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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎک و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮیِ ،
ﻫﺮ دوره ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﻣﺎن دارای ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮده ،ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﭼﻮن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل داده اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،اﺑﺰار و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﮥ ﻗﺪرت را روﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ِ
ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری آن ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎ و درک اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ِ
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ )ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ( و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ۱۲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ را از
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ در رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ و ﺑﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر را ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﺑﻨﺪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﭘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ روﻧﺪ ِ
درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻗﺎﺟﺎر ،ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﯾﺰدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان واﮐﺎوی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ زﯾﻨﺐ ﺻﺎﺑﺮ اﺳﺖ.
** ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﯾﺮانmalihe.salehieh@gmail.com /
*** داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(z.saber@aui.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻫﺎ در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪﻃﺒﻊ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت روزاﻓﺰوﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ،در اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ،
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺷﺶ و ﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ِ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮـ ﺻﻨﻌﺖ ،در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درک اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺪۀ دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﻗﺎﺟﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺮﯾﻢﺧﺎن زﻧﺪ ﺷﺪ )ﮔﺸﺎﯾﺶ (۲۵۰ ،۱۳۹۲؛ آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﮋاد ﻣﻐﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺷﺎهﺣﺴﯿﻨﯽ  .(۳۰۱ ،۱۳۵۶ﻣﻮرﺧﺎن آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ را از ﺳﺎل ۱۱۳۳ق ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﻮاﺋﯽ ،۱۳۶۹
 .(۱۶در اﯾﻦ دوره ،آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن در ﺳﺎل۱۱۹۹ق ﺗﻬﺮان را ﮔﺮﻓﺖ )آژﻧﺪ  (۷۷۷ ،۱۳۹۷و ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻧﺪﯾﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﻓﺸﺎرﯾﻪ در ﮐﺎخ
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎجﮔﺬاری ﮐﺮد )ﻣﺤﻤﺪﭘﻨﺎه  .(۱۵۰ ،۱۳۹۲ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن در ﺳﺎل۱۲۰۰ق۱۷۸۶/م آﻏﺎزﮔﺮ دورهای
آرام و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۴۳ق۱۹۲۵/م ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ )اﺳﮑﺮس  .(۴۹ ،۱۳۹۹اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ در ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﮐﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻠﺦ و ﮐﺎﺑﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ از ﺗﺮس ﻣﺠﺎزات ﺷﺎه ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻗﺪرت او درآﻣﺪﻧﺪ )ﺷﻤﯿﻢ  .(۳۸ ،۱۳۹۹در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺗﺮﻗﯽ داﺷﺖ .رواج اﻣﻮر ﺗﺠﺎری از ﯾﮏﺳﻮ و روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرتﻣﺂﺑﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺒﺐ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺻﻔﻮﯾﻪ در زﻣﺎن
ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺗﻔﺎﺧﺮ و اﺑﻬﺖ ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ِ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺎﺟﺎر دوﺑﺎره رواج ﯾﺎﻓﺖ )دﯾﺒﺎ  .(۲۱۶ ،۱۳۹۱دوﻟﺖ ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻗﺘﺪارات ﺧﻮد در وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ دوﻟﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ از دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪهﻫﺎی او ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻤﯿﻢ  ،(۲۵۹ ،۱۳۹۹در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ درﺑﺎر اﯾﺮان ﻧﺒﻮد و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه را در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺸﺎن ﻗﺪرت ﺷﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﻨﻀﺒﻂﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪ )وردن و ﺑﯿﮑﺮ  .(۳۲ ،۱۳۹۶ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ِ
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺮ روی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .رواج ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس و ﻫﺪﯾﻪ دادن ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ در درﺑﺎر
ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ و
اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد )ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ  .(۳۷ ،۱۳۹۶آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ِ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در اﯾﻦ دوره ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭘﻮﺷﺎک و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮم ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از
ِ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در درﺟﮥ ﺑﺎﻻی اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان او را ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺒﺪع ﻣﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ داﻧﺴﺖ ،از ﻣﻬﺎرت
و ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎری ﮐﻤﺎل ﺑﻬﺮه را ﻣﯽﺑﺮد )اﺳﮑﺮس  (۱۷۹ ،۱۳۹۹و از ﻣﻨﺴﻮج ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاودات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن
ﮐﺎﻻﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ دوره اﺣﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﻠﯽ را ﺑﺮای درﺑﺎر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﺷﺪت
ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﻮه ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺮدان ﻗﺮار ﻣﯽداد )دﯾﺒﺎ  (۲۱۶ ،۱۳۹۱و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ دادوﺳﺘﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ اﻓﺰون ﮐﺮد.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪهای را ﺑﺮ روی ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺪاول ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر در

