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چكيده
اقتدار ملي گونه اي قدرت مشــروع و ناظر به مجموع توانمندي هاي يک ملت اســت که بخش عظيمي از 
اعتبار و هويت خويش را در فرهنگ آنها و به واســطه مکانيسم هاي متعدد همچون هنر حاصل مي کند. 
زيرا هنر اگرچه در سوي ظاهري اش مبتني بر عناصر زيبايي شناختي، نوعي لذت خوشايند ديداري فراهم 
مي نمايد. ليکن در سوي پنهان و در اليه هاي معنايي عميق تر اين قابليت را دارد تا حامل پيام و انديشه اي 
گردد. همانند کاشي نگاره اي از عصر قاجار که هنرمندش، علي محمد اصفهاني به دليل شرايط خاص توليد 
سفارشي  و متناسب با تحوالت همان اوان، آن را سرشار از آرايه هاي تزئيني و نگاره هاي روايتگر مي کند 
تا در چينش هاي بصري متوالي، بيانگر اقتدار ملي ايران در عرصه  بين الملل باشــد. براين اساس، هدف 
پژوهش حاضر آنست تا با تحليل اين کاشي نگاره در ُبعد ارتباط با سياست موضوع مورد مطالعه و در 
مقطعي تاريخي، تجربه اي واقع بينانه از نقش مکانيسمي هنري در تحکيم و توسعه اقتدار ملي ارائه دهد. 
همچنين بدين سؤال پاسخ دهد که: اين اثر در اليه هاي محتوايي آرايه ها و نگاره هايش به چه نحوي و با 
چه مشخصه هايي خلق گرديده تا به مثابه سندي بصري، چنين بار معنايي را بازنماياند؟  روش تحقيق، 
روش توصيفي- تحليلي و داده هاي  پژوهش حاضر مبتني بر نقد شمايل شناختي است. شيوة جمع آوري 
اطالعات نيز كتابخانه اي - الكترونيكي است . بررسي ها به روش نقد شمايل شناختي، با استناد به منابع 
کتابخانه اي- الکترونيکي و تحليل هاي کيفي انجام پذيرفت تا نحوه معنادهي به نگاره هاي ميز کاشي  تبيين 
گردد. نتايج نشان مي دهند که هنرمند نخست جهت بسترسازي اثرش آگاهانه دست به گزينش داستان ها 
و تمثال شخصيت هايي  زده که داراي بار نماديني از مؤلفه هاي هويتي ايران بوده اند. سپس درصدد بر آمده 
تــا اين مؤلفه ها اعم از تاريخ، جغرافيا، ميراث نهاد دولت و ميراث فرهنگي و علمي را که هريک جزئي از 
تعلقات پايدار و غني اين سرزمين هستند بر قواعد و اصول تجسمي بنشاند و آنها را با استفاده از گونه اي 
رنگ گذاري، چهره پردازي، پرسپکتيو مقامي و نشانه هاي فرمي و پوششي مطرح گرداند. چنانکه در کل 

تعميم دهنده اقتدار ملي به فراسوي مرزهاي ايران باشند.   
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مقدمه
ملت ها همواره در طي سده هاي  معتقدند  جامعه شناسان 
فرهنگي خويش  و شناسنامه  هويت  بر  تاريخي  متمادي 
تأکيد داشته و کوشيده اند تا در نهايت قدرت و غرور ملي، 
مشخصه هاي چنين هويتي را زنده نگه داشته و از آن دفاع 
کنند. زيرا داشتن فرهنگ پويا و توانمند به لحاظ نفوذ و 
اثرگذاري را يکي از نمادهاي اقتدار ملي خويش مي پندارند؛ 
فلذا سعي مي کنند تا از طريق انسجام بخشي به مؤلفه هاي 
آن از يکسو بر ارزش هاي ملي و فراملي شان تأکيد نمايند 
و از سوي ديگر اقتدار خود را افزايش دهند تا در برابر 
هجمه هاي ديگر فرهنگ ها رنگ نبازند. به ويژه در ادوار 
اخير که نظام هاي سياسي سلطه جو دخل و تصرف هاي 
رشد  نوين  و  کالسيک  قالب هاي  در  را  استعماري شان 
بر  را  تعارضات  و  منازعات  کانون  بخشيدند،  فزاينده اي 
حوزه هاي فرهنگي متمرکز نمودند و درصدد برآمدند تا 
الگوهاي فرهنگي خود را با برنامه ريزي سازمان يافته و 
استفاده از مکانيسم هاي گوناگون به سايرين تحميل کرده 
و بدين طريق جهان را آنگونه که خود مي بينند و درباره 
آن مي انديشند، هدايت کنند. مبتني بر اين دست اندازي ها، 
اقتدارشان با توجه به  ملت ها آگاهانه دريافتند که نه تنها 
تحوالت و شرايط مستولي شده بر جهان، ديگر با مؤلفه هاي 
جنگ افزاري و قدرت هاي سخت قابل تبيين نيست؛ بلکه پر 
بار نمودن حوزه فرهنگ شان است که مي تواند آنها را در 
قله اقتدار قرار داده و به مثابه اقتدار حقيقي شان در عرصه 
بين الملل متجلي سازد. بنابراين يکي از مکانيسم هايي که 
مورد بهره وري قرار دادند تا فرهنگ شان در تعامل با اقتدار 
ملي شان، دوام، ثبات و همکاري مؤثر داشته باشد؛ هنر است. 
چرا که هنر به واسطه توليد اثر اين قابليت را مي يابد تا به 
صورت بصري مشخصه هاي هر ملت و نظام سياسي اش 
را به يکديگر پيوند زند، منسجم گرداند و چنين انسجامي را 
به همراه نگاهداشت و تأکيد بر ارزش هاي واقعي آن ملت 
چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي بنماياند. چنانکه 
منشأ شکل گيري هر اثر هنري نيز ضرورت هاي سياسي و 
اجتماعي زمان توليدش دانسته مي شود و بنا به نظر فوکو 
و  سياسي  گفتمان هاي  از  مختلفي  گونه هاي  تالقي  محل 
اجتماعي به شمار مي آيد که مي تواند براي تشخيص و تحليل 
معاني پنهان اقتدار، قدرت و سلطه مورد مطالعه قرار گيرد. 
بر اين اساس، پژوهش حاضر نيز به صورت مطالعه اي 
موردي بر اثري هنري از عصر قاجار، ميز کاشي نگاره اي 
به رقم استاد علي محمد اصفهاني، متمرکز شده است. زيرا 
موقعيت  از  هنرمندش  که  شد  خلق  شرايطي  در  اثر  اين 
سفارش دهنده آن، رابرت مرداک اسميت، آگاهي داشت و 
مي دانست پس از آفرينش و تحويل، ميز کاشي به خارج 
از مرزهاي ايران يعني بريتانيا- موزه ويکتوريا و آلبرت- 
برده خواهد شد. بنابراين نگارندگان متصور هستند که: 
«علي محمد اصفهاني با نوعي تدبر و سياست اثر را مملو 

از نگاره هايي روايت گر و آرايه هايي تزئيني با بار معنايي 
خاصي کرده تا بيان بصري تحکيم بخشي در راستاي اقتدار 
ملي ايران در عرصه بين الملل داشته باشد». جهت رد يا 
اثبات اين فرضيه تالش گرديده تا عناصر تجسمي و معاني 
نهفته در نگاره ها و آرايه هاي اين اثر تجزيه و تحليل شوند. 
داراي ويژگي هاي زيبايي شناختي  اثر  اندازه  به هر  چون 
بهره وري  و  التذاذ  باشد؛  وااليي  مفهومي  ارزش هاي  و 
هنري اش حاصل نخواهد شد، مگر آنکه قابل درک گردد 
و خألهاي شناختي اش رفع شود. دستيابي بدين هدف، به 
دليل آنکه اثر، سندي مهم در تاريخ فرهنگي ايران و الگويي 
موفق در چارچوب سياست تنش زايي و فارغ از بحران ها و 
چالش هاي پايان ناپذير سياسي عصر قاجار تلقي مي گردد؛ 
سبب خواهد شد تا جهت حضور مؤثرتر و هوشمندتر در 
مناسبات جهاني امروز و نشان دادن تصويري مثبت از 

ايران، راهبردهاي ژرف بينانه تري اتخاذ گردد. 
هدف پژوهش حاضر آنست تا با تحليل اين کاشي نگاره در 
ُبعد ارتباط با سياست موضوع مورد مطالعه و در مقطعي 
تاريخي، تجربه اي واقع بينانه از نقش مکانيسمي هنري در 
تحکيم و توسعه اقتدار ملي ارائه دهد. در همين راستا، سؤال 
آنست که: اين اثر در اليه هاي محتوايي آرايه ها و نگاره هايش 
به چه نحوي و با چه مشخصه هايي خلق گرديده تا به مثابه 
بي شک  بازنماياند؟  را  ملي  اقتدار  معناي  بصري،  سندي 
تمهيد پاسخ، ضرورت و اهميت تحقيق پيِش رو را دوچندان 
مي سازد. زيرا در مناسبات تلقي از واقعيت يک سند مهمتر 
از خود واقعيت است و ساير ملل بر اساس برداشتي که 
به واسطه مکانيسم هنر ايراني- اسالمي دارند، ديدگاه هاي 
خود را درباره زيست اجتماع اين ملت و نظام سياسي اش 
تصحيح مي کنند و ادراکي نسبت به آنچه در سطح روابط 

بين الملل به نمايش گذاشته  مي شود، دريافت مي نمايند.

