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چکیده
بسیاری از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ،ازجمله کاشیکاری ،نقشماﻳﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍن باستان را بازتاب میدهند .این درحالی
است که دوران پهلوی اول را دورۀ تاریخی باستانگرایی در هنر معاصر ایران معرفی میکنند؛ اما شرایط تاریخی و اجتماعی
خاص دوران قاجار را میتوان زمینهساز این جریان در سالهای بعد دانست .تأثیر شرقشناسی و فعالیتهای باستانشناسان
اروپایی در این گرایش موضوعی در هنر قاجار مؤثر بوده است .رویکرد نشانهشناسانۀ نقشمایههایباستانگرایانۀ قاجار به
تشخیص مؤلفههای شرقشناسی در نمونۀ موردی پژوهش یاری خواهد رساند .کاشیکاریهای قاجار بهترین بستر برای
ردیابی گرایشهای باستانگرایانه در معماری قاجارند .نمونههایی از کاشیکاریهایباستانگرایانه از پنج عمارت قاجاری
شیراز در این پژوهش بررسی شده است .هدف از پژوهش دستهبندی نشانههای باستانگرایانۀ کاشیهای قاجار بهمنظور
استخراج مؤلفههای شرقشناسانۀ آن است .سؤال پژوهش این است که چه مؤلفهها و نشانههایی را میتوان در تشخیص
جریان شرقشناسی در نمود باستانیگرایانۀ نقوش کاشیکاریهای دوران قاجار تشخیص داد؟ بر اساس مطالعات ،این
ً
فرضیه مطرح شد که احتماال آثار باستانگرایانۀ قجری نشانهای نمایهای از تأثیر گرایشهای شرقشناسانه در هنر این دوران
است .یافتههای پژوهش ،ضمن تأیید فرضیه ،مشخص کرد که مؤلفهها و نشانههای شرقشناسانه در نمونههای بررسیشده
شامل نقوش تزئینی باستانی ،نقش برجسته و بناهای باستانی ،مؤلفههای فیگوراتیو باستانی ،مؤلفههای مشروعیتبخش و
مؤلفههای شخصیتهای اساطیری است .همچنین مشاهدۀ مستقیم نتایج فعالیتهای باستانشناسان در مناطق باستانی
شیراز و کپیبرداری از این آثار را میتوان از عوامل رواج نقوش باستانگرایانه در عمارتهای قاجاریۀ شیراز دانست .در این
پژوهش ،با روش تحلیلی و توصیفی و با تأکید بر روش نشانهشناسی الیهای ،نمونۀ آثار مدنظر از عمارتهای شیراز بررسی
شده است .روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای همراه با مشاهدات نویسنده از نمونۀ کاشیهای مدنظر بوده است.
واژگان کلیدی :نشانهشناسی ،شرقشناسی ،باستانگرایی ،کاشی ،قاجار

مقدمه و بیان مسئله
باستانﮔﺮﺍیی ﭘﺪﻳﺪﻩﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻗﺎﺟﺎر در ﻋﺮصۀ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺍﺟﺘﻤﺎع ،سیاﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ﺟﺎمعۀ ﺍﻳﺮﺍنی ﭘﺪﻳﺪﺍر شد و طی
ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮﺍن یکی از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ فکری و فرهنگی

ﺟﺎمعۀ ایرانی ،ذهن بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران را
به خود مشغول کرد .بهنظر میرسد رواج باســتانگرایی در
جامعه ،بهویژه نزد نخبگان آن دوره ،متأثر از مفهوم ایرانیبودن
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در میان اندیشمندان ،محصالن و مأموران سیاسی ایرانی
آشنا با غرب بود که تحتتأثیر فعالیتهای شرقشناسانه 1و
بهخصوص باستانشناسانۀ اروپاییان قرار داشت .ملیگرایی،
بهمنزلۀ مفهومی مدرن در غرب ،در ایران آن دوره تعریف و
جایگاه مشخصی نداشت و باستانگرایی نخستین راهحل برای
بیان تعریفی مدرن از مفهوم ملت ایرانی بهنظر میرسید .مشاهدۀ
نمونۀ کاشیهای باستانگرایانۀ عمارتهای شیراز این سؤال را در
نظر نگارنده مطرح کرد که چه مؤلفهها و نشانههایی را میتوان
در تشخیص جریان شرقشناسی در نمود باستانگرایانۀ نقوش
کاشیکاریهای دوران قاجار تشخیص داد؟
ازآنجاکه این نقوش همچون نشانههایی دال بر تمایالت
باستانگرایانه در آن دوران است ،تفسیر آنها با رویکرد
نشانهشناسانه ،ضمن ایجاد منطق مطالعۀ نمونهها ،به استخراج و
دستهبندی مؤلفههای شرقشناسانۀ متناسب با فرضیۀ پژوهش نیز
ً
یاری خواهد رساند« :احتماال آثار باستانگرایانۀ قجری نشانهای
نمایهای از تأثیر گرایشهای شرقشناسانه در هنر این دوران
است .این گرایش نشانهای تفسیرشدنی بر اساس رویکردهای
شرقشناسانه دیده شده است؛ زیرا از دیدگاه روشنفکران این
دوران ،راه برونرفت از عقبماندگی ایران توسل به تمدن اروپا بود
(ریاضی )41 :1395 ،و تمدن اروپا نیز خوانش شرقشناسانهای
از فرهنگ و تمدن ایران را تأیید میکرد .ازآنجاکه مفهوم ملت
مربوط به دولتهای مدرن غربی بود ،نظر غربیان دربارۀ ایران
نیز میتوانست بستر مناسب شکلگیری این مفهوم در ایران تلقی
شود .به این ترتیب ،نتایج فعالیتهای شرقشناسانۀ اروپاییان
که به تأکید بر پیشینۀ باستانی ایرانیان منجر شده بود مورد توجه
روشنفکران ایرانی قرار گرفت.

