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  *قاجار ۀنظام قدرت بر منسوجات دور  تأثیراتتبیین 

  

 **یزدیملیحه صالحیه 

  ***زینب صابر

  

  ۱۷/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:        ۲۹/۱۰/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
  

  

  چکیده

ِ                                                    های هنری، تولید  منسوجات و متعلقات وابسته به آن مانند پوشاک و پارچه یکی از نمودهای فعالیت و ملزومات کاربردی است که در  های زینتی               

 د. در این دوره بسیاری از هنرها از جمله طراحیکر قاجار اشاره  زمانیۀ توان به باز  ن جمله میآبوده، که از  هر دوره به فراخور زمان دارای تغییراتی

د که کر اشاره  های گفتمانی بایست به رویکرد رو می اینوقت قرار گرفته است. از  تأثیر عوامل بسیاری چون تحوالت سیاسی و اجتماعی پارچه تحت

داند که با  قدرت را روشی میۀ گفتمان، ابزار و کارکردهای شبک             ِ                                            های اجتماعی  قدرت را تغییر و تحول داده است. رویکرد تحلیل بسیاری از ساختار

صورت  سازد که به نا و درک اعمالی را میسر میپردازد و کشف مع اجتماعی می                     ِ                 شده، به تأثیر در شکل  ساختاری آن نظام  سازوکارهای تعیین

دوره  قاجار چه تأثیری بر منسوجات اینۀ معلوم است. حال این سؤال مطرح است که ساختار قدرت حاکم در دور  مند در چشم بسیاری نا نظام

یل گفتمان شکل گرفته است. در تحلیلی) و چهارچوب نظری تحقیق بر اساس رویکرد تحل صورت کیفی (توصیفی داشته است. پژوهش حاضر به

ز ا که بیشترین تأثیرات دریافتی را  ها های موجود در موزه نمونه پارچه ۱۲ ،گیری هدفمند گیری از ابزار مشاهده و روش نمونه این پژوهش با بهره

و تحوالت اقتصادی و  ثیراتأت بازنمود این مطالعه با بیاناست.  دهش تحلیل گفتمان بررسیۀ به شیو ،اند در رنگ، جنس و بافت داشتهحاکم قدرت 

بندی نظامی  های پژوهش حاکی از آن است که شکل یافته .مورد خوانش قرار داده استقاجار را ۀ های دور  پارچهثر از قدرت حاکم، أمت اجتماعی

ِ                                       قاجار بر روند تولید  منسوجات این دوره مؤثر بوده و نظام تولۀ سیاسی و اجتماعی حاکمان وقت در دور  ید و مصرف منسوجات در پی تأثیرات                   

  ای داشته است. دریافتی از گفتمان قدرت حاکم بر جامعه تغییرات ویژه

   .طراحی پارچه ،قاجار منسوجات ،قدرت نظام ،گفتمان  تحلیل ،قاجارۀ دور  :ها واژهکلید

                                                      
  .دکتر زینب صابر است راهنمایی هب قاجار ۀاکاوی گفتمان قدرت در منسوجات دور و کارشناسی ارشد ملیحه صالحیه یزدی با عنوان  ۀنام ج از پایانمقاله مستخر  این *

** 
 malihe.salehieh@gmail.com/ کارشناسی ارشد هنر اسالمی، گرایش مطالعات تطبیقی، دانشکده صنایع دستی،  دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

*** 
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تبیین تأثیرات نظام قدرت بر 

  منسوجات دورۀ قاجار،

 ۱۲۲ـ ۱۰۵

  مقدمه. ۱

های  نیاز بسیاری از رفع دلیل به ،طبع به های کاربردی هنر. اند از شرایط حاکم بر جامعه بوده متأثر ،های تاریخی ها در دوره بسیاری از هنر

توان به هنر طراحی و تولید  می در این بینافزونی را تجربه کرده است.  بیشتر مورد توجه بوده و همچنین تغییر و تحوالت روز اه انسان

 مصرفی، در اسباب و وسایل ،کاربردی                ِ در قالب منسوجات   افراد یک جامعه چه در قالب پوشش و چهۀ د که با زندگی روزمر کر اشاره  منسوجات

بررسی  که درت حاکم بر جامعه تجربه کردهاز ق متأثررا  ای از تغییر و تحول صنعت، در عصر قاجار مرحله ـارتباط مستقیم داشته است. این هنر

های متنی و تصویری  بایست بسیاری از گزاره ن هنر میتبیین ماهیت ای برای رو ازاین .اربست نظریات گفتمانی قابل تأمل استکاز طریق  آن

متن گفتمانی  عنوان بهرا  هایی معنا ها آنکه همبستگی  های گفتمانی دارند بندی ها داللت بر صورت گزاره این چراکه ؛مورد خوانش قرار گیرد

 ،. در این پژوهشی از افراد نامفهوم بوده استکه در چشم بسیار  سازد میو درک اعمالی را میسر کند  توصیف میدر یک ارتباط چندسویه 

تحلیل این گفتمان باید  برای بنابراین از گفتمان قدرت هستند شناخته شده است، متأثرهای تصویری معنادار که  گزاره عنوان بهمنسوجات 

بر بستر تاریخی خود مستلزم تحلیل و  شده همگیایجادتحوالت  زیرا ؛عصر قاجار مورد خوانش قرار بگیرددر  ها آنتاریخی و اجتماعی  متون

   بررسی هستند.

یکی از  ها آن ؛)۲۵۰ ،۱۳۹۲زند شد (گشایش  خان کریم خاندانقاجار جایگزین  طلب قدرتخاندان  مریقجری دوازدهم هۀ سددر اواخر 

ند اما ندا یم ق۱۱۳۳را از سال  هیقاجار  یآغاز پادشاه نامورخ ).۳۰۱ ،۱۳۵۶ حسینی شاه( شدند مغول محسوب می نژادطوایف بودند که از 

 ،۱۳۶۹ ی(نوائ شته استبه آقا محمدخان  شهرت دا رانیا خیحسن خان قاجار است که در تار سلسله فرزند ارشد محمد نیپادشاه ا نینخست

گان افشاریه در کاخ و پس از برانداختن زندیه و بازماند ) ۷۷۷ ،۱۳۹۷ تهران را گرفت (آژندق ۱۱۹۹در سال آقا محمدخان ،در این دوره. )۱۶

ای  م آغازگر دوره۱۷۸۶ق/۱۲۰۰به دست آقا محمدخان در سالقاجاریه ۀ ). تأسیس سلسل۱۵۰ ،۱۳۹۲ پناه دگذاری کرد (محم گلستان تاج

اما با گسترش  ).۴۹ ،۱۳۹۹ به طول انجامید (اسکرس م۱۹۲۵ق/۱۳۴۳آرام و ثبات نسبی در ایران بود که با گذر از قرن نوزدهم، تا سال 

، بلخ و کابل به خراسان محمدخانی آقا کشبا لشکر  .شدند جایگزین حکومت صفویه کل بهایران  جغرافیاییۀ اکمیت این طایفه در پهنح

). در اواخر سلطنت او امور تجارت از هر ۳۸ ،۱۳۹۹ میمشاه تحت لوای قدرت او درآمدند (ش مجازاتهای محلی از ترس  بسیاری از خان

مآبی شاهان قاجار سبب  و همچنین قدرت و تمدن غرب از سویی دیگر با هنرو رویارویی قاجار  سو یکاز مور تجاری ارواج  .طرف ترقی داشت

          ِ               های سلطنتی  صفویه در زمان  تفاخر و ابهت لباس به همین سبب، ؛شود تر پررنگهای نقش قدرت بر هنر و صنایع مختلف  تا زمینه دش

و اقتدارات خود در وجود شخص شاه خالصه  ها که با تمام سازمان قاجار دولت .)۲۱۶ ،۱۳۹۱(دیبا  دوباره رواج یافتان قاجار سلطنت جانشین

ی ها در مناسبت ،)۲۵۹ ،۱۳۹۹(شمیم  شدند خوانده میهای او  نشانده دست همگی از ، دولت ۀدهند لتشکیتمام افراد و عناصر و شد  می

که با  ندشتدا میعرضه  خود بزرگداشتدر  واالترین جالل و شکوه را ونبود  یرانفراتر از مجد و عظمت دربار ا چیز هیچ مختلف برایشان

، ردک قدرت شاه و شرایط حاکم بر جامعه را توصیف می        ِ که نشان   عاملی .)۳۲ ،۱۳۹۶ و بیکر (وردنشد  می ظحف قراردادهاو ترین نظم  منضبط

شدن به  بافی و تبدیل رواج صنعت پارچه .بوده است مؤثرتولید منسوجات  طراحی و جمله ازهای مختلف  بر روی هنرنحوی  ه بهود کضوابطی ب

های اجتماعی سبب شد تا لباس و هدیه دادن پارچه چنان پراهمیت شود که در دربار  یک عنصر برای معامالت و گسترش آن در گفتمان

ِ              های اجتماعی در بستر  قدرت حاکم و  گیری زمینه ). آنچه مشخص است از شکل۳۷ ،۱۳۹۶ اتاقی به نام صندوقخانه ساخته شود (شهشهانی                   

کند. برای اغلب شاهان قاجار پوشاک و                                        ِ                                 در تولید و فرم منسوجات است که از اهمیت  نقش منسوجات در این دوره حکایت می ها آن تأثیر

از مهارت ، و مبدع مد معاصر دانستتوان او را پیشاهنگ  ، که می شاه مثال فتحعلی ایر ب ؛قرار داشته استباالی اهمیت ۀ منسوجات در درج

شده در بسیاری از مراودات سیاسی و اقتصادی چون منسوج تولید ) و از۱۷۹، ۱۳۹۹  (اسکرس برد و هنر بافندگان درباری کمال بهره را می

 شدت بهد که ناظران خارجی را آور  نمجللی را برای دربار به ارمغا های بافتهاحیای صنعت ابریشم، در این دوره  برد. ره میهکاالیی ارزشمند ب

 فرهنگی تجاری و دادوستدهایۀ و عواملی را به وجود آورد که زمین )۲۱۶ ،۱۳۹۱ (دیبا داد شکوه پوشاک سلطنتی و مردان قرار می تأثیر تحت

  افزون کرد. ازپیش بیشرا  منسوجات

  

  پژوهش ۀپیشین. ۱ـ۱

قاجار در ۀ ها و منسوجات دور  طرح و نقش متداول پارچه یای را بر رو  و پراکنده، مطالعات گسترده یکیو الکترون یا کتابخانه یهاوجو جست
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 توجه موردموارد  ی، برخاینوجود  باافت نشد. ین پژوهش همگام باشد، یکه با اهداف ا ای چ منبع جامع و یکپارچهیکن هیدهد ل ار قرار مییاخت

به بررسی و  تحوالت تصویری هنر ایران) در کتاب ۱۳۹۶( زنده دل است. رفتهگ قرار استفاده موردن پژوهش یا یهستند که در مطالعات نظر 

 بررسی موردرا و..   در پوشش کاررفته بهپردازد و عوامل مختلفی مانند تاج کیانی و تزیینات  شاهان قاجار میۀ پرتر  های نقاشیتحلیل گفتمان 