روش تحقيق 
روش تحقيق ، توصيفي- تحليلي  و داده هاي پژوهشي 
حاضر مبتني بر نقد شمايل شناختي مورد تحليل قرار گرفته 
است . شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي - الكترونيكي 
و از طريق ابزار فيش برداري انجام گرفته است . جامعه 
آماري معطوف به كاشي نگاره اي عصرقاجار كه توسط 
علي محمد اصفهاني خلق شده است كه مشتمل بر ۹ نگاره 
مي باشد و تمامي به عنوان نمونه هاي  پژوهي مورد تحليل 
قرار گرفته اند. زيرا اوًال هر يک ساختار بصري  و محتوايي 
متمايز از يکديگر را داشته؛ ثانيًا در مجموع و در تسلسلي 

دايره وار، شکل دهنده به يک اثر کاشي نگاره شده اند.
در روش نقد شمايل شناختي،  اين نقد يك روش تفسير 
ميان رشته اي در تاريخ هنراست که پس زمينه هاي فرهنگي، 
را در  آثار  اقتصادي موضوعات و  اجتماعي، سياسي و 
به  اتکا  با  لذا  مي سازد.  آشکار  تجسمي  هنرهاي  عرصه 
چنين نقدي، اين پژوهش کوشيده تا ضمن واکاوي عناصر 
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بصري و نشانه هاي نمادين اثر، سيري از معناي ظاهري 
به معناي باطني  نگاره هايش داشته باشد و با تکيه بر بافت 
فرهنگ و شرايط اجتماعي توليدشان، باورها، انديشه ها و 
ارزش هاي فرهنگي نهفته در آنها را تفهيم نماياند. روش 

تجزيه و تحليل روش كيفي است .

پيشينه تحقيق
جهت دستيابي به علل ايجاد نگاره ها و آرايه هاي تزئيني 
بر اثر هنري مورد بحث و تأثيرات آنها بر نحوه نمايش 
اقتدار ملي ايران، نگارندگان ابتدًا به ادبيات پژوهشي خويش 
در باب "هنر و اقتدار ملي" رجوع کردند و جستجوهايي 
انجام دادند. ليکن نتيجه اي را در محافل دانشگاهي و  را 
تحقيقاتي نيافتند تا از آن بهره مند گردند. تنها در بحث از 
با  پيدا نمودند که  اقتدار ملي- فرهنگي به مقاالتي دست 
رويکردي به حاکميت نظام جمهوري اسالمي ايران درباره 
اقتدار فرهنگي  شاخصه هاي فرهنگ پويا و قوي، اصول 
و تأثير نقش فرهنگ بر اقتدار ملي به صورت کلي بحث 
کرده اند همچون: "اقتدار ملي از ديدگاه ارزش هاي فرهنگي" 
(علي جعفري، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک، شماره 
۱۶، سال ۱۳۸۲)؛ "نقش فرهنگ و ارزش ها در اقتدار ملي" 
(غالمحسن پنجي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک، 
شماره ۱۳-۱۴، سال ۱۳۸۱)؛ "مباني اسالمي اقتدار فرهنگي" 
(نجف لکزايي و علي خندق آبادي، فصلنامه مطالعات دفاعي 
استراتژيک، شماره ۵۶، سال ۱۳۹۳) و "نقش فرهنگ در 

اقتدار ملي" (سيدعلي اکبر خدايي، فصلنامه مطالعات دفاعي 
استراتژيک، شماره ۱۱-۱۲، سال ۸۱-۱۳۸۰). مطالعات بر 
روي اين نوشتارها نشان داد که همگي در بحث از فرهنگ 
به نحو همپوشاني، تعريفي از آن ارائه داده و هيچ يک به 
بسط تحليل هاي نظري خود در شاخه هاي متعدد فرهنگي 
اعم از هنرها، آيين ها، آداب و رسوم، سنت ها و الگوهاي 
هنري  اثر  درباره  نپرداخته اند.  ايرانيان  اخالقي  رفتاري- 
مورد پژوهش هم تاکنون مطالعه مستقلي انجام نگرفته؛ 
فقط مهدي مکي نژاد در مقاله خود تحت عنوان "کاشي کاران 
گمنام دوره قاجار"، در فصلنامه گلستان هنر، شماره ۱۳، 
علي محمد  اثر  اين  بر  تجسمي  منظرگاهي  از  سال ۱۳۸۷ 
فني-  مشخصه هاي  خالصه وار  و  کرده  گذر  اصفهاني 
هم  "سياه قلم"  کتاب  است.  نموده  معرفي  را  آن  بصري 
اگرچه مجموعه مقاالتي از احوال و آثار استاد علي محمد 
اصفهاني است و فرهنگستان هنر در سال ۱۳۹۹ منتشر 
ساخته، ليکن در نوشتارهايش، تمرکزي مطالعاتي بر اين 
کاشي نگاره مشاهده نشد تا بتوان از آن بهره برد. لذا اين 
پژوهش، نخستين متن علمي و بينارشته اي در حوزه هنر 
و مطالعات استراتژيک به شمار مي آيد که با نگاهي بديع و 
متمايز از ساير تأليفات صورت گرفته، بر آن شده تا نحوه 
بيان هنري يک اثر خاص را بر محوريت اقتدار ملي ايران 
بررسي کند. در همين رابطه، مفهوم واژگاني اقتدار ملي را 
نيز تعريف کرده تا مبناي نظري و خط مشي بر تحليل هاي 

بصري- محتوايي اثر هنري باشد. 

تصوير ١. صفحه ميز کاشي نگاري شده، اثري از علي محمد اصفهاني، موجود در
  www.m.vam.ac.uk  :موزه ويکتوريا و آلبرت، مأخذ 



مفهوم "اقتدار ملي"
اقتدار ملي يعني رسيدن به مشخصه هايي که به يک ملت 
بالفعل  يا  بالقوه  تهديدهاي  با  مقابله  تا در  امکان مي دهد 
خارجي دوام آورده و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي همراه با حفظ شرافت هاي انساني قدم 
بردارد. در اين مسير نقش مکانيسم هاي فرهنگي در ياري 
رساندن به اقتدار ملي و به عبارتي توسعه و تحکيم آن 
بيش از همه است. زيرا ديگر قدرت نظام سياسي منحصر 
تضمين  براي  و  نمي شود  سنجيده  نظامي اش  قدرت  در 
اقتدار در سطح بين الملل ناگزير بايستي به حد معيني از 
ثبات سياسي و اقتدار ملي دست يافت (خدايي، ۱۳۸۰-۸۱: 
۷۶). بر اين اساس، «ساختار و زيربناي فرهنگ مولد، پويا، 
و  تثبيت  مي تواند ضمن  که  است  الهام آفرين  و  اثربخش 
دفاع از بنيان هاي يک ملت، امکان حضوري رقابت آفرين در 
عرصه هاي بين المللي را به وجود  آورد. همچنين زمينه ساز 
تقويت قدرت ملي و تبديل شدن ملت به جامعه اي پيشرو، 
الگو و بهره مند از بنيان هاي الزم در عرصه بين الملل گردد. 
تحکيم  جهت  مقبول  و  مشروع  قدرت  فرهنگ،  واقع،  در 
بنيان هاي امنيت، پيشرفت و اقتدار ملي در عرصه هاي داخلي 
و خارجي را فراهم مي آورد تا ضمن برخورداري از توان 
پيشگيري و مقابله با تهديدات، ملت نيز پويا، الهام بخش و 
تأثيرگذار در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي  گردد. در اين 
راستا، اصحاب نظر معتقدند اگر فرهنگ يک ملت گسترش 
پيدا کند و ماندگار شود، بديهي است که اقتدار و نفوذ نظام 
سياسي اش بي رقيب خواهد گرديد» (نصراله زاده و ديگران، 
۱۳۹۴: ۴۱). بنابراين اقتدار ملي، قدرت نيست بلکه توانايي 
و حقي مشروع در جهت حفظ، نگهداري و تعميم منافع و 
داده هاي يک ملت فراتر از مرزهاي جغرافيايي سرزمين اش 

است که به واسطه مکانيسم هاي متعدد به ويژه فرهنگ اين 
امکان را مي يابد تا به بالندگي، اثربخشي و جريان آفريني 
بيشتري دست يابد. بالطبع، چنين قدرت مشروعي در هر 
دوره تاريخي جهت محقق شدن نيازمند فراهم آمدن عواملي 
است که چنانچه بر محوريت مکانيسم فرهنگي هنر مدنظر 
باشد؛ «گردهم آمدن هنرمند، مخاطب/ سفارش دهنده و اثر 
هنري در چرخه اي مثلثي شکل براي عينيت بخشيدن به آن 
استلزام مي يابند. زيرا اثر با نقش نهان هنرمند از طريق پيام 
گذارده شده از سوي وي هويت يافته و با اجراي تجسمي 
که براي نمايش آن پيام در اختيار مي گيرد با سفارش دهنده 
تعامل  و  گفتگو  به  شده  مواجه  مخاطب  عبارتي  به  و 
مي پردازد» (رهبرنيا و انصاري، ۱۳۸۲: ۶۹). فلذا در ادامه 
تمامي اين عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند تا در 
نهايت نحوه بارگذاري پيام اقتدار ملي در اليه هاي معنايي 

اثر کاشي نگاره به گونه اي جامع تبيين شود.