روش انجام پژوهش
در این پژوهش ،با روش تحلیلی و توصیفی و از طریق رویکرد
نشانهشناسانۀ الیهای ،نمونۀ آثاری از عمارتهای شیراز بررسی
شده است .همانطور که گفته شد ،نقوش باستانگرایانۀ قاجاری
همچون نشانههایی تفسیرشدنی ارتباطشان را با مؤلفههای
باستانگرایانه مشخص میکنند .تحلیل نشانهها در روش الیهای
به استخراج شبکههای مؤثر در شکلگیری معنای نشانه کمک
میکند (سجودی .)15 :1383،در تأویل نشانهها ،در مرحلۀ
نخست ،محسوسترین جلوههای اثر که طبق نظر ضیمران
متضمن شناسایی نقشمایه است تحلیل میشوند .در مرحلۀ
دوم ،تحلیل بر اساس زمینههای آفرینش اثر هنری است که
شامل نگارهپردازی میشود .مرحلۀ آخر تحلیل درونمایهها و
معنای ذاتی اثر هنری است و تأویل یا نگارهشناسی در این مرحله
صورت میگیرد (ضیمران .)190 :1382 ،آدامز ()167 :1388
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1. Orientalism

بر این نظر است که وجه نمایهای در هر اثر هنری را میتوان
در عناصری از سبک ،فن کاربرد رنگ ،زمینههای اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی اثر و پاسخ بیننده و سندهای مرتبط با اثر
دید .بدین ترتیب ،میتوان وجه نمایهای آثار مورد پژوهش را
چارچوبی برای تشریح الگوهای مشترک تصاویر باستانگرایانه
برای استخراج الیۀ شرقشناسی در آنها دانست.
در نمونههای مطالعاتی این پژوهش ،این سه مرحلۀ تحلیل
همراه با تطبیق مؤلفههای شرقشناسانه بر نشانههای باستانگرایانه
صورت پذیرفته است تا در تأویل بتوان به امکان وجود الیۀ پنهان
گفتمان شرقشناسی در تولید این تصاویر پی برد.
از هر عمارت در حدود بیست نمونه کاشی بررسی شده
است ،اما در جداول تحلیلی فقط نمونههایی که بیشترین بار
نشانهنشاسانۀ مفهوم شرقشناسی را داشتهاند ارائه شدهاند.
بنابراین ،چنانچه کاشیهای هر عمارت را خوشهای از نمونهها
درنظر بگیریم ،انتخاب نمونههای نهایی با توجه به منطق پژوهش
غیرتصادفی بوده است.
روش جمعآوری اطالعات کتابخانهای ،همراه با مشاهدات
نویسنده از نمونه کاشیهای باستانگرایانۀ قاجاری از عمارتهای
شیراز بوده است .علت انتخاب این نمونهها ،در درجۀ نخست،
امکان ظهور کاشیهایی با نقوش انسانی باستانگرایانه در بناهای
غیرمذهبی چون عمارتها و نیز نزدیکبودن شیراز به کانون
اصلی فعالیتهای باستانشناسانه با گرایشهای شرقشناسی
بوده که امکان تحتتأثیر قراردادن هنرمندان این خطه از نقوش
باستانی را بیش از دیگر نقاط ایران فراهم میکرده است.

پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ کتب ایرانی میتوان به کتابهایی چون تاریخ تمدن
و فرهنگ ایران اسالمی (دوره قاجاریه) در دو جلد از احمد
تاجبخش ( )1380اشاره کرد که در آن به عناصر نمادین
کاشیهای قاجار توجه شده است؛ همچنین ،کتاب نقاشی روی
کاشی از هادی سیف ( )1392و کتاب ارزشمند کاشیکاری
قاجار تألیف محمدرضا ریاضی (.)1395
ص به موضوع
در این زمینه مقاالتی نیز وجود دارد که بهطور خا 
تصاویر کاشیهای قاجار پرداختهاند؛ ازجمله مقالۀ «بررسی و
طبقهبندی موضوعی نقاشیهای ديواری باغ ارم شيراز دورۀ
قاجاريه» (شکوهیان و شیرازی )1389 ،که موضوعات تصاویر
تزئینی باغ ارم را به سه دستۀ اساطيري و باستاني ،داستاني ،و
نقوش تزييني تقسيم کرده است .مشابه چنین موضوعاتی را
میتوان در تصاویر و کاشیکاریهای دیگر بناهای قاجار نیز
تشخیص داد.
زارعی و حیدری باباکمال ( )1395در مقالۀ «تأملی برتنوع
مضامین هنری و منشأ کاشیهای قاجاری تکیه معاونالملک
کرمانشاه» به شناسایی منشأ تصویری برخی کاشیهای قاجار،

مبانی نظری
نشانهشناسی

با توجه به آنکه رویکرد این پژوهش تحلیل نشانههای
باستانگرایانۀ کاشیهای قاجار بهمنظور استخراج مؤلفههای
احتمالی شرقشناسانه است ،الزم است در ابتدا به مبانی
نظری این مفهوم و ارتباط آن با موضوع پژوهش اشاره شود.
نشـانهشناسـی 1به معنـای علم مطالعۀ عالئـم و نشـانهها در
بطـن زندگـی اسـت (سوسور  .)24 ،1392نشانهشناسی بـا هر
چیز که نشـانه قلمداد شـود سـروکار دارد و چيـزي را بـهجاي
چيـز ديگري بيـان میكنـد .این امر در مورد نشانههای باستانی

