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چكيده
مسئلة هويت در هنر به عوامل گوناگوني چون اعتقادات و انديشه هاي مذهبي، جهان بيني، روابط اجتماعي و 
سياسي، پيشينه و قدمت تاريخي و مواردي از اين دست بستگي دارد. همچنين هويت موجود در اثر هنري هويتي 
تک ُبعدي نيست بلکه داراي وجوه و اليه هاي مختلفي است که هر وجه از آن به عوامل متفاوتي باز مي گردد. لذا هر 
اثر هنري مي تواند داراي تعداد اليه هاي هويتي باشد که يک يا چند اليه در سطوحي پنهان از مخاطب قرار دارند 
و يک الية شاخص در اولويت قرار مي گيرد.الزم به ذکر است که اين اليه هاي پنهان يا کم اهميت تر، بر نمود الية 
هويتي بارز تأثير خواهند داشت. دورة قاجار از جمله ادوار شاخص در ايران است که هنر آن با توجه به مسائل 
سياسي و اجتماعي و رجوع به فرهنگ ايران باستان و نيز ارتباط گسترده با غرب از وجوه مختلفي برخوردار 
است لذا مي توان اليه هاي هويتي چندگانه اي را در هنر دورة قاجار باز شناخت. اين مقاله درصدد پاسخ به اين 

سوال هاست:
١. اليه هاي هويتي موجود در هنر دورة قاجار کدامند؟

٢. در کاشيکاري دورة قاجار، کدام اليه هاي هويتي بروز و ظهور بيشتري داشته اند ؟ 
نتايج نشان داد که چهار اليه هويتي شامل ايران باستان، ايراني _اسالمي، فرنگي مآبي و اسالمي در هنر دورة 
قاجار قابل بازيابي است و در هر گونة هنري هر کدام از اين اليه ها اهميت بيشتري داشته اند. روش تحقيق اين 

مقاله توصيفي _ تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي است.
 

 واژگان كليدي 
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گزينش شده از کاشي هاي دورة قاجار است.

پيشينة تحقيق 
به صورت کلي و جامع، در شرح مسئله هويت در ايران، 
به  مي توان  دست  اين  از  است،  شده  تأليف  کتاب هايي 
کتاب سه فرهنگ، در رازداني و روشنفکري و دينداري 
«تحليل  مقاله  همچنين  و  سروش(١٣٧٠)  عبدالکريم  از 
جامعه شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضيه» 
از ابراهيم حاجياني که در فصلنامه مطالعات ملي(١٣٨٠) 
به چاپ رسيده است اشاره کرد. در اين موارد مذکور، 
نويسندگان در شکلي جامع به مسئلة هويت هايي که در 
فرهنگ ايراني وجود دارند پرداخته اند. در منابع متعددي، 
در مورد حضور فرهنگ غربي و آميزش آن با فرهنگ 
ايراني _ اسالمي تحقيق شده است مانند کتاب ايرانيان و 
انديشه تجدد از بهنام جهانبخش (١٣٧٥ چاپ اول و تجديد 
چاپ در ١٣٨٣) و کتاب افسون زدگي جديد، هويت چهل تکه 
و تفکر سيار از داريوش شايگان(١٣٩٣). در همين راستا، 
پايان نامه کارشناسي ارشد با عنوان آسيب شناسي هويت 
ملي در ايران توسط اکبر قلي پور در سال ١٣٨٩ و بررسي 
تأثير امتيازات روسيه در دوران قاجاريه بر بحران هويت 
ايران توسط بهنام شيراوند در سال ١٣٩١ نيز در حوزه 
علوم سياسي کار شده اند. شايان ذکر است که اين منابع 
در شکلي کلي به فرهنگ ايراني و هويت هاي چندگانه در 

آن پرداخته اند.
يک  در  قاجار  دورة  هنر  و  هويت  موردي  مطالعة 
حوزه  در  مدرس  تربيت  دانشگاه  در  دکتري  پايان نامة 
معماري، با عنوان بازشناسي مفهوم هويت فرهنگي در 
دوره  مطالعه:  (مورد  ايران،  مسجد- مدرسه  معماري 
به   ١٣٩٠ سال  در  دهقي  مومني  کورش  توسط  قاجار) 
هويت  فرهنگي  اليه هاي  و  مؤلفه ها  که  درآمده  نگارش 
بخش معماري مسجد-مدرسه ها به عنوان يکي از الگوهاي 
هدف  کلي  بطور  مي کند.  بررسي  قاجار  دورة  مدارس 