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
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اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دلزﻧﺪه ) (۱۳۹۶در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮۀ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎج ﮐﯿﺎﻧﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﭘﻮﺷﺶ و ..را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ آﺛﺎر را ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺠﻮی و ﻣﺮادی
) (۱۳۹۱در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و دالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ آزادی و اﺻﻼﺣﺎت
را ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ دوره ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن و آراﻣﺸﯽﻧﯿﺎ
) (۱۳۹۷در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻮﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺪن و
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻫﻨﺮـ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ،در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﺛﺎر و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،روﯾﮑﺮد
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﯿﻄﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ
ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻓﻨﻮن و روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Gillow 2017ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ً
اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻗﺎﺟﺎر را ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻧﻮﻋﯽ از ﺛﺮوت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮپ و آ ﮐﺮﻣﻦ ) (۱۳۹۴ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی و آﻏﺎز اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ ) .(Carey 2017در ﮐﺘﺎب
ﻓﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزۀ ﻣﺘﺮوﭘﻠﯽﺗﻦ و ﺑﯿﺎن ِ
 Persian Artﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ِ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روحﻓﺮ ) (۱۳۸۰ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ادﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﯿﻨﯽ و اﺳﺪی ) (۱۳۹۶ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﮔﺮاﯾﯽ و ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎر ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻏﯿﺒﯽ ) (۱۳۸۸ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت راﯾﺞ در
دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﭘﻮﺷﺎک اﯾﻦ دوره را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ واﮐﺎوی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺎرﺑﺮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی اﯾﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻫﻨﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ را در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮمﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ
دوره ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
۱ـ .۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ً
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻦﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ارﺟﺎﻋﺎت آنﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﻣﺘﻮن اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای
درک و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و رواﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )رز
 .(۱۱۷ ،۱۳۹۸ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ،ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ،راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ
و در آن ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﯿﻠﻮر  .(۱۳ ،۱۳۹۹ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در
داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ واﮐﺎوی
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮم ،رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در اﯾﻦ دوره دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﯿﻮۀ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻨﻈﺮ روش ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻧﻈﺮﯾﺎت
ً
ﻓﻮﮐﻮ »ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺶ و ﻗﺪرت« و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ او ﮔﻔﺘﻤﺎن دارای ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺰارهﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯽدﻫﺪ )رز  .(۲۵۷ ،۱۳۹۸از ﻧﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ ،داﻧﺶ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻠﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻧﻈﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی دﻏﺪﻏﮥ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۲۵۹ ،
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارهﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﻪای در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ ،و در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮔﺰارهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻮن زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮار ﺑﺮ داﻧﺶﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎ ،ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﻮش ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن در آراء ﻓﻮﮐﻮ ،و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪۀ رﻧﮓ ،ﻓﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﭙﺮدازد .ﺣﺎل ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮﺷﺪه ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﻓﺮم )رﻧﮓ ،ﻧﻘﺶ و ﺟﻨﺲ( اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ۱۲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ روﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را از
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت در ﺑﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت و ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻧﮓ ،ﻓﺮم ،ﺟﻨﺲ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰارهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺳﻨﺦ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ.
 .۲ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت
دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺎﻟﺐ از ﻗﺪرت در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب در دوران ﻣﺪرن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺖ زدن
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و دﯾﮕﺮی ،ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﻤﺎع ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺪۀ ﮐﺜﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن اﺟﻤﺎع و ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺣﻘﯽ را در دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻫﯿﻨﺪس  .(۱۵ ،۱۳۹۹ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻫﻨﺮی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ واژﮔﺎن و ﮔﺰارهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮ آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ازاﯾﻦرو درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﻓﻮﮐﻮ  .(۹۵ ،۱۳۷۹ﻓﻮﮐﻮ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻫﺮﺟﺎ ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد
دارد .از ﻧﮕﺎه ﻓﻮﮐﻮ ،در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪﻃﺮح و ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت/داﻧﺶ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ در دل ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺪرت  -داﻧﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ )رز ،۱۳۹۸
 .(۲۶۰در واﻗﻊ ،ﻫﺮﻗﺪر ﻣﺘﻨﯽ را ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺸﺌﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﮥ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﻓﻮﮐﻮ  (۳۷ ،۱۳۷۸ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶﻫﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻮﮐﻮ درﺑﺎرۀ راﺑﻄﮥ داﻧﺶ و ﻗﺪرت ﺗﺎزﮔﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :داﻧﺶ و ﻗﺪرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ؛ در اﺻﻄﻼح داﻧﺶ ﺑﻪﺟﺎی
آﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،راﺑﻄﮥ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ﺳﻮژه )ﻓﺎﻋﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه( و اﺑﮋه )آﻧﭽﻪ ﺳﻮژه ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺮﺗﻨﺲ
 .(۱۸۰ ،۱۳۹۷ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ،ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ،ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﻧﻔﻮذ
ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ )ﻫﯿﻨﺪس  ،(۱۱۳ ،۱۳۹۹ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺣﯿﻄﮥ ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد را
ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ رواﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺳﻠﯿﻢ  .(۱۴۴ ،۱۳۹۰ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﺮﺧﻼف روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﮔﺴﺴﺖﻫﺎ در ﻓﺮا ﮔﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ )ﺿﯿﻤﺮان  ،(۳۶ ،۱۳۹۹زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ادﻋﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮ آن را رژﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )رز  .(۲۶۱ ،۱۳۹۸ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ داﻧﺶ رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﻫﻢآﻣﯿﺰی ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی داﻧﺶ و ﻗﺪرت در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
ً
ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻨﻮن و ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو اﻫﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻗﺪرت و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
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 .۳ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻓﺖﺷﺪه ،ﻏﻨﯽ و ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ )اﺳﻤﯿﺖ  .(۵۱ ،۱۳۹۹در ﻣﻮرد دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،داﻧﺶ و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺛﺒﺖ
وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ ورود دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ،ﭼﺮمﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،ﻣﻨﺴﻮج ﮐﺮﺑﺎس ۱و ﻣﺘﻘﺎل ۲و ﺷﺎل ۳و ﺑﺮک ،۴زریﺑﺎﻓﯽ و ﺗﺮﻣﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻣﺨﻤﻞﺑﺎﻓﯽ ،ﻋﺒﺎﺑﺎﻓﯽ ۵و ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ) ۶ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﯽ(
)ﺷﻤﯿﻢ  .(۲۷۰ ،۱۳۹۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭘﻨﺒﻪای ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی از ﺟﻨﺲ ﻧﺦﻫﺎی زر و ﺳﯿﻢ ﺗﺰﯾﯿﻦﺷﺪه رواج
ً
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻃﺎﻟﺐﭘﻮر  .(۲۱۵ ،۱۳۹۶در اﯾﻦ دوره ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎم ،اﺑﺮﯾﺸﻢ درﺟﻪ اول و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه
ﮐﺮک و اﺑﺮﯾﺸﻢ درﺟﮥ ﺳﻮم را ﮐﻪ ﻻس ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﻮﻧﺴﯽﺳﺮﺧﻪ  .(۳۶ ،۱۳۹۶ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢﻫﺎ ﺑﺎرﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
رﻧﮕﺮزی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺎزار و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮕﺮزان ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﻣﻪ در ﻣﺸﻬﺪ روﻧﻘﯽ داﺷﺖ .ﻧﺴﺎﺟﺎن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺎوراءاﻟﺒﺤﺮ ﺧﺰر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ )داﻟﻤﺎﻧﯽ  .(۶۳۴ ،۱۳۴۷اﻫﻤﯿﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ آنﻗﺪر ﺑﺮای درﺑﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن درﺑﺎری
ﻟﺒﺎس و ﺟﻮاﻫﺮات ﯾﮏ دارای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻟﺒﺎس ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﺟﻮاﻫﺮات ﺛﺮوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺒﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در آن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺷﺮاف ،ﮔﻨﺠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺎلﻫﺎ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دﺳﺘﺒﺎف ،ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺦ
ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺛﺮوت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ )ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ  .(۲۷ ،۱۳۹۶ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره
رواج داﺷﺖ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .در دورۀ ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻗﺎﺟﺎر ﻗﻠﻤﮑﺎرﺳﺎزی در اﯾﺮان ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻦ
و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ )وردن و ﺑﯿﮑﺮ  .(۲۰۲ ،۱۳۹۷ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ )روﮐﺶ( ﯾﺎ آوﯾﺰﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﻢﺗﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺎﻧﻪ و آﺳﺘﺮدوزی ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺮﯾﺮ زرﺑﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﺳﮑﺮس .(۱۰۲ ،۱۳۹۹
ﮔﻞدوزی از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﻟﺒﺴﮥ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد .ﭘﺮدهﻫﺎ ،ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎ ،زﯾﻦ اﺳﺐﻫﺎ و روﺑﻨﺪﻫﺎی زﻧﺎن ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در
اﺛﺮ ﻫﻨﺮ ﮔﻠﺪوزان ﺑﻪ اوج زﯾﺒﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ .زﻧﺎن زردﺷﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮔﻞدوزیﺷﺪۀ ﺳﺒﮏ ﻗﺎﺟﺎری ﺑﻮدﻧﺪ )ﭘﻮرﭘﯿﺮار
 .(۷۵ ،۱۳۸۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺳﻮزندوزی و ﮔﻞدوزی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و در ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻫﺮدوزی روی ﻣﺨﻤﻞ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻼبدوزی ﻫﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ارزان آنﻫﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻋﻄﺎرزاده و ﻫﻮﺷﯿﺎر  (۱۳۹ ،۱۳۹۶ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻮد ﺗﺎ اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف.
در اﯾﻦ دوره ،ﻏﺮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﺪلﺑﺮداری و دﻧﺒﺎﻟﻪروی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .ﺟﺪای از دو ُﺑﻌﺪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب
در اﯾﺮانُ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ )ﻣﺒﯿﻨﯽ و اﺳﺪی  ،(۱۵۳ ،۱۳۹۶در ﺣﻘﯿﻘﺖ
دﯾﺪار و روﯾﺎروﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎ در درﺑﺎر ﻣﺪام ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آداب و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﭘﺮزرقوﺑﺮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد )اﺳﮑﺮس  .(۵۶ ،۱۳۹۹اﯾﻦ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﻦ دوره ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺻﻨﺎﯾﻊ و

ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﺮان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻏﺮب ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن درﺑﺎر از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻏﺮﺑﯽ )ﻃﺎﻟﺐﭘﻮر  (۱۷۷ ،۱۳۹۶داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره را دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻋﻄﺎرزاده و ﻫﻮﺷﯿﺎر .(۱۴۶ ،۱۳۹۶
 .۴ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻃﻠﺲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻫﻢ در ﭘﯽ
دارد )ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ  .(۱۸ ،۱۳۷۷ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﻬﻨﮥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ژرف در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺒﮏﻫﺎ و
۷
ﺣﺘﯽ ﻓﻨﻮن ﻫﻨﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﻓﯿﻦﮐﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ
ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی ۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن ۹ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ژرف در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﺪﯾﺪ آورد .در اﯾﻦ دوره »دول دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ از اﯾﺮان ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد« )ﺷﻤﯿﻢ  .(۱۱۷ ،۱۳۹۹ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و داراﯾﯽ دورۀ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ً
ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺟﺎﻧﺐداری ﺟﺪﯾﺪی را در ﺗﺮﻗﯽ ﺗﺠﺎرت روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر ﺳﺎﯾﺮ دول ،ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪﺳﺎزی و ﺑﻠﻮرﺳﺎزی و رﯾﺴﻤﺎنرﯾﺴﯽ ﺗﻬﺮان ،و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺎﺟﯽﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن و اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن و
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ،از اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﮥ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ و ﮐﺒﺮﯾﺖ و ﺷﯿﺸﻪآﻻت و رﯾﺴﻤﺎن و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭘﺸﻤﯽ و ﻧﺨﯽ روﺳﯿﻪ،ﮐﻪ
ً
ﻋﻤﺪا ارزانﺗﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻓﻨﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ« )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ .(۸۲ ،۱۳۴۳
اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ واردات ﮐﺎﻻ از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﻣﻮازﻧﮥ ﺗﺠﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر از ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺷﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ )وردن و ﺑﯿﮑﺮ  .(۳۵ ،۱۳۹۶ﺳﯿﺎﺳﺖ و درﺑﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻗﺪرت در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻂﻣﺸﯽ اﻓﺮاد در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و اﻣﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻮﻧﺴﯽﺳﺮﺧﻪ  (۲۰۷ ،۱۳۹۶و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﮑﺎم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻗﺎﺟﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ازاﯾﻦرو در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺄﮐﯿﺪ او ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﻨﺮﻫﺎی درﺑﺎری
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ )ﭘﺎﮐﺒﺎز  .(۱۵۰ ،۱۳۹۲در اﯾﻦ دوره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت رواج داﺷﺖ زﯾﺮا ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﺒﺎفﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺎزل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ )اﺳﮑﺮس (۱۰۱ ،۱۳۹۹؛
ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺎرتﻫﺎی درﺑﺎر و ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ،از ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی .در اﯾﻦ دوره ،ﻟﺒﺎس ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﺟﻮاﻫﺮات ﺛﺮوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺪﯾﻪ دادن
ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در درﺑﺎر اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و در آن ﺷﺎلﻫﺎ ،ﺧﺰﻫﺎ ،ﻃﻼﻫﺎ ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺳﺎده وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺣﺴﺎب دﻗﯿﻖ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از آنﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وی ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ )ﺷﻬﺸﻬﺎﻧﯽ  .(۳۷ ،۱۳۹۶ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض
ﮐﺮده و ﮐﻼه ﺑﺎ ﺷﺎﻟﯽ دور آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ دوﺧﺘﻪ در زﯾﺮ ﻗﺒﺎ و روی ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﺎ ﮐﻼه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ آن داﺷﺖ )ﻏﯿﺒﯽ  ،(۵۱۶ ،۱۳۸۸اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ از ﺷﺨﺺ ﺷﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ درﺑﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮدﯾﺴﯽ ،از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺻﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﺗﺼﻮرات ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮق ﻣﯽداد ،از ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺸﺮ
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آﻣﻮزشدﯾﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در رأس ﻫﺮم ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺪرن ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﺿﺮورت ﺑﻪ واردات ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮی اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزار ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری ﻏﻨﯽ و زﻧﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را
ً
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﺮد )ﻫﻤﺎن .(۱۴ ،ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،واردات اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای و
ﭘﺸﻤﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﺸﻢ و ﭘﻨﺒﻪ و ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﭼﺮم ،ﻧﺦ ،ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﺘﺎن )ﺷﻤﯿﻢ  .(۲۷۳ ،۱۳۹۹در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺪاول در ﺳﺒﮏ و ﻣﺪ ،روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰای درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﭘﻮﺷﺎک ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺷﺪ )دﯾﺒﺎ  .(۱۹۳ ،۱۳۹۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و
دﺳﺘﺒﺎفﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺎزل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ )اﺳﮑﺮس ،۱۳۹۹
(۱۰۱؛ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺎرتﻫﺎی درﺑﺎر و ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ،از ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوش و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن در ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺷﺨﺺ
ﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن و ﺣﺮمﺳﺮاﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ و ﻓﺮدی و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺎه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ز ِ
ﻋﺎدی ﻣﺘﻤﻮل را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻄﻨﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن ﻗﺎﺟﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زریدوزیﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ و ﯾﻘﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﺧﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل دورۀ ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎی زریﺑﺎﻓﺖ و ﺧﺰدار
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺸﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۳ﻣﺎدر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ از زریدوزی و
روﺳﺮی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۴ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﯿﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﻤﻞ زریدوزی ﺷﺪه و روﺳﺮی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺎ در اﻧﺤﺼﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﯽ ﻧﻔﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺴﯽ ﭼﻮن زری ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و
ﻣﺨﻤﻞ در اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻋﻢ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

111

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱اﻋﺘﻀﺎداﻟﺴﻄﻨﻪ
)آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺪوﻟﻪ
)آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﻣﻬﺪ ﻋﻠﯿﺎ
)آﻟﺒﻮم ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﯿﺮاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ
)ﻣﻮﺳﻮی ،ﺳﺮاﯾﯿﺎن ،و ﺳﻤﺴﺎر (۱۵۳ ،۱۳۹۰

ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺒﮥ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﯽ زﻣﺨﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﮐﺮﺑﺎس« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﮐﺘﺎﻧﯽ( و ﭘﻮﺷﺎک ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎدر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .در ﻗﻢ ،ﺳﻤﻨﺎن و آﺑﺎده ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﺑﺎسﺑﺎﻓﯽ راﯾﺞ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺪک در ﯾﺰد ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن
و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﻓﺮﯾﺰر  .(۱۹۰ ،۱۳۶۴در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۵و  ۶ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از آﻟﺒﻮم ﻋﻠﯽﺧﺎن واﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮاﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﻣﺮدم ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ ،ﮐﺘﺎن ،ﮐﺮﺑﺎس و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه
از ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۵ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی از دورۀ ﻗﺎﺟﺎر؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﺎس و ﭼﯿﺖ در ﻟﺒﺎسﻫﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۶ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی از دورۀ ﻗﺎﺟﺎر؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﺑﺎس و ﭼﯿﺖ در ﻟﺒﺎسﻫﺎ

