای کاوش در 
مناطق خوزستان در گرداگرد دال مرکزی باستان گرایی، 
به منزلۀ ایجاد هویت ملــی در برابر هویت های بیگانه 
بود که از طریق خلق آثار هنری، ابزاری تازه می آفرید.

بررسی نقوش قالی های تصویری
طرح های قالی ایرانی، هریک به شکلی بخشی از 
جهان را تصویر می کنند. این طرح ها ره آورد اسطوره ها، 
آیین ها، دین و باورهای مردمی است )حصوری، 1385، 
21(. گرچــه فرش های تصویری ایران در دورۀ قاجار 
فراوان شدند، ریشه در دورۀ صفوی داشتند. گسترش 
روابط ایران و اروپا در حکمرانی شــاه عباس بزرگ و 
ورود نقاشی های تک چهره نگاری به شیوۀ واقع گرایانه 
توسط سفیران و تاجران اروپایی، آشنایی ایرانیان را با 
فرهنگ و تمدن جدید باعث گردید. در دورۀ قاجاری 
رونــد تأثیرپذیری از فنــون و روش های هنر اروپایی 
شــدت گرفت و این، نشــانۀ دگرگونی ذوق و سلیقۀ 
آن دوره محســوب می شود؛ ازاین رو، تصویرسازی از 
چهرۀ شــاهان در بســیاری از صنایع، از جمله فرش 

رواج یافت.
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در سراسر دوره های تاریخی و فرهنگی، رابطه ای 
قوی بین هنر و سیاســت، به ویــژه در انواع هنرهای 
دیداری )نقاشی، معماری، عکاســی، سینما و...( رخ 
داده اســت؛ به طوری کــه این هنرها بــه رخدادهای 
 Bradly, 2002,( هم عصر خود واکنش نشــان داده اند
10(؛ ازاین رو می تــوان اظهار کرد که همواره هنرهای 
دیداری، بازتاب دهنده یا تولیدکنندۀ تصویر ســاختار 
قدرت بوده اند )صحاف زاده، 1388، 88(. در تمدن ها 
همیشــه هنر با مذهب و سیاســت همراه بوده و هر 
تمدنی با ویژگی های فرهنگی و موقعیت های مختلف 
جغرافیایــی برای بازنمایی قدرت سیاســی و گفتمان 
حاکم، آثاری را خلق کرده اســت؛ ازاین رو، هنرهایی 
که در تاریخ ماندگار شده اند، همواره با حمایت و در 
راســتای اهداف حکومتی شــکل گرفته اند )ایمانی و 
افهمی، 1388، 70(؛ بنابراین، بررســی دیدگاه سیاسی 
هــر حکومت، برای تولید و حمایت آثار هنری الزامی 

به نظر می رسد.

آثار هنری وابســته به هر حکومت در درون یک 
ســاختار بصری و به منظــور ایجاد تغییــر جهت در 
ارزش ها، باورها، تمایالت و خلق مفاهیم بصری تازه 
شــکل می گیرند. آن ها درصدد هستند نگاه عمومی را 
دگرگون ســازند و ارزش هــا و ضدارزش های نوینی 
را بنیــان نهنــد )Wood, 1994, 2(؛ بــه همین دلیل، 
می توان گفت نظام نشانه شناســی و داللت های حاکم 
در هــر دوره ای بــا دوره های دیگر تفاوت اساســی 
دارند. قالی های تصویری، نشــانه های فرهنگ ایرانی، 
با ذهنیت بافنده تلفیق شده و در کنار هم باعث ایجاد 
ساختار تازه ای شده است. هنر قالی بافی با وجود اینکه 
به طور کامل در دست حکومت نبوده است، قالی های 
تصویــری که موضوع این مقاله اســت، به دلیل گران 
تمام شدن19 این گونه دســت بافته ها، بیشتر به سفارش 
افراد ویــژه و ثروتمندان تولید می شــده اند؛ بنابراین، 
طبیعی می نماید که در جهت بیان نیازها و خواســت 

گفتمان حاکم بافته شده باشند.