يافته هاي پژوهش:
رابرت مرداک اسميت: سفارش دهنده 

مردي اسکاتلندي و در خدمت نظام سياسي بريتانيا که 
عالوه بر سهم و مشايعت بسزا در معرفي و پاسداشت هنر 
ايران به جهانيان، نقش نهان و فزاينده تري جهت تحقق اهداف 
سياسي- اقتصادي بريتانيا در مأموريت هاي برون مرزي 
آن داشت. به ويژه در جريان نهضت شرق شناسي که آن 
اوان بسيار مورد توجه قرار گرفته بود. «نهضتي که اگرچه 
در پي اولين جرقه هاي آشنايي اروپاييان با آثار هنري و 
بناهاي ملت هاي اسالمي طي سده هاي هجدهم و نوزدهم 
و سوي  به سمت  کم کم  اينحال،  با  گرفت؛  ميالدي شکل 
تجارت، تصاحب و تغيير فرهنگ ملت هاي اسالمي و جوامع 

تصوير ٣. تزئينات حاشيه نگاره مرکزي با بهره وري نوآورانه از تصوير ٢. نمونه شماره گذاري شده، مأخذ: نگارندگان 
هنر گل و مرغ  

کاشي نگاره اي از عصر قاجار؛ سندي 
بر تحکيم اقتدار ملي ايران در عرصه 
بين الملل (موجود در موزه ويکتوريا 

و آلبرت لندن)/١٧٣-١٨٧  



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

تحت استعمار پيش رفت. چنانکه در تداوم اش، غيرغربي ها 
همواره انسان هايي حاشيه اي و دورانداختني تلقي گرديدند 
که توانايي درک، اهميت و حفظ مصنوعات خود را نداشتند 
و اين انسان غربي مسئوليتي برايش ايجاب گرديده بود 
تا ساخته ها و ميراث آنها را نجات دهد و حفظ کند. فلذا 
رقابت  آثار هنري، رواج موزه ها،  هنرشناسي، گردآوري 
و  پيدايش  و  گوناگون  اقوام  براي جمع آوري مصنوعات 
مقبوليت يافتن نمايشگاه هاي جهاني همه به گونه اي همزمان 
آمدند»  وجود  به  استعمارگرايي  جريانات  گسترش  با 
(مجتهدزاده و سعدوندي، ۱۳۹۶: ۶۱). بالطبع، فعاليت هاي 
رابرت مرداک اسميت هم تحقق چنين اهدافي را براي جامعه 
نيمه استعماري ايران دربرداشت. وي که از سال ۱۸۶۳ به 
خدمت بخش ايراني خط تلگراف بريتانيا- هند درآمد و تا 
سال ۱۸۸۵ عهده دار اين سمت باقي ماند. در اثناي اين اقامت 
بيست ساله، به دليل موقعيت شغلي اش شبکه گسترده اي را 
براي خريد آثار هنري ايجاد کرد و با جلب موافقت مدير 
موزه ويکتوريا و آلبرت (با نام سابق ساوت کنزينگتون)، 

بودجه الزم براي خريد آثار هنري در ايران و سازوکاري 
براي انتقال آنها از طريق دريا (از مسير خليج فارس به 
انگلستان) را تأمين نمود. همچنين چون ارتباط نزديکي با 
درباريان و در رأس قدرت ايران (ناصرالدين شاه) داشت 
آزادانه و در دو مرحله، آثار هنري را خريداري و بدون هيچ 
مشکلي و معاف از هرگونه عوارض گمرکي به لندن منتقل 
در  مأموريتش  اتمام  با  (کاووسي، ۱۳۹۸: ۲۱-۲۰).  کرد 
ايران و منصوب شدن به رياست موزه ادينبرو، از آنجايي 
که جمع آوري و مستندسازي هنرها و صنايع معاصر ايران 
را نيز مدنظر داشت. لذا طي آخرين سفرش به سال ۱۸۸۷ 
مجموعه اي کامل از انواع کاشي ها و ظروف سراميکي را به 
استادکار برجسته عهد ناصري، علي محمد اصفهاني سفارش 
داد (مکي نژاد، ۱۴۰۰: ۳۴). ميز کاشي نگاره مورد مطالعه از 
همين مجموعه مي باشد که به سه دليل خوانش آن حائز 
اهميت است: اوًال ساير آثار صناعي و اشياء هنري عتيقه اي 
که به موزه ويکتوريا و آلبرت برده شده بودند؛ پيشتر در 
راستاي تأمين نياز مادي و معنوي مردمان ايران زمين و 

تصوير ٤. تزئينات حاشيه نگاره هاي اطراف در ترکيبي از نقوش 
اسليمي و ختايي 

و  رستم  «نبرد  عنوان  با  کاشي  ميز  مياني  نگاره  تصوير٥. 
اشکبوس»  

تصوير ٦. نگاره «ديدار شاه عباس با حسين کرد شبستري»  



مبتني بر ديدگاه زيبايي شناختي آنها خلق گرديده بودند. در 
حاليکه هدف از آفرينش اين اثر براي مردماني شکل گرفت 
که خارج از قلمرو فرهنگ و جغرافياي تمدن اسالمي بودند 
و از بيرون به درون اين فرهنگ سرک مي کشيدند و توجه 
به اين آثار را بخشي از "پروژه روشنگري" در راه توسعه 
براي  الگوبرداري  انگيزه  با  مي دانستند.  پيشرفت خود  و 
ساخت، توليد و طراحي اشياء که در جريان جنبش  "هنرها 
اولگ  مي رفت.  به گسترش  رو  انگليس  و صنايع دستي" 
گرابار (۱۹۲۹- ۲۰۱۱)، مورخ سرشناس هنر اسالمي، در 
اينباره مي گويد: در سده هجدهم اين فکر در اروپاي غربي 
نضج گرفت که همه چيز را مي شود شناخت. معرفت به 
همه چيز در يک تراز قرار مي گيرد و تمايزي ميان تمام 
اقسام مختلف معرفت نيست. همه چيز را مي توان با همه 
چيز تبيين کرد و وقتي کسي همه چيز را بشناسد به مراتب 
عالي حکمت و اخالق خواهد رسيد. بنابراين شکل دهي به 
چنين اثري بايد به نحوي صورت مي گرفت تا پاسخگوي 
دغدغه دانشورانه آنها درباره فنون هنري معاصر باشد 
همين  در  اسميت  مرداک  چنانکه   .(۱۶ (کاووسي، ۱۳۹۸: 
از مواد و  تا شرحي  به علي محمد سفارش مي دهد  حين 
فنون حرفه اي خود را مکتوب کند و جهت ساخت ظروف 
سفالين جديد رساله اي در باب فنون کاشي و کاشيکاري 
بنويسد. رساله اي که خود در سال ١٨٨٨ در ادينبورو به 
چاپ مي   رساند (سيدموسوي، ۱۳۹۹: ۷۹). ثانيًا علي محمد 
اصفهاني نه همانند ساير هموطنانش که ميراث گران سنگ 
تمدن ديرپاي خود را از سر ساده دلي يا احتياج در ازاي 
مبالغي ناچيز به مشتريان فرنگي مي فروختند؛ آثار خود 
کهنسال  تمدني  و  فرهنگ  ملموس  و  مادي  نمايندگان  را 
و پربار مي دانست که قابليت آن را دارند تا باور و بينش 
باب سرزمينش  را در يک هم سخني بصري در  جهانيان 
تصحيح نمايند. ثالثًا اين اثر خود مجموعه اي کامل از هنر 
کاشيکاري و در ابعادي بزرگ بود که به دليل داشتن فرمي 
مستقل و سوا از ساختار هاي معمارانه متداول در آن زمان، 
امکان روايت پردازي و هرگونه معنابخشي را براي هنرمند 
ممکن  ساخته بود. بنابراين چون مبتني بر شناخت، دانش 
و علم روز بوده و خاصيت ابتکار و خالقيت در اندازه و 
تعداد قطعات کاشي نگاري شده داشت، صرف نظر از محتوا 
و مفاهيم بصري اش، مي توان برآيند نمود که در حکم سند 
اقتدار ايران از فرهنگ ملي و معاصر خويش در دستان مرد 
عرصه هاي بين المللي بريتانيا، رابرت مرداک اسميت، به شمار 
مي رفت که واجد تحليل و واکاوي در همين رابطه است. چرا 
که «اقتدار خود برآمده از ايجاد فهم، انديشه، دانش و قدرت 
اثربخشي در پاسخگويي به نيازهاي انسان در هر عصري 

مي باشد» (نصراله زاده و ديگران، ۱۳۹۴: ۳۷).

را  اثر  سفارش  حالي  در  هنرمند  اصفهاني:  علي محمد 
دريافت مي کند که دوره جديدي از به خطر افتادن مرزهاي 

اين  در  بود.  شده  آغاز  ايران  ارضي  تماميت  و  تاريخي 
نظام هاي  استعمار  تحت  مستقيمًا  اگرچه  ايران  دوران، 
سياسي قدرتمند قرار نگرفت؛ اما به نوعي متأثر از استعمار 
نوي آنها بود. شکل گرفتن جنگ هاي اول و دوم با روس ها، 
تحميل معاهدات ننگين گلستان و ترکمنچاي از سوي آنها، 
خأل قدرت داخلي، برپا شدن بساط ملوک الطوايفي و يکه تازي 
منورالفکران متجدد و غرب گرا در اعطاي امتيازات مختلف 
تجاري به خارجيان همگي سبب گرديدند تا عزت و روحيه 
اعتماد به نفس ايرانيان در هم شکسته شده، ايران تدريجًا 
به ملتي نيمه مستعمره و کانون کشمکش هاي منفعت جويانه 
نظام هاي سياسي روسيه و بريتانيا مبدل گردد و تمامًا 
حاکميت سياسي و اقتصاد ملي اش به شدت تهديد و تحديد 
شوند (سالمي، ۱۳۹۷: ۲). در چنين شرايطي، اگرچه« نظام 
سياسي قاجاري خود به لزوم اقتباس از تمدن اروپايي و 
کسب معرفت از فرهنگ مغرب زمين جهت همگام شدن 
با پيشرفت هاي فناورانه آنها مجاب گرديده بود» (تقوي، 
۱۳۹۳: ۱۷۴). ليکن هنرمند با جرياني همراه شد که عده اي 