همچنین سجوی و مرادی  .کند عرفی میتمان سیاسی همبسته با آن ماین آثار را عواملی در جهت مشروعیت حکومت و گفدهد و  قرار می

هایی چون عدالت آزادی و اصالحات  و دال دنپرداز  قاجار میۀ ) در پژوهشی به بررسی گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری دور ۱۳۹۱(

 نیا و آرامشیجمشیدیان  .کنند تحلیل می ز این دورها جامانده بهرا در تصاویر  ها آن تأثیراتکنند و  گفتمان معرفی می های بندی مفصلرا 

ارتباط ایرانیان با اصول جدید تمدن و و پرداخته آن بر نوخواهی عصر ناصری  تأثیرسفرنامه و   ) در پژوهش خود به بررسی گفتمان۱۳۹۷(

 اینکه برایم است مسل آنچهکنند. اما  یان میمستقیم ایرانیان از جوامع اروپایی بۀ مشاهد خصوصدر را مدرنیته و نظام فکری و سیاسی جدید 

ه ی این دوره پرداخت ها در تولید پارچه مؤثرو عوامل  پیشینهقاجار الزم است به ۀ های قدرت بر منسوجات دور  گفتمان تأثیربررسی و تحلیل 

رویکرد  ،های پیشین مختلف در بسیاری از پژوهشدر ادوار  جامانده بهدر ایران به استناد آثار و بقایای  ،بافی پارچه صنعت ـهنر ۀپیشین. شود

ۀ دور  منسوجاتۀ حیط درمطالعه و پژوهش  این خصوص دراست.  بوده های متفاوتی دورهمنسوجات از  تطبیقی ۀمطالع ومحققان پژوهشی 

با معرفی  .)Gillow 2017( است شده  پرداخته فدر مطالعات مختل ها پارچهتولید این  های روشبررسی دقیق فنون و به نبوده و  مستثنا قاجار

 های مختلف، منسوجات قاجار را نه  در دوره تولیدشده های پارچهانواع 
 
 صرفا
ً
 .کند مینحوی نوعی از ثروت معرفی  برای پوشش بلکه به     

کرمنپوپ و  همچنین ی و آغاز انقالب شاهکارهای هنر ایران در پایان عهد صفو در کتاب  های صنعتی تولید پارچه ) به رویکرد۱۳۹۴( آ

 در کتاب .)Carey 2017( صنعتی جدید تطبیق دهند اکنون هنرمندان ایران باید هنر خود را با د:نکن پرداخته و بیان می صنعتی در ایران

Persian Art ین منسوجات               ِ        تن و بیان فنون  تولید ا متروپلی ۀموز موجود در       ِ قاجار   ۀهای دور  پارچه های مختلف ایران و همچنین معرفی هنر هب

 است. پرداختهدر متون تاریخی و ادبی  ها ها و توصیف برخی از اصطالحات پارچه ) به معرفی نمونه پارچه۱۳۸۰( فر روح خته شده است.پردا 

 موردرا و تمایزات اجتماعی  گرایی غربو  مدگرایی، شناسی جامعههای  بررسی زمینه ) سیر تطور پوشاک و۱۳۹۶(و اسدی  مبینیهمچنین 

ها و منسوجات رایج در  به معرفی برخی از لباس )۱۳۸۸( غیبی که  نحوی به یادشدهی قاجار ها در منابع مختلف از پارچه .ندا قرار داده بررسی

 ذکرشدهی ها در بسیاری از پژوهش .کند کاررفته در پوشاک این دوره را معرفی می ات و منسوجات بهو برخی از تولید پردازد قاجار میۀ دور 

 شده  پرداختهها  یا توصیف فرمی این پارچه های پیشین تطبیقی این آثار با نمونهۀ قاجار به مطالعۀ خی به منسوجات دور یوه بر نگاه تار عال

در قالب  قاجارۀ دور  روند تولید منسوجات بر و تبیین نقش آنقدرت   واکاوی گفتمانتا از منظر فوکو به  استدر این پژوهش سعی بر آن  .است

 صنعتگران تولید توسط توانکاهش  سو یککه از  و شرایط حاکم بر جامعه عوامل و پرداخته صنوعات هنریاین مهای بصری  ویژگیو  ربردکا

این  منسوجات جدیدی برری های بص فرم گیری شکلها را در  این پیامد و از سوی دیگر نفوذ های جدید و جایگزین کردن روش و تغییر رویه

  .گیردقرار  بررسی مورد ،داشته به همراه دوره

  

  روش تحقیق. ۲ـ۱

 اندیشه ها و اندیشه نظریه
 
       های قرن بیستم غالبا
ً
ها استوار بر متون است. بدین سبب برای  محور هستند، بدین معنی که ارجاعات آن متن های                    

روشی برای تحلیل تصاویر بصری به بحث ۀ منزل محتوا به ست. تحلیلمحتوا هایی نیاز به تحلیل فرض درک و دستیابی به متن چنین پیش

رز ( گیرد در واقع تحلیل محتوا متکی به قواعد و روالی است که باید برای تحلیل تصاویر یا بررسی متون مورد استفاده قرار می ؛شود گذاشته می

پردازد که از آن برخاسته است  با بافتی می متنۀ صورت نوشتار یا گفتار کوتاه یا بلند، رابط متن، چه به ). تحلیل گفتمان به بررسی۱۱۷ ،۱۳۹۸

ها در  قاجار و بیان نقش آنۀ های دور  گیری پارچه شکلقدرت در  تأثیربررسی  برایمنظور  ). بدین ۱۳ ،۱۳۹۹ لورتی(کند  و در آن گردش می

بررسی قرار گیرد تا بتوان به واکاوی مورد  ای های نشانه های متنی و نظام فرمی و کاربرد منسوجات الزم است گزاره  دانش تولید، ویژگی

ۀ یافت. در این مقاله شیو  گفتمان قدرت حاکم بر جامعه و همچنین تأثیرات آن بر ساختارهای فرم، رنگ و جنس منسوجات در این دوره دست

شده است. یکی از وجوه نظریات   گفتمان قدرت از منظر فوکو انجام  ۀطالعها با رویکرد م پژوهش از منظر روش، تحلیل گفتمان و بررسی نمونه

 خاصی است و اشاره به چرا  ؛ستمیان صور مختلف آن اۀ و رابط» تبارشناسی دانش و قدرت«فوکو 
 
                     که از منظر او گفتمان دارای معنای کامال
ً
                                     

). از نظر فوکو، دانش ۲۵۷ ،۱۳۹۸ (رز دهد عمل بر اساس آن ساختار میۀ چیز و نحو  یکۀ تفکر دربار ۀ ها دارد که شیو هایی از گزاره گروه
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). ۲۵۹ ،کند (همان گفتمان یعنی قدرت هدایت می ۀغسوی دغد دهد که ما را به کند و شکلی از گفتمان را نظم می است که قدرت را ایجاد می

در بسیاری از ای در یک گفتمان عواملی هستند در جهت تحلیل متن، و  های نشانه ها و نظام گزارهکه توان اذعان داشت  در حقیقت چنین می

ای با یکدیگر متصل هستند که  ها با بافت و موقعیت اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین قدرت حاکم بر جامعه چون زنجیره ها گزاره گفتمان

جنس  دهند. در این پژوهش عواملی مانند  ها، یک گفتمان را شکل می  های قدرت ی بوده که متأثر از کارکردیها ها و اندیشه سوار بر دانش

همین  .های گفتمان قدرت در نظر گرفته شده است مقوله عنوان بههای مورد مصرف،  گرفته بر بستر منسوجات و رنگ شکلنقوش  ،ها پارچه

های هنر  عنوان یک الگو و گفتمان در سراسر جامعه میسر ساخته که شاخصه هایی را در جهت تحکیم قدرت و گسترش آن به عوامل زمینه

  و تولید منسوجات را دچار تغییر و تحول نموده است.  طراحی پارچه

تحلیل گفتمان در آراء فوکو، و با روش تحقیق کیفی به بررسی تأثیر گفتمان قدرت بر ۀ حاضر سعی دارد بر اساس نظریۀ بدین منظور مقال

ست که عوامل ذکرشده چه تأثیری بر رنگ، فرم و بافت منسوجات عصر قاجار بپردازد. حال طرح این سؤال مطرح اۀ دهند ساختارهای شکل

اند؟  های حاکم چه تأثیری بر معنا و فرم (رنگ، نقش و جنس) این منسوجات داشته قاجار گذاشته است و گفتمانۀ هنر و صنعت نساجی دور 

ۀ ه همسو و سازگار با مسئلکزمانی قاجار ۀ نمونه از منسوجات باز  ۱۲گیری هدفمند،  گیری از ابزار مشاهده و روش نمونه بدین منظور با بهره

های دریافتی را از  ترین ویژگی شاخص ،های موجود شده در میان نمونه ه است. منسوجات بررسیگرفتمورد خوانش قرار  ،ستپژوهش پیش رو

کاربرد  بندی بر اساس دانش تولید و رنگ، فرم، جنس و اند. در این پژوهش با توصیف نهاد قدرت و مقوله داشته تأثیرات قدرت در بر

های فرمی  شده است. ویژگی  قاجار بر منسوجات پرداختهۀ به تحلیل نقش قدرت حاکم در دور  ،های اصلی عنوان گزاره منسوجات به

یکی از عواملی است که ضرورت به  ،های حاکم بر جامعه  شاهان قاجار و ارتباط آن با تدابیر و گفتمان ِ  های حکومت های ایران در دهه پارچه

های سیاسی و اجتماعی، به  نهایت با بررسی نمونه آثار موجود و خوانش گفتمان کند تا در تر می ر روی این سنخ از منسوجات را پررنگتحلیل ب

  گیری این منسوجات بینجامد. ار بر شکلذهای تأثیرگ بر دانش تولید و گزارهتر عوامل مؤثر  شناخت هرچه دقیق

  

  گفتمان قدرت. ۲

دست زدن یک کمیت یا همان توانایی  ۀمنزل اند: یکی قدرت به ر دوران مدرن بررسی شدهسیاسی غرب د ۀرت در اندیشدو برداشت غالب از قد

آن اجماع و توافق، برای خود  ۀنتیج کثیری است که در ۀکم توافق عد ای که مستلزم اجماع یا دست مقوله ۀمثاب به عمل و دیگری، قدرت به

های  های فرهنگی، اجتماعی و حتی ساختار چگونگی تغییر در نظام). ۱۵ ،۱۳۹۹ (هیندس شوند میحقی را در دست زدن به عمل قائل 

. های حاکم بر جامعه است مانند قدرت ،تاریخی متصل و سوار بر بسیاری از تحوالت اساسی در یک گفتمانۀ هنری در یک جامعه در هر دور 

مختلفی در  الگوهایها و  درخواهیم یافت که نشانه رو ازاین. نخواهند بود ها آن یفگرتوصهای زبانی  گزاره واژگان و فقط باید دریابیم که پس

مقاومت وجود ،  قدرت وجود دارد جاهر  مدعی است فوکو .)۹۵، ۱۳۷۹(فوکو  خواهند بود مؤثرها  جهت تحلیل متن بسیاری از این گفتمان

