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چکیده
بسیاری از آثار هنری عصر قاجار، ازجمله کاشی  کاری، نقش مايه  های هنر ايران باستان را بازتاب می دهند. این درحالی 
است که دوران پهلوی اول را دورۀ تاریخی باستان  گرایی در هنر معاصر ایران معرفی می  کنند؛ اما شرایط تاریخی و اجتماعی 
خاص دوران قاجار را می توان زمینه  ساز این جریان در سال های بعد دانست. تأثیر شرق  شناسی و فعالیت  های باستان  شناسان 
اروپایی در این گرایش موضوعی در هنر قاجار مؤثر بوده است. رویکرد نشانه  شناسانۀ نقش مایه  های  باستان گرایانۀ قاجار به 
تشخیص مؤلفه  های شرق  شناسی در نمونۀ موردی پژوهش یاری خواهد رساند. کاشی  کاری  های قاجار بهترین بستر برای 
ردیابی گرایش های باستان  گرایانه در معماری قاجارند. نمونه هایی از کاشی  کاری های  باستان گرایانه از پنج عمارت قاجاری 
شیراز در این پژوهش بررسی شده است. هدف از پژوهش دسته  بندی نشانه  های باستان  گرایانۀ کاشی    های قاجار به منظور 
استخراج مؤلفه  های شرق  شناسانۀ آن است. سؤال پژوهش این است که چه مؤلفه  ها و نشانه هایی را می  توان در تشخیص 
جریان شرق  شناسی در نمود باستانی  گرایانۀ نقوش کاشی  کاری  های دوران قاجار تشخیص داد؟ بر اساس مطالعات، این 
 آثار باستان  گرایانۀ قجری نشانه  ای نمایه  ای از تأثیر گرایش های شرق  شناسانه در هنر این دوران 

ً
فرضیه مطرح شد که احتماال

است. یافته  های پژوهش، ضمن تأیید فرضیه، مشخص کرد که مؤلفه  ها و نشانه  های شرق  شناسانه در نمونه  های بررسی شده 
شامل نقوش تزئینی باستانی، نقش برجسته و بناهای باستانی، مؤلفه  های فیگوراتیو باستانی، مؤلفه  های مشروعیت بخش و 
مؤلفه  های شخصیت  های اساطیری است. همچنین مشاهدۀ مستقیم نتایج فعالیت  های باستان  شناسان در مناطق باستانی 
شیراز و کپی  برداری از این آثار را می  توان از عوامل رواج نقوش باستان  گرایانه در عمارت  های قاجاریۀ شیراز دانست. در این 
پژوهش، با روش تحلیلی و توصیفی و با تأکید بر روش نشانه  شناسی الیه  ای، نمونۀ آثار مدنظر از عمارت  های شیراز بررسی 

شده است. روش جمع  آوری اطالعات کتابخانه  ای همراه با مشاهدات نویسنده از نمونۀ کاشی  های مدنظر بوده است.  

واژگان کلیدی: نشانه  شناسی، شرق  شناسی، باستان  گرایی، کاشی، قاجار

دورۀ 6، شمارۀ 7، بهار و تابستان 1400
صفحۀ 87-75

مقدمه و بیان مسئله 
عرصۀ  در  قاجار  دوران  در  که  است  پديده  ای  باستان  گرایی 
فرهنگ، اجتماع، سیاست و هنر جامعۀ ايرانی پديدار شد و طی 
چندين دهه، به  عنوان یکی از چالش  های مهم فکری و فرهنگی 

را  سیاستمداران  و  روشنفکران  از  بسیاری  ذهن  ایرانی،  جامعۀ 
در  باســتان  گرایی  رواج  می  رسد  به نظر  کرد.  مشغول  خود  به 
جامعه، به ویژه نزد نخبگان آن دوره، متأثر از مفهوم ایرانی بودن 
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ایرانی  سیاسی  مأموران  و  محصالن  اندیشمندان،  میان  در 
و  شرق  شناسانه1  فعالیت  های  تحت تأثیر  که  بود  غرب  با  آشنا 
ملی  گرایی،  داشت.  قرار  اروپاییان  باستان  شناسانۀ  به  خصوص 
و  تعریف  دوره  آن  ایران  در  غرب،  در  مفهومی  مدرن  به منزلۀ 
جایگاه مشخصی نداشت و باستان  گرایی نخستین راه حل برای 
بیان تعریفی مدرن از مفهوم ملت ایرانی به نظر می رسید. مشاهدۀ 
نمونۀ کاشی  های باستان  گرایانۀ عمارت  های شیراز این سؤال را در 
نظر نگارنده مطرح کرد که چه مؤلفه  ها و نشانه  هایی را می  توان 
باستان  گرایانۀ نقوش  در تشخیص جریان شرق  شناسی در نمود 

کاشی  کاری  های دوران قاجار تشخیص داد؟
تمایالت  بر  دال  نشانه هایی  همچون  نقوش  این  ازآنجاکه 
رویکرد  با  آن ها  تفسیر  است،  دوران  آن  در  باستان گرایانه 
نشانه شناسانه، ضمن ایجاد منطق مطالعۀ نمونه ها، به استخراج و 
دسته بندی مؤلفه های شرق شناسانۀ متناسب با فرضیۀ پژوهش نیز 
 آثار باستان  گرایانۀ قجری نشانه  ای 

ً
یاری خواهد رساند: »احتماال

دوران  این  هنر  در  شرق  شناسانه  گرایش های  تأثیر  از  نمایه  ای 
اساس رویکردهای  بر  تفسیرشدنی  نشانه ای  این گرایش  است. 
این  روشنفکران  دیدگاه  از  زیرا  است؛  شده  دیده  شرق شناسانه 
دوران، راه برون  رفت از عقب  ماندگی ایران توسل به تمدن اروپا بود 
)ریاضی، 1395: 41( و تمدن اروپا نیز خوانش شرق شناسانه ای 
ازآنجاکه مفهوم ملت  تأیید می کرد.  را  ایران  از فرهنگ و تمدن 
ایران   مربوط به دولت های مدرن غربی بود، نظر غربیان دربارۀ 
نیز می توانست بستر مناسب شکل گیری این مفهوم در ایران تلقی 
اروپاییان  فعالیت  های شرق  شناسانۀ  نتایج  ترتیب،  این  به  شود. 
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 
نشانه  شناسانۀ الیه  ای، نمونۀ آثاری از عمارت  های شیراز بررسی 
شده است. همان طور که گفته شد، نقوش باستان  گرایانۀ قاجاری 
مؤلفه  های  با  را  ارتباطشان  تفسیرشدنی  نشانه  هایی  همچون 
باستان  گرایانه مشخص می کنند. تحلیل نشانه  ها در روش الیه  ای 
به استخراج شبکه  های مؤثر در شکل  گیری معنای نشانه کمک 
مرحلۀ  در  نشانه  ها،  تأویل  در   .)15 )سجودی،1383:  می  کند 
ضیمران  نظر  طبق  که  اثر  جلوه  های  محسوس  ترین  نخست، 
مرحلۀ  در  می شوند.  تحلیل  است  نقش  مایه  شناسایی  متضمن 
که  است  هنری  اثر  آفرینش  زمینه  های  اساس  بر  تحلیل  دوم، 
و  درون  مایه  ها  تحلیل  آخر  مرحلۀ  می  شود.  نگاره  پردازی  شامل 
معنای ذاتی اثر هنری است و تأویل یا نگاره  شناسی در این مرحله 
صورت می گیرد )ضیمران، 1382: 190(. آدامز )1388: 167( 