)(url 1

)(url 2

 .۵ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
اﯾﺮان دورۀ ﻗﺎﺟﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و روﻧﺪ داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ِ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﺣﻮﺻﻠﮥ آن ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﻋﺰام ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛ ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
آﯾﻨﺪهﺳﺎزان اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮزﻧﺪان اﺷﺮاف ،ﻣﺘﻮﺳﻄﯿﻦ و ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺮﻫﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ اﺳﺖ
)ﺳﺮﻣﺪ  .(۱۱۷ ،۱۳۷۲اﺷﺮاف ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻨﻮن و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﺮا اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻗﺎﺧﺎن ﭘﺴﺮ رﺿﺎﺑﯿﮏ ﺧﻮﺋﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن اﺑﺮﯾﺸﻢﺑﺎﻓﯽ و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢرﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺸﺖ )ﻫﻤﺎن (۲۲۴ ،و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر در زﻣﺎن ﺻﺪارت
ﻣﯿﺮزاﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺮ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻮاﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻨﺮ ﭼﺎپ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ )ﭘﻮرﭘﯿﺮار  (۷۴ ،۱۳۸۲و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﮥ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪ.
۵ـ .۱ﻧﻘﺶ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در روﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
در اﯾﻦ دوره ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ژرﻓﯽ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺖ .ازاﯾﻦرو ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ واردات ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻧﺨﯽ )ﭘﻨﺒﻪای( ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﮥ  ۱۸۵۰ﺣﺪود دوﺳﻮم ﮐﻞ واردات اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد )آوری
ً
 .(۴۹۹ ،۱۳۹۳واردات اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﻨﺒﻪای و ﭘﺎرﭼﻪای ،ﭘﺸﻤﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﭘﺸﻢ و ﭘﻨﺒﻪ و ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﭼﺮم ،ﻧﺦ ،ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﺘﺎن )ﺷﻤﯿﻢ  .(۲۷۳ ،۱۳۹۹از ﯾﮏﺳﻮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از واردات ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و راه را ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﻫﻤﻮار
ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻧﻔﯿﺲ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن و
ﭼﺎﭘﮕﺮان ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺟﻮاﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﮐﺎرﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد
)ﻣﻮﻧﺴﯽﺳﺮﺧﻪ  .(۳۴ ،۱۳۹۶ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،راه را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺨﻤﻞ و ﭘﻨﺒﻪای را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎرﭼﮥ زرﺑﻔﺖ ،ﻣﺨﻤﻞ و
ﺷﺎلﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ رواج و روﻧﻖ اﻧﻮاع ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺑﺮﺧﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎل ﺣﺘﯽ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد )ﻋﻄﺎرزاده و ﻫﻮﺷﯿﺎر  ،(۱۴۷ ،۱۳۹۶ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ ﮔﺰارهﻫﺎی
ﻗﺪرت را در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
 ۱۰۵ـ۱۲۲
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۵ـ .۲ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت و ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺛﺒﺎت و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﻋﻬﺪۀ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺳﺎده ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ )ﺗﺮﯾﻠﯿﻨﮓ  .(۲۰۷ ،۱۳۹۴در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻗﺎﺟﺎر و ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻘﻮش ،رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﻧﻘﻮﺷﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره
ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻘﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠﻪ ،اﻟﻘﺎب ﺷﺎه )ﭘﻮرﭘﯿﺮار  ،(۷۳ ،۱۳۸۲ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از روﻧﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎری ﭼﻮن ﺷﮑﺎرﮔﺎه و ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﭼﻮﮔﺎن )ﻣﻮﻧﺴﯽﺳﺮﺧﻪ
 (۳۲ ،۱۳۹۶ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻮش ﺟﺎﻧﻮری.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ،ﮔﺎو ،اﺳﺐ و ﺷﺎﻫﯿﻦ را دارای ارج وﯾﮋهای ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻣﻈﻬﺮ ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﺿﺎﺑﻄﯽﺟﻬﺮﻣﯽ  ،(۴۵ ،۱۳۸۹ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻫﯽ ﻧﻘﻮش ﻣﺘﺪاول از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
درﺑﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﯾﺎ ﻋﺎری از ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺑﻮد ﯾﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎده
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺎرﭼﻪ در ﻫﻨﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎرﭼﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی و
ﻧﻮع ﻧﻘﻮش ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن ،ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد )ﻣﺒﯿﻨﯽ و اﺳﺪی  .(۵۱ ،۱۳۹۶اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻤﮥ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف درﺑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و ﭼﺎدرﻫﺎی درﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮح و رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﭘﻼک ،۱۳۶۸
 .(۸۱ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زری ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ دﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻧﻘﻮش ﮔﻞوﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺎرﭼﻪ و
ﻧﻘﺶ ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ رﯾﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰود )ﻏﯿﺒﯽ  .(۵۷۶ ،۱۳۸۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺦﻫﺎی زرﯾﻦ
در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ )ﻃﺎﻟﺐﭘﻮر  (۲۱۶ ،۱۳۹۶ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﺎﻫﺎی درﺑﺎری ﻣﯽاﻓﺰود .اﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ از دﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر اﻧﺤﻄﺎط ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دول ﺑﺰرگ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺳﻔﺮ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﺄﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن در ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ )رﻓﯿﻌﯽ و ﻋﺮب  (۷۳ ،۱۳۹۷ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮔﺮو ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ واﮐﺎوی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت در ﻧﻘﺶ ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه و روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  ۱۰ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻗﺪرت را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺼﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه ،ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دوﺧﺘﻪدوزیﺷﺪه و
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
ﺟﺪول  :۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
ردﯾﻒ

ﮔﺮوه

ﻧﺎم

۱

ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪه

ﻣﺨﻤﻞ

ﻃﺮح ﭘﺎرﭼﻪ

ﻧﻘﺶ

رﻧﮓ

ﺟﻨﺲ

ﮐﺎرﺑﺮد

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه
ﻧﻘﺶ ﻗﺎب آﯾﻨﻪای

رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ

ﻣﺨﻤﻞ ﭘﺮزدار

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻘﭽﻪ ﯾﺎ
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت داﺧﻠﯽ

ﻣﺄﺧﺬURL 3 :

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻧﻘﻮش ﻣﺘﻨﯽ

۲

رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ
ﻣﺨﻤﻞ ﭘﺮزدار

ﺑﻘﭽﻪ ﯾﺎ روﻣﯿﺰی

ﻣﺄﺧﺬURL 4 :
ﻣﺨﻤﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪدار و دارای
ﺳﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺷﺎه

۳

ﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮﻧﯽ و ﻃﻼﯾﯽ

ﻣﺨﻤﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﮑﻪدوزی و ﻗﯿﻄﺎندوزی

ﺑﺎﻻﭘﻮش

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﻮزۀ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪآﺑﺎد

ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮهای،
زرﺷﮑﯽ

۴

اﺑﺮﯾﺸﻢ ،زری )ﻣﻔﺘﻮل
ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای(

ﻟﺒﺎس

ﻣﺄﺧﺬ :ﻏﯿﺒﯽ ۵۸۰ ،۱۳۸۸
اﺑﺮﯾﺸﻢ و زری

۵

ﻃﻼﯾﯽ و ﻗﺮﻣﺰ

ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ

اﺑﺮﯾﺸﻢ و زری

واﻻن ﻃﺎﻗﭽﻪ ﯾﺎ ﺳﺮدر

ﻣﺄﺧﺬURL 5 :
ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻨﯽ از ﻧﺎم
ﭘﺎدﺷﺎه