تصوير ٧. نگاره «ضيافت شاه عباس و خرم چيني»

تصوير ٨ . نگاره «ديدار گودرز با گيو»

کاشي نگاره اي از عصر قاجار؛ سندي 
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شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۷۹

فصلنامة علمي نگره

از روشنفکران ايراني در پي مطالعه روزنامه هاي اروپايي، 
تحصيل علوم جديد و آشنايي با افکار برآمده از انقالب 
فرانسه آن را بنيان نهاده بودند. جرياني که مفهوم جديدي 
از ايده ملي گرايي را وارد حوزه انديشگاني ملت ايران کرد و 
بيان داشت هر ايراني مي بايست در برابر مخاطرات جديد، 
ايجاد  ارضي سرزمين خود،  تماميت  و  استقالل  از  دفاع 
همبستگي و تقويت انسجام سياسي و شکل دهي به راهبرد 
بقا با هدف تداوم در عرصه جهاني بر ريشه تاريخي اش 
اتکا کند و به بازسازي هويت خويش بپردازد (هژبريان، 
و  تاريخي  گذشته  از  ملت  «هرقدر  زيرا   .(۱۳۹  :۱۳۹۸
فرهنگي اش آگاهي بيشتر و عميق تري داشته باشد؛ بدون 
شک با قاطعيت و ايمان بيشتري براي حفظ موجوديت و 
اعتبار آن و مطرح بودن در سطح جهاني خواهد کوشيد. 
ناگسستني  پيوندي  گذشته  خويش  با  ملت  اگر  واقع،  در 
حاصل نمايد و به اين گذشته و فرهنگ آن با احترام و با 
ديدي کنجکاو و جستجوگر بنگرد؛ توان آن را خواهد يافت 
تا با آگاهي از نارسايي هايي که دامنگيرش شده و او را از 
حرکت و پيشرفت بازداشته، بدون آنکه خويشتن را ببازد 
و احساس تباهي کند، رهايي يابد» (ورجاوند، ۱۳۶۸: ۲۳). 
بر اين اساس، هنرمند هم کوشيد تا در توليد و خلق آثارش 
در بنيان نهادن به چنين انديشه روشنفکري برآيد. فلذا هنر 
ايران را به مثابه هنر مفاخر با هويت تاريخي مشترک و 
و  حوادث  و  تاريخي  بزرگ  با شخصيت هاي  ارتباط  در 
وقايع مهم ملي در اثر کاشي نگاره تعريف کرد تا ضمن 
از ميراث  برانگيختن احساسات ميهن پرستانه براي دفاع 
سرزميني ايران هم بر قلمرو ايده ملي گرايي فرهنگ خويش 
تأکيد کند و هم واکنشي به زوال و ضعف نظامي در برابر 
نظام هاي سياسي قدرتمند نشان دهد که هر يک بخشي از 
ايران را جدا کرده بودند. گفته هاي مرداک اسميت هم مؤيد 
همين رويکرد هنرمند است: «.... اين مردمان هم از حيث 
قواي جسم و هم قواي ذهن از بهترين ها در جهانند. آنها 
سرشار از حس نيرومند وطن دوستي هستند و از طريق 
هنر، ادبيات و فرهنگ خود تأثيري در خاورزمين دارند که 

به کل ناهمگون با قواي نظامي شان است» (مرداک اسميت، 
 .(۱۱۵ :۱۳۹۹

ميز کاشي نگاره
بر اين اساس، هنرمند با بهره گيري از شيوه نقاشي زير 
دايره اي  ميزي  به صورت  را  اثري  لعابي عصر صفوي، 
شکل به قطر ١٣٠ و ضخامت ١٠ سانتيمتر و وزن ١٠٨ 
مي کند  طراحي  شده،  تشکيل  بخش   ٩ از  که  کيلوگرم 
(www.m.vam.ac.uk). يک بخش مرکزي که کمي بيش 
از شعاع ميز را به خود اختصاص داده و ٨ بخش مساوي 
در اطراف آن که هر کدام داراي نگاره و تزئينات حاشيه اي 
هستند. وي خشت دايره اي شکل ميز را ابتدا به ٨ بخش 
مساوي از مرکز تقسيم کرده، سپس دايره اي به مرکز و 
به قطر کمي بيش از نصف شعاع خشت ترسيم مي کند. 
در هر بخش، ضمن آنکه نگاره اي را تجسم  مي بخشد؛ قاب 
مي نمايد   طراحي  هم  را  جداگانه اي  حاشيه اي  تزئينات  و 
باقيمانده  فضاي  و  گرديده  تفکيک  يکديگر  از  بخش ها  تا 
ميانشان پر شوند. براي ساخت اين ميز علي محمد شيوه 
بدون  تا  برمي گزيند  را  خويش  گذشتگان  کاشيکاري 
محدوديت و با سرعت عملي بيشتر طرح هايش را اجرا کند. 
چنانکه مبتني بر اين قابليت، سطح ميز را آراسته به نقوش 
آرماني- اساطيري و نمونه هاي تمثيلي ادبيات ايران مي کند 
و بخش اعظم آفرينش هاي خود را از مضامين ادبي وام 
مي گيرد. زيرا در تاريخ فرهنگي سرزمينش، «ادبيات فقط 
مأوايي براي مشروعيت بخشيدن به نقش هنرمند و منبعي 
براي موضوعات آثارش نبود. بلکه در مفهومي کلي تر به 
معناي ايدئولوژي عرفاني و زيبايي شناختي هنر ايراني بود» 
(معين الديني و عصار کاشاني، ١٣٩٢: ٨٤) با اينحال، چون 
مي دانست که اين اثر پس از اتمام آفرينش به سوي اروپا 
روانه خواهد شد. لذا اندکي به هنر تزئيني اروپا به صورت 
طبيعت گرايانه و در رنگ هاي ماليم غربي همچون صورتي، 
بنفش، قهوه اي، زرد، سبز، آبي و سفيد متمايل مي گردد و 
به منظره سازي سطح ميز مي پردازد تا با آميختن طرح هاي 
ايراني با شمايل نگاري واقع گرايانه غربي به اثرش هم نوعي 
سرزندگي و حيات تازه بصري ببخشد و هم پاسخگوي 
سفارش دهنده  ويژه  به  اروپاييان  زيبايي شناختي  ذائقه 
آن يعني رابرت مرداک اسميت باشد (تصوير ١). اينگونه 
طراحي که در تمامي بخش هاي ميز انجام گرفته، پژوهش 
حاضر را بر آن داشت تا آنها را جهت واکاوي صحيح تر 
شماره گذاري کند. بنابراين از قسمت مرکزي و بعد از ضلع 
جنوب شرقي ميز و در جهت عقربه هاي ساعت، تجزيه و 
تحليل نگاره ها را شروع کرده و در توالي شکل دوار ميز 

پيش رفته است (تصوير ٢). 

تجزيه و تحليل يافته ها 
تزئينات ميز شامل دو بخش کلي است: تزئينات حاشيه نگاره 

تصوير ٩. نگاره «نبرد رستم و سهراب»



مرکزي (تصوير ۳) و تزئينات حاشيه نگاره هاي اطراف 
(تصوير ٤). جهت تزئينات حاشيه کاشي مرکزي، علي محمد 
با  از دوره صفويه  که  بهره  برد؛ هنري  هنر گل ومرغ  از 
نوآوري هاي رضا عباسي و بعد شفيع عباسي بنيان گذارده 
شد و در دوره هاي زنديه و قاجاريه به کمال  رسيد. با اين 
کاشي  در  سايه پردازي   و  ماليم  رنگ هاي  با  وي  وجود، 
هفت رنگ، گل ها و مرغان را با ميوه هاي تاکي، پروانه ها 
و برگ هاي درهم تنيده همراه گرداند تا فضايي همچون 
قاب منقوش بر اطراف نگاره شماره ١ نقش بندد. فضايي 
با حاشيه اي از اسليمي هاي پيچان و رنگ پردازي متفاوت 
که از سويي بر اهميت نگاره به لحاظ جذابيت بصري و 
محتوايي مي افزايد. از سوي ديگر به دليل دربرداشتن نوعي 
ظرافت و لطافت نمادين نقوش (گل ومرغ تجليگاه حضور 
عاشق و معشوق در هنر ايراني) از تنش محتوايي نگاره ها 
مي کاهد. ضمن اينکه هنرمند در قسمت پايين اين حاشيه و 
در يک قاب اسليمي به شيوه رقم گذاري هنرمندان ايراني، 
نام خود، سفارش دهنده و همچنين سال توليد اثر را ثبت 
مي کند. تزئينات حاشيه اي نگاره هاي اطراف ميز را هم که 
به مثابه مرزي ميان نگاره ها پنداشته مي شوند مبتني بر يک 
الگوي مشترک و چند مرحله اي شکل داد: بدين نحو که يک 
قاب اسليمي با فرم کلي شبيه به برش طولي نيلوفر آبي، 
اطراف نگاره ها با رنگ مشکي و قلمگيري سفيد به کار برده 
و بعد حاشيه اي باريک از ترکيب نقوش اسليمي و ختايي به 
رنگ سفيد در زمينه قهوه اي محاط شده است. فضاي بين 
اين دو را نيز با رنگ زمينه الجوردي و گل هاي ختايي سفيد 
پوشاند تا به لحاظ زيبايي شناختي به شکوه نگاره ها افزوده 
شود. در نهايت، اين الگو را در حاشيه نگاره ها تکرار کرد تا 
عالوه بر ايجاد نوعي وحدت و انسجام بصري، به صورت 
نمادين يادآور جايگاه ابدي و هميشگي بهشت ازلي در هنر 

ايراني باشد.  