2. Rolan Bart
3. Iconic
4. Indexical
5. Symbolic

1. Semiotics

مؤلفههای شرقشناسانه با رویکرد نشانهشناسی در
کاشیهایی با نقوشباستانگرایانه

ازجمله کاشیهای باستانگرایانۀ آن پرداختهاند .بدینترتیب،
الگوگرفتن از مضمامین برخی کتب ملیگرایانۀ مطرح در آن زمان،
ازجمله آثار جاللالدین میرزا قاجار ( )1389و فرصتالدوله
شیرازی ( )1377منشأ برخی نقوش حماسی و اساطیری مطرح
شدهاند .از پژوهشگران دیگری که چنین کتبی را بر موضوعات
هنری و کاشیکاری قاجار مؤثر دانستهاند میتوان به شیرازی و
همکاران ( )1394در مقالۀ «بررسی نسخه مصورنامه خسروان
و تأثیر آن در هنر دورۀ قاجار» اشاره کرد .ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای
از سیاستهای ﺑﺎﺳﺘﺎنگرﺍیانۀ ﻗﺎﺟﺎر رﺍ ﻧﺸﺎن میدهد .همچنین،
ﺍﻣﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎلۀ «ﭘﻮرﺧﺎﻗﺎن و ﺍﻧﺪیشه بازیابی تاریخ ملی ایران:
جاللالدینمیرزا و ﻧﺎمه خسروان» به باستانگرایی در دورۀ قاجار
پرداخته و ﻧﺎمۀ خسروان را نخستین ﻧﺸﺎنۀ ﮔﺮﺍﻳﺶﻫﺎی ملی در هنر
و ادبیات ایران ناميده است (ﺍﻣﺎﻧﺖ.)6 :۱۳۷۷ ،
همچنین ،مقالۀ «گفتمان باستانگرایی در نقوش قالیهای
تصویری دوره قاجار» (ایمانی و همکاران )1394 ،نشا ن
ميدهد که در این دوره ،به علت نفوذ اندیشۀ هویتیابی،
گفتمان ایرانیت رشد یافته است .ازاینرو ،پادشاهان اسطورهای
و تاریخی دوران پیش از اسالم پادشاهان آرمانی در هنر این دوره
بازنمایی شدهاند .در بعضی ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﭽـﻮن مقالۀ «ﻧﮕﺮش
ﻋﻮام ﺑﻪ آﺛﺎر باستانی در دوره ﻗﺎﺟﺎر» (رفیعی آتانی و چوبک،
 ،)1394ﻧﮕﺮش عمومی ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ آﺛﺎر باستانی اﻳﺮان
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ داخلی و بعضی از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اروﭘﺎییﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و بررسی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .پایانﻧﺎمۀ کارشناسی ارشد ﺑﺎ
ﻋﻨﻮﺍن «ﺑﺎزتاب هنر ایران باستان در تزئینات وابسته به معماری
خانهها و کارهای عصر قاجار در تهران» (شخنپرانی)۱۳۸۸ ،
ﺑﻪ تأثیرات ایران باستان در هنر قاجار اشاره کرده و وجود جريان
باستانگرايي در اين دوره را تأييد میکند .گفتنی است تاکنون
پژوهشی نشانهشناسانه دربارۀ باستانگرایی قاجار و تأثیرپذیری
آن از شرقشناسی انجام نشده است.

مدنظر پژوهش نیز صادق است .با توجه به آنکه نشانههای مدنظر
پژوهش از نوع تصویری است ،شایان ذکر است که روالن بارت
برای نخستینبار نشانهشناسي تصويري را مطرح كرد .ازآنجاکه
هر توليد انسانی ازجمله هنر مربوط به دورهای تاريخي است
كه ارزشها و تمدن آن دوره را بهعنوان نتيجۀ حساسيت و تفكر
جمعي مینمایاند ،)Morris, 1946: 72( .از طریق تأویل
نشانهشناسانۀ آثار هنری میتوان به الیههای پنهان در اثر که در
خلق آن مؤثر بودهاند پیبرد.
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طبقهبندی سهگان ۀ نشانههای شمایلی ،نمایهای و نمادین را
پیرس انجام داد .این تقسیمبندی به بیان نوع ارتباط دال و مدلول
(نشانه و مفهوم آن) میپردازد .کیفیت نشانههای شمایلی بر اساس
شباهتشان با ابژه بررسی میشود ( .)Liszka, 1996: 37نشانۀ
نمادین بهصورت قراردادی با مصداق خود پیوند دارد (ایگلتون،
ّ
 .)139 :1390نشانۀ نمایهای نیز ارتباط فیزیکی یا علی دال و
مدلول را میرساند (چندلر )25 :1390 ،و باید اطمینانی قطعی
از واقعیت و نزدیکی ابژه ارائه دهد (.)Hooper, 1991: 251
درخصوص نشانههای نمایهای میتوان چند مطلب را افزود.
نشانه مانند سکهای است که دال و مدلول دو روی آناند .درواقع،
با اینکه هیچ نوع اینهمانی با هم ندارند ،عامل وحدتبخشی
که سوسور 6تجویز فرهنگی مینامد آنها را به هم پیوند میدهد
(سوسور .)1392 ،این تجویز فرهنگی تأیید اثر هنری به علت
کاربرد نشانههایی پذیرفتنی از نظر فرهنگ زمینه را نشان میدهد.
اینها روابطی هستند میان نشانهها ،اشیا یا مفاهیمیکه آن
نشانهها نمایندگیشان میکنند .پیوند نشانهای با نشانه از دیگر
ویژگیهای مجاز مرسل است که تداعی آشنایی به موقعیتها
و الیههای فرهنگی را نشان میدهد (مکاریک )440 :1390 ،و
در این پژوهش مجاز موردنظر ،پیوند نشانههای باستانگرایانه با
نشانههای شرقشناسانه درنظر گرفته شده است.
عالئمی برای اشاره و محدودکردن بافت نشانه بهکار میرود
( )Sonesson, 1995: 5که با تعریف پیرس از خاصبودن
و منحصربهفردبودن نمایهها مرتبط است (Doane,2002:
 ،)92زیرا نمایۀ گنگ نیازمند افزودن متن یا گفتمانی رسا و
فصیح است .این مسئله در آثار هنری از طریق افزودن متن،
صدا ،گفتار یا توالی اجزا انجام میشود (krauss, 1986:
 .)218-219در نمودار  ،1نشانههای موردتوجه در تحلیل
نمونههای مطالعاتی ارائه شده است.
گفتنی است نشانههای موجود در این پژوهش و در نمونههای
بررسیشده هر سه نوع نشانه را در تجویز مفهوم شرقشناسی دارند.
2

6. Ferdinand de Saussure
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نشانههای شمایلی
انواع نشانههای
موردتوجه در پژوهش