تصویر 1. ناصرالدین شاه، اواخر قرن سیزده هجری 
)منبع: تناولی، 1368، 187(

تصویر2. هوشنگ شاه، سال 1301ق 
)منبع: تناولی، 1368، 139(
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قالی های تصویــری در دورۀ قاجاری که بیش از 
هر موضوع دیگری پیکرۀ شــاهان را با خود دارند، از 
لحــاظ تعداد، باالترین رقــم را دارند )تناولی، 1368، 
21(؛ زیراکــه بر اســاس گفتمــان آن دوره، از طریق 
نمایش شــاهان باســتانی ایران بر اقتدار شــاه وقت 
تأکید می کردند. جالب اســت که اکثر تصاویر شاهان 
اسطوره ای ایران با لباس های قاجاری است. )رشادی، 

.) 85 ،1390
یکی از پادشــاهانی که به تعداد زیاد نمایش داده 
شــده، هوشنگ شاه اســت و دلیل آن شاید این مسئله 
باشــد که وی نخستین کسی بود که برای ادارۀ جامعه 
قانون را حاکم کرد. »هوشنگ را فرمانروای هفت کشور 
نیز دانســته اند که دیــوان و جادوگــران از مقابل او 
می گریختند« )آموزگار، 1381، 51(. شــاهان قاجار از 

این تصویرســازی، برای تثبیت حاکمیت و گسترش 
قــدرت در طول زمامداری خویش اســتفاده و بر آن 
تأکید می کرده اند. در تصویر 2، هوشنگ شــاه به ســان 
پهلوانان، تصویر شــده اســت. طرح این قالی دارای 
ساختاری متقارن است و در آن، حالتی پهلوان گونه از 
هوشنگ شاه با سبیل های تاب داده و لباس سرخ قجری 
بازنمایی شده اســت. در این تصویر به قدرت زمینی 
شــاهان ایرانی و شوکت و جالل دربار آن ها به شکلی 
نمادین اشــاره شده است. در قســمت پایین تصویر 
نقشــی از شیر و خورشــید به عنوان دال شناور، نشان 
رسمی دولت ایران دیده می شود. نقش شیر و خورشید 
در دورۀ قاجاری رواج بســیاری یافت. وندشــعاری 
دراین باره می نویسد: »حضور شیر و خورشید به نوعی 
تثبیت بخش و نشان دهندۀ جایگاه رفیع دینی و معنوی 

تصویر3. هوشنگ شاه، اواسط سدۀ سیزده هجری 
)منبع: تناولی، 1368، 135(

تصویر 4. هوشنگ شاه با دیپلمات های فرنگی، 
سال 1320ق  )منبع: تناولی، 1368 ،131(
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هوشنگ شاه می باشد« )وندشعاری، 1387، 97(.
در قالی دیگری، هوشنگ شــاه بسیار ساده ترسیم 
شده اســت )تصویر 3(. در این تصویر، دیگر از کاخ 
مجلل وی خبری نیســت، اما همچنان ساختار متقارن 
آن حفظ شده اســت و با استفاده از پرسپکتیو مقامی، 
تصویر شاه، بزرگ تر از وزیران وی ترسیم شده است؛ 
با وجود این، همچنان بــر مرکزیت و قدرت کیهانی 
شاه باستانی اشاره شده است. تخت وی بر شانۀ دیوها 
احتماالً تحت تأثیر روایات تاریخی از تخت ســلیمان 
نبی)ع( اســت که در مواقع خاصی بر شــانۀ دیوان و 
پریان به پرواز درمی آمده اســت. سلطنت شاه بر جن 
و انس یا کیهانی بودن شــاه به عنوان دال شناور مطرح 
است. جالب است که این شخصیت اسطوره ای حتی 
در روایت هــای دورۀ اســالمی نیز همچنــان جایگاه 
الهی خود را حفظ کرده اســت؛ به طوری که در تاریخ 
بلعمی )سدۀ چهارم هجری قمری( چنین آمده است: 
»هوشــنگ که آفریدگان را به خداشناســی خواند، به 
دین مســلمانی بوده است و دادگر. مسجدها بنا کرد و 
نمازخواندن را رواج داد« )بلعمی، 1341، 129-128(.
قالی شــمارۀ 4 یکی دیگر از قالی هایی اســت که 
دارای تصویــری بــا مفاهیم گوناگون اســت. تخیل 
بافنده یا به احتمال بیشتر ســفارش دهنده باعث شده 
با چنین صحنۀ جانشــینی غیرمنتظره ای مواجه شویم. 