نگاره هاي ميز
نگاره نبرد رستم و اشکبوس

نگاره مياني ميز با روايتي از نبرد رستم و اشکبوس است. 
نبردي که اشکبوس از جانب تورانيان براي جنگ با ايرانيان 
فرستاده مي شود و روياروي رستم قرار مي گيرد (فردوسي، 
١٣٧٧: ۱۸۷-۱۸۸) که علي محمد پرده آخر رويارويي آنها 
يعني پيروزي رستم بر اشکبوس را به تصوير مي کشد 
(تصوير ٥). با اين وجود، در نظر داشته تا مضمون نبرد 
و دفاع از سرزمين ملي را به طرز لطيفي بنماياند. لذا از 
انحناي خطوط در ترسيم پيکره ها، تپه ها، مسير رود و ساير 
بهره  آسمان  در  آبي الجوردي  رنگ  و  داستاني  عناصر 
مي برد و با پراکندن پيکره هاي متعدد با حاالت مختلف در 
صحنه داستاني سعي مي کند تا نوعي ترکيب بندي متعادل 
و متناسب را در کل نگاره لحاظ نمايد. از سوي ديگر، جهت 
تأکيد بر شکست دشمن، پيکره زانوزده اشکبوس و اسبش 

را که هر دو تير خورده اند با تأکيد بيشتر در قسمت راست 
پيش زمينه، رستم را در نماي مقابل با کماني در دست و 
سپاهيان را در پس زمينه قرار مي دهد. همچنين رنگ غالب 
فضاي پشت سر رستم را سبز به نشانه پيروزي ايرانيان و 
پرچم اشکبوس را به نشانه شکست تورانيان سياه در نظر 
مي گيرد. بيشترين رنگ قرمز را هم در پوشش اشکبوس، 
اسب و سپاهيانش به کار مي برد تا بيانگر تهاجم شان به 
مرزهاي سرزمين ايران باشد. از رنگ هاي گرم مانند زرد، 
و  مي کند  استفاده  صحنه  کل  در  نيز  نارنجي  و  قهوه اي 
در لباس شخصيت هاي داستاني به کار مي گيرد تا چشم 
مخاطب گردش نموده و تمامي محتواي داستاني را دريافت 
کند. ناگفته نماند که هنرمند اين نبرد و تهاجم را در دشتي 
ناهموار و در دو سوي مسير رودخانه اي ترسيم مي کند 
تا ضمن يادآوري توطئه دشمنان در جداسازي بخش هايي 
بتواند  ايران  شمالي  رودخانه هاي  مرز  در  جغرافيايي 
بر اهميت يکي از مؤلفه هاي هويتي خود يعني جغرافيا و 
مرزهاي سرزميني  تأکيد کند. چنانکه «هويت ملي هر ملت 
در وجه نخست زاييده محيط جغرافيايي اش است. هايدگر 
در اين رابطه جغرافيا را عامل بنيادي هويت ملي مي داند و 
معتقد است هويت به واسطه پيوند هستي شناختي انسان به 
خاک و ريشه هاي بومي  تعريف مي گردد و قطع شدن اين 
ريشه ها سبب بي خانماني و بحران هويت در او مي شود. 
بنابراين، محيط و عوامل جغرافيايي از مهمترين مؤلفه هاي 
هويت ملي هستند که به عنوان بستري براي شکل گيري 
ساير مؤلفه هاي هويتي عمل مي کنند و حس همگرايي را 
در ميان مردمان يک ملت به ويژه در سطح جهاني ايجاد 
مي نمايند» (قاليباف و پوينده، ١٣٩٠: ١٠). فلذا هنرمند در 
مرکز اثر با تصوير کردن چنين نبردي در يک دشتستان 
ايران با  بر آن بوده تا درک جامعي از هويت سرزميني 
ويژگي هاي خاص و متفاوت انساني- محيطي را مطرح سازد. 

نگاره ديدار شاه عباس با حسين  کرد شبستري 
از آنجايي که اقتدار سياسي به واسطه فرآيند جنگ و کنش 
نظامي متولد مي شود و تاريخ ايران به نوعي سرشار از 

تصوير ١٠. نگاره «ديدار حسين کرد با يوسف ثاني»

کاشي نگاره اي از عصر قاجار؛ سندي 
بر تحکيم اقتدار ملي ايران در عرصه 
بين الملل (موجود در موزه ويکتوريا 

و آلبرت لندن)/١٧٣-١٨٧  



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۸۱

فصلنامة علمي نگره

حضور  با  سرزميني  مرزهاي  حفظ  در  جنگ ها  اينگونه 
مرزباناني است که بازنمود شجاعت و دليري ايرانيان در 
دفاع از سرزمين خويش و مردانگي  در برابر هرگونه ستم 
و زورگويي بوده اند (رحيمي و ديگران، ١٣٩٠: ٧٥). بنابراين 
در  با ستون هايي  مجلل  ايواني  در فضاي  نگاره،  دومين 
پس زمينه روايتگر ميزباني شاه عباس از مرزبان قهرمان، 
حسين کرد شبستري است (تصوير ٦). فردي که يکي از 
پهلوانان دربار شاه عباس صفوي بود؛  چوپان زادگان و 
توانست ماليات هفت ساله ايران را از پادشاه هند بگيرد 
و به دربار حکومت ايران آورد. شاه عباس نيز در ازاي 
آن پس وي  از  و  داد  فراوان  او خلعتي  به  خوش خدمتي 
را يکي از مقربان درگاهش گردانيد. چنانکه جايگاه او در 
ميان پهلوانان آن زمان همچون جايگاه رستم در شاهنامه 
دانسته مي شد و نماد مفاهيمي چون قانون، آزادي، عدالت و 
حقوق ملي در داستان ها به شمار مي آمد. وي که همواره در 
خدمت شاه به سر مي برد و سابقه اي درخشان و طوالني 
در  عثماني  ترکان  ويژه  به  ايران  دشمنان  با  مبارزه  در 
مرزهاي غرب ايران داشت؛ (افشار و افشاري، ١٣٨٥: ٢) 
در نگاره با لباس رزم و در نماي اول سطح اثر ترسيم 
شده است تا بازگوکننده اين موضوع باشد که اگر زماني 
تماميت ارضي ايران به مخاطره بيفتد يا هر دشمني بخواهد 
حاکميت ملتش را بر سرنوشت شان سلب کند يا به دست 
آشوب و تحريکات غرض آلود بسپارد؛ پهلواناني رستم وار 
از بلنداي مردانگي قدعلم مي کنند و تمامي قدرت  را در طبق 
اخالص مي نهند تا با ايثار جان و تن، مرزهاي سرزمين شان 
را از وجود بدانديشان پاک کنند. در همين راستا، شاه عباس 
هم با لباسي سفيد و بلند و تاجي بر سر به حالت نشسته 
(چهارزانو) تجسم يافته  است. زيرا هنرمند مدنظر داشته 
تا با نشان دادن آنها در غناي پوششي، نيرومند، جذاب و 
قوي بنيه با ظاهري آراسته يکي از مظاهر ميراث فرهنگي 
ايرانيان يعني تن پوش کامل را در تطابق با مستندات تاريخي 
به طرز صحيحي متصور مي سازد. لذا اسطوره  قدرت را 
پادشاهان پارسي و قهرماناني مانند حسين  در تن پوش 
کرد شبستري را در تن پوش نبرد پارسيان بازآفريني کرده 
و براي تأکيد بر فضاي گفتماني ميانشان، دو سوم زمينه 

نگاره را به محل جلوس با فرشي پر از نقوش اسليمي و 
و  کرم  سبز،  رنگ هاي  با  درآميخته  نيلوفري  پيچک هاي 

مشکي اختصاص داده است. 

نگاره ضيافت شاه عباس و خرم چيني
نهاد دولت که نوعي ابراز هويت توسط مردم و در ارتباط با 
مکان قرار دارد؛ از راه ايجاد پيوندي قانوني سازمان دهنده 
ميان جغرافيا و ملت، مفهوم سرزمين را واقعيت مي بخشد. 
چنانکه ژان گاتمن معتقد است: يک دولت با ظرافت خاصي 
افراد را در يک گروه انساني گردهم مي آورد، آنها را از ديگر 
گروه ها جدا و به ملتي يکپارچه تبديل مي کند. زيرا جداگانه 
بودن نسبت به محيط ديگران و سربلند بودن از ويژگي هاي 
خود، از نمودهاي ذاتي هر ملت است. براي جداگانه بودن 
جغرافيا،  نيازمند  تنها  ملت  يک  ديگران،  محيط  به  نسبت 
اسطوره، زبان ويژه يا فرهنگي خاص نيست. بلکه براي چنين 
هدفي، اساسًا نيازمند يک باور استوار مبتني بر اعتقادي 
ديني و جلوه هايي از خاطرات و ميراث سياسي مي باشد. 
ميراثي که زيربناي انگيزه معنوي اصلي در انديشه اش است 
و حس تعلق داشتن به سرزمين و هويت ملي اش را ارضا 
مي نمايد (حافظ نيا و ديگران، ١٣٨٨: ١٠). بر همين اساس، 
چون در حافظه تاريخي ايران اسالمي، شاه عباس صفوي، 
شده  دانسته  مستقل  و  ديني  اقتدارگرا،  دولت  اسطوره 
که بيشترين داستان ها را به خود اختصاص داده و تنها 
پادشاهي است که در تمام قصه ها از وي به نيکي ياد شده، 
از محبوبيتي بسيار در ميان عوام برخوردار بوده و معموًال 
با لباسي مبدل به ميان مردم مي رفته تا از مشکالت شان 
آگاهي يابد (حنيف، ١٣٩٥: ٣٩). لذا در اين نگاره (تصوير 
٧) بزم شاهانه اي به وي اختصاص داده شده به همراه يک 
نوازنده عود و خرم چيني، ميهمان افتخاري اش از خاور 
دور با لباس رزم بر تن، کالهي شبيه تاج بر سر و  جامي 
در دست که دست ديگر را به نشانه صميميت و احترام 
در دست شاه عباس گذارده است. شاه خود لباسي سپيد 
بر تن دارد و همچون ميهمانان بر فرشي منقوش به رنگ 
سبز تصوير گرديده تا تداعي گر دولت آرماني مبتني بر 
عدالت و قدرت باشد. زيرا در انديشه سياسي ايران همواره 
چه در بخش اسطوره اي و چه در بخش تاريخي اش، اين 
دولت عادل و مقتدر بوده که پاسداري اصل تداوم تاريخي 

و سرزميني را به عهده داشته است. 