مجاز مرسل
نشانههای نمادین
نشانههای نمایهای

نمایه از جنس اشارات

نمودار  :1ابعاد موردتوجه در تفسیر نشانههای نمایهای در پژوهش (با استفاده از آرای پیرس ،به نقل از کابلی و سیبیاک)1394،
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در این پژوهش ،مفهوم شرقشناسی عاملی اصلی در شکلگیری
گفتمان ملیگرایانه و بهصورت باستانگرایانۀ آن در کاشیهای
قاجاری معرفی شده است .این مفهوم به معنای دانشی پیرامون
مطالعۀ تاریخ ،آداب ،زبانها ،فرهنگ و تمدنهای شرقی است
(عمر فوزی .)۳۰ :1419 ،جمعی از پژوهشگران در اشاره به
تأثیرپذیری نویسندگان ،طراحان و هنرمندان غربی در تقلید
و تجسم (پاکباز )۲۵9-۲۵7 :۱۳۸۵ ،یا بهتصویرکشیدن
جنبههایی از زندگی مردمان خاورمیانه و فرهنگ شرقی این
ً
واژه را ساختهاند .بعضا کاربرد مفهوم شرقگرایی دربارۀ کسانی
که در آثار خویش به شرق توجه داشتهاند بار تحقیرآمیز دارد
( .)Tromans, 2008:6شرقشناسی را میتوان با پدیدۀ
استعمار نیز مرتبط دانست ،زیرا ﺷﯿﻮهاي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴـﻠﻂ
ﺑـﺮ ﺷـﺮق اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﻧﺎدﯾـﺪهﮔـﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﺷـﺮق
و ﻣـﺮدم آن است .ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﮑﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﯿﻼ،
ﺑﺎزﺳﺎزي و داﺷﺘﻦ اﻗﺘـﺪار ﺑـﺮ ﺷﺮق اﺳﺖ (داﻟﻤﺎﯾﺮ:1384 ،
 .)162از ﻧﮕﺎه ﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮي اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑـﯽ ﮔﻔﺘﻤـﺎن
ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮق را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮودﺳﺘﯽ و ﻏﺮب را
ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻓﺮادﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ .به این ترتیب ،ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوي ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷﺮق را اﻣﺘﺪاد میﺑﺨﺸﺪ (ﺳﻌﯿﺪ.)17 :1383 ،
فرادستی غرب در این گفتمان زمینهساز تبعیت مردمان شرق
از آرا و افکار غربیان میشود ،تا جایی که شناخت از خود را
تابعی از شناخت غربیان از آنها میکنند.
بخشی از تالش غرب در شناخت شرق نیز معطوف به
خاورمیانه و ایران بوده است .این بخش از شرقشناسی در قالب
واژۀ ایرانشناسی ذکر میشود (زرشناس .)43 : 1391 ،سابقۀ
ایرانشناسی طوالنی است و در ادواری بهصورت مخفیانه
و سری انجام میشده است .در دوران قاجار شاهد افزایش
سفرهای اروپاییان در ادامۀ جریان ایرانشناسی و افزایش سیطرۀ
آنها بر ایران هستیم .بخشی از فعالیت این گروهها بررسی
آﺛﺎر باستانی و تاریخی اﻳـﺮان بوده است (طرفداری:1396 ،
 .)52نکتۀ مهم در این میان نقش اروپاییان و ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن در
اهمیت بخشیدن و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻛﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر تاریخی و باستانی

اﻳﺮان اﺳﺖ (همان )66 :و حتی در همان زمان نیز ایرانیان
شرقشناسان را بهواسطۀ توجهشان به آثار باستانی میشناختند
(همان  )64:و این امر محدود به اروپاییان نبود ،بهگونهای
که انگلستان بهصورت غیرمستقیم برخی ایرانیان را مأمور
1
فعالیتهای شناسایی میکرد (طرفداری.)72 :1397 ،
شرقشناسان نقش بسیار مهمی را در شکلگیری گفتمان
هویت (ایرانیت) در دورۀ قاجار بر عهده داشتند 2.یکی از
وظایف شرقشناسان ترسیم تصاويري از آثار باستاني بود که
بعدها در کتب اروپایی نیز منعکس میشد (مشیری2536 ،
 .)63:این امر ،عالوهبر توسعۀ بازار آثار عتیقۀ ایرانی ،به شناخت
آثار باستانی این کشور از طریق انتشار کتب و نقاشیهای
ً
باستانشناسان اروپایی در ایران منجر شد .مثال چهرۀ پادشاهان
در كتاب نامۀ خسروان از نمونۀ آثار هنرمندان اروپایی در این
3
زمینه اقتباس شده است (میرزاقاجار.)۸ ،۱۳۸۹ ،
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻼشﻫﺎی اروپاییان ﺷـﺮقﺷﻨﺎس در ورود ﺑﻪ ﻋﺮصۀ
ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎنۀ عتیقهمحور در اﻳﺮ ِان ﻋﺼﺮ
ﻗﺎﺟﺎر ﺑـﺎ ﺷﺮوع دورۀ ناصری ﮔﺴﺘﺮش بیشتری ﻳﺎﻓﺖ 4و بیش
 .1همچون فرصتالدوله شیرازی که از آثار قديمي فارس نقشه تهیه كرد (فرصت
شیرازي.)50:1377 ،
 .2از آن جمله میتوان به ِسر جان ملکم ( 1833-1769م) ،مأمور عالیرتبۀ کمپانی هند
شرقی ،اشاره کرد که با نوشتن کتابی با عنوان تاریخ ایران ،در اوایل قرن نوزده میالدی،
ایرانیان را با اسم و فرهنگ پادشاهان مادی و هخامنشی آشنا ساخت (محیط طباطبایی،
 .)78: 1366همچنین ،از میان پیشگامان ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ آﺛﺎر باستانی و عتیقههای ایرانی
در اواﻳـﻞ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺎﻳﺪ از جیمز ژوستینین ﻣﻮرﻳﻪ ،از اولین ﻛﺎﺷﻔﺎن آﺛﺎر تاریخی
اﻳﺮان ﻧﺎم ﺑﺮد .او از ویرانههای ﻛﺎزرون آﻏـﺎز ﻛـﺮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻛﺎوش در تختجمشید
پرداخت .وی در سفرنامۀ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ توصیف و بررسی ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر وﻳﺮان
دوران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ایران را مطرح کرده است (موریه.)417-418 :1386 ،
 .3گفته میشود یک نقاش اتریشی ،در اوایل قرن نوزدهم میالدی ،چهره و اندام پادشاهان
ایران را از روی نقوش تختجمشید ،سکهها و دیگر نقشها کشید و جاللالدین از روی
این تصاویر کتاب خود را مصور کرده است (غروی .)16 ،1356 ،بهعالوه جاللالدین
در نمایش نقوش پادشاهان از کتابهای پژوهشگران فرانسوی چون آدریان لونیریه
(1840م ).و ادوارد توماس (1858م ).استفاده کرده است.
 .4نقطۀ اوج آن نيز کسب امتیاز انحصاری انجام فعالیتها و کاوشهای عتقهجات در
شوش و سپس در سراسر خاک ایران در عهد ناصری و سپس ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦﺷﺎه از سوی
فرانسویان بود .میتوان گفت که نخستین مرمتهای بناهای تاریخی ایران نیز به دورۀ
سلطنت ﻧﺎﺻـﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷـﺎه ﻣﺮﺑﻮط است (شمیم.)2-1 :1342 ،