ارتباط دادن دو زمان مختلف به یکدیگر؛ یعنی ازطرفی، 
هوشنگ شاهِ مربوط به اسطوره های دوران باستان دیده 
می شــود و ازطرف دیگر، آدم هایی با لباس ســفیران 
فرنگی که در دوران قاجار به ایران ســفر کرده بودند. 
این نوع تداخل زمانی بی گمان تحت تأثیر دال مرکزی 

باستان گرایی دورۀ قاجار بوده است.
عالوه بر تصویر پادشاهان، بازنمایی صحنه هایی از 
مکان های تاریخی و باســتانی ایران نیز در این قالی ها 
مشاهده  می شود؛ از جمله در تصویر5، آثار بازمانده از 
تخت جمشید اشــاره به گذشتۀ باعظمت ایران باستان 
دارد. در ایــن نمونه، بر بازنمایی جــالل و جبروت 
پادشــاه هخامنشی تأکید شده اســت. طرح این قالی 
از چهار قســمت تشکیل شده اســت: سمت راست، 
تخت پادشاهی به همراه فروهر به نشانۀ حمایت الهی؛ 
قسمت دوم اشــاره به معماری باشکوه بازمانده از آن 
دوران؛ قســمت ســوم حمل کنندگان تخت پادشاهی 
اســت که نمایندگان ســرزمین های تحت اســتیال را 
نمایش می دهد؛ باالخره در بخش چهارم به ســالمت 
جســمانی و روحانی پادشاه باستانی توجه شده است. 
البته در این تصاویر، بازهم بر سبیل های پادشاه به شیوۀ 
رایج نزد اشــراف قجری، با تفاوت رنگی تأکید شده 
و لباس اشــخاص با پوشــاک دورۀ قاجاری تا حدی 

مطابقت دارد.

 تصویر5. صحنه هایی از تخت جمشید، 1325ق )منبع: تناولی، 1368 ،157(
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برخــی نقوش قالی هــای باقی مانــده، تلفیق بین 32
اسطوره و نقش برجسته های باستانی است )تصویر 6(. 
آنچه در تصاویر این قالی ها مشترک است، تداخل زمان 
و مکان هــای گوناگون در یک تصویر اســت. در این 
قالی، بخش پایینی، نقش برجسته ای از تاالر صدستون 
تخت جمشید و مردمی با ظاهر دورۀ قاجاری است؛ اما 
بخش باالیی، دوران حکومت جمشــید، پادشاه ایرانی 

.)Sakhai, 2008, 96( را نشان می دهد
شــاپور اول نیز از جمله پادشاهانی بود که تصویر 
او مــورد توجه بافندگان قالی قرار داشــت. تصویر 7 
به شــاپور مربوط است که به اشــتباه در قسمت پایین 
تصویر نام شــاه عباس نوشته شده است؛ درصورتی که 
مابین دو بازوی آن، نام »شــاه پور« نوشته شده است. 
تناولی معتقد است که »بافنده یا در ابتدا نمی دانسته که 

قرار اســت تصویر شاه پور را ببافد و بعد متوجه شده 
اســت، یا آرزومند بافتن تصویر شاه عباس بوده، اما به 
تصویر وی دسترسی نداشته اســت« )تناولی، 1368، 
159(. در این تصویر، پادشاه در طرح فرش محرابی و 
در میان باغی از گل که یادآوری کنندۀ بهشت است، در 
ساختاری متقارن جای داده شده است.                                                                   
در تصویر شــمارۀ 8، تصویر شاه عباس بر قالیچه، 
از یک نقاشــی زمان صفویه )تصویر 9( گرفته شــده 
اســت. چاپ گراور این نقاشی توسط “C. Heath” از 
روی نقاشی رنگ وروغنی منتسب به محمد زمان، در 
دورۀ قاجار از طریق کتاب ها و کارت پستال ها در ایران 
شهرت و عمومیت یافته است. بافنده سعی کرده است 
که جزئیات صورت شــاه عباس را حتی االمکان دقیق 
نشان دهد. این تصویر نشان دهندۀ رواج کارت پستال ها 

 تصویر7. شاپور اول، سال 1331ق 
)منبع: تناولی، 1368 ،164(

 تصویر6. قالیچۀ تصویری جمشید جم، کاشان،  
)Sakhai, 2008, 96 :منبع(
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 تصویر9. شاه عباس کبیر،  )منبع: Malcolm, 1976, 524( تصویر8. شاه عباس اول، سال 1340ق )منبع: تناولی، 1368، 177(