 ساختار،  هرچند پیچیده و قابل مناقشه،  یی خاصها ه از طریق گفتماناست ک هایی اوریفننهادها و از نگاه فوکو، در هر جامعه . دارد

 ،۱۳۹۸ (رز دانش نهفته است - فصل مشترک قدرتحقیقت در دل تقاطع و  ،ادعاهای مربوط به قدرت/دانش برساختنطرح و اند یافته

 نشئتهای قدرت  رها از سرچشمهیتفسۀ همکه  ابیمی درمیرسیم، بلکه  متنی را تعبیر و تفسیر کنیم به عمق آن نمی هرقدر، واقع در ).۲۶۰

ها  که توسط دانش ندا ک ارتباط درونی با یکدیگر متصلکه همگی در ی )۳۷ ،۱۳۷۸ (فوکو نظام سلطه نیستندۀ جز ساخت و چیزی اند گرفته 

  .شوند میهدایت 

جای  در اصطالح دانش به ؛ندا و قدرت با یکدیگر مرتبط دانش کند: دانش و قدرت تازگی چندانی ندارد و بیان میۀ رابطۀ دیدگاه فوکو دربار 

 (برتنس کند کند) را بازتاب می داند یا مطالعه می سوژه می آنچه(قدرت بین سوژه (فاعل شناسنده) و ابژه ۀ که حقیقت را نشان دهد، رابطآن

و هدفش نفوذ  ود که در موضع انتخاب قرار دارندش بر کسانی اعمال می ، توسط دانش سویه، قدرتدر این ارتباط چند رو ازاین). ۱۸۰، ۱۳۹۷

های انتخاب افراد را  فکری و عملی زمینهۀ های مختلف در هر حیط ، یعنی علوم و دانش)۱۱۳ ،۱۳۹۹ هیندسهای ایشان است ( بر گزینش

ی یک جامعه محیطی روان های مؤلفهاشاره به بخشی از عناصر و  یفرهنگمختلف  منابعه ک چنان ؛دهند میمورد خوانش و تغییر و تحول قرار 

های سنتی، در پی یافتن  برخالف روشگونه که فوکو  همان .)۱۴۴ ،۱۳۹۰ (سلیم جامعه هستندن آار بر فرهنگ ذثیرگأدارند که سازنده یا ت

صورت  بهود، ش های خاصی که بر اساس آن ادعای حقیقت می ، زمینه)۳۶ ،۱۳۹۹ تاریخی است (ضیمران گردفرا ها در  ها و گسست شکاف
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 توان اذعان داشت که پس چنین می ).۲۶۱ ،۱۳۹۸ نامد (رز کو آن را رژیم حقیقت میدهد که فو  کند و چیزی را تشکیل می تاریخی تغییر می

های قدرت نباشد و هیچ  فرض هیچ دانشی نیست که فاقد پیش در حقیقت .ندا یم به یکدیگر متصلطور مستق کند و به قدرت، تولید دانش می

قاجار  ۀدور  مانند ای جامعههای دانش و قدرت در بستر  گفتمان آمیزی درهمدانش روابط پایداری نداشته باشد. ۀ درتی نیست که در حوز ق

 بوده و  مؤثر ها هنر ، فنون واجتماعی یاه که بر ساختار هآورد هایی را به وجود  گزاره
 
 اساسا
ً
منسوجات  هنر تولیداز جمله  یهای مختلف هنر      

اهمیت  رو ازاین .خوش تغییر و تحول بوده استدست از گفتمان قدرت حاکم بر جامعه متأثر قاجارۀ بر تغییراتی است که در تاریخ دور شاهدی 

قاجار یکی از عواملی است که در شدت گرفتن نقش گفتمان حاکم بر تولید منسوجات ۀ شناخت روابط قدرت و دانش تولید منسوجات در دور 

  رسی بیشتری خواهد داشت.نیاز به شناخت و بر 

  

  قاجارۀ دور  بافی صنعت پارچه. ۳

قاجار،  ۀدر مورد دور  .)۵۱ ،۱۳۹۹ ، غنی و سرشار بوده است (اسمیتشده محصوالت متنوع بافتۀ تهی در های مختلف، ایران همواره در دوره

و ثبت  ها سفرنامه، های مکتوب گزارشمثال  ایر ب سیاسی، اقتصادی، دانش و روند تولید منسوجات موجود است. تأثیراتۀ زمین در یاطالعات

و تولید انواع منسوجات  سازی چرم: بافندگی، ازجملهصنایع مختلفی در این دوره فعالیت داشتند،  .است وقایع با ورود دوربین عکاسی در ایران

(شعربافی)  ۶موتابی و ۵بافی ، عبا بافی و مخمل بافی بافی و ترمه ، زری۴و برک ۳و شال ۲و متقال ۱، منسوج کرباس شامل بافت قالی و قالیچه

شده رواج  های زر و سیم تزیین های از جنس نخ ای، تولید پارچه های ابریشمی و پنبه ). همچنین انواع مختلف پارچه۲۷۰ ،۱۳۹۹ (شمیم

 در همۀ خانه۲۱۵ ،۱۳۹۶پور  داشته است (طالب
 
            ). در این دوره تقریبا
ً
شده  ، ابریشم درجه اول و ابریشم ترکیبها ابریشم، مانند ابریشم خام                      

های طبیعی  ها بارنگ ). بسیاری از این ابریشم۳۶ ،۱۳۹۶ سرخه شد (مونسی نامیدند تولید می الس میکه کرک و ابریشم درجۀ سوم را 

ریک بنا بر سفارش بافنده مبنی شد که ه و نیازهای متداول، توسط رنگرزان خانگی آماده می بنا بر سلیقه و به فراخور بازار شدند و رنگرزی می

  گرفت.  بر قدرت و توانایی مالی افراد مورد استفاده قرار می

بافتند که بیشتر به نواحی  های مطلوبی با دست می صنعت نساجی و تولید ترمه در مشهد رونقی داشت. نساجان پارچه ،در دورۀ قاجار

قدر برای دربار مهم بود که برای زنان درباری  های زربفت آن ت دستیابی به پارچه). اهمی۶۳۴ ،۱۳۴۷ شد (دالمانی لبحر خزر صادر میءاماورا

شد. هر خانه انباری داشت که  آمد. لباس، پارچه و جواهرات ثروت خانواده محسوب می لباس و جواهرات یک دارای به حساب می

هایی که از نخ  های دستباف، منگوله ها، پارچه چراکه شالهای اشراف، گنجه کافی نبود  شد، برای خانه ها در آن نگهداری می صندوقخانه

). نوع دیگر از منسوجات که در این دوره ۲۷ ،۱۳۹۶آمد (شهشهانی  شده بود و نیز مروارید ثروت یک خانواده به حساب می طال یا نقره ساخته

ها نیز فن  سازی آن های چوبی که آماده قالب ۀوسیل ان بههای قلمکار بوده است. در دورۀ صفویه و قاجار قلمکارسازی در ایر  رواج داشت، پارچه

یا آویزهای تزیینی، بسیار  عنوان پوشش (روکش) ای قلمکار بهه ). پارچه۲۰۲ ،۱۳۹۷ بیکر و طلبد، رایج بوده است (وردن و مهارت خاصی می

). ۱۰۲، ۱۳۹۹کردند (اسکرس  می حریر زربفت استفاده  های های کوتاه زنانه و آستردوزی جامه تنه ها برای کت یا نیم مورد نیاز بود و از آن

های زنان، همه و همه در  ها و روبند ها، زین اسب پوش ها، کف بخش البسۀ زنان، مردان و کودکان بود. پرده دوزی از قرن نوزدهم، زینت گل

شدۀ سبک قاجاری بودند (پورپیرار  دوزی های گل کنندگان پارچه مصرف ترینیی رسید. زنان زردشتی ایران، بیشاثر هنر گلدوزان به اوج زیبا

شد و در شیراز و اصفهان  می های مختلف انجام  دوزی چشمگیری بر روی تکه پارچه دوزی و گل ). همچنین در شهر رشت سوزن۷۵، ۱۳۸۲

ها در قیاس با  رزان آندلیل قیمت ا دوزی هم به های دیگر نظیر قالب نیز جواهردوزی روی مخمل طرفداران زیادی داشت. برخی شیوه

  ) که بیشتر مورد مصرف مردم عادی بود تا اعیان و اشراف.۱۳۹، ۱۳۹۶هوشیار  و شد (عطارزاده قیمت تولید می های گران پارچه

ی غرب عد نفوذ سیاسی و اقتصاد                 ُ آمد. جدای از دو ب   روی به شمار می برداری و دنباله منبع الهام برای تغییر، مدلغرب بیشتر  ،در این دوره

)، در حقیقت ۱۵۳ ،۱۳۹۶ اسدی و ای بیگانه در ایران نامید (مبینیه توان آن را نفوذ اجتماعی فرهنگ عد سومی هم بود که می   ُ ، ب   در ایران

این  .)۵۶ ،۱۳۹۹داد (اسکرس  وبرقی پذیرایی را افزایش می  فات پرزرقدر دربار مدام میل به آداب و تشری ها فرنگیدیدار و رویارویی ایرانیان با 

جمله پوشاک و منسوجات مصرفی هم هویدا بود. این  های ظاهری هر بخش از حکومت از طلبی در ساختار گرایی و قدرت میل به تجمل

ترین دالیلی که منجر به تغییر و تحوالت چشمگیری در صنایع و  مهم .تغییرات علل بروز تحوالت بسیاری در صنعت نساجی این دوره شد
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دربار از محصوالت داخلی و نکردن حمایت  آغاز انقالب صنعتی در غرب،  توان می شدبافی و نساجی ایران در دورۀ قاجار  خصوص پارچه به

خوش و فروش منسوجات این دوره را دست های تولید، عرضه ) دانست که گزاره۱۷۷ ،۱۳۹۶ پور نین حضور متخصصان غربی (طالبچهم

ها در منصوبات حکومتی در دورۀ قاجار را  ها و منسوجات و عملکرد آن ای از اهمیت پارچه گونه به داد. این اطالعات تغییر و تحول قرار می

  ).۱۴۶ ،۱۳۹۶هوشیار  و زاده دهد (عطار توضیح می

  

  گفتمان قدرت و منسوجات. ۴

و فرهنگی را هم در پی  های عمیق اجتماعی و اقتصادی شود و دگرگونی تحوالت سیاسی، به تغییرات اطلس جغرافیایی جهان محدود نمی

ها و گسترش  ها و جنگ کشی ها تنها با لشکر بدین ترتیب است که بسیاری از تحوالت سیاسی در کشور .)۱۸ ،۱۳۷۷دارد (پناهی سمنانی 

ها و  کگیرد بلکه گاهی با تدابیر سیاسی سبب تغییراتی ژرف در تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سب پهنۀ جغرافیایی صورت نمی

 ۷اشتاین کن فین ۀای خارجی و اروپایی مانند عهدنامه های مختلف با دولت نامه شود. در دورۀ سلطنت قاجار و نتایج عهد حتی فنون هنری می

ی که با دول دیگر «با روسیه تغییراتی ژرف در عصر قاجار پدید آورد. در این دوره  ۹نامۀ گلستان و همچنین عهد ۸با فرانسه، عهدنامۀ ترکمانچای