مقدمه
وقتي سخن از فرهنگ و هنر جامعه در ميان است به اين 
معني خواهد بود كه بر کليت و همه شئونات آن جامعه در 
ابعاد گوناگون تأثير مي گذارد و به ياري هويت فرهنگي 
يك جامعه است كه دريافتي روشن از هنر آن جامعه به 
دست مي آيد. داشتن هويت مشخص و مستقل براي هر 
کشور نه تنها عنصر اصلي فرهنگ آن تلقي مي شود، بلکه 

به هنر آن جامعه هم جهت و معني مي دهد.
و  تاريخ  حوزة  نويسندگان  از  برخي  نظر  بنابه 
جامعه شناسي که به تحليل مسائل بومي ايران پرداخته اند، 
با  همزمان  و  قاجار  دوران  از  تدريج  به  هويت  مفهوم 
آشنايي ايرانيان با نخستين رويه ها و ظواهر تمدن غرب 
به ويژه با ترجمه آثار فلسفي متفکران غربي آغاز شد. 
قلمرو  باستاني  دوره  و  ملي  کهن  مفهوم  مقطع،  اين  در 
پادشاهي ايران همراه با پذيرش جلوه هايي از تمدن غربي، 
به سه  توجه  دوران  اين  در  و  هويت جمعي شد  محور 
فرهنگ اسالمي، ايراني و غربي در جامعه ايران به عنوان 
عناصر هويت ايراني مورد توجه گرفت. لذا اين هويت هاي 
چندگانه در محتوا و صورت آثار هنري اين دوران قابل 
اليه هاي  معرفي  و  بازيابي  رو  اين  از  هستند.  بازيابي 
کاشيکاري  هنر  در  که  است  مقاله  اين  اهداف  از  هويتي 
دورة قاجار بررسي مي گردد. با توجه به پيشينه تحقيق و 
عدم مطالعه به صورت جامع در مورد هنر دورة قاجار و 
بازيابي اليه هاي هويتي موجود در آن ضرورت پرداختن 

به اين موضوع مورد توجه خواهد بود.
آنچه مورد بررسي در اين مقاله است، نحوه نگرش 
ايران  به هنر در عصر قاجار، مضامين موجود در هنر 
جامعه  نگرش  نحوه  و  قاجار  دورة  هنر  در  باستان، 
عصر قاجار به مسئله رويارويي با غرب و همچنين باقي 
ماندن برخي هنرها بر بن مايه هاي هنر اسالمي و وجوه 
ترکيبي ايراني _ اسالمي است. اين الگوها و نمونه ها در 
طي سالها، با تکرار خود، گونه اي از هنر را ايجاد کردند 
که مشخصه هاي حکومت قاجاريان را شکل مي دهد. در 
بخش ابتداي مقاله به مسئلة هويت و هويت هاي چندگانه 
فرهنگي در دوران قاجار پرداخته و سپس اين اليه هاي 
ده  موردي  (بررسي  دوره  اين  کاشيکاري  در  هويتي، 
نمونه کاشيکاري) بررسي مي شود. لذا سواالتي که مقاله 

در پي پاسخ به آنهاست عبارتند از :
١. اليه هاي هويتي موجود در دورة قاجار کدام اند؟

٢.کداميک از اليه هاي هويتي در کاشيکاري اين دوره بروز 
و ظهور بيشتري دارد؟

روش تحقيق 
روش تحقيق اين مقاله توصيفي - تحليلي و روش گردآوري 
اطالعاْت کتابخانه اي با ابزار برگه شناسه و روش تجزيه 
و تحليل داده ها کيفي است. جامعه آماري شامل تصاوير 

بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

دورة  قاجار

تصوير ١. بخشي از نقش برجسته قاجاري تنگه واشي، مأخذ: 
سخن پرداز، ١٣٨٨ :٧٩.
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مي شود» (کاستلز، ١٣٨٠: ٢ / ٢٢). هويت جمعي عنصر 
پيوند افراد به اجتماع است. «هويت مسئله اي ميان رشته 
اي است که امري ثابت و بدون تغيير و دگرگوني نيست، 
بلکه همواره مؤلفه هاي اصلي آن در سطوح و اليه هاي 
مختلف فردي، جمعي و يا ملي ممکن است دچار تغيير و 
تحول شود» (کمالي اردکاني، ١٣٨٣: ٣٣٠ ـ ٣١٥). مفهوم 
هويت و تفسير ارائه شده از آن همواره همراه با تحوالت 
سياسي اجتماعي جوامع بشري، در معرض تغيير بوده 