1. Cornellis de Bruin

 .2ذکر این نکته الزم است که برخی از محققان آغاز باستانگرایی را به دورهای حتی
قبل از قاجاریه مربوط میدانند؛ از جمله والتر هینتس دورۀ صفویه را به نوعی آغاز
باستانگرایی و تجدید دولت ملی در ایران میداند (هینتس .)49-57 :1361 ،بعد
از صفوی ،زندیه هم در چنین بستری بر طبل باستانگرایی میکوبیدند .گواه آن را در
کاشیکاریهای ارگ وکیل و عمارت کالهفرنگی شیراز و نیز آثار الکی آن عصر میتوان
یافت (ایمانی و همکاران.)26 :1394 ،
 .3آنچه مردم این سرزمین را از دیگران متمایز میکند.
 .4ازجمله کتاب خسرواننامه سياستهاي باستانگرايي در دورۀ قاجار را نشان میدهد
(شیرازی و همکاران .)64 :1394 ،نویسندۀ این کتاب جاللالدین میرزا قاجار را
اندیشهساز فلسفۀ ناسیونالیسم جديد در کنار فتحعلی آخوندزاده میداند (آدمیت،
.)109-108 :1349
 .5به عقیدۀ اسکارچیا ،هنر ایران از دوران فتحعلیشاه باستانگرا شد و تأثیراتی از غرب
پذیرفت (اسکارچیا.)43 :1384 ،
 .6گفتههای کولین مردیث سیاح تا حدی دلیل این تمایل متفاوت شاهان قاجار را
مشخص میکند .به نظر وی ،پادشاهان قاجار نه دعوی ظلاللهی داشتند و نه چون
سالطین صفوی متکی بر قزلباش وفادار بودند؛ بلکه توسل به تصویر و نقاشی و تمثال
ی ضروری
شاه برای ایجاد سیمایی رازناک از مشروعیت و اقتدار سلطنتی در اذهان عموم 
بود (.)Meredith,1971: 61

شکل  :1تصویر بهرام چهارم ساسانی در یکی از کاشیهای تکیۀ
معاونالملک (زارعی و حیدری باباکمال)55 :1395 ،

شکل  :2کاشی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در بیمارستان دادگستری تهران ،دورۀ قاجار
(شیرازی و همکاران)70 :1394 ،

مؤلفههای شرقشناسانه با رویکرد نشانهشناسی در
کاشیهایی با نقوشباستانگرایانه

از همه تختجمشید مورد توجه قرار گرفت (گابریل:1348 ،
 .)78در اوایل قرن هجدهم میالدی ،کرنلیس دو بروئین 1با
صرف سه ماه وقت خود در تخت جمشید ،اولین نقاشیهای
دقیق از ابنیه و کتیبههای آن را ارائه داد (همان .)162 :چنین
فعالیتهایی در گفتمان شرقشناسی از طرف اروپاییان که
در کتب علمی و نیز آثار نقاشی انعکاس تصویری مییافت،
از نظر ایرانیان آشنا با فرهنگ غرب دور نماند بهگونهای که
کشف محوطههای باستانشناسی را یکی از دالیل توجه به
باستانگرایی در جامعۀ ایران دانستهاند( 2بیگدلو:۱۳۸۰ ،
 .)33از آغاز سلسلۀ قاجاریه مفهوم ایرانیت 3اهمیت یافت
و نوعی بازگشت به گذشته باستانی در بسیاری از امور و
هنرهای دورۀ قاجار دیده شد( 4ایمانی و همکاران:1394 ،
( )26شکل .)1
5
اشتیاق شاهان قاجار بهویژه فتحعلیشاه به هنر ایران باستان،
بعد هنري برنامۀ منسجم و مشخص فرهنگی و تبلیغاتی را
تشکیل میداد که هدفی جز برابرکردن عصر فرمانراویی قاجار
با دوران ایران باستان و نمایش شکوه و جالل پادشاه قاجاری
نداشت (سپهر .)۱۲۵ :۱۳۴۴ ،بدین ترتیب شاهد تصاویر
درباری هستیم که شاه را با آیینها و تشریفات ویژه نمایش
میدهد( 6معیرالممالک .)۴۸ :۱۳۶۲ ،این امر میتوانست تا
حدی از طریق اتکا به تصاویر شاهان باستانی برآورده شود.
بازتاب اين تمايل در هنرهاي مختلف این دوران بهروشني
مشاهده میشود (شکل.)2

هنرمندان قاجار به پیروی از فرمان شاهان و دولتمردان
به عنوان بانیان اصلی ﻫﻨﺮ ،ﮔﺮﺍﻳﺶ آشکار ﺑﻪ بهرهگیری از
نقشمایهها و ﻋﻨﺎﺻﺮ تزئینی بهکاررفته در هنر ایران باستان
داشتند (شکل.)3
7
جیان روبرتو اسکارچیا ( ،)۱۳۸۴در ﺑﺨﺶ دوم کتاب هنر
صفوی ،زند ،ﻗﺎﺟﺎر ،با ذکر دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ فتحعلیشاه
بهعنوان نخستین ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺒﮏ هنری قاجار میﺍﻓﺰﺍﻳﺪ« :ﻫﻨﺮ
ً
ﺍﻳﻦ دوره از تاریخ ایران باستانگرا شد و ضمنا تأثیراتی نیز
از غرب ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ» (اسکارچیا .)42 :1384 ،بدین ترتیب،
در زمان فتحعلیشاه و ناصرالدینشاه ،نقشبرجستههای
دوران هخامنشیان و ساسانیان مورد توجه قرار گرفت.
قاجاریان در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از سرزمینهای در اختیارشان از ﺍﻳﺠﺎد
7. Gianroberto Scarcia
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شکل  :3فرشی با صحنهای از تختجمشید 1325 ،ق ( .تناولی)157 :1368 ،

ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎیی ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪۀ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍن ﺑﺎﺳﺘﺎن بود
کوتاهی ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮ ری ،ﺗﻨﮕﻪ واشی ،ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن و موارد

دیگر از ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ (شیرازی و همکاران:1394 ،
( )75شکل.)4
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شکل  :4کتیبۀ فتحعلیشاه قاجار (چشمه علی)

1

بر اساس مشاهدات نگارنده میتوان مؤلفههای هنر
باستانگرای قاجار و اشتراکات آن با جریان شرقشناسی را در
قالبی نشانهشناسانه طبقهبندی کرد (جدول  .)1گفتنی است
که همۀ نشانههای باستانگرایانۀ هنر قاجار که قابلیت تأویل
شرقشناسانه داشتهاند بهنوعی نماد نیز بهشمار میروند؛
نمادی از دل گفتمان فرهنگی قاجار یا نمادی برگرفته از
سنتهای کهن و باستانی ایران .بنابراین در این تحلیل به
نمادینبودن این نشانهها اشارهای نشده و تأکید بر نشانههای

80

شمایلی و نمایهای بوده است (جدول .)1
در دستهبندیها مؤلفههای شرقشناسانهای معرفی شدهاند
که ظهورشان بدون فعالیتهای ایرانشناسان در شناخت
تاریخ باستان ایران ممکن نبود؛ ازجمله شناخت و انعکاس
شخصیتهای باستانی ایران ،شناخت نقش برجستهها و
آثار معماری باستانشناسیشده و انعکاس عینبهعین نقوش
تزیینی باستانی.