نتیجه نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان در ایران به  کردند، در دادند، به اخذ امتیازاتی از ایران بسنده نمی ایران روابط سیاسی خود را بسط می

نحوی که  ). به۱۱۷ ،۱۳۹۹(شمیم » شود رسد و استقالل ایران و حیات اقتصادی ملت ایران بیش از هر زمان متزلزل می حد کمال می

 به ایننظر اجمالی « کند: مبادالت ایران و روسیه چنین بیان می تأثیراتدر ارتباط با  قاجاریهۀ تاریخ اجتماعی و دارایی دور مستوفی در کتاب 

 داخله،  جلوگیری صنایعسایر دول، حتی  را در ترقی تجارت روسیه بر ضرر جدیدی داری جانب تعرفه،
 
 کامال
ً
از کار افتادن  ،نماید میثابت      

های کاشان و اصفهان و یزد و کرمان و  ها و نساجی و معدوم شدن شعربافی تهران، ریسی ریسمانهای قندسازی و بلورسازی و  ارخانهک

نخی روسیه،که  های ابریشمی و پشمی و و ریسمان و پارچه آالت شیشهکه با قند و کبریت و  گمرکی بودۀ تعرفاز اثر همین  خراسان و بوشهر،

 
 
 عمدا
ً
  ).۸۲ ،۱۳۴۳(مستوفی » تعطیل و فنا محکوم شدند و بهلکه مقاومت نمایند ب ،کنندشد نتوانستند رقابت  ، به این مملکت وارد میتر ارزان     

ه تجاری مواجه بود. انگلستان و فرانس ۀال از اروپای غربی با کسری موازنحجم عظیم واردات کا دلیل بهقاجار،  ۀایران در بخش اعظم دور 

ترین منبع  شد. عمده می های ایران به روسیه و ترکیه و آسیای مرکزی صادر  ایرانی نبودند، بنابراین پارچه ۀشد های ساختهمایل به خرید کاال 

نهاد قدرت در هر  عنوان بهسیاست و دربار ). ۳۵ ،۱۳۹۶بیکر  و شد (وردن می ونقل منسوجات و شکر حاصل  درآمد کشور از تجارت و حمل

ها  ها و حرفه صنایع هستند و میزان بها دادن به هنر از جملهها و امورات مختلف  افراد در بسیاری از زمینه مشی طخۀ کنند تعیینای،  جامعه

 و پادشاهان از حکامبسیاری  توجه موردو این عاملی است که  )۲۰۷ ،۱۳۹۶سرخه  شود (مونسی میتواند سبب تحکیم قدرت سیاسی  می

های درباری  د حیات هنریشرایط برای تجد ،مختلف های حرفهاو بر  تأکیدتمرکز و  دلیل به شاه فتحعلیمان در ز رو ازاین ؛است گرفته قرار قاجار

و  ها پارچهمنسوجات رواج داشت زیرا  ۀمهارت در تهی رونق گرفتند و یهای مختلف در این دوره هنر .)۱۵۰ ،۱۳۹۲فراهم شد (پاکباز 

 ؛)۱۰۱ ،۱۳۹۹رفت (اسکرس  پوشش زنان و مردان به کار می برایاقالم  ترین مهمو همچنین ترین وسایل و اسباب منازل  مهمبه  ها دستباف

از طراحی و بر زوایای مختلف این هنر نمودار بود، آن  تأثیرات های حاکم بر جامعه نقش قدرت و های دربار ها و نظارت با عملکرد که نحوی به

هدیه دادن  شد، پارچه و جواهرات ثروت محسوب می ،لباس کاربردی. در این دوره، یها هنرتولید گرفته تا فروش و نگهداری این نوع از 

وجود  های ساده ، یا فقط پارچه ، طالها ، خزها ها شال و در آن بود که در دربار اتاقی به نام صندوقخانه وجود داشت پراهمیتپارچه چنان 

کرد تا زمان درخواست شاه و درباریان یا به دستور وی برای هدیه  نگهداری می ها آندانست و از  را می کاالهاصندوقدار حساب دقیق  .داشت

بایست لباس خود را عوض  رسیدند می خارجی که به حضور شاه می مقام عالی منصبان صاحب ).۳۷ ،۱۳۹۶ (شهشهانیبه اشخاص بفرستند 

ر زیر قبا و روی پیراهن یا کاله همگی بستگی به مقام و منصب د های ابریشمی دوخته گذاشتند، پارچه کرده و کاله با شالی دور آن بر سر می

  .با دربار ادامه داشت ارتباطشانو تا سایر افراد به فراخور  شد میاین تدابیر از شخص شاه آغاز  ،)۵۱۶ ،۱۳۸۸آن داشت (غیبی ۀ کنند مصرف

های روشنفکری در بین اقشار مختلف جامعه و  اجتماعی و ظهور جنبش های  بندی طبقه رایجاد تغییرات اساسی دقاجار، ۀ در دور 

 ای مختلف در اصل به نحوی که به شیوه به ؛گرفت می بره را در عترین افراد جام از باالترین مقامات حکومتی تا پایین ،خواستار دگردیسی

قشر از حکمرانان وقت گرفته تا داد،  حاکم بر جامعه سوق می  هایی در جهت حفظ قدرت یا عینیت بخشیدن بر تصورات قدرت بندی صورت 
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هرم قدرت به فراخور موقعیت زمانی در  رأسهایی بود که در  کننده همگی در جهت رسیدن به خواسته کننده و حتی مصرفدیده، تولید  آموزش

ترین  یافت. مهمدر این دوره ضرورت به واردات منسوجات برای رفع نیازهای حکومتی اهمیت قدرتمند و مدرن بود. ۀ جهت توصیف یک جامع

های اولیه را  ترین نیاز این بخش بسیاری غنی و زنده بود چون یکی از مهم ؛بخش اقتصاد شهری ایران یعنی بازار، قسمت مربوط به پارچه بود

 زیر نظر حکومت بود۱۴ همان،کرد ( برطرف می
 
                  ). با اهمیت منسوجات، واردات ایران که مستقیما
ً
ای و  بهپن های پارچه شاملآغاز شد که                                              

). در این زمان ۲۷۳ ،۱۳۹۹ (شمیم  ، نخ، پنبه و کتان چرم ۀهای ابریشم و پوست خام برای تهی پشمی خالص و منسوجات پشم و پنبه و بافته

تنظیم  پوشاک، بر اساس سنن اجتماعی و فرایض مذهبیۀ دربردارند، رویکرد اساسی نسبت اجزای  برخالف تغییرات متداول در سبک و مد

ها و  ، رواج یافت و پارچههای مختلف به شکل منسوجات ۀتلفی رونق گرفتند و مهارت در تهیهای مخ ). بنابراین هنر۱۹۳ ،۱۳۹۱(دیبا  دش می

 ،۱۳۹۹رفت (اسکرس  ترین اقالم جهت پوشش زنان و مردان به کار می ترین وسایل و اسباب منازل و همچنین مهم ها به مهم دستباف

آن بر زوایای مختلف این هنر نمودار بود، از طراحی  تأثیراتهای حاکم بر جامعه  های دربار و قدرت ها و نظارت لکردنحوی که با عم به ؛)۱۰۱

   های کاربردی. و تولید گرفته تا فروش و نگهداری این نوع از هنر

از شخص  این مسئله ده شده بود کهچنان گستر  گیری از آن در ملزومات کاربردی یا بهره پوشش نوع نشان دادن قدرت باقاجار ۀ در دور 

و گاهی مردم  شاهی و فردی سراهای حرمو  منصبان صاحب    ِ نان  ز حکومتی که دستی بر قدرت داشتند و حتی  دانر مو تا سایر  دش شاه آغاز می

شده، همراه با نقش  دوزی زری لباس با دهد نوادگان قاجار را نشان می ، یکی ازالسطنه اعتضاد ۱تصویر  .گرفت برمیرا در  عادی متمول

 و خزداربافت  های زری لباسپوششی از  اکه ب است قاجارۀ یکی از رجال دور  معتمدالدوله ۲ تصویر .ای پوشیده با خز طبیعی جقه و یقه بته

و  دوزی زریاز  باسیل با شاه ناصرالدینمادر  ۳ یر. تصوکند بیان می را عهبا قشر باالدست جام ها آنیا ارتباط  مالیو توانایی قدرت  خوبی به

ی ابریشمی و سایر تزیینات ر شده و روس دوزی زریمخمل  لباس بادهد که  همسر معیرالممالک را نشان می ۴ تصویر است و روسری ابریشمی

و های نفیسی چون زری، ابریشم  چراکه داشتن پارچه ؛دهد ، قدرت و توانایی را با در انحصار داشتن منسوجاتی نفیس نشان میکاربردی

  مصرف اکثریت جامعه تفاوت چشمگیری داشت.های مورد  پارچهاعم مخمل در انحصار گروهی خاص بود و با 

        

  طنهالس : اعتضاد۱ تصویر

  کاخ گلستان) ۀ(آلبوم خان

  : معتمدالدوله۲ تصویر

  کاخ گلستان) ۀ(آلبوم خان

  : مهد علیا۳ تصویر

  کاخ گلستان) ۀ(آلبوم خان

   ممالک: همسر معیرال۴ تصویر

  )۱۵۳ ،۱۳۹۰ سمسار ، وسراییانموسوی، (

  

منسوجی زمخت و محکم به نام  بافت درصول داخل که تا پیش از این مح ۀپنب های موجود در این عصر بدین ترتیب بود که جنس پارچه

مورد مصرف کرد، در این زمان  می متوسط و پوشش چادر را تأمین  ۀو پوشاک طبق های خشن کتانی) د (مانند پارچهش میاستفاده   »کرباس«

تری به نام قدک در یزد، اصفهان، کاشان  مرغوب ۀبافی رایج بود. همچنین پارچ در قم، سمنان و آباده نزدیک شیراز، کرباس آحاد جامعه بود.