نگاره ديدار گودرز با گيو
از آنجايي که بخشي از ساختار هويت ملت ايران را تاريخي 
روح  شکل گيري  دوران  آغازين  بيانگر  که  مي دهد  شکل 
جمعي و ديرينه ايرانيان بر مبناي اسطوره است (زارع زاده، 
١٣٩٣: ٢٧٠). لذا در تجسم بخشي به ميز کاشي نگاره هنرمند 
کوشيده تا به واسطه ترسيم تمثال شخصيت هاي تاريخي - 
افسانه اي، نيمه افسانه اي يا واقعي- در هيأت اسطوره اي 

تصوير ١١. نگاره «ضيافت هوشنگ و تهمورث» 



بر شکل گيري تصويري تاريخي از ايران در اذهان جامعه 
بين الملل تأثير گذارد. چنانکه در نگاره چهارم از اين اثر، 
پرده اي ديگر از شاهنامه، گفتگوي گودرز و گيو (دو پهلوان 
که  هنگام  آن  مي گذارد.  بصري  روايتي  به  را  شاهنامه) 
گودرز- نگاهبان افتخارات پهلواني ايران و برافرازنده درفش 
کاوياني- نشسته در ايواني با فرش سبز رنگ و تزئينات 
اسپيرالي از گيو مي خواهد تا کيخسرو را بيابد. زيرا شبي 
در خواب مي بيند که سروش به او مي گويد اگر مي خواهد 
کيخسرو را پيدا کند بايد گيو را به دنبالش بفرستد. گيو 
با سپر و گرزي در دست روبه روي گودرز در نماي اول 
و کمي بزرگ تر ترسيم شده و در لباس رزم گويا مهياي 
انجام کاري است که گودرز از او مي خواهد (تصوير ٨). 
کاري که به واسطه آن، گذشته از حضورش در جنگ هاي 
هفت  مدت  به  زيرا  مي گردد.  جاودانه  و  معروف  سخت، 
سال در خاک دشمن، توران، به جستجوي مخاطره آميز و 
رنجبار کيخسرو مي پردازد و ماجراهاي فراواني را پشت 
سر مي گذارد. بر همين اساس، علي محمد بيشترين رنگ 
گرم را با بهره وري از نشانه هاي شعري فردوسي در خلق 
شخصيت  وي به کار مي برد تا شور و اشتياقش در انجام 
مسئوليت محوله را نشان دهد و از درون، نگاه مخاطب را 
درگير  کند. چنانکه اين دليرمرد شهره به احساس مسئوليت 
و تالش براي حفظ آرامش و امنيت ايران بود و با چهره اي 
جدي، مقاوم و پر طاقت در صف آرايي و ايجاد نظم در 
سپاه ايران مانند نداشت و با تدبير پيروزي را به ارمغان 
لذا هنرمند در زماني که بر  مي آورد (پيري، ١٣٩٤: ١٤). 
آن بود تا هويت  خود را با بهره گيري مداوم و مکالمه ميان 
حال و گذشته صورت دهد؛ از بازتاب چنين اسطوره هايي 

به مثابه پديده هاي فرهنگي و بسترساز تداوم بخش به چنين 
هويتي استفاده مي کند و با نشان دادن سهم و نقش آنها 
در تکامل تمدن و فرهنگ ايراني، درصدد برمي آيد تا اين 
باور را ايجاد کند که امروز هم ملتش مانند گذشته فعال و 

بالنده هستند.  

نگاره نبرد رستم و سهراب 
و  شاهنامه  از   تراژدي  صحنه اي  کاشي،  ميز  از  بخشي 
غم انگيزترين داستان از ميراث ادبي ايران، «نبرد رستم و 
سهراب» را به خود اختصاص داده است. نگاره توصيف 
مادرش  که  را  سهراب  بازوبند  رستم  که  است  لحظه اي 
نسبت  از  و  مي بيند  داده،  او  به  نشان  عنوان  به  تهمينه 
پدر و پسري خويش با سهراب آگاه مي شود (فردوسي، 
١٣٧٧: ١٠٧). رستم آشفته حال و سهراب افتاده بر زمين 
با چشمان بسته تصوير گرديده اند (تصوير ٩). فضاسازي 
صحنه طبق روايت شاهنامه در ميدان نبردي نشان داده 
شده که کناره هايش به طور قرينه سر اسب هاي سهراب 
و رستم را دربردارد. با اينحال، هنرمند يک سوم فضا را به 
آسمان و دوسوم را به زمين اختصاص داده تا بر وقوع 
حادثه تأکيد کند. چنانکه بيشترين توجه به تمثال رستم در 
مرکز کادر نگاره جلب مي گردد. گويي حرکات دست ها و 
حالت صورتش تأسف و پشيماني جبران ناپذيري را بيان 
مي دارند. تقابل و رويارويي پدر و پسري که اگرچه در نگاه 
نخست به حسب قضا و قدر با يکديگر روبرو مي شوند؛ اما 
در اليه هاي معنايي ژرف تر به مثابه مهاجم و مدافعي هستند 
که هر يک بنا به مقاصدي، روياروي هم قرار مي گيرند. 
سهراب با حمايت افراسياب و گرفتن خلعت و لشکري انبوه 

تصوير ١٢.نگاره «ديدار افراسياب با اشکبوس» 

کاشي نگاره اي از عصر قاجار؛ سندي 
بر تحکيم اقتدار ملي ايران در عرصه 
بين الملل (موجود در موزه ويکتوريا 

و آلبرت لندن)/١٧٣-١٨٧  



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

تشويق به لشکرکشي و تخطي به مرزهاي ايران مي شود 
و رستم در مقابل، به دليل خطر قريب الوقوع حمله سهراب 
و ايجاد هراس و ولوله  در دل شاه و سپاه ايران مهياي 
نبرد با وي مي گردد. فلذا علي محمد از اين نکته غافل نمانده 
و با نشان دادن حالت تمثال دو پهلوان و ابزارآالت جنگي 
پيرامون شان سعي کرده تا عليرغم عدم تجسم بخشي به 
حضور سپاهيان، تقابل نظامي ميان آنها را تداعي نمايد و 
با کاربرد بيشترين رنگ قرمز در لباس سهراب بر حالت 
تهاجمي اش بيافزايد. هرچند در کل نگاره تعادل رنگي ميان 
تمامي عناصر بصري تشکيل دهنده نگاره را حفظ نموده تا 

چشم مخاطب در خوانش کل داستان حرکت کند. 

نگاره ديدار حسين کرد شبستري و يوسف ثاني 
در اين نگاره  (تصوير ١٠) حسين کرد شبستري در کنار 
دهخدا  که  ثاني  يوسف  است.  ثاني تصوير شده  يوسف 
در لغتنامه اش به شخصي بي نهايت زيبا و صاحب جمال 
اعتقاد برخي مورخان همان شاه عباس  به  اطالق کرده، 
بسياري  در  که  اول  عباس  شاه  نوه   است.  صفوي  دوم 
هنردوستي،  دانش پژوهي،  همچون  خصائل  و  صفات  از 
جنگاوري، عدالت، شجاعت، عالقه به آباداني و دقت طبع 
شباهتي شگفت انگيز به نياي کبير خويش داشت. وي که 
يکي از سه تن شهرياران محتشم و پر اقتدار اين دودمان 
به شمار مي آمد و در دوره فرمانروايي اش دگرباره فرهنگ 
و اقتصاد ايران رونقي تازه گرفت درباره مناسبات با مردم 
معتقد بود: شکر نعمت سلطنت آنست که وقتي از سوي 
خدا امور مردم بر عهده حاکمي نهاده شده مقدمات آسايش 
و رفع ستم از آنها را فراهم کند. فلذا خود با مهرباني و 
عدالت رفتار مي کرد و با آغاز سلطنت اش عالوه بر بخشش 