است. 
باشد. گاهي  داراي اليه هاي متعددي  هويت مي تواند 
با استقرار اليه هاي جديد، اليه هاي قديم معموال به حاشيه 
سپرده مي شود. اين به حاشيه سپاري گاه هميشگي و گاه 
مقطعي است. بدين لحاظ بازسازي، دگرسازي، دگرنمايي 
مولفه هاي هويتي، اوضاع و اصول اجتماعي ديده مي شود 
تغييرپذير  و  پذير  انعطاف  هويت هاي  آثار  از  امر  اين  و 
است. بعضي از هويت ها به صورت همزمان جمع پذير 
بوده و برخي نيز بطور همزمان قابل جمع نيستند و از اين 
منظر مي توان هويت ها را به موازات يا در تقاطع يكديگر 
بررسي كرد. ويژگي هاي هويت را مي توان به شرح زير 

نام برد:
و  وتضعيف١  تقويت  تحّول،  و  پويايي  بودن،  اليه  چند 

تعارض٢

ويژگي هاي هنرهاي تصويري دورة قاجار
با ظهور آقامحمدخان قاجار٣ و شروع حکومت قاجاريان، 
واقع  در  و  نشد  ديده  او  عهد  در  هنري  شکوفايي  هيچ 
مي توان گفت هنر دورة قاجار از زمان فتحعلي شاه قاجار٤ 
ناصرالدين  عهد  در  و  آغز  اين سلسله)  پادشاه  (دومين 
شاه٥ به اوج مي رسد که تا پايان سلطنت آخرين پادشاه 
قاجار(محمد شاه) ادامه يافت. با سرکوب مخالفان، شرايط 
الزم براي تجديد حيات هنر درباري در عهد فتحعليشاه 

معماري  در  فرهنگي  هويت  مفهوم  بازشناسي  تحقيق، 
تحقيق  يافته هاي  است  قاجار  دورة  مسجد–مدرسه هاي 
بر  غالبا  قاجار  فرهنگي دورة  نشان مي دهد که تحوالت 
طرح کلي موجود در معماري مسجد-مدرسه هاي دورة 
قاجار تأثيري غيرمستقيم و بر عناصر معماري اينگونه 
بناها تأثير ي هم مستقيم و هم غيرمستقيم و بر نقوش 
کاشي کاري و حجاري مسجد -مدرسه هاي دورة قاجار 
تأثيري مستقيم داشته اند. همچنين پايان نامه کارشناسي 
مسئله  آسيب شناسي  عنوان  با  محمودي  عبداله  ارشد 
هويت در نقاشي قاجار (دوره فتحعلي شاه) سال ١٣٩١ 
در دانشگاه هنر اصفهان به بررسي نقاشي هاي اين دوره 
نقاشي  مي پردازد و مي کوشد ريشه هاي گسست هويت 
قاجار را تبيين کرده و نقاشي ايران بعد از اسالم (مکتب 
کند.  شناسي  هويت  را  قاجاري  نگاري  پيکر  و  هرات) 
همچنين محمد مدد پور(١٣٧٢) در کتاب تجدد و دين زدايي 
پايان  تا  پيدايي  آغاز  از  منورالفکري،  هنر  و  فرهنگ  در 
عصر قاجار به بررسي وضعيت اجتماعي و روشنفکري 
و غربزدگي با ظهور زمينه هاي روابط فرهنگي و هنري 
ايران عصر قاجار و غرب مي پردازد و اين خودباختگي 
را در شعر و اد، نقاشي سنتي، نمايش و موسيقي کنکاش 

مي نمايد.

هويت و مفاهيم آن 
هويت١ هرچند مفهومي جديد است و در مطالعات جامعه 
شناختي دو سده اخير به يکي از مباحث مهم جامعه شناسي 
تبديل شده است، اما بحثي ريشه دار در تاريخ بشري است 
و اديان، مکاتب و انديشمندان بسياري درصدد پاسخ بدان 
برآمده اند. مانوئل کاستلز معتقد است: «هويت سرچشمه 
بر  معناسازي  فرايند  است....  مردم  براي  تجربه  و  معنا 
اساس يک ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته اي از 
ويژگي هاي فرهنگي که بر منابع معنايي ديگر اولويت داده 

 www.fa.wikipedia.org :تصوير ١ب. نقش برجسته شکار در طاق بستان، دوره ساساني، مأخذ

١. امکان تقويت يا تضعيف هويت در 
کليه سطوح واليه هاي آن در مقاطع 

مختلف
و  سطوح  در  هويت ها  تعارض   .٢
اليه ها ي مختلف بدين معني است که 
وقتي کسب برخي هويت هاي تازه، 
منجر به به نفي يا کنار گذاردن بخشي 
از هويت گذشته شود، شاهد نوعي 