والی حاکم مراغه است که  خان های موجود از آلبوم علی عکس ۶ و ۵ در تصویر ).۱۹۰ ،۱۳۶۴(فریزر  شد می و به مقدار کمتر در بوشهر بافته 

کرباس و بسیاری از هایی از جنس پنبه، کتان،  دهد که لباس را نشان می شهروندانیمردم عکاسی شده است. این تصاویر ۀ از زندگی روزمر 

مانده جا ی در تصاویر بهبندی اجتماع گیری از منسوجات مانند طبقه ترین کیفیت به تن دارند. ترتیب و توالی بهره قیمت و با نازل منسوجات ارزان

  خوبی قابل رؤیت است.  از عصر قاجار به



112 

 

 

  

تبیین تأثیرات نظام قدرت بر 

  منسوجات دورۀ قاجار،

 ۱۲۲ـ ۱۰۵

                 
ها  استفاده از کرباس و چیت در لباس ؛: تصویر مردم عادی از دورۀ قاجار۵ تصویر

)url 1(  

ها  استفاده از کرباس و چیت در لباس ؛قاجار ۀ: تصویر مردم عادی از دور ۶ تصویر

)url 2(  

  قدرت و دانش تولید منسوجاتگفتمان . ۵

این گفتمان بر  تأثیرقاجار اطالعات بسیاری در دسترس است و ۀ                            ِ     دانش تولید منسوجات در ایران  دور  گیری و روند در بررسی نقش قدرت در شکل

علوم مختلف در کشور نیاز به در مسیر پیشرفت  ،مثال ایر ب .شود های آموزش تا تهیه و اجرا دیده می های تولید منسوجات از شیوه تمامی ساختار

نی داشت که تحلیل او مخالف انت لوای قدرت حاکم، موافقخود تح خودی ههم ب شد که آن یری علوم جدید احساس میاعزام دانشجو جهت فراگ

دند که کودکان ای بر این باور بو عده ؛م محصل به خارج موضوعاتی مطرح شداما در خصوص اعزا .خارج است آنۀ و بررسی این بحث از حوصل

شوند و نجات کشور مرهون اقدامات گروه اخیر است  به سه گروه فرزندان اشراف، متوسطین و فقرا تقسیم می ها آنسازان ایران هستند،  آینده

شد.  یمتوسط و فقرا اجرایی مهای نوین توسط قشر  شدند و پس از بازگشت فنون و روش آموزش فرستاده می برای). اشراف ۱۱۷ ،۱۳۷۲ (سرمد

فرستاده شد که پس از بازگشت به فرانسه ریسی  های نوین ابریشم روشبافی و  بیک خوئی جهت آموزش فنون ابریشممثال آقاخان پسر رضا ایر ب

ارت قاجار در زمان صدۀ در دور  های نوینی از تولید منسوجات ابریشمی را در تبریز ایجاد کرد. و روش )۲۲۴ ،در تبریز مشغول به کار گشت (همان

ای برای طراحی و هنر نساجی در تهران تأسیس کرد و برای هنرآموزان ممتازی که سبک کارشان به سبک هندی  میرزاتقی خان امیرکبیر، مدرسه

و در نتیجه  )۷۴ ،۱۳۸۲ترین زمان هنر چاپ پارچه بسیار رونق گرفت (پورپیرار بدین ترتیب در کم .شد، جوایزی در نظر گرفت می تر  نزدیک

  رو شد. هها روب این شکل از پارچهۀ جات قلمکار با رشد جدیدی در تولید و عرضمنسو

  

  تولید منسوجاتپیش  نقش گفتمان قدرت در روند. ۱ـ۵

م نوزده ۀبازرگانی خارجی ایران در سد ۀترین جنب برجسته رو ازاینهای ژرفی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور وجود داشت.  پیامد ،در این دوره

داد (آوری  حدود دوسوم کل واردات ایران را تشکیل می ۱۸۵۰ ۀای) بود که در ده های نخی (پنبه ویژه پارچه ش شدید واردات منسوجات بهافزای

 زیر نظر حکومت  .)۴۹۹ ،۱۳۹۳
 
               واردات ایران که مستقیما
ً
ای، پشمی خالص و منسوجات  ای و پارچه منسوجات پنبه :از عبارت بود قرار داشت                       

 ،اردات منسوجاتسو این شکل از و  . از یک)۲۷۳ ،۱۳۹۹(شمیم   ، نخ، پنبه و کتان چرم ۀهای ابریشم و پوست خام برای تهی و بافتهپشم و پنبه 

هموار بومی های چاپی با مواد و مصالح غیر  چههای مختلفی از جمله پار  ها به وجود آورد و راه را برای پارچه در روند تولید پارچه ای تغییرات عمده

، برای طراحان و شاه فتحعلیحکومت ۀ در دور مثال  ایبر  .منسوجات نفیس دیگری تولید شد ،از سوی دیگر با افزایش مواد و مصالح و کرد

کرد  بدین ترتیب در مدت کوتاهی کیفیت چاپ داخل کشور باکارهای وارداتی برابری می .شد چاپگران پارچه، جوایزی در نظر گرفته می

بافی داشتند، راه را برای تولید برخی از این  روند پیشرفت صنعت پارچه با تغییر و تحوالتی که شاهان قاجار در .)۳۴ ،۱۳۹۶سرخه  (مونسی

زربفت، مخمل و  ۀای را بهبود بخشیدند و پارچ پنبههای مخمل و  ند و روند تولید و بافت پارچهدهای قلمکار هموارتر نمو پارچه از جملهمنسوجات 

طوری که شال حتی در  ی اهمیت بیشتری بودند بهشد. در این دوره با رواج و رونق انواع منسوجات، برخی دارا بی بافته میهای باکیفیت خو شال

های  نقش گزاره ،و اقتصادی تدابیر سیاسیکه بسیاری از این  ای گونه به، )۱۴۷ ،۱۳۹۶ هوشیار و پول نقد در جریان بود (عطارزادهمعامالت مانند 

  .کرد می تر پررنگ قاجارۀ دور  منسوجاتۀ ید و عرضقدرت را در تول
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   گفتمان قدرت و طرح و رنگ منسوجات. ۲ـ۵

هایی را  مشخصه ،ست که در طراحی پارچه باید به آن پرداخت. گاهی تزیینات پیچیدهاب نقش و نگار یکی از موارد مهمی ثبات و مفهوم مطلو

 ۀدور در تحلیل و بررسی گفتمان قدرت بر منسوجات  .)۲۰۷ ،۱۳۹۴(تریلینگ  آید برنمیاده تزیینات سۀ آورد که از عهد به وجود می محصول برای

های این دوره  که بر بستر پارچهرا نقوشی  ؛دکر اشاره  ها آنتوان به نوع نقوش، رنگ و جنس  می ها پارچهبر طرح و نقش  ها آن تأثیراتو  قاجار

کرد. طراحان پارچه به کاربرد عناصر گیاهی و هندسی اهمیت  بندی طبقه، گیاهی و هندسی  وانی، حی توان به نقوش انسانی می ، اند رفته کار به

برگرفته از  تصاویری ،)۷۳ ،۱۳۸۲ الله، القاب شاه (پورپیرارۀ مانند کلم یکردند. نقوش استفاده می ها آنها از  دادند و در تزیین پارچه بیشتری می

 سرخه (مونسیتفریحاتی چون چوگان  یاهای زندگی درباری چون شکارگاه و شکار شیر،  اویری از روندیا تصشخص شاه مانند نقش زندگی دربار 

 .مانند نقوش جانوری های این دوره بودند پارچه بخش زینتمختلفی  عاتوموض .شد مینقش  نحوی نماد قدرت بودند به گیمهکه ) ۳۲ ،۱۳۹۶

کردند  را مظهر هیبت و شکوه تلقی می ها آندانستند و  ای می شاهین را دارای ارج ویژهو  اسب مانند شیر، گاو، یرانیان بسیاری از این جانورانا

 ها و منسوجات یا موضوعاتی مانند شکارگاه شاهی نقوش متداول از طراحی کارگاه نقوش حیوانی)، به همین سبب ۴۵ ،۱۳۸۹ جهرمی (ضابطی

های گیاهی ساده  به فرم ها آنیا در طراحی  وجات مردم عادی یا عاری از طرح و نقش بود. این در حالی است که بسیاری از منساند درباری بوده

  شد. بسنده می

و  بندی لحاظ ترکیب لحاظ انتخاب پارچه و هم به ، هم بههنرآفرینیکارکرد پارچه در  د کهکر توان بیان  رد منسوجات چنین میکارب تبییندر 

پارچه برای عملکردی خاص موضوعی  نوعانتخاب  .)۵۱ ،۱۳۹۶اسدی  و (مبینی آن، هر دو باید هنرمندانه صورت گیرددر  کاررفته بهنوع نقوش 

قرار گیرند، اما برخی از این منسوجات  استفاده موردشدند تا   ها تولید می پارچهۀ هم قاجار ۀدر دور مورد اهمیت بوده است،  همگاناست که برای 

 ،۱۳۶۸ پالکشدند ( سلطنتی بافته می های رنگهای درباری که با مبالغ هنگفت و با طرح و  ها و چادر خیمه مانند د،برای مصارف درباری بودن

و طالیی پارچه ۀ زمین و با  وبوته گل نقوش انباشته از ،شده بود رفتهگ کار بهیا طراحی و تولیدشان دقتی که در بافت  تناسب به زری ی ها پارچه .)۸۱

 های زرین های ابریشمی با نخ پارچه. همچنین استفاده از )۵۷۶ ،۱۳۸۸ (غیبی افزود میآن  به حالت درخشندگیبودند که ریز  یی برگ خرمانقش 

گرچه از دید اما  .افزود میهای درباری  که به درخشندگی و زیبایی بسیاری از فضا )۲۱۶ ،۱۳۹۶ پور طالب(شد  در منسوجات این دوره استفاده می

ایران ساختار حکومتی سیاسی و اقتصادی دول بزرگ در  شود و با نفوذ ها و صنایع دیده می قاجار انحطاط هنرۀ وهشگران در دور بسیاری از پژ

تغییرات چشمگیری به وجود  )۷۳ ،۱۳۹۷عرب  و سیس دارالفنون در کشور از سوی دیگر (رفیعیأسو و ت سفر اروپاییان به ایران از یکۀ واسط به

به  بوده است. بر جامعههای حاکم  بسیاری از تصمیمات قدرت گرو دردر تمامی جوانب هنر، فرهنگ و صنایع  گرفته شکلالت هم تحو  باز ،وردآ

در این . بود گیری شکلدر تغییر یا  مؤثرترین عوامل  مهمیکی از  رویکرد حاکمان وقت ات صنایع مختلف،همین سبب در روند تهیه و تولید

منسوجات مختلف در  و کاربرد جنس ،در نقش، رنگ  قدرت تأثیراتقاجار به مطالعه و بررسی  ۀهای دور  درت در پارچهوی گفتمان قپژوهش با واکا

های موجود در  نمونه پارچه ۱۰گیری هدفمند  گیری از ابزار مشاهده و روش نمونه . در این پژوهش با بهرههای این دوره پرداخته شده است پارچه

شده و  دوزی های دوخته شده، پارچه های بافته گروه پارچه در سه ،اند دریافتی از قدرت را در ساختار بصری داشته یراتتأثکه بیشترین   ها موزه

   .بیان شودقاجار ۀ های دور  قدرت بر پارچه تأثیراتتا  گرفتحلیل گفتمان مورد بررسی قرار تۀ به شیوشده  های چاپ پارچه

  اجارهای دورۀ ق : تحلیل نمونه پارچه۱جدول 
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  ی پژوهشها تحلیل یافته. ۶

گاهیالعه و بررسی علمی منسوجات و دستمط های گوناگون اجتماعی و روشن  رد آن در بین اقوام و گـروههای دقیـق دربارۀ کارک یابـی به آ

های تاریخی گذشته و تعیین رابطه میان منسوجات و محیط جغرافـیایی و فـرهنگ و  کردن چگونگی سیر تحول و دگرگونی آن در دوره

های  ای بسیار مهم در پژوهشه مختلف آن از موضوع و کارکردهایهای دینی و اقلیتی و طبقات اقتصادی  منـزلت اجتماعی، تفاوت

و بررسی این چه بیشتر این روابط از دیدگاه پژوهشگری چون فوکو  شناسی است. شناخت هر تاریخـی ـ اجتماعـی و فرهنگی دانش نویـن مردم

از  ها آنه بسیاری از کرا  ارذگتأثیر عوامل  این بسیاری از شناخت کهچرا  ؛بسیار حائز اهمیت است ها، در هریک از گفتمان های اجتماعی رویه