1. Orientalism

می  توان  را  هنری  اثر  هر  در  نمایه  ای  وجه  که  است  نظر  این  بر 
اجتماعی،  زمینه  های  رنگ،  کاربرد  فن  سبک،  از  عناصری  در 
اثر  با  مرتبط  و سندهای  بیننده  پاسخ  و  اثر  اقتصادی  و  سیاسی 
را  پژوهش  مورد  آثار  نمایه  ای  وجه  می  توان  ترتیب،  بدین  دید. 
چارچوبی برای تشریح الگوهای مشترک تصاویر باستان  گرایانه 

برای استخراج الیۀ شرق  شناسی در آن  ها دانست.
این پژوهش، این سه مرحلۀ تحلیل  در نمونه  های مطالعاتی 
همراه با تطبیق مؤلفه  های شرق  شناسانه بر نشانه  های باستان  گرایانه 
صورت پذیرفته است تا در تأویل بتوان به امکان وجود الیۀ پنهان 

گفتمان شرق  شناسی در تولید این تصاویر پی برد. 
شده  بررسی  کاشی  نمونه  بیست  حدود  در  عمارت  هر  از 
بار  بیشترین  که  نمونه  هایی  فقط  تحلیلی  جداول  در  اما  است، 
شده اند.  ارائه  داشته اند  را  شرق  شناسی  مفهوم  نشانه  نشاسانۀ 
بنابراین، چنانچه کاشی  های هر عمارت را خوشه  ای از نمونه  ها 
درنظر بگیریم، انتخاب نمونه  های نهایی با توجه به منطق پژوهش 

غیرتصادفی بوده است.
با مشاهدات  روش جمع  آوری اطالعات کتابخانه  ای، همراه 
نویسنده از نمونه کاشی  های باستان  گرایانۀ قاجاری از عمارت  های 
شیراز بوده است. علت انتخاب این نمونه  ها، در درجۀ نخست، 
امکان ظهور کاشی  هایی با نقوش انسانی باستان  گرایانه در بناهای 
کانون  به  شیراز  نزدیک بودن  نیز  و  عمارت  ها  چون  غیرمذهبی 
شرق  شناسی  گرایش های  با  باستان  شناسانه  فعالیت  های  اصلی 
بوده که امکان تحت تأثیر قراردادن هنرمندان این خطه از نقوش 

باستانی را بیش از دیگر نقاط ایران فراهم می  کرده است. 

پیشینۀ پژوهش
تمدن  تاریخ  کتاب  هایی چون  به  می  توان  ایرانی  کتب  در حوزۀ 
احمد  از  جلد  دو  در  قاجاریه(  اسالمی  )دوره  ایران  فرهنگ  و 
نمادین  عناصر  به  آن  در  که  کرد  اشاره   )1380( تاجبخش 
کاشی  های قاجار توجه شده است؛ همچنین، کتاب نقاشی روی 
کاشی کاری  ارزشمند  کتاب  و   )1392( سیف  هادی  از  کاشی 

قاجار تألیف محمدرضا ریاضی )1395(.
در این زمینه مقاالتی نیز وجود دارد که به طور خاص   به موضوع 
تصاویر کاشی  های قاجار پرداخته  اند؛ ازجمله مقالۀ »بررسی و 
دورۀ  شیراز  ارم  باغ  دیواری  نقاشی  های  موضوعی  طبقه  بندی 
قاجاریه« )شکوهیان و شیرازی، 1389( که موضوعات تصاویر 
و  داستاني،  باستاني،  و  اساطیري  به سه دستۀ  را  ارم  باغ  تزئینی 
را  موضوعاتی  چنین  مشابه  است.  کرده  تقسیم  تزییني  نقوش 
نیز  قاجار  بناهای  دیگر  کاشی  کاری  های  و  تصاویر  در  می  توان 

تشخیص داد. 
برتنوع  باباکمال )1395( در مقالۀ »تأملی  زارعی و حیدری 
معاون  الملک  تکیه  قاجاری  کاشی  های  منشأ  و  هنری  مضامین 
کرمانشاه« به شناسایی منشأ تصویری برخی کاشی  های قاجار، 
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بدین  ترتیب،  پرداخته اند.  آن  باستان  گرایانۀ  کاشی  های  ازجمله 
الگوگرفتن از مضمامین برخی کتب ملی  گرایانۀ مطرح در آن زمان، 
فرصت  الدوله  و   )1389( قاجار  میرزا  آثار جالل  الدین  ازجمله 
شیرازی )1377( منشأ برخی نقوش حماسی و اساطیری مطرح 
شده  اند. از پژوهشگران دیگری که چنین کتبی را بر موضوعات 
هنری و کاشی  کاری قاجار مؤثر دانسته  اند می  توان به شیرازی و 
همکاران )1394( در مقالۀ »بررسی نسخه مصورنامه خسروان 
نمونه  ای  نسخه  اين  کرد.  اشاره  قاجار«  دورۀ  هنر  در  آن  تأثیر  و 
از سیاست های باستان  گرایانۀ قاجار را نشان می دهد. همچنین، 
ایران:  تاریخ ملی  بازیابی  اندیشه  و  مقالۀ »پورخاقان  در  امانت 
جالل الدین میرزا و نامه خسروان« به باستان  گرایی در دورۀ قاجار 
پرداخته و نامۀ خسروان را نخستین نشانۀ گرايش  های ملی در هنر 