۶

ﻗﺮﻣﺰ ،ﻓﯿﺮوزهای ،زرد
ﻃﻼﯾﯽ ،ﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮﻧﯽ

ﻧﺦ ﮔﻼﺑﺘﻮن
زریدوزی

ﭼﺎدر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ﻣﺄﺧﺬURL 6 :
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دوﺧﺘﻪﺷﺪه

رﺷﺘﯽدوزی

۷

ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻧﻘﻮش
ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻧﻘﻮش
ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻗﺮﻣﺰ ،ﻃﻼﯾﯽ
زرﺷﮑﯽ ،ﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮﻧﯽ،
ﻣﺸﮑﯽ

ﻧﺦ ﮔﻼﺑﺘﻮن
زریدوزی

زﯾﻦ اﺳﺐ

ﻣﺄﺧﺬ :وردن و ﺑﯿﮑﺮ ۱۶۶ ،۱۳۹۶

۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮاﺑﯽ
ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﻗﺮﻣﺰ ،آﺑﯽ درﺑﺎری،
ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮهای ،ﮐﺮم،
ﻣﺸﮑﯽ

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﻮزۀ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻧﺦ ﮔﻼﺑﺘﻮن
زریدوزی

ﺳﺮاﭘﺮده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
 ۱۰۵ـ۱۲۲
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ﻧﻘﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪﺧﺎﻧﻢ
ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ

۹

ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘﺮهای ،ﻗﺮﻣﺰ،
ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺮﻣﻪای

ﻧﺦ ﮔﻼﺑﺘﻮن
اﺑﺮﯾﺸﻢدوزی
زریدوزی

ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺮاﭘﺮده ﯾﺎ
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت داﺧﻠﯽ

ﻣﺄﺧﺬURL 7:
ﻧﻘﺶ ﺳﺮو
ﻃﺎووس
ﺷﯿﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺷﮑﺎر ،ﮔﯿﺎﻫﯽ

۱۰

ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﺒﺰ ،ﮐﺮم ،ﻣﺸﮑﯽ

ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪای
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻧﮕﺪاﻧﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺳﺮاﭘﺮده

ﻣﺄﺧﺬ :وردن و ﺑﯿﮑﺮ ۴۷ ،۱۳۹۶

ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه

۱۲

ﻗﻠﻤﮑﺎر

۱۱

ﻧﻘﺶ ﺷﮑﺎرﮔﺎه
ﺷﺎﻫﯽ

اﻧﻮاع آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ ،ﻗﻬﻮهای،
ﺳﺒﺰ

ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪای
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺳﺮاﭘﺮده

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﻮزۀ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻧﻘﺶ ﺷﮑﺎر ﺷﺎﻫﯽ

اﻧﻮاع آﺑﯽ ،ﻗﺮﻣﺰ
ﻗﻬﻮهای ،ﺳﺒﺰ

ً
ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪایاﺣﺘﻤﺎﻻ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺳﺮاﭘﺮده

ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﯿﻒ ۲۰۲ ،۱۳۹۷
دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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 .۶ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و دﺳﺘﯿﺎﺑـﯽ ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽﻫﺎی دﻗﯿـﻖ درﺑﺎرۀ ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﮔـﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓـﯿﺎﯾﯽ و ﻓـﺮﻫﻨﮓ و
ﻣﻨـﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻗﻠﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨـﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ ﻧﻮﯾـﻦ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﭼﻮن ﻓﻮﮐﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
روﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ از
دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺒﻘﮥ ﻫﻨﺮی ﺷﺪه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ازاﯾﻦرو
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت و ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ادﻋﺎی ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮ آن را رژﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﮐﺎوی
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﺪ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ
ﻗﺎﺟﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،دالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮمﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ رﻧﮕﯽ ﻟﺤﺎظﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰارهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ
ً
ً
ﻓﻮﮐﻮ رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح »ﺳﻠﻄﻪ« ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ »آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺪرت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ«
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺳﻠﻄﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﺑﻄﯽ از ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ در آن اﺷﺨﺎص ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آزادی ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت ،ﻓﻀﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮان
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارادۀ ﺧﻮﯾﺶ را در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دﻫﻨﺪ.