1. https://last-cdn.com/uploads/lastgram/2019/10/30/2dYF5tjt3TaYFRJXgG2FIKxBsea4z9yNBLNeya6F.jpeg

جدول  :1نشانهشناسی مؤلفههای هنر باستانگرای قاجار و اشتراکات آن با جریان شرقشناسی (نگارنده)1399 ،

مؤلفه

شمایلی

نمایهای
مجاز مرسل

اشارهای

دستهبندی

استفاده از شیوههای هنری باستانی چون
نقشبرجستۀ سنگی

مؤلفهۀمشترک گفتمان و بافت
باستانگرایانۀ قاجار

استفاده از مقاهیم مشروعیتبخش باستانی
چون صحنۀ دریافت قدرت و نیز تصویر اهورا
مزدا

مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار

استفاده از فیگورها و صحنهپردازیهای باستای
در نمایش شاهان قاجاری

مؤلفههای باستانگرایانۀ مشترک با
تأثیرات جریان شرقشناسی

بازنمایی نقشبرجستهها و آثار معماری
باستانشناسیشدۀ ساسانی و هخامنشی تا آن زمان

مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرای قاجار

انعکاس شخصیتهای باستانی و اساطیری به
شیوههای بهروزشدۀ غربی و نگارش نام آنها
بهمنظور شناسایی آسان

مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرای قاجار

مؤلفههای شرقشناسانه در کاشیکاری عمارتهای
شیراز

در دوران قاجار ،کپی از نقوش باستانی در كنار
تصویرسازیهای ذهنی از آنها در كتابهاي علمی و
تاریخی ایرانشناسی مرسوم بود (امانت.)17 :1377 ،
بهتبع و مانند بسیاری دیگر از مضامین کاشیهای این
دوره که از تصاویر اروپایی تقلید میشدند ،در شیراز نیز
تقلید از تصاویر آثار باستانی ایرانی کتب اروپایی مرسوم
بود ،بهگونهای که در این دوران ﺗﺰیین کاخها و خانههای
اعیانی ﺑﺎ ﻗﺎبﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪدار و ﮐﺎشیﻫﺎی لعابدار
ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻫﺎ و طرحهای متداول ﺷﺪ ﮐﻪ از شاهان ساسانی ﻳﺎ
هخامنشی اقتباس ﺷﺪﻩ بود (شیرازی و همکاران:1394 ،
68؛ سپهر .)۱۲۵ ،۱۳۴۴ ،شخصیتهای اساطیری در
شاهنامه و پادشاهان الگوهایی برای نقشهای روی کاشیها
بودند (پورتر.)82 :1381 ،
بافت باستانگرای این دوران در کنار ﺗﻤﺎﻳﻞ صاحبان قدرت
ﺑﻪ کاخهای شیراز ﺑﻪ سفارش ﻧﻘﺎشیﻫﺎ و کاشیکاریهایی
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی باستانی و اساطیر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .به این ترتیب،
ﻧﻘﺎﺷﺎن این بناها ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و آثار
هنری دورۀ هخامنشی و ساسانی در فارس ،مضامین
ﻣﺮﺗﺒﻂ را ملموستر و ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ بیشتری ﺗﺼﻮﻳﺮ میکردند.
پادشاهان قاجار در پی ﺷﮑﻮﻩ و ﺟﻼل ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ تقلید از
آثار ﻣﻮﺟﻮد در مناطق ﻣﺨﺘﻠﻒ فارس ﮐﻪ از دوران هخامنشی
و ساسانی ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ بود ،سفارش آثر مشابه را به هنرمندان

میدادند (شکوهیان و شیرازی29 :1389 ،و)30؛ ازجمله
میتوان به نقوش کاشیهای عمارت اربابی عفیفآباد،
خانۀ سعادت 2،عمارت باغ ارم 3و خانۀ عطروش 4در شیراز
اشاره کرد .همانگونه که گفته شد ،از هر عمارت حدود
بیست کاشی بررسی شد و از آن میان نمونههایی انتخاب
شد که بهصورت نشانههایی نمایهای ،نمادین یا شمایلی
از باستانگرایی تفسیرشدنی بودند .نمونههای ارائهشده در
جدول  2گزیدهای از مهمترین کاشیهای باستانگرایانۀ
مدنظر است (جدول.)2

1

مؤلفههای شرقشناسانه با رویکرد نشانهشناسی در
کاشیهایی با نقوشباستانگرایانه

انعکاس عین به عین نقوش تزئینی باستانی

مؤلفههای شرقشناسانۀ همساز با
بافت باستانگرایانۀ قاجار

 .1باغ عفيفآباد در دورۀ صفويه از گردشگاههای مهم شهر بود .در سال  1284هـ.ق
( 1865م) ،به فرمان ميرزا عليمحمدخان قوامالملک ،عمارت فعلي در باغ احداث و
باغ و درختان نوسازی شد (محمدی .)301 :1384 ،همچنین بر دیوارهای حمام باغ
نيز میتوان نقشبرجستههایی با مضامین باستانی ،از جمله نقش فرهاد در کوه بیستون و
دیدار مردم با خسروپرویز ساسانی را مشاهده کرد (خرمایی.)1389 ،
 .2خانۀ سعادت مربوط به دورۀ قاجار است و در بافت قدیم شیراز ،خیابان دستغیب،
واقع شده است .این اثر بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است (دانشنامۀ
تاریخ معماری و شهرسازی ایرانشهر (http://iranshahrpedia. ،)1385
)com/static/view/page/cultural-heritage-reports
 .3یکی از دالیل انتخاب عمارت باغ ارم در این پژوهش ،تنوع موضوعی نقاشیهای
دیواری و کاشیکاریهای آن ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دیگر باغهای شیراز نیز میشود .این باغ در
شمال غرب شیراز واقع شده و تاریخ آن به ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ هجری قمری در دوران ﺍﺗﺎﺑﮏ ﻗﺮﺍﭼۀ
سلجوقی میرسد .در دورۀ ناصرالدینشاه تغییراتی در آن صورت پذیرفت (شکوهیان،
شیرازی.)28 :1389 ،
 .4خانۀ قدیمی محمود عطروش ،از نمونههای جالب خانههای قاجاری از نظر
کاشیکاری و نقاشی ،در بازار حاجی شیراز قرار دارد.