و ادبیات ایران نامیده است )امانت، 1377: 6(.
قالی  های  نقوش  در  باستان  گرایی  »گفتمان  مقالۀ  همچنین، 
نشان     )1394 همکاران،  و  )ایمانی  قاجار«  دوره  تصویری 
هویت  یابی،  اندیشۀ  نفوذ  علت  به  دوره،  این  در  که  مي  دهد 
گفتمان ایرانیت رشد یافته است. ازاین رو، پادشاهان اسطوره  ای 
و تاریخی دوران پیش از اسالم پادشاهان آرمانی در هنر این دوره 
»نگرش  مقالۀ  همچـون  مقاالت  بعضی  در  شده  اند.  بازنمایی 
چوبک،  و  آتانی  )رفیعی  قاجار«  دوره  در  باستانی  آثار  به  عوام 
1394(، نگرش عمومی مردم عصر قاجار به آثار باستانی ايران 
بر اسـاس منـابع داخلی و بعضی از سفرنامه  هاي اروپاییمورد 
با  ارشد  کارشناسی  پایاننامۀ  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  توجه 
عنوان »بازتاب هنر ایران باستان در تزئینات وابسته به معماری 
خانه ها و کارهای عصر قاجار در تهران« )شخن پرانی، 1388( 
به تأثیرات ایران باستان در هنر قاجار اشاره کرده و وجود جریان 
تاکنون  است  گفتنی  می کند.  تأیید  را  دوره  این  در  باستان گرایي 
پژوهشی نشانه  شناسانه دربارۀ باستان  گرایی قاجار و تأثیرپذیری 

آن از شرق  شناسی انجام نشده است. 

مبانی نظری

نشانه  شناسی
نشانه های  تحلیل  پژوهش  این  رویکرد  آن که  به  توجه  با 
مؤلفه  های  استخراج  به منظور  قاجار  کاشی  های  باستان  گرایانۀ 
مبانی  به  ابتدا  در  است  الزم  است،  شرق  شناسانه  احتمالی 
شود.  اشاره  پژوهش  موضوع  با  آن  ارتباط  و  مفهوم  این  نظری 
در  نشـانه  ها  و  عالئـم  مطالعۀ  علم  معنـای  به  نشـانه  شناسـی1 
بطـن زندگـی اسـت )سوسور 1392، 24(. نشانه  شناسی بـا هر 
چیز که نشـانه قلمداد شـود سـروکار دارد و چیـزي را بـه  جاي 
چیـز دیگري بیـان می  کنـد. این امر در مورد نشانه  های باستانی 

1. Semiotics

مدنظر پژوهش نیز صادق است. با توجه به آن که نشانه های مدنظر 
پژوهش از نوع تصویری است، شایان ذکر است که روالن بارت2 
برای نخستین بار نشانه شناسي تصویري را مطرح کرد. ازآنجاکه 
است  تاریخي  دورهای  به  مربوط  هنر  ازجمله  انسانی  تولید  هر 
که ارزش ها و تمدن آن دوره را به عنوان نتیجۀ حساسیت و تفکر 
تأویل  طریق  از   ،)Morris, 1946: 72( می  نمایاند.  جمعي 
نشانه  شناسانۀ آثار هنری می  توان به الیه  های پنهان در اثر که در 

خلق آن مؤثر بوده  اند پی   برد.
طبقه  بندی سه  گانۀ   نشانه  های شمایلی،3 نمایه  ای4 و نمادین5 را 
پیرس انجام داد. این تقسیم  بندی به بیان نوع ارتباط دال و مدلول 
)نشانه و مفهوم آن( می  پردازد. کیفیت نشانه  های شمایلی بر اساس 
شباهتشان با ابژه بررسی می  شود )Liszka, 1996: 37(.  نشانۀ 
نمادین به صورت قراردادی با مصداق خود پیوند دارد )ایگلتون، 
و  ی دال 

ّ
یا عل فیزیکی  ارتباط  نیز  نمایه  ای  نشانۀ   .)139 :1390

مدلول را می  رساند )چندلر، 1390: 25( و باید اطمینانی قطعی 
 .)Hooper, 1991: 251( از واقعیت و نزدیکی ابژه ارائه دهد

درخصوص نشانه  های نمایه  ای می  توان چند مطلب را افزود. 
نشانه مانند سکه  ای است که دال و مدلول دو روی آن اند. درواقع، 
با این که هیچ نوع این  همانی با هم ندارند، عامل وحدت  بخشی 
که سوسور6 تجویز فرهنگی می  نامد آن  ها را به هم پیوند می  دهد 
)سوسور، 1392(. این تجویز فرهنگی تأیید اثر هنری به علت 
کاربرد نشانه  هایی پذیرفتنی از نظر فرهنگ زمینه را نشان می دهد. 
آن  مفاهیمی که  یا  اشیا  نشانه  ها،  میان  هستند  روابطی  این  ها 
دیگر  از  نشانه  با  نشانه  ای  پیوند  می  کنند.  نمایندگیشان  نشانه  ها 
موقعیت  ها  به  آشنایی  تداعی  که  ویژگی  های مجاز مرسل است 
و الیه  های فرهنگی را نشان می  دهد )مکاریک، 1390: 440( و 
در این پژوهش مجاز موردنظر، پیوند نشانه  های باستان  گرایانه با 

نشانه  های شرق  شناسانه درنظر گرفته شده است. 
عالئمی  برای اشاره و محدودکردن بافت نشانه به کار می  رود 
)Sonesson, 1995: 5( که با تعریف پیرس از خاص بودن 
 Doane,2002:( است  مرتبط  نمایه  ها  منحصربه فردبودن  و 
و  رسا  گفتمانی  یا  متن  افزودن  نیازمند  گنگ  نمایۀ  زیرا   ،)92
متن،  افزودن  طریق  از  هنری  آثار  در  مسئله  این  است.  فصیح 
 krauss, 1986:( می  شود  انجام  اجزا  توالی  یا  گفتار  صدا، 
تحلیل  در  موردتوجه  نشانه های   ،1 نمودار  در   .)218-219

نمونه های مطالعاتی ارائه شده است.
نمونه های  در  و  پژوهش  این  در  نشانه های موجود  گفتنی است 
بررسی شده هر سه نوع نشانه را در تجویز مفهوم شرق  شناسی دارند.