و صنعت چاپ آن دوره است که بافنده با تقلید از آن 
آثار، بافت را شروع کرده است. اما با وجود اینکه این 
تصویر کپی برداری اســت، در ترکیب بندی به صورت 
متقارن جای گرفته اســت. این ترکیب بندی غالباً برای 
افرادِ دارای جایگاه مذهبــی و باالی اجتماعی به کار 
می رفته )وندشعاری، 1387، 94( و از نمادهای ایرانی، 

از جمله درخت سرو، در آن استفاده شده است.
در تصویــر 10، نادرشــاه که یکی از پادشــاهان 
قدرتمند و محبوب ایرانیان اســت، در طرح محرابی 
فرش تصویر شــده است. عالوه بر آن، وجود صندلی 
در این تصویر که نشان دهندۀ اشرافیت در زمان قاجار 
بوده است20، قابل توجه است؛ درصورتی که تا قبل از 
این برای نشان دادن شوکت، پادشاهان با تخت شاهی 
یا تخت مرمــر نمایش داده می شــدند. در این قالی، 
ســعی شد نادرشاه با همان مشــخصاتی که دربارۀ او 
ذکر کرده اند، تصویر شــود؛ از جمله کاله چهارشاخ، 
قبا و بازوان قوی، شمشــیر مرصع و چکمه های بلند. 
ســیما و هیکل مردانۀ او، همگــی تأکیدی بر قدرت 
شاهان ایران زمین در طول تاریخ است. ازطرف دیگر، 
تصویر وی در میان باغــی از گل وبته که تداعی کنندۀ 
بهشت است، قرار گرفته است. این ساختار همنشینی 
می تواند به مشــروعیت حکومت نادرشاه اشاره داشته 
باشــد. ازطرف دیگر، تصویر صندلی، زمان نادرشاه را 

به دورۀ قاجاریه مرتبــط می کند و به این ترتیب، این 
همنشــینی دوباره تداخل زمانــی دو دورۀ متفاوت را 
در یک تصویر نشــان می دهد. با این روش، پادشاهان 

قاجار هم ردیف نادرشاه نمایش داده شده اند.
 اما بیشترین تصاویر از احمدشاه قاجار بر قالی ها 
بافته شده است )تصویر 11(؛ شاید به این دلیل که در 
زمان وی، حکومت قاجار بسیار ضعیف شده و اغلب 
اختیارات از وی ســلب شــده بود و حال برای جلب 
توجه بیشــتر و نمایش قدرت شاه، به تکثیر تصویر او 
بیشــتر اقدام می شده است. احمدشاه در اکثر تصاویر، 
مانند بیشتر شاهان قاجاری با لباس های نظامی به تصویر 
درآمده اســت. از دوران قاجاری به بعد اکثر پادشاهان 
با لباس نظامی در مجالس رســمی ظاهر می شدند که 
احتماالً به معنای همیشه آماده بودن آن ها برای جنگ با 
دشمن بوده است. در این قالی، ترکیب بندی متقارن و 
از روبه رو که عمدتاً در شمایل نگاری مذهبی به چشم 
می خورد )وندشــعاری، 1387، 94(، دیده می شود و 
همنشینی نشانه های قالی به شــکلی جدید با تصویر 

احمدشاه نمایش داده شده است.
در جدول شــمارۀ 1، بر اســاس تئوری الکالو و 
موفه، گفتمان حاکم، دال مرکزی و دال های شناور در 
ده قالی تصویرِی موردمطالعه در این مقاله، نمایش داده 

شده است.
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 تصویر10. نادرشاه افشار، اوایل قرن چهارده 
هجری قمری )منبع: تناولی، 1368، 181(

 تصویر11. احمدشاه قاجار )منبع: موزۀ فرش(

جدول 1. دال و مدلول های به کارگرفته شده در قالی ها

هایشناوردالدالمرکزیگفتمانحاکمرهایشناودال  
هایتصویریقالی مشروعیتنمایشقدرتگراییباستانهویتایرانی 