ورود اﻟﻬﺎﻣﺎت و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻧﻮ در ﻫﻨﺮﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،در ﻧﺘﯿﺠﮥ ورود ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و وﺟﻮد رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﭘﺮﻧﻘﺶوﻧﮕﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻨﺮی ﭼﻮن داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ...ﺑﻪوﻓﻮر دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﺴﻮج ﻣﯽﺗﻮان رد ﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﻦ را در ﺗﮏﺗﮏ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  .۱ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ .۲،ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت .۳ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ  .۴ﻧﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﻦ ﻃﺮاح در
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻧﮓ و ﻃﺮح ،ﺟﻨﺲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ .۵ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت .۶ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪﻧﺤﻮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .در ﭘﺮدازش اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ در رﻓﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ،و
ﮔﺎه از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻮﮐﻮ داﻧﺶ و ﻗﺪرت را دو اﻣﺮ ﻻزم و
ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﻧﺶ
و ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮ درﺑﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺼﺮی ﻗﺪرت را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﯾﮏ
ﻣﻨﺴﻮج دﯾﺪ .آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻗﺎﺟﺎر و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻧﻮاع
ً
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد از ﺑﺎﻻدﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺆﻟﻔﻪای ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻢارزش و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی و
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪﺷﺪۀ ﺑﺎارزﺷﯽ ﭼﻮن اﻧﻮاع زریدوزیﻫﺎ ،اﺑﺮﯾﺸﻢﺑﺎﻓﯽﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی رودوزیﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺦﻫﺎی ﮔﻼﺑﺘﻮن و زری و
ﻗﯿﻄﺎنﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای و ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎارزش ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻤﻮل و ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﯽ در ﻃﺮح و رﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت را ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻪﺻﻮرت واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻧﻘﺶ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ درﺑﺎری و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮمﻫﺎی اﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻧﻘﻮش ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﻃﺎووس و ...ﺑﻪوﻓﻮر ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﺳﺒﮏ ﻓﺮﻣﯽ اﯾﻦ دوره را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ دﯾﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮﺗﺮهﻫﺎ و ﭼﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در
رأس ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮏﻓﺮم ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﻮش در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺳﻔﺎرﺷﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺼﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ  ۱در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﺮح ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه در
ﮐﻨﺎر رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﻤﻞ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺎرﭼﮥ ذﮐﺮﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺎخ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی درﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﯾﺎ ادای
ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻨﺴﻮج ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮕﯽ ﺷﺎﻫﻮار ،ﻣﻌﻨﻮی ،زﯾﺒﺎ و دارای
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ )آﯾﺰﻣﻦ  .(۵۱ ،۱۳۹۱اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪای را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی اﻧﺪﯾﺸﻪ و
ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻮﺷﺮ  .(۹۰ ،۱۳۹۳اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج ارﻏﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﻤﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰوی از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت درﺑﺎری
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺨﻤﻞ از ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
)ﯾﺎوری  .(۱۱ ،۱۳۹۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﻤﻞ ﻣﻨﺴﻮﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﺗﺎر ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ
ً
ﺗﺎر ﺑﺮای ﭘﺮز ﻣﺨﻤﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ )وردن و ﺑﯿﮑﺮ  (۵۸ ،۱۳۹۶ﮐﻪ
ﺳﻔﺎرش و ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آن را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ  ۲ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺨﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز اﯾﻦ ﻃﺮح و رﻧﮓ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن وﻗﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺮﺗﺴﻔﻠﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﺷﯿﺮ ﺟﺰو ﺑﺮج دوازدهﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﻧﻮروزی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ )ﺿﺎﺑﻄﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ  .(۴۷ ،۱۳۸۹ﺷﯿﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان
ﻧﻤﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎران و در اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﺮج ﺷﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻃﺎﻫﺮی  .(۱۳۲ ،۱۳۹۶اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج ﮐﻪ
رﻧﮕﯽ ﻣﺤﺒﻮب در ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ )آﯾﺰﻣﻦ  ،(۵۱ ،۱۳۹۱اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﻧﮓ ،ﻫﻢ
ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽﺳﺎزد )ﻟﻮﺷﺮ  (۹۰ ،۱۳۹۳ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﻤﺎره  ۱در اﻧﺤﺼﺎر اﻓﺮادی ﺧﺎص
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻘﭽﮥ ﯾﺎ روﻣﯿﺰی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ) ۳ﻧﮏ :ﺟﺪول  (۱از ﻣﺨﻤﻞ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و از ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺮاف ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد وﺿﻊ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺎدی و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺒﯿﻨﯽ و اﺳﺪی
 .(۶۳ ،۱۳۹۶ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻨﺲ ،رﻧﮓ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و ﮐﺎرﮐﺮد در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دارد.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ) ۴ﻧﮏ :ﺟﺪول  (۱اﺳﺘﻔﺎده از زریدوزی و اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪه
ً
ً
اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻟﺒﺎس ﺗﻤﺎﻣﺎ زری ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻟﺒﺎس و ﮐﻼه ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت و
ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮد دارد .درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج را ﻧﺦﻫﺎی زری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارزش و ﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺪ از دوﺧﺖ ﻟﺒﺎس ،دﺳﺖدوزیﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺎ ﻓﻦ ﻗﯿﻄﺎندوزی ﺑﺎ ﻧﺦﻫﺎی ﻗﯿﻄﺎن ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای ﺑﺮای
ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻی ﺗﻤﺎمﺷﺪه را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده و ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻮﺷﺎک در ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ
درﺑﺎر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻗﺪرت ﻓﺮد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ) ۵ﻧﮏ :ﺟﺪول  (۱اﺳﺘﻔﺎده از زریﺑﺎﻓﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ و ﻧﺦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﯾﺎ روﮐﺶ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ
ً
ﻧﻘﻮش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﯾﺎوری  (۱۰ ،۱۳۹۲ﮐﻪ ارزش و ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﺎن و درﺑﺎر و
ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ )روحﻓﺮ  .(۴۱ ،۱۳۹۷ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﻂ دارای ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ رﻧﮓ و ﺟﻨﺲ در اﻟﻘﺎی
ﻗﺪرت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رودوزیﻫﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻄﺎنﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و آﺳﺘﺮدوزی ﭘﺎرﭼﻪ ،ارزش و ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻی ﺗﻤﺎمﺷﺪه
را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺸﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ۶ـ ۹از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دوﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی دوﺧﺘﻪدوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ۶
)ﻧﮏ :ﺟﺪول  (۱از ﻧﻮع ﻣﻨﺴﻮج ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺧﯿﻤﻪ ،ﭼﺎدر ،ﺧﺮﮔﺎه و ﺳﺮاﭘﺮده ﯾﺎ ﭘﺮدهﺳﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﯽ از ﭘﺎرﭼﮥ
ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ )دﻫﺨﺪا  .(۱۰۲۱۷ ،۱۳۷۷اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ )ﻧﮏ :ﺟﺪول  ،۱ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۶ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت در درﺑﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﻮاﻟﯿﻪ و ﮔﺮﺑﺮان  .(۱۴۵ ،۱۳۸۸آنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺠﻠﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج ،دوﺧﺘﻦ ﻧﺎم ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻧﻘﻄﮥ
ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ و در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎور اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ زﻣﯿﻦ و دورۀ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮوس ﻣﯿﺘﻔﻮرد  (۸۰ ،۱۳۹۴دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻠﺪوزیﺷﺪه در
اﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻣﺮا و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن )ﺣﺴﻦ  (۲۱۰ ،۱۳۷۷اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ  ۷ﭘﻮﺷﺶ زﯾﻦ اﺳﺐ ،دارای ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻧﻤﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت و ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و در ﮐﻨﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻃﺎﻫﺮی  .(۱۳۱ ،۱۳۹۶اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻫﻮار در زﻣﯿﻨﻪای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﮋ،
زرﺷﮑﯽ و ﻃﻼﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﻣﻬﯿﺞ و ﻣﺤﺮک و ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎی درﺟﻪ و ﺟﺰء ﻗﻮﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺳﻤﺒﻞﻫﺎ
ً
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ )ﺳﺎﺗﻦ و ام.وﻻن  .(۵۰ ،۱۳۸۹ﭘﺎرﭼﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه زﯾﻦ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش
درﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روی اﺳﺐ ﺷﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت در ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﭘﺎرﭼﮥ ﺷﻤﺎرۀ ) ۸ﻧﮏ :ﺟﺪول  ،(۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه در ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮاﺑﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪهﺷﺪه از
اﻧﻮاع ﮔﻞﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎﻫﻮار )آﯾﺰﻣﻦ  (۶۷ ،۱۳۹۱در زﻣﯿﻨﻪ و رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﯿﺮوزهای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ و ﻗﺪرت )ﻫﻤﺎن:
 (۶۷اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻧﮓ در ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎی ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦﻫﺎی ﮐﺎر ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮده ،و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻮش ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺒﯿﻨﯽ و اﺳﺪی .(۵۲ ،۱۳۹۶