2. Rolan Bart

3. Iconic

4. Indexical

5. Symbolic

6. Ferdinand de Saussure
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انواع نشانه های 
موردتوجه در پژوهش

نشانه های شمایلی

نشانه های نمادین

نشانه های نمایه ای

مجاز مرسل

نمایه از جنس اشارات

نمودار 1: ابعاد موردتوجه در تفسیر نشانه  های نمایه  ای در پژوهش )با استفاده از آرای پیرس، به نقل از کابلی و سیبیاک،1394(

شرق  شناسی و مؤلفه  های آن در هنر دوران قاجار
در این پژوهش، مفهوم شرق  شناسی عاملی اصلی در شکل  گیری 
گفتمان ملی گرایانه و به صورت باستان  گرایانۀ آن در کاشی  های 
قاجاری معرفی شده است. این مفهوم به معنای دانشی پیرامون 
مطالعۀ تاریخ، آداب، زبان  ها، فرهنگ و تمدن  های شرقی است 
)عمر فوزی، 1419: 30(. جمعی از پژوهشگران در اشاره به 
تقلید  در  غربی  هنرمندان  و  طراحان  نویسندگان،  تأثیرپذیری 
به تصویرکشیدن  یا   )259-257  :1385 )پاکباز،  تجسم  و 
این  شرقی  فرهنگ  و  خاورمیانه  مردمان  زندگی  از  جنبه  هایی 
 کاربرد مفهوم شرق  گرایی دربارۀ کسانی 

ً
واژه را ساخته  اند. بعضا

بار تحقیرآمیز دارد به شرق توجه داشته  اند  آثار خویش   که در 
پدیدۀ  با  می  توان  را  شرق  شناسی   .)Tromans, 2008:6(
تسـلط  براي  غربی  شیوه  اي  زیرا  دانست،  مرتبط  نیز  استعمار 
شـرق  واقعیـت  نادیـده گـرفتن  آن  حاصل  و  است  شـرق  بـر 
استیال،  براي  غربی  سبکی  شرقشناسی  است.  آن  مـردم  و 
 :1384 )دالمایر،  است  شرق  بـر  اقتـدار  داشتن  و  بازسازي 
گفتمـان  غربـی  اسـتعمار  نظري  بنیان  سعید،  نگاه  از   .)162
را  غرب  و  فرودستی  مستعد  را  شرق  که  است  شرق  شناسی 
قادر بر فرادستی ساخت. به این ترتیب، شرق  شناسی، بهعنوان 
و  تولیـد  فراینـد  سیاسـی،  و  فرهنگی  خستگی  ناپذیر  نیروي 
 .)17  :1383 )سعید،  می  بخشد  امتداد  را  شرق  بازتولیـد 
شرق  مردمان  تبعیت  زمینه ساز  گفتمان  این  در  غرب  فرادستی 
از آرا و افکار غربیان می شود، تا جایی که شناخت از خود را 

تابعی از شناخت غربیان از آن  ها می  کنند. 
به  معطوف  نیز  شرق  شناخت  در  غرب  تالش  از  بخشی 
خاورمیانه و ایران بوده است. این بخش از شرق  شناسی در قالب 
واژۀ ایران  شناسی ذکر می شود )زرشناس، 1391 : 43(. سابقۀ 
مخفیانه  به صورت  ادواری  در  و  است  طوالنی  ایران شناسی 
افزایش  شاهد  قاجار  دوران  در  است.  می شده  انجام  سری  و 
سفرهای اروپاییان در ادامۀ جریان ایران  شناسی و افزایش سیطرۀ 
بررسی  گروه  ها  این  فعالیت  از  بخشی  هستیم.  ایران  بر  آن  ها 
 :1396 )طرفداری،  است  بوده  ايـران  تاریخی  و  باستانی  آثار 
52(. نکتۀ مهم در این میان نقش اروپاییان و شرق  شناسان در 
اهمیت بخشیدن و برجسته  كردن توجه به آثار تاریخی و باستانی 

ایرانیان  نیز  زمان  همان  در  حتی  و   )66 )همان:  است  ايران 
شرق  شناسان را به واسطۀ توجهشان به آثار باستانی می  شناختند 
به گونه ای  نبود،  اروپاییان  به  محدود  امر  این  و   )64: )همان 
مأمور  را  ایرانیان  برخی  غیرمستقیم  به صورت  انگلستان  که 

فعالیت  های شناسایی می  کرد )طرفداری، 1397: 72(.1
گفتمان  شکل  گیری  را  در  مهمی  بسیار  نقش  شرق  شناسان 
از  یکی  داشتند.2  عهده  بر  قاجار  دورۀ  در  )ایرانیت(  هویت 
که  بود  باستاني  آثار  از  تصاویري  ترسیم  وظایف شرق  شناسان 
)مشیری، 2536  می  شد  منعکس  نیز  اروپایی  کتب  در  بعدها 
:63(. این امر، عالوه بر توسعۀ بازار آثار عتیقۀ ایرانی، به شناخت 
نقاشی  های  و  کتب  انتشار  طریق  از  کشور  این  باستانی  آثار 
 چهرۀ پادشاهان 

ً
باستان  شناسان اروپایی در ایران منجر شد. مثال

در کتاب  نامۀ خسروان از نمونۀ   آثار هنرمندان اروپایی در این 
زمینه اقتباس شده است )میرزاقاجار، 1389، 8(.3

مجموع تالش  های اروپاییان شـرق  شناس در ورود به عرصۀ 
عصر  ايراِن  در  عتیقه محور  باستان  شناسانۀ  جستوجوهای 
بیشتری يافت4 و بیش  ناصری گسترش  بـا شروع دورۀ  قاجار 

)فرصت  کرد  تهیه  نقشه  فارس  قدیمي  آثار  از  که  شیرازی  فرصت  الدوله  1. همچون 

.)50:1377 شیرازي، 

2. از آن جمله می  توان به ِسر جان ملکم )1769-1833 م(، مأمور عالی  رتبۀ 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، 

1366 :78(. همچنین، از میان پیشگامان جستوجوگر آثار باستانی و عتیقه های ایرانی 

تاریخی  آثار  كاشفان  اولین  از  موريه،  ژوستینین  جیمز  از  بايد  قاجار،  دورۀ  اوايـل  در 

ايران نام برد. او از ویرانه های كازرون آغـاز كـرد و سـپس بـه كاوش در تخت جمشید 

پرداخت. وی در سفرنامۀ خود مباحث مربوط به توصیف و بررسی بناها و آثار ويران 

دوران قبل و بعد از اسالم ایران را مطرح کرده است )موریه، 1386: 417-418(.

3. گفته می  شود یک نقاش اتریشی، در اوایل قرن نوزدهم میالدی، چهره و اندام پادشاهان 

ایران را از روی نقوش تخت جمشید، سکه  ها و دیگر نقش  ها کشید و جالل  الدین از روی 

این تصاویر کتاب خود را مصور کرده است )غروی، 1356، 16(. به عالوه جالل  الدین 

لونیریه  آدریان  چون  فرانسوی  پژوهشگران  کتاب  های  از  پادشاهان  نقوش  نمایش  در 

)1840م.( و ادوارد توماس )1858م.( استفاده کرده است.