قراردادنهرکدامازتصویرتکرار-تصویرپادشاهقاجار 
تصویرهاداخلطرح

محرابی
پادشاهتصویر 

ایایران،شیرواسطوره
خورشید،ساختار
متقارنتصویر

ایوشیررهاسطوپادشاه
وخورشید

نمایششکوهکاخو
مالزمان

نشستنطرز

پادشاهتصویر 
ایران،ایاسطوره

ساختارمتقارنتصویر

دراختیارداشتنایایراناسطورهپادشاه
نیروهایغیرزمینی

پرسپکتیومقامیو
حملتختبهکمک

دیوان
پادشاهتصویر 

ایران،ایاسطوره
ساختارمتقارنتصویر

نمایششکوهکاخوایاسطورهدشاهپا
مالزمان

-

پادشاهومکانتصویر 
تاریخیایران

تاریخیوپادشاه
هایبرجستهنقش

باستانی

نمایشنیرویزمینیو
معنویشاه

تصویرفروهر
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نتیجه گیری
از اواسط دورۀ قاجار، به دلیل آنکه جامعه دچار ضعف 
گردید، گفتمان جامعه به سمت و سوی هویت ایرانی 
پیــش رفت و بــرای اینکه آن گفتمان موفق شــود، 
باســتان گرایی و بازگشت به گذشــتۀ ایران، به عنوان 
تمایز با اعراب، به عنوان دال مرکزی، در جامعه رواج 
یافت. این مســئله از عوامل مختلفی، از جمله ورود 
تحصیل کردگاِن به غرب رفته و تفکرات مستشرقین و 
کشفیات باستان شناســی ناشی می شد؛ به این ترتیب، 
حکومت سعی داشت که تمامی مدلول های جامعه را 
به ســمت دال مرکزی و سپس گفتمان جامعه نزدیک 

کند. به همین دلیل آثــار هنری در جامعه محل بروز 
نشــانه هایی گردیدند تا به کمک این دال های شناور 
به هژمونی جامعۀ دوران قاجار جامۀ عمل بپوشــانند. 
جانشــینی تصویر پادشــاهان در قالی های مختلف و 
همنشینی عناصر و نشــانه های گوناگون در قالی های 
تصویــری دوران قاجــار حکــم مفصل بندی هایــی 
را داشــتند که هژمونی سیاســی قاجــار را از طریق 
مشــروعیت پادشــاهان و شــاه محوری بــه نمایش 
می گذاشــتند؛ به این ترتیب، این قالی ها بازتاب دهندۀ 
گفتمان دوران حکومت قاجار شدند. نمودار شمارۀ 1 

نشان دهندۀ نظام گفتمانی دورۀ قاجار است.

 )منبع: نگارندگان(

ادامه جدول 1. دال و مدلول های به کارگرفته شده در قالی ها

هایشناوردالدالمرکزیگفتمانحاکمرهایشناودال  
هایتصویریقالی مشروعیتنمایشقدرتگراییباستانهویتایرانی 

پادشاهتصویر 
وتاریخیایاسطوره

ۀبرجستایرانونقش
مکانتاریخی

ازمینینیرویفرداشتنایاسطورهپادشاه
و

نمایششکوهکاخ

طرحدرپادشاهنمایش
محرابی

تاریخیپادشاهتصویر 
ایران،ساختارمتقارن

تصویر

تاریخیپیشازپادشاه
اسالم

نمایشپادشاهدرمرکز-
طرحمحرابیدرمیان

وبتهگل
تاریخیپادشاهتصویر 

ایران،تصویرسرو،
ساختارمتقارنتصویر

تاریخیکهپادشاه
مذهبتشیعدراین
سلسهرواجدادهشد.

-شکوهتاجوی

تاریخیپادشاهتصویر 
ایران

تاریخیکهخودپادشاه
حاکمایرانوتورانرا

داند.می

نمایشپادشاه
قدرتمندایران

قراردادنتصویرپادشاهدر
طرحمحرابی

قاجار،پادشاهتصویر 
ساختارمتقارنتصویر

باسپادشاهبالتصویر-
نظامی

طرزنشستن
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همان گونه که در نمودار 1 مشاهده می شود، گفتمان 
حاکم بر دوران قاجار، بحث هویت ایرانی بوده است. 
ساختار همنشــینی نقوش قالی ها، هژمونی سیاسی آن 
دوران را نشــان می دهــد. در این قالی ها، پادشــاهان 
پرقــدرت، پرنفوذ، محبوب و به خصوص پادشــاهان 
پیش از اســالم و اسطوره ای ایران با لباس های نظامی 
یا طرز نشســتن مذهبی با سبیل های قجری، به شکلی 
نمادین با مفاهیم باســتانی ظهور یافته اند و از آنجایی 
که این قالی ها اکثراً روســتایی و عشــایری بوده اند، 
نشان دهندۀ این اســت که بافندگان عالوه بر تأثیرات 
عکاســی و نقاشــی در آن دوران، تحت تأثیر گفتمان 
حاکم، به بازنمایی پادشــاهان پرقدرت دوران گذشته 
پرداخته اند. این قالی ها پادشــاهان گذشــتۀ ایران را با 
لباس و فضای زمان قاجــار پیوند داده اند. به عبارتی، 
تمــام مکان هــا و زمان های گوناگــون را به یکدیگر 
آمیخته انــد؛ به ایــن ترتیب، حکومــت قاجار موفق 
گردیده بود با پراکنده کردن تصویر خود و پادشــاهان 
دیگر ایرانی، بر هویت ایرانی و حاکمیت مطلق شــاه 