در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ) ۹ﻧﮏ :ﺟﺪول  (۱اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت و ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرت اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﻧﺪاﺑﻮروس  ،(۱۶ ،۱۳۹۴در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج و ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺮه
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻸﻟﺆ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮج و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت در ﭘﺲﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﮥ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ درﺧﺸﺎن و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت و ﺛﺮوت اﺳﺖ )آﯾﺰﻣﻦ  (۶۷ ،۱۳۹۱ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺴﻮج ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه را در ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺎک
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ روﻧﻖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﻨﺒﻪای در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ آن را در راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻫﻢﺗﺮاز ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﯽ ﭼﻮن اﺑﺮﯾﺸﻢ ،زری و ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮار داد،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻗﻠﻤﮑﺎر را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از اﻧﻮاع ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﯽ و رﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻣﻨﺴﻮج ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۰ﻧﮏ :ﺟﺪول  ،(۱ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر
ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎه ﺳﺮو ،ﻃﺎووس و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻃﺮح ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺶ ﻗﻄﺮۀ اﺷﮏ ﯾﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﮐﺎج ﺳﺮو ﮔﻼﺑﯽ و ﻃﺮح اﺷﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮو ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ،دوام و اﻓﺮاﺷﺘﮕﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺪرت ،روﻧﻖ و آزادﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺿﺎﺑﻄﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ  .(۵۴ ،۱۳۸۹ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﻓﻦ ﭼﺎپ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رواج داﺷﺘﻪ و ﺗﮑﻨﯿﮏ و روش اﺟﺮای ﻃﺮح ،اﺳﺘﻔﺎدۀ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮاﭘﺮدۀ اﺷﺮاﻓﯽ )ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺼﻮل( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮج و ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻓﻦ ﭼﺎپ ،از ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﻨﺒﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ
دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ و اﺻﺎﻟﺖ ﻧﻘﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮج را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﺎپﺷﺪۀ ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۱ﻧﮏ :ﺟﺪول ،(۱
ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر ،ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﮑﺎرﮔﺎه و ﺷﮑﺎر ﺷﺎه ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ رواﯾﯽ از ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن در ﺷﮑﺎرﮔﺎه اﺳﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ )ﻫﻤﺎن .(۱۶۷ ،اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺷﺎه ﺑﺮای رواﯾﺖ ﺑﺮ
روی ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻗﺘﺪار ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر و رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻗﺪرت رﻧﮓ
آﺑﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺛﺒﺎت و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ )آﯾﺰﻣﻦ  (۴۳ ،۱۳۹۱در اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﮥ ﭼﺎﭘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت ﭼﻪ در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ در
ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺼﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎرﭼﮥ ﭼﺎپﺷﺪۀ ﺷﻤﺎرۀ ) ۱۲ﻧﮏ :ﺟﺪول  ،(۱ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر ،ﻣﻨﻘﻮشﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﮑﺎرﮔﺎه و ﺷﮑﺎر
ﺷﺎه ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ رواﯾﯽ از ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن در ﺷﮑﺎرﮔﺎه اﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ )ﻫﻤﺎن( .اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺷﺎه ﺑﺮای رواﯾﺖ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﮥ ﻗﻠﻤﮑﺎر راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﻗﺘﺪار ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎپ ﺑﺎﺗﯿﮏ و رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻗﺪرت رﻧﮓ در اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﮥ ﭼﺎﭘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ )آﯾﺰﻣﻦ  .(۴۳ ،۱۳۹۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﮔﺮم ﻗﻮی و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺳﺎﺗﻦ و
ام.وﻻن  ،(۱۶ ،۱۳۸۹در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﻗﺪرت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،در ردﯾﻒ
و ﺗﺮاز اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎارزش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی وﻗﺖ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﺎرﭼﻪ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ،ﻧﻘﻮش درﺑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﭼﻮﮔﺎنﺑﺎزی درﺑﺎرﯾﺎن و اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺼﺮی و
ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮب ،ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻤﻮﻻن و درﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ً
ﮔﻔﺘﻤﺎن دارای ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮﮐﻮ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن
ِ
ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ درک ِ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارهﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
 ۱۰۵ـ۱۲۲
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دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺒﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﯾﻦ دوره ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،اﻟﺘﻘﺎطﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﻣﺎﻧﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﭘﺎﻻﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪای را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺪای از
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎﻓﺘﻪای ﺟﺪاﺑﺎﻓﺘﻪ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی
ﻣﺘﻘﺎرن و اﯾﺴﺘﺎ ،رﻧﮓﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﺑﻪروزﺷﺪۀ ﻣﺮدم روزﮔﺎر ﻗﺎﺟﺎر را ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﻮری و
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢآﻣﯿﺰی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﺒﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از واردات ﺑﯽروﯾﮥ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻓﻘﻂ
ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﻮل و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎلﻫﺎی ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ﻣﺨﻤﻞﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و زریﺑﺎﻓﯽﻫﺎی ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺎﺷﺎن
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای ،دﺑﯿﺖ و ﭼﻠﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮان را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دوﺧﺘﻪدوزیﻫﺎ و
در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻧﻘﺶاﻧﺪازی و ﻧﻘﺶ و رﻧـﮓ اﻧﺘﺨـﺎب
ً
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺻﻊﮐﺎری ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از زریﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و اﻟﻮانﻫﺎ و اﺑﺮﯾﺸﻢﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻗﻄﻌـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺻـﺮف ﻫﺰﯾﻨـﮥ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان ﺗﻬﯿـﻪ
ﻣﯽﺷﺪ و داﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪای از اﯾﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﻪﻋﻨﻮان داراﯾﯽ و ﺛﺮوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در دﺳـﺖ ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی ﺟـﺎی ﭼﻨـﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺑـﺖ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﺎری را در ﺗﻮﺻـﯿﻒ اﯾـﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر آنﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺟﻬـﺖﮔﯿﺮی اﯾـﻦ ﻫﻨـﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ؛
ﺑﻪﻋﻨﻮان روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ِ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ،ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ،رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت
ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد ،ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐـﺎرﮐﺮدی
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرتﻫﺎ داﻧﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺎن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،درﺑﺎرﯾﺎن ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﯽﺗﻮان
دﯾﺪ .از وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﻧﻤﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره ،اﯾﺠﺎد ﻧﻘﻮش واﻗﻌﯽ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﯿﺺ از ﺷـﺨﺺ ﺷـﺎﻫﺎن و ﺳـﺮدﻣﺪاران
ﻗﺪرت ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖﺷﺪه و ﻫﻢ در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭼﺎپﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه از ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨـﯽ را در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﺎرﭼـﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت را در ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﺑﺼﺮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣﯽﺳـﺎزد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره از ﻋﻼﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻫﻨﺮ دورهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻘﻮش از رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼﯾﯽ ،ﻧﻘـﺮهای ،ﻓﯿـﺮوزهای و ارﻏـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺤـﺪود رﻧﮓﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ادوار
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺎﻫﺎن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﭼﻪ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺴـﻮﺟﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ
روشﻫﺎی ﻣﺨﻤﻞﺑﺎﻓﯽ ﯾﺎ رﺷﺘﯽدوزی ﯾﺎ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺳﺒﻘﮥ دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد ،ﻧﺤﻮۀ اراﺋﻪ و ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ در روزﮔﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﺗﻌﻤـﻖ ﺷـﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟـﺎر و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺠـﺪدﮔﺮاﯾﯽ و ﺳـﻠﻄﻪﮔﺮی ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را
ﻣﯽﺗـﻮان در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻫــﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻨــﺮ ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﺴــﺎﺟﯽ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﭘﺎرﭼــﻪ در اﯾـﻦ دوران دﯾــﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑــﻪ دﺳـﺖ آﻣــﺪ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ و روی آوردن ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻘﻮش دارد ﯾﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﺮمﻫﺎ و ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ را ﻋﯿﻨـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،دارا ﺑﻮدن اﺻﻮل ﻓﺮﻣﯽ ﺧﺎص در اﯾﻦ دوره ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