4. نقطۀ اوج آن نیز کسب امتیاز انحصاری انجام فعالیت ها و کاوش های عتقه جات در 

شوش و سپس در سراسر خاک ایران در عهد ناصری و سپس مظفرالدين  شاه از سوی 

فرانسویان بود. می توان گفت که نخستین مرمت های بناهای تاریخی ایران نیز به دورۀ 

سلطنت ناصـرالدين شـاه مربوط است )شمیم، 1342: 2-1(.
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از همه تخت  جمشید مورد توجه قرار گرفت )گابریل، 1348: 
با  بروئین1  دو  کرنلیس  میالدی،  قرن هجدهم  اوایل  در   .)78
صرف سه ماه وقت خود در تخت جمشید، اولین نقاشی های 
ابنیه و کتیبه های آن را ارائه داد )همان: 162(. چنین  دقیق از 
که  اروپاییان  طرف  از  شرق  شناسی  گفتمان  در  فعالیت  هایی 
آثار نقاشی انعکاس تصویری می  یافت،  نیز  در کتب علمی  و 
که  به  گونه  ای  نماند  دور  غرب  فرهنگ  با  آشنا  ایرانیان  نظر  از 
به  توجه  دالیل  از  یکی  را  باستان  شناسی  محوطه  های  کشف 
 :1380 )بیگدلو،  دانسته اند2  ایران  جامعۀ  در  باستان  گرایی 
یافت  اهمیت  ایرانیت3  مفهوم  قاجاریه  سلسلۀ  آغاز  از   .)33
و  امور  از  بسیاری  در  باستانی  گذشته  به  بازگشت  نوعی  و 
 :1394 همکاران،  و  )ایمانی  شد4  دیده  قاجار  دورۀ  هنرهای 

26( )شکل 1(.
اشتیاق شاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه5 به هنر ایران باستان، 
را  تبلیغاتی  و  فرهنگی  مشخص  و  منسجم  برنامۀ  هنري  بعد 
تشکیل می  داد که هدفی جز برابرکردن عصر فرمانراویی قاجار 
قاجاری  پادشاه  نمایش شکوه و جالل  و  باستان  ایران  با دوران 
تصاویر  شاهد  ترتیب  بدین   .)125  :1344 )سپهر،  نداشت 
نمایش  ویژه  تشریفات  و  آیین  ها  با  را  شاه  که  هستیم  درباری 
تا  امر می  توانست  این  می  دهد6 )معیرالممالک، 1362: 48(. 
شود.  برآورده  باستانی  شاهان  تصاویر  به  اتکا  طریق  از  حدی 
به روشني  دوران  این  مختلف  هنرهاي  در  تمایل  این  بازتاب 

مشاهده می شود )شکل2(.

1. Cornellis de Bruin

2. ذکر این نکته الزم است که برخی از محققان آغاز باستان  گرایی را به دوره  ای حتی 

آغاز  نوعی  به  را  دورۀ صفویه  هینتس  والتر  از جمله  می  دانند؛  مربوط  قاجاریه  از  قبل 

بعد   .)49-57  :1361 )هینتس،  می  داند  ایران  در  ملی  دولت  تجدید  و  باستان  گرایی 

از صفوی، زندیه هم در چنین بستری بر طبل باستان گرایی می  کوبیدند. گواه آن را در 

کاشی  کاری  های ارگ وکیل و عمارت کاله فرنگی شیراز و نیز آثار الکی آن عصر می  توان 

)ایمانی و همکاران، 1394: 26(. یافت 

3. آنچه مردم این سرزمین را از دیگران متمایز می کند.

4. ازجمله کتاب خسروان  نامه سیاست  هاي باستان گرایي در دورۀ قاجار را نشان می دهد 

را  قاجار  میرزا  جالل  الدین  کتاب  این  نویسندۀ   .)64  :1394 همکاران،  و  )شیرازی 

)آدمیت،  می   داند  آخوندزاده  فتحعلی  کنار  در  جدید  ناسیونالیسم  فلسفۀ  اندیشه  ساز 

.)109-108  :1349

5. به عقیدۀ اسکارچیا، هنر ایران از دوران فتحعلی شاه باستان  گرا شد و تأثیراتی از غرب 

پذیرفت )اسکارچیا، 1384: 43(.

را  قاجار  شاهان  متفاوت  تمایل  این  دلیل  حدی  تا  سیاح  مردیث  کولین  6. گفته  های 

نه چون  نه دعوی ظل  اللهی داشتند و  پادشاهان قاجار  به نظر وی،  مشخص می کند. 

سالطین صفوی متکی بر قزلباش وفادار بودند؛ بلکه توسل به تصویر و نقاشی و تمثال 

شاه برای ایجاد سیمایی رازناک از مشروعیت و اقتدار سلطنتی در اذهان عمومی  ضروری 

.)Meredith,1971: 61( بود 

شکل 1: تصویر بهرام چهارم ساسانی در یکی از کاشی  های تکیۀ 
معاون  الملک )زارعی و حیدری باباکمال، 1395: 55(

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

دولتمردان  و  شاهان  فرمان  از  پیروی  به  قاجار  هنرمندان 
از  بهره گیری  به  آشکار  گرايش  هنر،  اصلی  بانیان  عنوان  به 
باستان  ایران  هنر  در  به کاررفته  تزئینی  عناصر  و  نقش  مایه ها 

داشتند )شکل3(.
هنر  کتاب  دوم  بخش  در   ،)1384( اسکارچیا7  روبرتو  جیان 
فتحعلی شاه  سلطنت  دوران  ذکر  با  قاجار،  زند،  صفوی، 
»هنر  می  افزايد:  قاجار  هنری  سبک  مقطع  نخستین  به عنوان 
نیز  تأثیراتی   

ً
ضمنا و  شد  باستان گرا  ایران  تاریخ  از  دوره  اين 

ترتیب،  بدین   .)42  :1384 )اسکارچیا،  پذيرفت«  غرب  از 
نقش برجسته  های  ناصرالدین  شاه،  و  فتحعلی  شاه  زمان  در 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  ساسانیان  و  هخامنشیان  دوران 
قاجاریان در هر بخش از سرزمین های در اختیارشان از ايجاد 

7. Gianroberto Scarcia
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بود  باستان  ايران  هنر  منعکس کنندۀ  که  نقش برجسته  هایی 
موارد  و  بستان  طاق  واشی،  تنگه  ری،  شهر  نکردند.  کوتاهی 

شکل 3: فرشی با صحنه  ای از تخت  جمشید، 1325 ق. ) تناولی، 1368: 157(

شکل 4: کتیبۀ فتحعلی شاه قاجار )چشمه علی(1

 :1394 همکاران،  و  )شیرازی  هستند  نمونه  ها  اين  از  دیگر 
75( )شکل4(.