 رو ازاین .سازد روشن می  گفتمان تحلیل ،هنری شدهۀ سبق یا هر تغییر و تحوالت اجتماعی، فرهنگیو منجر به  دید دیگران به دور مانده

بر  و پردازد می تولید منسوجات در عصر قاجار های مختلف به تحلیل گفتمان قدرت و نقش آن بر زمینه روش تبارشناسیبا تکیه بر  نگارنده

وی در این پژوهش با نگاهی به واکا.  نامد دهد که فوکو آن را رژیم حقیقت می میشرح   عواملی را و  کند میرا بیان  یاساس آن ادعای حقیقت

ۀ دور  سوجات منۀ روند عرضقدرت در ساختار دانش تولید و  تأثیراتبه مطالعه و بررسی  ،قاجار از منظر فوکو ۀهای دور  گفتمان قدرت در پارچه

سوجات و همچنین گرفته بر بستر من های شکل هایی چون فرم دال ،بندی این گفتمان در صورتباید توضیح داد که  است. شده  قاجار پرداخته

نظر از م گرفته است. توصیف نقش قدرت بر منسوجات مورد خوانش قرار یها گزاره عنوان بهها و نوع منسوج  شده بر پارچه تدابیر رنگی لحاظ

 ساختار بسیار
 
             فوکو روابط قدرت غالبا
ً
 قدرت می آنچه«منظور معرفی  توسط فوکو به »سلطه«متفاوتی دارند. کاربرد اصطالح                       

 
        معموال
ً
 »نامیم      

توسط  عملشانمحدود شدن آزادی  دلیل بهعبارت دیگر، سلطه اشاره به روابطی از قدرت دارد که در آن اشخاص تابع  شود. به توصیف می

گران  ند. در چنین روابطی است که سلطهکن عمل میآمده  وجود از این فضای به متأثرقدرت، فضای اندکی برای مانور دارند یا بسیار  تأثیرات

  خویش را در این کنش مشارکت دهند. ۀفرصت خوبی دارند که بتوانند اراد
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های تصویری از هنری که همگی  ای جدید و وجود ریشهه ورود فناوریۀ نتیج ورود الهامات و القائات نو در هنرها در عصر قاجار، در

رسید. اما در این دوره  امری طبیعی به نظر می ،ونگار و تصویری هنرها و صنایع ایرانی بودند ثی سرشار از سنت دیرینه و پرنقشتحت نفوذ میرا

وفور دیده  به ...نیاز و، مواد و مصالح مورد چون دانش تولید منسوجات ها و مراتب هنری در بسیاری از بخش های قدرت ساختار تأثیرات

از های مختلف  توان در تمامی هنر می ،بود فوذ ساختار قدرت حاکم بر جامعه که بسیاری تحت ن را های مؤثر این ساختار و کنش شود. می

تک  سراسر بین را در تکتوان رد پایی از این نظام  های یک منسوج می ه در تمامی بخشک د. چنانکر طراحی پارچه مشاهده  جمله

هدایت . ۲. قدرت حاکم بر جامعه،۱ ، بنا بر عوامل مختلفی مانندمنسوجات مسیر تولیددر  چراکه های این گفتمان مشاهده کرد. بندی صورت

طراح در  اسر بیننگاه سر . ۴ها  نیاز در تولید پارچه مواد و مصالح موردۀ اقتصادی در تهی تأثیرات. ۳آموزش و دانش تولید منسوجات، مسیر 

این  تأثیرات. ۶ار در عرضه و فروش منسوجات، این ساخت تأثیرات. ۵، های جامعه بر اساس نیاز گیری از رنگ و طرح، جنس و بافت بهره

ش این در پرداز  ند.قاجار مؤثر   ۀهای دور  ی در تمامی ساختار پارچهنحو  مشاهده نمود که هریک به توان میرا  ،کنندگان بندی بر مصرف صورت

توجه بوده، و  همواره مورد های اولیه بشر ترین نیاز ها در رفع یکی از مهم اهمیت منسوجات و پارچه دلیل به که توان بیان کرد پژوهش چنین می

الزم و گونه که فوکو دانش و قدرت را دو امر  شده است. همان  های درونی و اجتماعی دیگری بهره گرفته گاه از این نیاز در جهت رفع نیاز

های مختلف، دانش  آمده در مسیر هنروجود قتصادی، سیاسی و اجتماعی بههای ا قاجار با توجه به روندۀ کند. در دور  ملزوم یکدیگر معرفی می

گشت.  ل میهایی از هنر درباری تبدی به نمونه ها آنهایی در ساختار  و هنر طراحی پارچه هم از این قاعده مستثنا نبود و با در نظر گرفتن مقوله

های مختلفی از یک  توان در بخش بصری قدرت را می تأثیرات ،دربار نبوده استۀ استفاد برایمنسوجات ذکرشده در این پژوهش ۀ گرچه هم

مندی از انواع  کند، بهره های قدرت بر تولیدشان را متمایز می ساختار تأثیرتولید منسوجات قاجار و ۀ شیونیاز شناخت منسوج دید. آنچه 

  های اجتماعی افراد از باالدستان گرفته تا فرودستان جامعه نسوجات در طبقهم
 
 صرفا
ً
و توانایی مالی،  دارایی عنوان بهدر جهت نیاز، بلکه نه      

ارزش و بدون نقش برای مردم عادی و  قیمت و کم های ارزان . استفاده از پارچهبوده است ...اجتماعی وۀ جهت شناخت طبق ای مؤلفه

های گالبتون و زری و  شده با نخ های رودوزی ها و پارچه بافی ریشمها، اب دوزی ارزشی چون انواع زریبا ۀشد های بافته از پارچهمندی  بهره

  دست جامعه بوده است.قشر متمول و باال ۀ استفاد برای ،ای و مرواریدهای باارزش های طالیی و نقره قیطان

 شخص شاه بهتصوی را نظیراین منسوجات استفاده از انواع تدابیر فرمی در طرح و رنگ 
 
           ر کردن افراد خصوصا
ً
صورت واقعی و قابل                    

گرچه  .توان دید وفور می به ...ش حیواناتی چون شیر و طاووس وهای اسلیمی و نقو تصویر کردن فرم نقش کردن زندگی درباری و شناسایی، 

که در های سیاسی و اشخاصی  ها و چهر اوت ملموس تصویر کردن پرترهتف ،های قبل دید توان در منسوجات دوره سبک فرمی این دوره را می

های شاخصی را برای  ویژگیکه  شوند در برخی از منسوجات سفارشی دیده میفرم یا همراه با سایر نقوش  صورت تک رأس قدرت هستند به

  آورد. منسوج به وجود می

تصویر شخص شاه در  بامنقوش بودن پارچه  ؛شود ا تصویر شاه دیده میشده ب موجود، طرح منقوشۀ در نمونه پارچ ۱ ۀمنسوج شمار در 

در پس تولید این منسوج را توصیف  و توان تولید قدرت ،محصول استفاده شده طراحی که در مخمل کیفیتبا کنار رنگ ارغوانی و بافت 

یا ادای امی در جهت تأیید و تحکیم قدرت گ ،رد داشتهکارب دربار های صورت بخشی از نیاز تزیین کاخ یا به برایذکرشده که ۀ کند. پارچ می

. ارغوانی رنگی شاهوار، معنوی، زیبا و دارای شود دیده میشده استفاده از رنگ ارغوانی شخص شاه بوده است. در منسوج ذکر  فضل به

چیزی اندیشه و که هر  ای  گونه به کند یای را ایجاد م سویهارتباط دوو باطن  میان ظاهر  این رنگ .)۵۱ ،۱۳۹۱ مفاهیم متعددی است (آیزمن

 درباریجزوی از منسوجات توان  مخمل است می سکه از جنرا این منسوج ارغوانی ). ۹۰ ،۱۳۹۳(لوشر   واقعیت داشته باشد طلب کند باید

آید  سایر منسوجات به شمار میهای دستبافت و متمایز از  ترین پارچه مخمل از نفیس چۀپار  در بسیاری از ادوار تاریخیکه  چنان؛ معرفی کرد

قرار دادن تار برای زمینه در کنار یک  از آنجا کهمنسوجی است که فن و بافت پیچیده و مشکلی دارد و مخمل ). همچنین ۱۱ ،۱۳۹۲(یاوری 

 بافت و تولید آن 
 
                 تار برای پرز مخمل نیاز به دستگاه مخصوصی دارد، معموال
ً
که  )۵۸ ،۱۳۹۶یکر ب و های خاص است (وردن انحصار کارگاه                                                   

   .کند سفارش و تولید و دسترسی آن را برای تمامی اشخاص محدود می

شده با تصویر شاه و شیر و خورشید با رنگ ارغوانی است، که از دیرباز این طرح و رنگ  مخمل موجود منقوشۀ پارچ ۲ۀ در منسوج شمار 

از آنجا که با معتقد است: نقش شیر برای ایرانیان اهمیت نجومی دارد و مورد توجه بسیاری از پادشاهان وقت بوده است. پروفسور هرتسفلد 
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های ایران  ). شیر در سرزمین۴۷ ،۱۳۸۹ این نقش با جشن نوروزی ایرانیان مطابق است (ضابطی جهرمی ،ستاگانه  شیر جزو برج دوازده

). استفاده از رنگ ارغوانی در این منسوج که ۱۳۲ ،۱۳۹۶خورشید بوده است (طاهری  ۀو در اخترشناسی کهن برج شیر، خاننماد شهریاران 

هم  ،)، استفاده از این رنگ۵۱ ،۱۳۹۱(آیزمن  حال پیچیده است  عین شکوهمند و متفکرانه و در ،رنگی محبوب در بین پادشاهان است

در انحصار افرادی خاص  ۱شماره ۀ ونکه مانند نم )۹۰ ،۱۳۹۳لوشر (سازد  دیگران را محصور می هم و که مورد استفاده قرار دادهرا ی فرد

   .محصول نهایی به وجود آورده است نمایانگریفردی را برای  بهیا رومیزی کاربرد منحصر ۀ بوده است که در قالب بقچ

شده  ین بیشتر لباس استفاده یبرای تز در کنار یکدیگر های شاهی  از سکه از مخمل باکیفیت و  )۱جدول  :(نک ۳ۀ منسوج شمار در 

 اسدی و ند (مبینیردک درت خود را به دیگران معرفی میقیمت و متنوع خود وضع مسلط مادی و ق های گران اشراف با لباسبدین گونه . است

ینات و کارکرد در این نمونه، همگی در خدمت قشر خاصی است که سعی بر یگیری از تمامی عناصر جنس، رنگ و تز  بهره .)۶۳ ،۱۳۹۶

  .داردثروتمند و قدرتمند فرد  عنوان بهتوصیف خود 

دهنده  بی بیانگر موقعیت مالی فرد سفارشخو زی و ابریشم در لباس مورد نظر بهدو  ستفاده از زریا )۱جدول  :(نک ۴ۀ منسوج شمار در 