81

جدول :2تحلیل نمونههایی از کاشیهای عمارتهای بررسیشده با مضامین باستانگرایانه
(با استفاده از شکوهیان ،شیرازی 40-29 :1389 ،و سیف 187 :١٣٧٦ ،و تصاویر نگارنده)1399 ،

مکان

شرح

تصویر

عمارت باغ ارم

نقاشی روی کاشی با موضوع
باستانی (هخامنشی) با
پسزمينۀ منظره

مؤلفه

نشانهشناسی

مفاهیم مشروعیتبخش باستانی؛
مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایهای،
مجاز مرسل

شکوهیان ،شیرازی1389:29 ،
عمارت باغ ارم

کاشی هفترنگ برگرفته
از نقشبرجستههای
تختجمشيد
شکوهیان ،شیرازی1389:29 ،

شکوهیان ،شیرازی1389:30 ،
عمارت باغ ارم
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عمارت باغ ارم

هاللی پشت عمارت اصلی
باغ ارم

سنتوری عمارت ،جمشید
و ﻣﺴﺘﺨﺪمین .ﺍﻳﺪﻩ از
ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘۀ تختجمشید

شکوهیان ،شیرازی1389:30 ،

عمارت باغ ارم

نبرد خير و شر ،نقاشی
ديواری ،باغ ارم ،هاللی
اصلی پشت عمارت

بازنمایی نقشبرجستۀ هخامنشی؛
انعکاس نقوش تزیینی باستانی؛
مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار
بازنمایی نقشبرجستۀ هخامنشی؛
انعکاس نقوش تزیینی باستانی؛
مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار

اقتباس از نقشبرجستۀ هخامنشی؛
مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار

انعکاس عینبهعین نقوش تزیینی
هخامنشی؛ مؤلفۀ شرقشناسانۀ
همساز با بافت باستانگرایانۀ قاجار

نشانۀ شمایلی

نشانۀ شمایلی

نشانۀ شمایلی

نشانۀ شمایلی

شکوهیان ،شیرازی1389:32 ،
عمارت عفیفآباد
خانۀ سعادت
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اعطای منصب ،مشابه صحنۀ
منصببخشی به اردشیر
ساسانی در نقش رستم

صحنۀ اعطای منصب به شاه
قاجار متاثر از نقشبرجستۀ
اردشیر اول در نقش رستم

عکس از نگارنده

عکس از نگارنده

مفهوم مشروعیتبخش باستانی
اعطای منصب؛ مؤلفۀ شرقشناسانۀ
همساز با بافت باستانگرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایهای از
نوع مجاز مرسل

استفاده از فیگور و صحنهپردازی
نشانۀ نمایهای از
باستانی در نمایش مشروعیت شاه
هر دو نوع مجاز
قاجاری؛ مؤلفۀ باستانگرایی مشترک با
مرسل و اشاره
تأثیرات جریان شرقشناسی

مکان

شرح

خانۀ عطروش

انتقال حلقۀ شاهی به
ً
شاه قاجار(احتماال
ناصرالدینشاه)

ناشناس

ﻧﻘﺶ ﻫﻮﺷﻨﮓ

مؤلفه

تصویر

نشانهشناسی

استفاده از فیگور و صحنهپردازی
نشانۀ نمایهای از
باستانی در نمایش مشروعیت شاه
هر دو نوع مجاز
قاجاری؛ مؤلفۀ باستانگرایی مشترک با
مرسل و اشاره
تأثیرات جریان شرقشناسی

عکس از نگارنده

انعکاس شخصیت اساطیری به
شیوۀ غربی و نگارش نام شخصیت؛
مؤلفۀ شرقشناسانۀ همساز با بافت
باستانگرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایهای از
نوع اشاره

سیف1376:187 ،

بحث و نتیجهگیری

ً
در نمونه کاشیهای بررسیشدۀ عمارتهای شیراز ،احتماال
دسترسی هنرمندان به آثار باستانی منطقه عاملی برای وفور
چنین نقوشی در کاشیکاری عمارتها بوده است ،اما تمایل
هنرمندان به این تقلید را باید در گسترش و نفوذ جریان
شرقشناسی دانست .در آن دوران ،مطالعات شرقشناسانۀ ایران

مؤلفههای شرقشناسانه با رویکرد نشانهشناسی در
کاشیهایی با نقوشباستانگرایانه

فقط دو نمونه از پنجاه کاشی بررسیشده ،عالوهبر اقتباس از
نقشی باستانی ،نشانهای از هنر روز را در خود دارند؛ همچون
کاشی هوشنگ که مطابق با زیباییشناسی عصر قاجار کار شده
است یا نقش گرفتوگیر عمارت باغ ارم که در زمینۀ آن منظرههای
ساختمانی مطابق با سنت هنری قاجاری دیده میشود.

آشکارا در زمینههای باستانشناسی صورت میگرفت و نمیتوان
نشانههای مؤلفههای شرقشناسانه را در این نوع از باستانگرایی
نادیده گرفت .در میان دالیل باستانگرایی قاجار باید عامل مهم
شرقشناسی را نیز درنظر داشت که خود پدیدآوردندۀ ملیگرایی
در ایران بوده است (شکل.)5
جریان شرقشناسی در ایران دوران قاجار به افزایش
فعالیتهای علمیباستانشناسانه ،بهویژه دربارۀ آثار باستانی
ایران منجر شد .تأثیر این فعالیتها در تقویت جریان
شرقشناسی و تأثیر غیرمستقیم بر درک ایرانیان از هویت ملی
خود ،به ایجاد مؤلفههایی در نشانههای تزیینی کاشیهای
قاجار منجر شد که میتوان از آنها بهعنوان مؤلفههای
نشانهشناسانه نام برد (شکل .)6
گسترش ارتباط با اروپا و تأثیر موج ملیگرایی

آشنایی با مفهوم ملیگرایی
تالش برای تعریف مفهوم ملیت ایرانی توسط
روشنفکران مؤثر در حکومت