 .١ﮐﺮﺑﺎس ] .ک َ[ ) ِا( ﮐﺮﺑﺎس) .آﻧﻨﺪراج( .ﺟﺎﻣﮥ ﺳﻔﯿﺪ )دﻫﺨﺪا(.
 .۲ﻣﺘﻘﺎل ] .م ِ[ ) ِا( ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﻨﺒﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻣﺜﻘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ )دﻫﺨﺪا(.
 .۳ﺷﺎلِ ) .ا( ﭘﺎرﭼﮥ ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﺸﻬﺪ و ﺧﻠﺨﺎل ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )دﻫﺨﺪا(.
 .۴ﺑﺮک ] .ب َ َر [ ) ِا( ﻗﺴﻤﯽ از ﮔﻠﯿﻢ) .ﺑﺮﻫﺎن؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ؛ ﻧﺎﻇﻢ اﻻﻃﺒﺎء( .ﺑﺎﻓﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دروﯾﺸﺎن از آن ﻗﺒﺎ و ﮐﻼه ﺳﺎزﻧﺪ
)دﻫﺨﺪا(.
 .۵ﻋﺒﺎﺑﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )دﻫﺨﺪا(.
 .۶ﻣﻮﺗﺎﺑﯽ) .ﺣﺎﻣﺺ ﻣﺮﮐﺐ( ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻣﻮی ﺑﺰ )دﻫﺨﺪا(.
 .۷اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻮاد ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردارد ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﻮد .۱ :ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻮﺟﻮده اﯾﺮان؛  .۲ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﺣﻖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن؛  .۳وﻋﺪه ﺑﺬل ﻣﺴﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﮥ ﺧﺎک اﯾﺮان و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و دﺧﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻋﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ
روﺳﯿﻪ و) ...ﺷﻤﯿﻢ .(۵۷ ،۱۳۹۹
 .۸ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻗﺮﯾﮥ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﺎه
اردوی ﭘﺎﺳﮑﯿﻮﯾﭻ ﺑﻮد ،ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺮدار ﻣﺰﺑﻮر و ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا و ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم و آﺻﻒاﻟﺪوﻟﻪ و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺎن ﺷﯿﺮازی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪای در  ۱۶ﻓﺼﻞ و ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری اﻟﺤﺎﻗﯽ در  ۹ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺷﻌﺒﺎن  ۱۲۴۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۰ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ۱۸۲۸
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ رﺳﯿﺪ )ﻫﻤﺎن.(۹۵ ،
 .۹روﺳﯿﮥ ﺗﺰاری در اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎت و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﯽﭘﺮده ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻋﺎﯾﺪ آن دوﻟﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺟﻨﮓﻫﺎی اروﭘﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﮥ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻗﻔﻘﺎزﯾﻪ دارا ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺮوان و ﻧﺨﺠﻮان و ﺑﺨﺸﯽ از دﺷﺖ ﻣﻐﺎن را ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﺪ و ﻣﺠﺮای رود ارس ﺳﺮﺣﺪ دو دوﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺗﺒﺎع آن دوﻟﺖ در اﯾﺮان از ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎف ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(۹۶ ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 .۳آﯾﺰﻣﻦ ،ﻟﺌﺎﺗﺮﯾﺲ .۱۳۹۱ .روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی رﻧﮓﻫﺎ .ﺗﺮﺟﻤﮥ روحاﻟﻠﻪ ﻗﺒﺎد .ﺗﻬﺮان :ﺑﯿﻬﻖ ﮐﺘﺎب.
 .۴اﺳﮑﺮس ،ﺟﻨﯿﻔﺮ .۱۳۹۹ .ﺷﮑﻮه ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺟﺎر .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎرﻟﻮ و ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ.ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻂ و ﻃﺮح.
 .۵اﺳﻤﯿﺖ ،راﺑﺮت ﻣﺮداک .۱۳۹۹ .ﻫﻨﺮ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﺎﻧﻮش ﻣﻌﺘﻘﺪی .ﺗﻬﺮان :ﺧﻂ و ﻃﺮح.
 .۶ﺑﺮﺗﻨﺲ ،ﻫﺎﻧﺲ .۱۳۹۷ .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ادﺑﯽ .چ .۵ﺗﻬﺮان :ﻣﺎﻫﯽ.
 .۷ﺑﺮوس ﻣﯿﺘﻔﻮرد ،ﻣﯿﺮاﻧﺪا .۱۳۹۴ .داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻧﺼﺎری و ﺣﺒﯿﺐ ﺑﺸﯿﺮﭘﻮر .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎﯾﺎن.
 .۸ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﯾﯿﻦ .۱۳۹۲ .ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز .ﺗﻬﺮان :زرﯾﻦ و ﺳﯿﻤﯿﻦ.
 .۹ﭘﻮپ ،آرﺗﻮر ،و ﻓﯿﻠﯿﺲ آﮐﺮﻣﻦ .۱۳۹۴ .ﺳﯿﺮی در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ )ﻟﻮحﻫﺎی دوران اﺳﻼﻣﯽ( .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۱۰ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ .۱۳۷۷ .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان .اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻤﻮﻧﻪ.
 .۱۱ﭘﻮر ﭘﯿﺮار ،ﻧﺎﺻﺮ .۱۳۸۲ .ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ رﻧﮓﻫﺎ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺎرﻧﮓ.
 .۱۲ﭘﻼک ،ﯾﺎﮐﻮب ادوارد .۱۳۶۸ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻼک اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری .ﺗﻬﺮان :ﺧﻮارزﻣﯽ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﯾﺎﻧﻪای ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان.
 .۱۳ﺗﺮﯾﻠﯿﻨﮓ ،ﺟﯿﻤﺰ .۱۳۹۴ .زﺑﺎن ﺗﺰﯾﯿﻦ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﺎﻣﯽ و ﻓﻬﯿﻤﻪ زارعزاده .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ.
 .۱۴ﺗﯿﻠﻮر ،اﺳﺘﻔﻨﯽ .۱۳۹۹ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﻓﺎن رﺟﺒﯽ و ﭘﺪرام ﻣﻨﯿﻌﯽ .چ ،۲ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻮﯾﺴﻪ ﭘﺎرﺳﯽ.
 .۱۵ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن ،ﺳﺠﺎد ،و ﻋﻠﯽ آراﻣﺸﯽﻧﯿﺎ .۱۳۹۷ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ۵۱ :(۷۴) ۱۹ـ.۷۸
 .۱۶داﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻧﺮی .رﻧﻪ .۱۳۴۷ .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری .ﮔﺮدآوری :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻓﺮهوﺷﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﻤﺎﯾﻮن ،ﻓﺮهوﺷﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۱۷دلزﻧﺪه ،ﺳﯿﺎﻣﮏ .۱۳۹۶ .ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻨﺮ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان:ﻧﻈﺮ.
 .۱۸دﯾﺒﺎ ،ﻟﯿﻼ .۱۳۹۱ .ﭘﻮﺷﺎک در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ .از ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
 .۱۹دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ .۱۳۷۷ .ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻮﻣﺲ.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت دورۀ ﻗﺎﺟﺎر،
 ۱۰۵ـ۱۲۲
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 .۲۱رﻓﯿﻌﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ،و ﯾﺎﺳﺮ ﻋﺮب .۱۳۹۷ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﻠﻤﺎن اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﻓﺨﺮاﮐﯿﺎ.
 .۲۲روحﻓﺮ ،زﻫﺮه .۱۳۸۰ .ﻫﻨﺮ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر .ﺗﻬﺮان :آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ.
 .۲۳ﺣﺴﻦ ،زﮐﯽ ﻣﺤﻤﺪ .۱۳۷۷ .ﻫﻨﺮ اﯾﺮان در روزﮔﺎراﺳﻼﻣﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻗﻠﯿﺪی .ﺗﻬﺮان :ﺻﺪای ﻣﻌﺎﺻﺮ.
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