 سفارش این چراکه بهره ؛است
 
 زری برای هر فردی از جامعه میسر نیست و قطعا

 
          گیری از لباس تماما

ً
                                           

ً
ان از قدرت و و کاله نش  گونه از لباس                   

 آنخود بیانگر ارزش و بهای بسیار زیاد  خودی که به دهد میهای زری تشکیل  نخ رااین منسوج درصد بسیار زیادی از . داردفرد تمکن مالی 

ای برای  قرههای قیطان طالیی و ن دوزی با نخ  قیطان فنبا  ای ویژههای  دوزی دست ،رسد بعد از دوخت لباس ن به نظر میایعالوه بر  .است

گونه از پوشاک در بین قشر  ن ایندتفاخر به پوشیدوچندان کرده و شده را  ضافه شده است که بهای کاالی تمامآن ا هتزیین بیشتر منسوج ب

   کند. خوبی بیان می کرد آن را جهت تحکیم قدرت فرد بهعمل ،دربار و قدرتمند جامعه

نخ ابریشمی یا روکش طال یا نقره برای بافت فی، ابریشم طبیعی برای زمینه و با استفاده از زری )۱جدول  :ک(ن ۵ۀ منسوج شمار در 

 مورد توجه شاهان و دربار و نک دوچندان میرا نظر  ) که ارزش و بهای کاالی مورد۱۰ ،۱۳۹۲ (یاوری شود دیده مینقوش 
 
                           د. این پارچه عموما
ً
                  

ابیر رنگ و جنس در القای تد ،رچه فقط دارای نقوش هندسی هستند). ساختار فرمی منسوجات گ۴۱ ،۱۳۹۷ فر قشر متمول بوده است (روح

شده  پارچه، ارزش و بهای کاالی تمام آستردوزیو  های طالیی از قیطان یهای شود. استفاده از تدابیری مانند رودوزی خوبی دیده می قدرت به

  مراتب کمتر نموده است. به نوع از منسوجات اینمصرف کرده و دسترسی قشر پایین جامعه را به  دوچندانرا 

 ۶ ۀمنسوج شمار دوزی هستند.  های دوخته ها و تکنیک شده با روش از مجموعه منسوجات دوخته ۹ـ۶ ۀهای شمار  در این پژوهش پارچه

اهی از پارچۀ معنی منزلگ نیز به سرا شاهنشاهی است. خیمه، چادر، خرگاه و سراپرده یا پردهۀ کاررفته در خیم نوع منسوج به از )۱جدول  :(نک

قاجار  ۀمربوط به دور  )۶ ، تصویر۱جدول  :(نک ). این خیمه۱۰۲۱۷ ،۱۳۷۷ ونقل باشد (دهخدا نند کرباس است که قابل حملکلفتی ما

تعادل میان ۀ دهند ه خوب بر زمین استوار باشد، نشانی کا که نمادهای قدرت سلطنتی و سعادت در دربارهای اسالمی بودند. خیمهاست 

،  شدند هدایای مجلل ارائه میعنوان  اغلب به ها آن). ۱۴۵ ،۱۳۸۸ گربران و دهد (شوالیه ی کیهانی و نیروهای زمینی را نشان میها جریان

ۀ دوختن نام خود پادشاه بر نقط ،در این منسوج شدند. ها و هنگام مسافرت آماده می های شاهنشاهی و لشکرکشی همچنین برای مراسم

 به ها آنزندگی ارتباط دارند و بسیاری از ۀ گیاهان با زمین و دور  که در باور ایرانیان، ن انبوهی از نقوش گیاهیمرکزی هر قطعه و در میا

شده در  های ایرانی گلدوزی ه اهمیت پارچهها و متون تاریخی ب در سفرنامه .شود میدیده  )۸۰ ،۱۳۹۴میتفورد روس خدایانی منتسب هستند (ب

   .شده است  ) اشاره۲۱۰ ،۱۳۷۷ امرا و پادشاهان (حسنۀ استفاد برایاعصار مختلف 

این نقش  نماد پادشاهی قاجار بوده است. ،دارای نقوش گیاهی و مزین به نقش شیر و خورشید اسب، پوشش زین ۷ ۀدر منسوج شمار 

 واست شناخته شده اد سلطنتی صورت یک نم الگویی در میان ایرانیان و در کنار پادشاهان به قدرت و کهن های نشانه ترین  مهم یکی از

بژ،  همراه با رنگ  ای زمینه درهای قرمز شاهوار  رنگهمراه با این منسوج ). ۱۳۱ ،۱۳۹۶(طاهری  کند را توصیف می شجاعت و قدرت

ها  بلین ترکیبات رنگی است. سمتر  قویی ءمنتهای درجه و جزکه  رنگی مهیج و محرک و قیمتی است شود. قرمز زرشکی و طالیی دیده می

 شده زین اسبی که تولیدۀ پارچ .)۵۰ ،۱۳۸۹ ام.والن و ند (ساتنانگیز العاده را برمی عالئمی هستند که احساسات فوق
 
 مشخصا
ً
به سفارش       

درت در پس تولید این منسوج را گفتمان ق ،بر روی اسب شاهی در نظر گرفته شده است استفادهدربار با تمامی جزئیات و جوانب جهت 

   کند. ان میخوبی نمای به
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تبیین تأثیرات نظام قدرت بر 

  منسوجات دورۀ قاجار،

 ۱۲۲ـ ۱۰۵

شده از  هایی پوشیده نقش محرابی و حاشیه شده با تصویر شاه در میان جود منقوشموۀ ، نمونه پارچ)۱جدول  :ک(ن ۸ ۀشمار ۀ در پارچ

ای که مانند جواهر و قدرت (همان:  های آبی فیروزه و رنگ  ) در زمینه۶۷ ،۱۳۹۱ های قرمز شاهوار (آیزمن رنگ .شود ها دیده می انواع گل

را نشان نظر  گیری از رنگ در جهت القای قدرت توسط طرح مورد شود که تمامی تالش هنرمند و بهره ) است در این پارچه دیده می۶۷

است این بدین معن و ،های کار تزیینی بر روی پارچه بوده تالش برای ایجاد طرح و نقش هنرمندانه یکی از پرکاربردترین فن همچنین .دهد می

  ).۵۲ ،۱۳۹۶اسدی  و جلب توجه مخاطب بوده است (مبینی گوناگون بر روی پارچه سببکه ایجاد نقوش 

مرور زمان تبدیل به یکی   که به پارچههای پرنقش و تصویر کردن خورشید در مرکز  استفاده از حاشیه )۱جدول  :ک(ن ۹ ۀمنسوج شمار در 

ۀ عنوان قدرت کیهانی، نیروی حیات و نشان ها به در بیشتر فرهنگ که . خورشیدشود دیده می های قدرت در عهد قاجار شده است از نماد

است. استفاده از تارهای نقره  دهششکلی هنرمندانه طرح  در مرکزیت این منسوج و به ،)۱۶ ،۱۳۹۴ میرندابوروسسلطنت و قدرت است (

استفاده از  .ذکرشده استۀ تولید پارچ در پس خورشید در ویژگی زیبایی منسوج و همچنین در توصیف اهمیت و قدرت ؤلنشان دادن تأل برای

تفاوت منسوج تولیدشده را در کاربرد یک پوشاک  )۶۷ ،۱۳۹۱نماد قدرت و ثروت است (آیزمن  که طالیی قرمز درخشان و های رنگ

  دهد.  خوبی نشان می قیمت به گران

، داد قرارمنسوجاتی چون ابریشم، زری و مخمل  رازت همیا تا آن را در راس شد نمیآنکه  دلیل بهقاجار ۀ در دور  ای پنبهمنسوجات  رونق با

قلمکار  ۀپارچ، )۱جدول : ک(ن ۱۰ ۀشمار  منسوجدر بهره بگیرند.  داشت تا از انواع تدابیر فرمی و رنگی آنهنرمندان و نقاشان قلمکار را بر 

اشک یا  ۀاستفاده از نقش قطر  .شود دیده میقوش گیاهی همراه با ن جقه بتهشده با نقش گیاه سرو، طاووس و شیر و خورشید و طرح  منقوش

علت  جه شاهان قاجار بوده است. سرو بهتو های گوناگون مورد درخت کاج سرو گالبی و طرح اشک ۀشبیه میو های متنوعی ترسیم

نوع فن چاپ  دلیل به ).۵۴ ،۱۳۸۹(ضابطی جهرمی  برای ایرانیان عالمت قدرت، رونق و آزادگی بوده است ،نیرومندی، دوام و افراشتگی

کاربرد نهایی ( اشرافیۀ سراپرد عنوان به را این منسوج  ۀاستفادتکنیک و روش اجرای طرح،  وهای طبیعی رواج داشته  از رنگ گیری بهره

تدابیر  ،شده  ادهاستفای  پنبهۀ . گرچه در تولید این منسوج و چاپ قلمکار به فراخور فن چاپ، از پارچمورد توجه قرار داده است )محصول

 ،)۱جدول  :(نک ۱۱ ۀشمار ۀ شد چاپهمچنین در پارچه  کرده است. دوچندانرنگ و اصالت نقش اهمیت منسوج را  کیفیتدیگری چون 

دیده  گذرانی شخص شاه و درباریان در شکارگاه است که حالتی روایی از خوش شاه  شکارشده با نقش شکارگاه و  قلمکار، منقوشۀ پارچ

انتخاب یکی از تفریحات شاه برای روایت بر  .)۱۶۷ همان،شد ( شکار شیر امتیازی برای پادشاهان و بزرگان نزدیک محسوب می. شود می

 گیری حداکثری از قدرت رنگ های طبیعی و بهره و رنگقلمکار بیان اقتدار شاه بوده است. استفاده از چاپ  برایقلمکار راهی ۀ روی پارچ

بیان توانایی و قدرت چه در روش تولید و چه در در جهت  چاپیۀ در این پارچ )۴۳ ،۱۳۹۱اعتماد است (آیزمن  ات و ثبۀ دهند ، که نشان آبی

شده با نقش شکارگاه و شکار  قلمکار، منقوشۀ ، پارچ)۱جدول  (نک: ۱۲ ۀشمار ۀ شد چاپ ۀ. همچنین در پارچشود دیده می کاربرد و مصرف

شود. شکار شیر امتیازی برای پادشاهان و بزرگان  شخص شاه و درباریان در شکارگاه است دیده میگذرانی  شاه که حالتی روایی از خوش

بیان اقتدار شاه بوده است.  برای قلمکار راهیۀ ). انتخاب یکی از تفریحات شاه برای روایت بر روی پارچهمانشد ( نزدیک محسوب می

 رنگی ثابت و قابل  شود. آبی چاپی دیده میۀ داکثری از قدرت رنگ در این پارچگیری ح های طبیعی و بهره استفاده از چاپ باتیک و رنگ

و  کند (ساتن های گرم قوی و تهاجمی که در فضای خودش حرکت را القا می ). همچنین استفاده از رنگ۴۳ ،۱۳۹۱اعتماد است (آیزمن  

های چاپی، در ردیف  شده است. در کل استفاده از پارچه  گنجانده )، در کنار یکدیگر برای القای قدرت هرچه بیشتر در اثر۱۶ ،۱۳۸۹ والنام.