ماليات ها، فراميني براي امرا و حکام درباره رفتار مناسب 
با مردم صادر کرد و بهبود شرايط را در حسن رفتار و 
رعايت عدل و انصاف به آنها متذکر  شد (عابديني مغانکي، 
١٣٩٧: ١١٢). بر اين اساس، هنرمند باردگر ميراث سياسي 
ايران و جلوه هايي از خاطرات سياسي سرزمين اش را در 
تمثال شخصي به تصوير مي کشد که در رأس هرم قدرت 
داراي صفاتي همچون عدالت، تدبر و مديريت سياسي و 
اجتماعي بوده و بر فضاي حکومتي ديني، فارغ از هرگونه 
با  که  گونه اي  به  ديکتاتوري داللت مي ورزيد.  و  استبداد 
به يوسف  دربرداشتن چنين خصائل پسنديده  و زيبايي 
ثاني شهره گرديده بود و پهلواناني همچون حسين کرد 
شبستري در محضرش آماده به خدمت بودند. البته الزم 
به ذکر است که چون وي در سن نوجواني (ده سالگي) بر 
رأس هرم قدرت دودمان صفوي جلوس مي نمايد؛ علي محمد 
نيز وي را کم سن و سال و در لباس شاهزادگان درباري 
ترسيم مي کند. تمثال پهلوان را هم در حالي که گرزي به 
دست چپ گرفته، کامًال فيگوراتيو و سه رخ در لباس رزم و 
کالهخودي با دو پر بزرگ بر سر ترسيم مي نمايد. چنانکه 
حالتي قدرتمندانه و هويتي يگانه از تن پوش رزم پارسي 
را تداعي مي بخشد. زيرا «هر جزيي از اين تن پوش  حامل 
انديشه اي مي باشد که در واقع، خود عامل اصلي طراحي و 
توليد بوده است» (متين، ١٣٨٣: ٣٨). بارزترين نمود چنين 
انديشه اي را در طراحي و استعمال کاله ديهيمي مي توان 
يافت. «پيشاني بندي طاليي که بلندي آن به پنج سانتيمتر 
مي رسد؛ با پر پرندگان، برگ ها و گل هايي آرايش مي يافت 
و بر سر دليران جنگاور به نشانه پيروزي و افتخار بسته 
مي شد» (غيبي، ١٣٨٤: ١٢٧). فلذا در اين نگاره هم هنرمند 
از چنين نشانه هاي بصري غافل نمانده و بر سر هر دو 
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با زميني به رنگ قهوه اي  ايواني مجلل  شخصيت که در 
و تزئينات اسپيرالي سفيد حضور دارند، کاله ديهيمي را 

ترسيم کرده است.  

نگاره ضيافت هوشنگ و تهمورث
سياست هاي  پويايي  چون  اقتدار،  دادن  نشان  جهت  به 
يا  اقتصادي  عوامل  به  آنکه  از  بيش  تمدني  تاريخي- 
اجتماعي تقليل داده شوند؛ به يک نظام علمي قدرتمند، پويا 
فيروز،١٣٩١:  (نوروزي  مي شوند  داده  منتسب  زاينده  و 
٥٩). بنابراين علي محمد سعي نموده تا در اين راستا برخي 
از شخصيت هاي انديشمند سرزمين خويش را بازآفريند. 
نقادانه  نگاه  با دقت علمي بي نظير و  «شخصيت هايي که 
براي  که  بودند  پرداخته  نوآوري هايي  به  موشکافانه  و 
شمار  به  جهانيان  فعاليت هاي  الگوي  متمادي  سده هاي 
مي آمدند» (زارع زاده، ١٣٩٣: ٢٧٥). لذا به سبب تأثيرگذاري 
در توانمندسازي نظام جهان و نقش بسزا در رشد، پيشرفت 
و تکامل علوم و فنون، آنهم در بازه زماني شکوفايي تمدن 
ايراني، به اسطوره هايي بدل گرديدند که خدمات شان در 
همه زمان ها و فارغ از هر جغرافياي خاصي کاربرد داشت. 
در همين رابطه، در بخشي از ميز نگاره اي از هوشنگ و 
يافت.  اختصاص  ايراني  انديشمند  اسطوره  دو  تهمورث، 
هوشنگ نماد دانايي و ملقب باذکاوت در شاهنامه، پسر 
به  که  بود  کيومرث  نوه   و  جهان  پادشاه  اولين  سيامک 
خونخواهي پدرش اهريمن را مي کشد و چهل سال سلطنتش 
به طول مي انجامد. در اين مدت وي با کشف آهن و آتش، 
و  کشاورزي  (جشن شکرگزاري)،  برگزاري جشن سده 
اهلي کردن برخي حيوانات خدمات شايسته اي را صورت 
پيامبر  را  او  بلخي  ابن   .(١١٤١  :١٣٩٢ (صادقي،  مي دهد 
نيز  به خداپرستي  را  مردم  بود وي  معتقد  ناميده، چون 
دعوت مي کرد (ابن بلخي، ١٣٧٤: ٩٣). پس از وي تهمورث 
به پادشاهي مي رسد و سي سال پادشاهي مي کند. او در 
ابتداي پادشاهي اش موبدان را دعوت کرده و از نيکي سخن 
مي گويد،  يک سوم از ديوان را نابود کرده و دو سوم آنها 
را به بند مي کشد. سپس از آنها مي خواهد تا در ازاي آزادي، 
نوشتن به زبان هاي مختلف را به وي تعليم دهند (برزگر 
خالقي، ١٣٧٩: ٧٨). فلذا بسياري از مورخان معتقدند که 
نوشتن از اين دوره شکل مي گيرد. مبتني بر چنين خدمات و 
ميراث علمي ارزشمند، هوشنگ روي تختي با حالت حکيمانه 
و ملبس به محاسن سپيد ترسيم شده و نديمه اي در پشتش 
به نشانه احترام ايستاده است. تهمورث نيز به ادب در مقابل 
وي زانو زده، جامي در دست گرفته و جثه اش بزرگ تر 
ترسيم گرديده با چهره اي همچون پدر ملبس به محاسن 
سپيد، لباس الجوردي، شلواري از تناليته  هاي ماليم قرمز 
رنگ و فيگوري پهلواني که گرزش با نشان ديو و به همراه 
خنجر روي زمين و در مقابلش تجسم يافته است (تصوير 

 .(١١

نگاره ديدار افراسياب با اشکبوس
انواع  تحميل  شاهد  خويش  زمانه  در  چون  علي محمد 
سوي  از  فشارها  و  محدوديت ها  جنگ ها،  نابساماني ها، 
بيگانگان و دشمنان جهت مستولي نمودن سلطه شان بر 
ايران بود. بنابراين در نگاره اي نه به روش متداول در ساير 
نگاره ها، بلکه اختصاصًا به تجسم تمثال دشمنان اسطوره اي 
ايران مي پردازد (تصوير ١٢). همچون افراسياب شاه، حاکم 
نامدار توراني و بزرگ ترين دشمن ايرانيان که در لباسي با 
ترکيب رنگ قرمز، نشسته بر اريکه اي سلطنتي و سپري در 
دست ترسيم مي گردد. «وي که در فرهنگ نمادهاي پارسي 
اسطوره اپوش و ديو خشکسالي به شمار مي آمد» (آيدنلو، 
١٣٨٢: ٥٩) ؛ براي جنگ با ايرانيان در کوه هماون سپاهي 
از چين، هند، روم و ديگر کشورها گردهم مي آورد و اگرچه 
در گام نخست، پيروزي کسب مي کند. ليکن او و لشکريانش 
را رستم از خاک ايران بيرون مي راند و سرانجام به دست 
کيخسرو به خونخواهي از پدرش سياوش به قتل مي رسد 
(فردوسي، ١٣٧٧: ١٨٧). هنرمند در روبروي اين شخصيت، 
اشکبوس، يکي از سرداران همين سپاه متجاوز را تصوير 
در  رزم  لباس  با  کادر  اول، سمت چپ  نماي  در  مي کند. 
حالتي که دست چپ خود را به مخده اي تکيه داده، پشتش 
با دست  افراسياب و  به  نگاره، صورتش رو  به مخاطب 
راستش گرز طاليي بلندي را بر زمين نگه داشته است. اين 
کهنه سردار متجاوز هم نهايتًا در نبردي تن به تن با رستم 
کشته مي شود و اين موضوع آنقدر اهميت دارد که هنرمند 
سرنوشت وي را در نگاره مرکزي همين اثر روايت بصري 
مي بخشد. زيرا به طور کلي در نظر داشت تا با يادآوري 
نابودي آنها به دست پهلوانان ايراني، چنين سرنوشت هاي 
متجاوزگرايانه اي را به بيگانگان معاصر خويش که انديشه 

سلطه و حکمراني بر ايران را داشتند، متذکر گردد. 

نگاره ضيافت قهرمان و قهتران
هنرمند در اين نگاره با تصوير کردن تمثال هاي قهرمان و 
قهتران، از پادشاهان و پهلوانان اسطوره اي پس از دوره 
هوشنگ شاه، باز همانند ساير نگاره هاي پيشين بر ميراث 
سياسي ايران تأکيد کرده است (تصوير ١٣). وي آنها را 
با فرش سبز رنگ و  ايواني  در محضر يکديگر بر روي 
پيچک هاي نيلوفري سفيد رنگ ترسيم کرده در حاليکه با 
حضور نديمه اي خدمتگزار ضيافتي را براي خود ترتيب 
ديده  شکلي  سروي  درختان  آنها  سر  پشت  در  داده اند. 
داراي  پارسي  نمادهاي  مي شود. «درختي که در فرهنگ 
قدرتي اسطوره اي پنداشته مي شد و همواره در ميراث ادبي 
ايران تکيه گاهي براي دليرمردان به شمار مي رفته زيرا به 
گونه اي نمادين حاکي از ناميرايي، جاودانگي، عظمت، نيکي، 
آزادي، آزادگي و مقاومت بوده است» (آل ابراهيم دهکردي، 
١٣٩٥: ١١٣). بر اين اساس، چون قهرمان جهت نگاهداشت 
با سپاهيان  متعدد  جغرافياي سرزميني اش در جنگ هاي 

کاشي نگاره اي از عصر قاجار؛ سندي 
بر تحکيم اقتدار ملي ايران در عرصه 
بين الملل (موجود در موزه ويکتوريا 