به عنوان گفتمان غالب تأکید کند.
 

پی نوشت ها
1. Laclau, E.
2. Mouffe, C.
3. Nodal Point
4. Floating Signifiers
5. Ferdinand de Saussure
6. Semiology
7. Signifier 
8. Signified 

9. Signification 
10. الکالو و موفه از فوکو متأثر هســتند و بین شناخت )دانش( 
یا همان معنادادن به دال ها و ساختار قدرت طبقات باالی جامعه 

ارتباط مستقیم قائل هستند.
11. Paul Michel Foucault
12. Articulation
13. Hegemony
14. برای نمونه، در دوران پیش از ورود اسالم به ایران، پادشاهان 
اشــکانی و ساسانی، خود را به شخصیت های اسطوره ای منتسب 
می کردند. در دورۀ اســالمی نیز این روند وجود داشــت؛ مانند 
یعقوب لیث صفــاری که خود را از دودمان خسروانوشــیروان 
ساسانی معرفی می کرد. ســامانیان و آل بویه نیز خود را از اصل 
ساســانی می دانستند. حتی سلسله های ترک نژاد، مانند غزنویان و 
ســلجوقیان نیز چنین تفاخری داشــتند و با تدبیر وزرای ایرانی، 
برای حفظ یا احیای ســنن پیش از اسالم ایرانیان و زبان فارسی، 

بسیار کوشا بودند )بیگدلو، 1380، 25ـ30(.
15. دســاتیر در هندوستان به دست برخی متصوفۀ برهمنی آیین 
ایرانی ساخته شــد. زبان و تعلیمات دساتیر آمیخته ای از هندی، 
اوســتایی و... اســت و جعلی بودن آن بعد از مدت ها بر همگان 
آشــکار گردید. پــورداوود دربارۀ این اثر می نویســد: »این نامه 
سراسر ساختگی اســت، نه مطلبش با دین زرتشتی سازش دارد 
و نه زبانش با زبان های باســتان پیوســتگی...« )پورداوود، 2535 

شاهنشاهی، 19(.
16. ذکــر ایــن نکته الزم اســت کــه برخی از محققــان، آغاز 
باســتان گرایی را به دوره ای حتی قبل از قاجاریه مربوط می دانند؛ 
از جمله والتر هینتس دورۀ صفویه را به نوعی آغاز باســتان گرایی 
و تجدیــد دولت ملی در ایران می دانــد )ر. ک: هینتس، 1361، 
49ـ57(. بعــد از صفوی، زندیه هم در چنین بســتری، بر طبل 
باســتان گرایی می کوبیدند. گواه آن را در کاشــی کاری های ارگ 
وکیــل و عمارت کاله فرنگی شــیراز و نیز آثــار الکی آن عصر 

می توان یافت.
17. Sir John Malcolm
18. Juanito Roberto Skarcha
19. به دلیــل نیاز بــه بافندگان ماهر و نقشه کشــانی که عموماً از 

نمودار 1. نظام گفتمانی دورۀ قاجار)منبع: نویسندگان( 
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نقاشان حرفه ای انتخاب می شدند و نیاز به رنگ هایی که متناسب 
با رنِگ صورت باشــند، رنگرزی پرهزینه ای را به همراه داشــت 

)تناولی، 1368، 16(.
20. ایــن حالت از روی عکس و عکاســی در دورۀ قاجار الهام 

گرفته شــده است. عکس های متعددی از اشراف و شاهزادگان با 
این حالت باقی مانده است. )برای کسب اطالعات بیشتر، ر. ک:  
http://dx.doi.org/10.1080/0 2013, 85-95یا سایت ,Diba

.)3087298.2012.716227
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