قاجار بوده است، بدین منظور با ۀ نظر طراحان پارچه در دور های وقت، مد توجه قدرت جهت جلب  ارزش درراز انواع دیگر از منسوجات باتو 

و  های بصری هایی با نیرو مناسب از رنگ ۀیان و استفادبازی دربار  یا چوگانشکارگاه  چون شخص شاه، نقوش درباری مانند ایجاد تصاویری

  شده است.  گیری آن توسط متموالن و دربار برداشته گامی در جهت معرفی هرچه بیشتر این کاال و بهره ،مواد و مصالح باکیفیت و مرغوب

  

  گیری نتیجه. ۷

 خاصی است که در آن اشاره به گزاره
 
                                 گفتمان دارای معنای کامال
ً
عمل بر اساس آن را  ۀچیز و نحو  یک ۀ تفکر دربار ۀ که شیو هایی دارد                        

سازد. در این پژوهش از منظر فوکو به  ها ممکن می موضوع را از طریق تحلیل گزاره        ِ پیرامون              ِ که درک جهان    نحوی دهد، به شرح میتفصیل  به

د که کر توان بیان  ها چنین می تحلیل گزاره اساس شده است. بر  قاجار پرداختهۀ گیری منسوجات دور  تحلیل و بررسی نقش قدرت بر شکل
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 .هن ایرانی و ادوار پیشین خود بودگرفت بر مبنای عناصر ک طبع توسط نقاشان این دوره صورت می کلی هنر طراحی منسوجات که به طور به

ایرانی به فراخور زمانی و رویارویی و غیر هنر ایرانی  گرایی التقاط ،های هنری ایران باستان بود گرچه در این هنرها سعی بر رجوع به سنت

توان آن را جدای از  ای را به وجود آورد که نه می یافته یوست و در نتیجه سبک هنری پاالیشسیاسی و اقتصادی ایران با غرب به وقوع پ

ی  هابندی کرد. در این دوره ترکیب مرسوم ایران معرفی های بافته از هنرای جدا توان آن را تافته و نه میکهن هنر ایران دانست  های ریشه

انسانی، جانوری و  های مایه توان دید. نقش وزگار قاجار را میمردم ر ۀ شدروز  های متنوع و درآمیخته با سالیق به بندی ایستا، رنگ متقارن و

فرهنگی به سیاسی و  تبادالتۀ واسط که بهگفتمان قدرت حاکم بر جامعه آمیزی با  های هنر ایرانی متداول بود اما با هم گیاهی بر طبق سنت

 کاالهای خارجی وۀ روی شخصیتی متفاوت به خود گرفته بود. در این دوره که بنا بر معضالت اقتصادی ناشی از واردات بی ،وقوع پیوسته بود

 فقطآن ۀ نتیجست که در بندی اجتماعی به وقوع پیو های کوچک تولید منسوجات، طبقه فشارهای مالی بر قشر متوسط و بسته شدن کارگاه

زد و اصفهان و کاشان های ی بافی و زری باکیفیتهای  های کشمیر، مخمل از قبیل شال باکیفیتگروه متمول و وابسته به دربار از منسوجاتی 

 د و منسوجات مورد مصرف قشر متوسط و پایین جامعه کردن استفاده می
 
 عموما
ً
 قیمت و کیفیت ای، دبیت و چلوار بود که با های پنبه پارچه      

  رسید. تر به دست مردم عادی می پایین

ها و  دوزی که با انواع دوخته سوق دادهایی  سمت تهیه و تولید پارچه گران را به تولید ،در این دوره که توان تولید منسوجات کاهش یافته بود

انتخـاب  و نقش و رنـگ اندازی الح مورد مصرف برای نقششد و بنا بر توان مالی و موقعیت اجتماعی مواد و مص تری تولید می در ابعاد کوچک

 کیفیـت با  های ها و ابریشم های ظریف و الوان از زری یهای کاری بر زمینه شدند. مرصع می
 
 قطعـا
ً
ثروتمنـدان تهیـه ۀ بـه انتخـاب و صـرف هزینـ     

شد که در دسـت مـردم عـادی جـای چنـدانی  دارایی و ثروت محسوب می عنوان بهای از این منسوجات مانند جواهرات  هشد و داشتن قطع می

 که بیشـترین قرابـت معنـایی و سـاختاری را در توصـیف ایـنها  منسوجات موجود در منابع مکتوب و موزه نمونه از ۱۲ش هدر این پژو نداشت.

 بـر بسـتر منسـوجات هـا نآ هدف بررسی و تحلیل گفتمان قدرت به تحلیل سـاختار با این پژوهش .گرفت قراراند، مورد خوانش  داشته گفتمان

 ؛شـدپرداختـه  هنـر صـنعتایـن  گیری جهـتیا  گیری شکلدر  مؤثر     ِ عوامل   به بررسیدر این گفتمان . روش تحقیق کیفی نگاشته شد عنوان به

شـناخت  برای ،بین  این در است. شده ثر واقعؤمهای حاکم بر جامعه  های نظری قدرت چهارچوب اساس بر و بافی پارچهبر صنعت  کهی واملع

. گرچه در تمامی منسـوجات است گرفته قرارخوانش  مورد ها آنرنگ و نقش  ها، مانند جنس پارچه هایی گذار، گزارهعوامل تأثیر بسیاری از این 

کردی های کـار  ترین مقوله توان مهم ها را می دجنس و نوع بافت و یا کاربر  ،غالب نبود حکومتقدرت  تأیید یا ، نقش غالب در جهتشده بررسی

توان  وضوح می به ، درباریان یا وابستگان حکومتی،قاجارۀ این عملکرد را برای شاهان دور  ؛ها دانست قدرت تأثیراتمنسوجات در جهت تداوم 

شـخص شـاهان و سـردمداران واقعی و قابـل تشـخیص از قدرت بر ساختار منسوجات این دوره، ایجاد نقوش  تأثیراتاز ویژگی بارز نمود  .دید

 های نمونـه پارچـهآفرینـی را در  که ایـن شـیوه از نقش است شده چاپهای  شده و هم در شیوه های بافت ها هم در تکنیک بر روی پارچهقدرت 

یاری از در بسـ . عـالوه بـر آنسـازد برخی از منسوجات نمایـان میبصری های قدرت را در فرم و شکل  ساختار تأثیراتو  کند متمایز میپیشین 

های  که ریشه در هنر دوره ده استاستفاده ش باغ شاهییا نقش  خورشید و شمشیر و شیر هایی مانند مایه نقشیا م یره از عالمنسوجات این دو 

هـایی اسـت کـه در ادوار  ای و ارغـوانی کـه از محـدود رنگ ای، فیـروزه هایی مانند طالیی، نقـره از رنگدر ایجاد این نقوش  .پیشین خود دارند

تولید ایـن منسـوجات ماننـد  های روشگرچه دیگر  از جهتیاست.  شده  استفاده ،بوده قاجار ۀدور شاهان  ویژه بهدشاهان پامورد قبول مختلف 

در  در روزگار قاجار به فراخور قدرت و توانـایی افـراد ها آن و مصرف ارائهۀ نحو ،دیرینه داردۀ سبق یا قلمکار دوزی یا رشتی بافی مخمل های روش

گری بـر جامعـه را  و سـلطه تجـددگراییشـاهان قاجـار و همچنـین  تعمـق داداین پژوهش نشـان برایند . عه بوده استهای مختلف جام بخش

 و هــا تحریمبــه دسـت آمــد کـه  همچنـین ؛نســاجی و طراحـی پارچــه در ایـن دوران دیــد هنــر صـنعت از جملـههــا  تـوان در بسـیاری از هنر می

شده مانند قلمکار  ای پنبههای  های زربفت و روی آوردن به پارچه الی در جهت تولید پارچهکاهش توانایی م باعث نادرست های سیاسی عملکرد

 را  کاررفته بهو مواد و مصالح  ها فرم گیری جهتیا دارد گیری نقوش  قدرت بر شکل تأثیرچیزی که نشان از  است؛
 
 عینـا
ً
. اسـت کـرده مشـخص     

  .مطمح نظر استدارا بودن اصول فرمی خاص در این دوره  ،توان دید می از منسوجات این دورهها را در بسیاری  گرچه این ویژگی
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تبیین تأثیرات نظام قدرت بر 

  منسوجات دورۀ قاجار،

 ۱۲۲ـ ۱۰۵

  ها نوشت پی

  سفید (دهخدا). ۀ[ ک َ] (ِا) کرباس. (آنندراج). جامکرباس.  .١

 پنبه سفید نکرده که مثقالی نیز گویند (دهخدا). ۀ[ م ِ] (ِا) پارچ. متقال. ۲

 شود (دهخدا). ویژه در کرمان و مشهد و خلخال بافته می هرهای ایران بهپشمی یا کرکی مخصوص که در ش ۀ(ِا) پارچشال.  .۳

ای باشد از پشم شتر که بیشتر درویشان از آن قبا و کاله سازند  ناظم االطباء). بافته؛ فرهنگ فارسی معین؛ [ ب َ َر ] (ِا) قسمی از گلیم. (برهانبرک.  .۴

 (دهخدا).

 و سنتی وابسته به پشم شتر یا گوسفند بوده است (دهخدا). صنایع دستیبافی یکی از عبا .۵

  (دهخدا). (حامص مرکب) عمل تابیدن موی بزموتابی.  .۶

توانست هر موقع  بود که ناپلئون می هطوری تنظیم شد کرد، ولی مواد مفاد قراردارد مین میأشاه را ت ها و مقاصد فتحعلی استهظاهر خو  بهاین عهدنامه  .۷

شناختن  .۲ ؛ضمانت استقالل ممالک موجوده ایران .۱ذیل بود:  ارداد مزبور به قرار بخواهد از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند. تعهدات فرانسه در قر 

ر عقد عهدنامه صلح با خاک ایران و گرجستان و دخالت فرانسه د ۀتخلیمل در مجبور ساختن روسیه به عده بذل مساعی کاو .۳ ؛حق ایران بر گرجستان

  .)۵۷ ،۱۳۹۹شمیم ( روسیه و...

ترکمانچای که قرارگاه  ۀس مجلسی در قریتومان پول بدهی به همراهی منوچهرخان به تبریز فرستاد و به وساطت سفیر انگلی چهل میلیونشاه  فتحعلی .۸

الدوله و حاجی میرزا ابوالحسن خان شیرازی تشکیل گردید و  مقام و آصف ار مزبور و عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قائماردوی پاسکیویچ بود، مرکب از سرد

 ۱۸۲۸فوریه سال  ۱۰هجری قمری مطابق با  ۱۲۴۳شعبان  ۵فصل نوشته شد و در تاریخ  ۹ فصل و یک قرارداد تجاری الحاقی در ۱۶ای در  عهدنامه

  .)۹۵ همان،ندگان ایران و روسیه رسید (ایمیالدی به امضای نم

های اروپا نتوانسته  یک از جنگ نافعی عاید آن دولت شد که در هیچپرده نشان داد و م تزاری در این عهدنامه نیات و مقاصد استعماری خود را بی ۀروسی. ۹

یه دارا شده بود، ایروان و نخجوان و بخشی از دشت مغان را مالک قفقاز  ۀگلستان از ناحی ۀموجب عهدنام ا به دست آورد. عالوه بر آنچه بهبود نظیر آن ر 

  ). ۹۶، 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
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