و آلبرت لندن)/١٧٣-١٨٧  
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نتيجه 
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته بر تزئينات و نگاره هاي ميز کاشي و خوانش محتوايي آنها 
چنين برآيند مي گردد که: اگر اقتدار ملي بر سه رکن: مؤلفه هاي هويتي، احساس تعلق به اين مؤلفه ها 
و آگاهي از آنها استوار باشد، هنرمند مبتني بر تمامي اين ارکان به تصويرگري و روايت گري بصري 
پرداخته است. در واقع، وي صرفًا درصدد نمايش مؤلفه هاي هويتي و احساس تعلق بدانها برنيامده؛ 
بلکه شناخت جامع و ژرفي از آنها داشته و مبتني بر همين معرفت و ادراک به ايجاد نگاره ها و 
آرايه هاي تزئيني پرداخته است. به داليل ذيل: ١. در ميان مجموعه داستان هاي منظوم، منثور و 
عاميانه که هميشه بازتاب انديشه ايرانيان در فراز و نشيب رويدادهاي تاريخي بوده اند، دست به 
گزينش داستان هايي زده که بيشترين تأکيد را بر ميراث سياسي ايرانيان و پيروزي شان در برابر 
تجاوز دشمنان داشته اند. بنابراين پنج داستان از شاهنامه، سه داستان از حسين نامه و يک داستان 
از قهرمان نامه را انتخاب مي کند. ٢. چون مي دانسته هوشنگ اولين پادشاه جهان بعد از کيومرث و 
آغازگر تاريخ اسطوره اي جهان است. بنابراين نگاره متعلق به اين شخصيت ها را در رأس شمالي 
ميز قرار مي دهد و مبنايي جهت چينش و توالي ساير نگاره ها قرار مي دهد.  ٣. نشانه هاي پوششي 
و نقوش نمادين در فرهنگ ايراني همچون نقش سرو و متجلي نمودن آن در پشت تمثال پهلوانان 
ايراني را با دقت نظر بسيار مورد بهره وري قرار مي دهد. ٤. سعي کرده در چارچوب مصلحت ملت 
ايران پيام هايي همچون شرافت انساني، شهامت، شجاعت، صبر، سلحشوري، مروت و جوانمردي، 
وفاداري، عشق به ميهن، از خودگذشتگي و دفاع را بيان دارد و در اليه هاي تصويري اثرش نهفته 
سازد.  ٥. در ميان تمامي نگاره ها، دو نگاره  را به شخصيت اشکبوس اختصاص داده تا ذهن مخاطب 
را به چشم طمع بيگانگان و دشمنان به خاک ايران سوق دهد.  ٦. به جهت بيان کامل هويت ملي از 
تمامي ميراث هاي فرهنگي، سياسي و علمي ايران بهره برده است. زيرا مي دانسته اين ميراث ها نقش 
حائز اهميتي را در شکل دادن به ادراک ها و برداشت ها دارند و مي توانند بر اساس تجربيات ملت 
ايران، تصوير ذهني خاصي را براي جامعه جهاني رقم زنند. ٧. چون به چنين امري واقف بوده که 
اقتدار مفهومي تجريدي نيست و زماني صورت خواهد پذيرفت که متناسب با هر دوره زماني مطرح 
گردد. بنابراين در شکل دهي به مکانيسم آن از تکنيک  نقاشي زيرلعابي با رنگ هاي روشن و شفاف 
بر زمينه اي سراميکي به رنگ سفيد وام مي گيرد. البته در اين راستا بر خود مستلزم مي داند تا چنين 
مکانيسمي را با شاخصه ايراني- اسالمي بنماياند. بنابراين به سنت همسخني با مضامين ادبي رجوع 
مي کند آنهم دقيقًا در بحبوحه اي که تجددخواهي و گسستن از ادبيات به تقليد از غرب باب گرديده 
ايراني همچون  نگارگري  قواعد و اصول  از  تمثال شخصيت ها  به  بود. همچنين در تجسم بخشي 

چين، ختن و هند مبارزه کرده بود و قهتران با آنکه در 
کودکي به اسارت ديوان درمي آيد، به کوه قاف برده مي شود 
اميد آنکه روزي  به  تعليم سوارکاري و شکار مي يابد  و 
ديوان را در غلبه بر انسان ياري کند. ليکن وي وقتي سيزده 
ساله مي شود از دست آنها مي گريزد و در يکي از جنگ ها 
تمامي ديوان را مغلوب مي کند (هژبر و انصاري، ١٣٨٠: 
١-٣). فلذا در همين راستا و به دليل آنکه ايرانيان هميشه 

از دوران باستان سرو را درختي مي دانستند که ديوان و 
اهريمنان بدان نمي توانند راه يابند. بنابراين علي محمد هم از 
اين نشانه نمادين و استعاره بصري سرو بهره  برده و با 
مهارت هرچه تمام در کاربرد قواعد زيبايي شناسانه سعي 
کرده تا وجود دالورمرداني همچون قهرمان و قهتران را در 
صفاتي مانند سرافرازي، بلندآوازگي، سربلندي و پايبندي 

به سرزمين خويش موجوديت  بخشد.



پرسپکتيو مقامي، نقوش گياهي ختايي و اسليمي مبتني بر الگوي اسپيرالي، نحوه چهره پردازي و 
پردازش هاي رنگي استفاده مي کند. بدين ترتيب و در مجموع مي توان گفت علي محمد اصفهاني فقط 
درصدد نمايشي از پيشينه خويش آنهم از طريق تکرار عين به عين نقوش تاريخي برنيامده است. بلکه 
از مؤلفه هاي هويتي اعم از تاريخ، جغرافيا و سرزمين، ميراث سياسي و نهاد دولت، ميراث فرهنگي و 
ميراث علمي آگاهي داشته و آنها را در يک جهت دهي خاص و هدفمند به عناصر بصري اثرش پيوند 
مي زند. به عبارتي، آنها را در اليه هاي معنايي عناصر بصري اثرش نهادينه مي سازد تا ضمن آنکه 
روايتگر داستان هاي جذاب و کهن ايراني باشند؛ در شکل کامل يک ميز کاشي نگاري شده استنتاج بر 

سندي تصويري نمايند که تحکيم اقتدار ملي ايران در عرصه بين الملل را بيان مي دارد.
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new period of endangering historical borders and territorial integrity of Iran was started.  4- Whereas 
he was aware that authority is not an abstract concept and that it will come to existence when it is 
considered proportional to each period of time, he has made use of the common technique of that 
period, which is underglaze painting with light and bright colors in forming the mechanism of his 
artwork. Although, in this regard he obliged himself to display such mechanism with Iranian and 
Islamic attributes. Therefore, he refers to the tradition of accompaniment with literary contents; 
exactly in the middle of the period when tendency to modernism and to disconnect from literature 
became popular following the west.  Further, he has made use of rules and principles of Persian 
miniature. Thus, we can generally conclude that Ali Muhammad Isfahani has not just intended to 
display his antecedent through repeating the historical patterns in the exact same form, but he was 
completely aware of all identity factors such as history, geography and territory, political heritages 
and government and cultural and scientific heritages, and connected them to the visual elements of 
his artwork in line with a specific and purposeful orientation. In other words, he has institutionalized 
them as the meaningful layers of visual elements of his artwork to signify a proof of an illustration of 
consolidation of national authority of Iran in international arena in the form of a painted tile tabletop; 
narrating the interesting ancient stories of Iran. 
Keywords: Illustrated Tilework, Ali Muhammad Isfahani, Qajar Era, National Authority, Identity 
Factors 
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National authority is a kind of rightful power, governing all potentials of a nation and attaining an 
enormous part of its validation and identity in their culture, through different mechanisms such as 
art, because although art provides a kind of visual pleasure in its outward appearance based on the 
aesthetic elements, it has also the potential to convey messages and thoughts and display political 
and social necessities of its own era in its hidden perspective and deep meaningful layers. Thus, as 
Foucault believed, each artwork is the meeting of different political and social debates which may 
be investigated for the purpose of identifying and analyzing the hidden meanings of authority, power 
and sovereignty. In this regard, the present research, with a case study approach, has focused on a 
tile tabletop from Qajar era, a work by Ali Muhammad Isfahani, so as to answer this question: How 
and by means of which characteristics are the content-based layers of its figures and illustrations 
created to become a visual proof of consolidation of national authority of Iran in international arena 
and to display such meaning? To answer accordingly, studies were conducted with reference to 
reliable library-electronic resources and based on iconological criticism approach to elaborate on 
the way the meaning was given to such tiles. The analysis displays that if the national authority is 
based on these three elements: identity factors, sense of belonging to such factors and knowledge of 
such factors, the artist has carried out illustration and visual narration according to all these elements. 
In fact, the artist has not merely intended to display the identity factors and belongingness, but he 
had a comprehensive and extensive knowledge of them and has taken action in creating decorative 
drawings and figures, relying on such knowledge and comprehension for the following reasons: 
1- From all verse, prose and folk stories which have always been reflecting the thoughts of the 
Iranians in ups and downs of historical events, the artist has chosen some stories which emphasize 
on political heritage of the Iranians and their victories against the enemies’ invasions more than the 
others. Therefore, he has chosen five stories from Shahnameh, three stories from Hosseinnameh 
and one from Ghahremannameh. 2- Whereas he was aware that Houshang is the first king of the 
world after Kiomars and the founder of mythical ages of the world, he has placed the illustrations 
of such characters on the head of the tabletop and has set that as a base for placement and sequence 
of other illustrations. 3- He has made endeavors to convey some messages such as honor, bravery, 
courage, patience, chivalry, compassion, generosity, loyalty, patriotism, sacrifice and defense in 
the framework of interests of Iranian nation, and to hide them under visual layer of his artwork, 
because he created this artwork in a situation when he was first, completely aware of the position 
of its orderer, Robert Murdoch Smith, and he knew that this tile tabletop would be sent abroad to 
the UK after its creation and delivery, and second, he had accepted such order at a time when a 
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