هنر  مؤلفه  های  می  توان  نگارنده  مشاهدات  اساس  بر 
باستان  گرای قاجار و اشتراکات آن با جریان شرق  شناسی را در 
است  گفتنی   .)1 )جدول  کرد  طبقه  بندی  نشانه  شناسانه  قالبی 
تأویل  قابلیت  که  قاجار  هنر  باستان  گرایانۀ  نشانه  های  همۀ  که 
می روند؛  به شمار  نیز  نماد  به نوعی  داشته  اند  شرق  شناسانه 
از  برگرفته  نمادی  یا  قاجار  فرهنگی  گفتمان  دل  از  نمادی 
به  تحلیل  این  در  بنابراین  ایران.  باستانی  و  کهن  سنت  های 
نشانه  های  بر  کید  تأ و  نشده  اشاره  ای  نشانه  ها  این  نمادین بودن 

شمایلی و نمایه  ای بوده است )جدول 1(. 
معرفی شده  اند  مؤلفه های شرق  شناسانه ای  دسته  بندی  ها  در 
شناخت  در  ایران  شناسان  فعالیت  های  بدون  ظهورشان  که 
انعکاس  و  شناخت  ازجمله  نبود؛  ممکن  ایران  باستان  تاریخ 
و  برجسته  ها  نقش  شناخت  ایران،  باستانی  شخصیت  های 
نقوش  عین به عین  انعکاس  و  باستان  شناسی شده  معماری  آثار 

تزیینی باستانی.

1. https://last-cdn.com/uploads/lastgram/2019/10/30/2dYF5tjt3TaYFRJXgG2FIKxBsea4z9yNBLNeya6F.jpeg
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یان شرق  شناسی )نگارنده، 1399( جدول 1: نشانه  شناسی مؤلفه  های هنر باستان  گرای قاجار و اشتراکات آن با جر

شمایلیمؤلفه
نمایه ای

دسته بندی
اشاره ایمجاز مرسل

انعکاس عین به عین نقوش تزئینی باستانی 
مؤلفه های شرق شناسانۀ همساز با 

بافت باستان گرایانۀ قاجار

استفاده از شیوه های هنری باستانی چون 

نقش برجستۀ سنگی 

مؤلفهۀمشترک گفتمان و بافت 

باستان گرایانۀ قاجار

استفاده از مقاهیم مشروعیت بخش باستانی 

چون صحنۀ دریافت قدرت و نیز تصویر اهورا 

مزدا

مؤلفۀ شرق شناسانۀ هم ساز با بافت 

باستان گرایانۀ قاجار

استفاده از فیگورها و صحنه پردازی های باستای 

در نمایش شاهان قاجاری

مؤلفه های باستان گرایانۀ مشترک با 

تأثیرات جریان شرق شناسی

بازنمایی نقش برجسته ها و آثار معماری 

باستان شناسی شدۀ ساسانی و هخامنشی تا آن زمان

مؤلفۀ شرق شناسانۀ هم ساز با بافت 

باستان گرای قاجار

انعکاس شخصیت های باستانی و اساطیری به 

شیوه های به روزشدۀ غربی و نگارش نام آن ها 

به منظور شناسایی آسان

مؤلفۀ شرق شناسانۀ هم ساز با بافت 

باستان گرای قاجار

عمارت  های  کاشی  کاری  در  شرق  شناسانه  مؤلفه  های 
شیراز

کنار  در  باستانی  نقوش  از  کپی  قاجار،  دوران  در 
علمی  و  کتاب  هاي  در  آن  ها  از  ذهنی  تصویرسازی  های 
 .)17  :1377 )امانت،  بود  مرسوم  ایران  شناسی  تاریخی 
این  کاشی  های  مضامین  از  دیگر  بسیاری  مانند  و  به تبع 
نیز  شیراز  در  می  شدند،  تقلید  اروپایی  تصاویر  از  که  دوره 
مرسوم  اروپایی  کتب  ایرانی  باستانی  آثار  تصاویر  از  تقلید 
خانه های  و  کاخ ها  تزیین  دوران  این  در  که  به گونه  ای  بود، 
اعیانی با قاب بندهای نقش برجسته  دار و کاشی  های لعاب دار 
يا  ساسانی  شاهان  از  که  شد  متداول  طرح های  و  نقش  ها  با 
 :1394 همکاران،  و  )شیرازی  بود  شده  اقتباس  هخامنشی 
در  اساطیری  شخصیت  های   .)125  ،1344 سپهر،  68؛ 
شاهنامه و پادشاهان الگوهایی برای نقش  های روی کاشی  ها 

بودند )پورتر، 1381: 82(.
بافت باستان  گرای این دوران در کنار تمايل صاحبان قدرت 
کاشی  کاری  هایی  و  نقاشی  ها  سفارش  به  شیراز  کاخ های  به 
ترتیب،  این  به  شد.  منجر  اساطیر  و  باستانی  موضوعاتی  با 
آثار  و  برجسته  نقوش  با  آشنایی  علت  به  بناها،  این  نقاشان 
مضامین  فارس،  در  ساسانی  و  هخامنشی  دورۀ  هنری 
می  کردند.  ير  تصو بیشتری  شباهت  با  و  ملموس تر  را  مرتبط 
از  تقلید  به  شاهانه،  جالل  و  شکوه  پی  در  قاجار  پادشاهان 
آثار موجود در مناطق مختلف فارس که از دوران هخامنشی 
و ساسانی به جا مانده بود، سفارش آثر مشابه را به هنرمندان 

ازجمله  29و30(؛   :1389 شیرازی،  و  )شکوهیان  می دادند 
عفیف آباد،1  اربابی  عمارت  کاشی  های  نقوش  به  می  توان 
ارم3 و خانۀ عطروش4 در شیراز  باغ  خانۀ سعادت،2 عمارت 
حدود  عمارت  هر  از  شد،  گفته  که  همان گونه  کرد.  اشاره 
انتخاب  نمونه  هایی  میان  آن  از  و  شد  بررسی  کاشی  بیست 
شمایلی  یا  نمادین  نمایه  ای،  نشانه  هایی  به صورت  که  شد 
در  ارائه شده  نمونه  های  بودند.  تفسیرشدنی  باستان  گرایی  از 
باستان  گرایانۀ  کاشی  های  مهم ترین  از  گزیده ای   2 جدول 

مدنظر است )جدول2(.