تأثیرات شرقشناسی دورۀ قاجار

آشنایی با تاریخ ایران باستان

فعالیتهای باستانشناسانۀ اروپاییان
انتشار و تکثیر تصاویر نتایج فعالیت
باستانشناسی ایران توسط اروپاییان
ارزشگذاری اروپاییان بر بعد باستانی تمدن ایران

شکل  :5یافتههای پژوهش دربارۀ عوامل مؤثر بر رواج باستانگرایی از طریق موج شرقشناسی در دوران قاجار (نگارنده)1399 ،
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نشانهشناسی مؤلفههای شرقشناسانه در نمونه کاشیهای بررسیشده

نشانۀ نقوش تزئینی
باستانی

نشانۀ بناها و
نقشبرجستههای یاستانی
عمارت عفیفآباد

باغ ارم

(نبرد خیر و شر ،دو مورد)

(اعطای منصب)

باغ ارم

(جمشید و مستخدمین،
سربازان هخامنشی ،شاه
و سرباز)

نشانههای فیگوراتیو
باستانی

نشانۀ
مشروعیت بخش

نشانۀ
شخصیتهای اساطیری

خانۀ سعادت

خانۀ سعادت و خانۀ
عطروش

نقش هوشنگ در
خانۀ ناشناس

(اعطای منصب)

خانۀ عطروش

(اعطای منصب)

(اعطای منصب)

شکل  :6نشانهشناسی مؤلفههای شرقشناسانه در نمونه کاشیهای بررسیشده در عمارتهای شیراز (نگارنده)1399 ،
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بخشی از فعالیتهای شرقشناسانه در دوران قاجار از طریق
انتقال آثار باستانی به خارج از کشور و نیز چاپ تصاویر باستانی
در کتب اروپایی انعکاس مییافت .روشنفکران ایرانی آشنا با
مظاهر فرهنگی غرب تحت تأثیر چنین انعکاساتی که از تفکر
شرقشناسانه نشئت گرفته بود ،تمایل هویتطلبانۀ ایرانی را به
سمت و سوی باستانگرایی سوق دادند .شرقشناسان ،از طریق
باستانشناسی ،تصویر دقیقتری از پیشینۀ تاریخی ایران خلق
کردند؛ اما این تصویر تنها برداشت غربی از هویت ایرانی و
فقط از دریچۀ آثار باستانی بود .بدین ترتیب ،در آن دوران شاهد
خلق نشانههایی در هنر ،ازجمله کاشیکاری هستیم که تمایالت
باستانگرایانۀ ایرانیان به هویت ایران را از دریچۀ شرقشناسی
نشان میدهد .بر اساس این یافتهها ،به این سؤال پژوهش
پاسخ داده شده است که چه مؤلفهها و نشانههایی را میتوان
در تشخیص جریان شرقشناسی در نمود باستانیگرایانۀ نقوش
کاشیکاریهای دوران قاجار تشخیص داد.
بر اساس یافتههای پژوهش (شکل  ،)6مؤلفههای
شرقشناسانه در نمونههای بررسیشده در شیراز شامل نقوش
تزیینی باستانی ،بناها و نقشبرجستههای باستانی ،مؤلفههای
فیگوراتیو باستانی ،مؤلفههای مشروعیتبخش و مؤلفههای
شخصیتهای اساطیری است .با توجه به روش نشانهشناسانۀ
ً
پژوهش ،این مؤلفهها عمال در قالب نشانههایی بررسی شدند
که میتوان در کاشیهای موردمطالعۀ شیراز تفسیر کرد.
با توجه به نشانهشناسی انجامشده در مورد مؤلفههای
شرقشناسی در نمونه کاشیهای شیراز و بر اساس پاسخ
سؤاالت ،فرضیۀ پژوهش مبنی بر احتمال ارتباط نشانهشناسانۀ
کاشیهای باستانگرای موردمطالعه ،بهعنوان نمایهای از
جریان شرقشناسی در نمونههای موردمطالعۀ این پژوهش
اثبات میشود .بنابراین میتوان باستانگرایی را الیهای فرهنگی

دانست که بدون تعارض و در هماهنگی با الیۀ شرقشناسی،
از این جریان در جهت مقاصد خود استفاده میکرده یا حتی
بدین وسیله تقویت میشده است؛ بهگونهای که نوع شناختی
که شرقشناسان از هویت ایرانی در فعالیتهای خود عرضه
میکردند مورد پذیرش و انعکاس ایرانیان با دغدغههای
هویتی و ملیگرایانه قرار میگرفت .بدین ترتیب ،در دل بافت
باستانگرایی این دوران ،شاهد تأثیر جریان شرقشناسانه در
قوت و قدرت این بافت فرهنگی هستیم.
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Semiotics of Orientalist
Components in the Archeological Tiles of Qajar Mansions
Case Study of Tiling of Five Mansions from Shiraz

Faeze Danesh
Golnaz Kheshavarz
Abstract
Many arts in Qajar era ,including tileworks, show ancient motifs of Iranian art Although,
the first Pahlavi era is introduced as the historical period of archaism in contemporary
Iranian art, but this phenomenon is affected by the historical and social conditions of
the Qajar era The influence of Orientalism and the activities of European archeologists
in this thematic trend has been effective in Qajar art. The semiotic approach of Qajar
archaeological motifs will help to identify oriental components in the case sample
of this study. Qajar tiles are the best context for tracking archaeological trends in
Qajar architecture. Examples of ancient tiles from five Qajar mansions in Shiraz
have been investigated in this study. The aim of this study was to categorize the
archaeological signs of Qajar tiles in order to extract its Oriental components. The
Question of this research is, What factors can be considered effective in creating tiles
with archaic designs of the Qajar era? Can the current of Orientalism of the Qajar era
be considered effective in the appearance of archeology of tile paintings of Qajar era?
According to the research hypothesis, probably the flow of Oriental studies during the
Qajar period has led to an oriental tendencies on the art of this era. The findings
of this study confirmed the hypothesis and determined that orientalistic components
and signs in the studied samples include ancient decorative motifs, prominent roles
and ancient monuments, ancient figurative components, legitimizing components
and components of mythological personalities. In addition, direct observation of the
results of archaeologists› activities in the ancient areas of Shiraz can be considered
as one of the factors in the prevalence of archeological motifs in Qajar mansions of
Shiraz. In This study, with analytical and descriptive method and emphasis on layered
semiotics, the sample of the considered works of Shiraz mansions has been studied.
The method of collecting data was library studies along with the author›s observations
of the sample of Qajar archeological tiles from Shiraz mansions.
Keywords: Semiotics, Orientalism, Archaism, Tiles, Qajar