1. باغ عفیف آباد در دورۀ صفویه از گردشگاه  های مهم شهر بود. در سال 1284 هـ.ق 

)1865 م(، به فرمان میرزا علي محمدخان قوام الملک، عمارت فعلي در باغ احداث و 

باغ و درختان نوسازی شد )محمدی، 1384: 301(. همچنین بر دیوارهای حمام باغ 

نیز می  توان نقش برجسته هایی با مضامین باستانی، از جمله نقش فرهاد در کوه بیستون و 

دیدار مردم با خسروپرویز ساسانی را مشاهده کرد )خرمایی، 1389(.

2. خانۀ سعادت مربوط به دورۀ قاجار است و در بافت قدیم شیراز، خیابان دستغیب، 

واقع شده است. این اثر به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است )دانشنامۀ 

http://iranshahrpedia.  ،)1385( ایران شهر  شهرسازی  و  معماری  تاریخ 

)com/static/view/page/cultural-heritage-reports

3. یکی از دالیل انتخاب عمارت باغ ارم در این پژوهش، تنوع موضوعی نقاشی های 

دیواری و کاشی کاری  های آن است که شامل دیگر باغ های شیراز نیز می شود. این باغ در 

شمال غرب شیراز واقع شده و تاریخ آن به سدۀ پنجم هجری قمری در دوران اتابک قراچۀ 

سلجوقی می رسد. در دورۀ ناصرالدین شاه تغییراتی در آن صورت پذیرفت )شکوهیان، 

شیرازی، 1389: 28(.

نظر  از  قاجاری  خانه  های  جالب  نمونه  های  از  عطروش،  قدیمی  محمود  4. خانۀ 

دارد. قرار  شیراز  حاجی  بازار  در  نقاشی،  و  کاشی کاری 
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 جدول2: تحلیل نمونه  هایی از کاشی  های عمارت  های بررسی شده با مضامین باستان  گرایانه
)با استفاده از شکوهیان، شیرازی، 1389: 29-40 و سیف، ١٣٧٦: 187 و تصاویر نگارنده، 1399(

نشانه  شناسیمؤلفه تصویرشرحمکان

رم
غ ا

 با
ت

ار
نقاشی روی کاشی با موضوع عم

باستانی )هخامنشی( با 

  پس  زمینۀ منظره 

شکوهیان، شیرازی، 1389:29

مفاهیم مشروعیت بخش باستانی؛ 

مؤلفۀ شرق  شناسانۀ هم  ساز با بافت 

باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایه ای، 

مجاز مرسل

رم
غ ا

 با
ت

ار
کاشی هفت  رنگ برگرفته عم

از نقش برجسته  های 

تخت  جمشید

شکوهیان، شیرازی، 1389:29

بازنمایی نقش برجستۀ هخامنشی؛ 

انعکاس نقوش تزیینی باستانی؛ 

مؤلفۀ شرق  شناسانۀ هم  ساز با بافت 

باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ شمایلی 

رم
غ ا

 با
ت

ار
عم

هاللی پشت عمارت اصلی 

باغ ارم 

شکوهیان، شیرازی، 1389:30

بازنمایی نقش برجستۀ هخامنشی؛ 

انعکاس نقوش تزیینی باستانی؛ 

مؤلفۀ شرق  شناسانۀ هم  ساز با بافت 

باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ شمایلی 

رم
غ ا

 با
ت

ار
سنتوری عمارت، جمشید عم

و مستخدمین. ايده از 

نقش برجستۀ   تخت جمشید 

شکوهیان، شیرازی، 1389:30

اقتباس از نقش برجستۀ هخامنشی؛ 

مؤلفۀ شرق  شناسانۀ هم  ساز با بافت 

باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ شمایلی

رم
غ ا

 با
ت

ار
نبرد خیر و شر، نقاشی عم

دیواری، باغ ارم، هاللی 

اصلی پشت عمارت

شکوهیان، شیرازی، 1389:32

انعکاس عین به عین نقوش تزیینی 

هخامنشی؛ مؤلفۀ شرق  شناسانۀ 

هم  ساز با بافت باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ شمایلی

باد
ف آ

عفی
ت 

ار
عم

اعطای منصب، مشابه صحنۀ 

منصب بخشی به اردشیر 

ساسانی در نقش رستم
عکس از نگارنده

مفهوم مشروعیت بخش باستانی 

اعطای منصب؛ مؤلفۀ شرق  شناسانۀ 

هم  ساز با بافت باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایه ای از 

نوع مجاز مرسل

ت
عاد

 س
انۀ

صحنۀ اعطای منصب به شاه خ

قاجار متاثر از نقش برجستۀ 

اردشیر اول در نقش رستم

عکس از نگارنده

استفاده از فیگور و صحنه پردازی 

باستانی در نمایش مشروعیت شاه 

قاجاری؛ مؤلفۀ باستان  گرایی مشترک با 

تأثیرات جریان شرق  شناسی

نشانۀ نمایه ای از 

هر دو نوع مجاز 

مرسل و اشاره
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یق موج شرق  شناسی در دوران قاجار )نگارنده، 1399( شکل 5: یافته  های پژوهش دربارۀ عوامل مؤثر بر رواج  باستان  گرایی از طر

نشانه  شناسیمؤلفه تصویرشرحمکان

ش
رو

عط
نۀ 

انتقال حلقۀ شاهی به خا

 
ً
شاه قاجار)احتماال

ناصرالدین شاه(
 

عکس از نگارنده

استفاده از فیگور و صحنه پردازی 

باستانی در نمایش مشروعیت شاه 

قاجاری؛ مؤلفۀ باستان  گرایی مشترک با 

تأثیرات جریان شرق  شناسی

نشانۀ نمایه ای از 

هر دو نوع  مجاز 

مرسل و اشاره

س
شنا

نا

نقش هوشنگ

سیف، 1376:187

انعکاس شخصیت اساطیری به 

شیوۀ غربی و نگارش نام شخصیت؛ 

مؤلفۀ شرق  شناسانۀ هم  ساز با بافت 

باستان  گرایانۀ قاجار

نشانۀ نمایه ای از 

نوع اشاره

از  اقتباس  عالوه بر  بررسی شده،  کاشی  پنجاه  از  نمونه  دو  فقط 
نقشی باستانی، نشانه  ای از هنر روز را در خود دارند؛ همچون 
کاشی هوشنگ که مطابق با زیبایی  شناسی عصر قاجار کار شده 
است یا نقش گرفت وگیر عمارت باغ ارم که در زمینۀ آن منظره  های 

ساختمانی مطابق با سنت هنری قاجاری دیده می شود.  

بحث و نتیجه گیری
 
ً
احتماال شیراز،  عمارت های  بررسی شدۀ  کاشی های  نمونه  در 
وفور  برای  عاملی  منطقه  باستانی  آثار  به  هنرمندان  دسترسی 
تمایل  اما  بوده است،  در کاشی کاری عمارت ها  نقوشی  چنین 
جریان  نفوذ  و  گسترش  در  باید  را  تقلید  این  به  هنرمندان 
شرق شناسی دانست. در آن دوران، مطالعات شرق شناسانۀ ایران 

آشکارا در زمینه های باستان شناسی صورت می گرفت و نمی  توان 
نشانه  های مؤلفه  های شرق  شناسانه را در این نوع از باستان  گرایی 
نادیده گرفت. در میان دالیل باستان  گرایی قاجار باید عامل مهم 
شرق  شناسی را نیز درنظر داشت که خود پدیدآوردندۀ ملی گرایی 

در ایران بوده است )شکل5(.
افزایش  به  قاجار  دوران  ایران  در  شرق  شناسی  جریان 
باستانی  آثار  دربارۀ  به ویژه  علمی باستان  شناسانه،  فعالیت  های 
جریان  تقویت  در  فعالیت  ها  این  تأثیر  شد.  منجر  ایران 
شرق  شناسی و تأثیر غیرمستقیم بر درک ایرانیان از هویت ملی 
کاشی  های  تزیینی  نشانه  های  در  مؤلفه  هایی  ایجاد  به  خود، 
مؤلفه  های  به عنوان  آن  ها  از  می  توان  که  شد  منجر  قاجار 

نشانه  شناسانه نام برد )شکل 6(.

تأثیرات شرق شناسی دورۀ قاجار 

آشنایی با مفهوم ملی گرایی

یخ ایران باستان آشنایی با تار

گسترش ارتباط با اروپا و تأثیر موج ملی گرایی

فعالیت های باستان شناسانۀ اروپاییان

ارزش گذاری اروپاییان بر بعد باستانی تمدن ایران

یف مفهوم ملیت ایرانی توسط  تالش برای تعر
روشنفکران مؤثر در حکومت

انتشار و تکثیر تصاویر نتایج فعالیت 
باستان شناسی ایران توسط اروپاییان
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شکل 6: نشانه  شناسی مؤلفه  های شرق  شناسانه در نمونه کاشی  های بررسی شده در عمارت  های شیراز )نگارنده، 1399(

نشانه شناسی مؤلفه های شرق شناسانه در نمونه کاشی های بررسی شده

نشانۀ نقوش تزئینی 
باستانی

نشانۀ بناها و 
نقش برجسته های یاستانی

نشانه های فیگوراتیو 
باستانی

نشانۀ 
مشروعیت بخش 

نشانۀ 
شخصیت های اساطیری

باغ ارم
)نبرد خیر و شر، دو مورد(

عمارت عفیف آباد
 )اعطای منصب(

باغ ارم
)جمشید و مستخدمین، 
سربازان هخامنشی، شاه 

و سرباز( 

خانۀ سعادت
 )اعطای منصب(

خانۀ عطروش
 )اعطای منصب(

خانۀ سعادت و خانۀ 
عطروش

 )اعطای منصب(

نقش هوشنگ در
 خانۀ ناشناس

طریق  از  قاجار  دوران  در  شرق  شناسانه  فعالیت  های  از  بخشی 
انتقال آثار باستانی به خارج از کشور و نیز چاپ تصاویر باستانی 
با  آشنا  ایرانی  روشنفکران  می  یافت.  انعکاس  اروپایی  کتب  در 
مظاهر فرهنگی غرب تحت تأثیر چنین انعکاساتی که از تفکر 
شرق شناسانه نشئت گرفته بود، تمایل هویت  طلبانۀ ایرانی را به 
سمت و سوی باستان  گرایی سوق دادند. شرق  شناسان، از طریق 
خلق  ایران  تاریخی  پیشینۀ  از  دقیق  تری  تصویر  باستان  شناسی، 
و  ایرانی  هویت  از  غربی  برداشت  تنها  تصویر  این  اما  کردند؛ 
فقط از دریچۀ آثار باستانی بود. بدین ترتیب، در آن دوران شاهد 
خلق نشانه  هایی در هنر، ازجمله کاشی کاری هستیم که تمایالت 
دریچۀ شرق  شناسی  از  را  ایران  هویت  به  ایرانیان  باستان  گرایانۀ 
پژوهش  سؤال  این  به  یافته  ها،  این  اساس  بر  می  دهد.  نشان 
می توان  را  نشانه هایی  و  مؤلفه  ها  چه  که  شده   است  داده  پاسخ 
در تشخیص جریان شرق  شناسی در نمود باستانی  گرایانۀ نقوش 

کاشی  کاری  های دوران قاجار تشخیص داد.
مؤلفه  های   ،)6 )شکل  پژوهش  یافته های  اساس  بر 
شرق  شناسانه در نمونه  های بررسی شده در شیراز شامل نقوش 
باستانی، مؤلفه  های  بناها و نقش برجسته  های  باستانی،  تزیینی 
مؤلفه  های  و  مشروعیت بخش  مؤلفه  های  باستانی،  فیگوراتیو 
شخصیت  های اساطیری است. با توجه به روش نشانه  شناسانۀ 
 در قالب نشانه  هایی بررسی شدند 

ً
پژوهش، این مؤلفه  ها عمال

که می  توان در کاشی  های موردمطالعۀ شیراز تفسیر کرد. 
مؤلفه  های  مورد  در  انجام شده  نشانه  شناسی  به  توجه  با 
پاسخ  اساس  بر  و  شیراز  کاشی  های  نمونه  در  شرق  شناسی 
سؤاالت، فرضیۀ پژوهش مبنی بر احتمال ارتباط نشانه  شناسانۀ 
از  نمایه  ای  به عنوان  موردمطالعه،  باستان  گرای  کاشی  های 
پژوهش  این  موردمطالعۀ  نمونه  های  در  شرق  شناسی  جریان 
اثبات می شود. بنابراین می  توان باستان  گرایی را الیه  ای فرهنگی 

دانست که بدون تعارض و در هماهنگی با الیۀ شرق  شناسی، 
از این جریان در جهت مقاصد خود استفاده می  کرده یا حتی 
نوع شناختی  به گونه  ای که  تقویت می  شده است؛  بدین وسیله 
فعالیت  های خود عرضه  در  ایرانی  هویت  از  که شرق      شناسان 
دغدغه  های  با  ایرانیان  انعکاس  و  پذیرش  مورد  می  کردند 
هویتی و ملی  گرایانه قرار می  گرفت. بدین ترتیب، در دل بافت 
در  شرق  شناسانه  جریان  تأثیر  شاهد  دوران،  این  باستان  گرایی 

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