تعارض هويتي خواهيم بود
تا  از سال ١٢١٠  قاجار  دودمان   .٣
١٣٤٤ ه.ق / ١٧٨٥ تا ١٩٢٥ م در ايران 

حکومت کردند. 
٤. آغاز سلطنت از ١٢١٢ ه.ق / ١٧٩٨ م
٥. آغاز سلطنت از ١٢٦٤ ه.ق / ١٨٤٨ م



و در ادامه به ويژه در عهد ناصرالدين شاه به علت آرام 
بودن اوضاع کشور ايجاد شد. «شاه قاجار برجسته ترين 
هنرمندان را در پايتخت (تهران) گرد آورد و آنها را به 
کار نقاشي پرده هاي بزرگ اندازه براي نصب در کاخ هاي 
نوساخته گماشت» (پاکباز، ١٣٧٩ : ١٥٠). «نقاشي قاجار 
در اين دوره سه ويژگي اساسي دارد: فقدان ارتباط قطعي 
با تمدن کهن اسالمي، ورود عناصر غربي و وابستگي به 
آن و حضور عناصر ميانه و مردمي» (گودرزي، ١٣٨٤ : ٦٧). 
اگرچه هنر دوره فتحعلي شاه در ابتدا متأثر از هنر دوره 
صفوي بود، اما به مرور زمان به گونه اي جديد دگرگون 
گرديد و «ضمنًا اين هنر باستان گرا شد و تأثيراتي هم از 

غرب پذيرفت» (اسکارچيا، ١٣٧٦ : ٤٢).
فني،  شيوه هاي  از  استفاده  مي توان  دوره  اين  در 
عناصر  سازي  ساده  ناهمگون،  تقريبًا  عناصر  ترکيب 
بصري و خلق فضاهاي جديد با استفاده از سايه روشن 
و نمايش سه بعدي (ايجاد پرسپکتيو) به همراه تزيينات 
تا  هنري  جريان  و  شيوه  «اين  کرد.  مشاهده  را  فراوان 
پايان سلطنت محمدشاه قاجار تداوم يافت.اگرچه تأثيرات 
آن همچنان بر نقاشي دوره هاي بعدي به جا ماند و به 
قهوه  نقاشي  سنگي،  چاپ  آثار  چون  ديگري  گونه هاي 
خانه اي (خيالي نگاري)، نقاشي روي کاشي، نقاشي پشت 
به صورت  اما  يافت  حيات  ديگر،  و صورت هاي  شيشه 
يک سبک منسجم ادامه پيدا نکرد» (علي محمدي اردکاني، 
١٣٩٢ : ٥٥). در راستاي همين شيوه و به ويژه از عهد 
شدت  چنان  اروپايي  هنر  نفوذ  بعد،  به  شاه  ناصرالدين 
آرايي  کتاب  و  سنتي  نقاشي  تقريبي  حذف  به  که  يافت 
انجاميد و نقاشي رنگ و روغن با مضامين و شيوه هاي 
يافت. « تأسيس  ابعاد وسيعي گسترش  کامًال غربي در 
دارالفنون و ظهور کمال الملک، روند غربي شدن نقاشي 
ايران را تشديد نمود.نقاشي کالسيک غربي، ساخت و ساز 
عکس گونه و تجسم واقعي اشياء و فضا، تا سالها نقاشي 

سنتي ايران را به کناري نهاد» (گودرزي، ١٣٨٤ :٨٩).
اين  هنر  در  مي توان  را  قاجاريه  اجتماعي  شرايط 
دوره مشاهده کرد. هنر درباري اين دوره کامًال منطبق 
بر شرايط اجتماعي آن است چنان که مجدالملک در رساله 
مجديه مي آورد: «حکومت ايران نه به قانون اسالم شبيه 

است و نه به قاعده ملل ديگر.بايد بگويم حکومتي است 
مرکب از عادات ترک و فارس و تاتار و مغول و افغان 
و روم، مخلوط و درهم و يک عالمي است علي حده با 
هرج و مرج زياد.» (مجدالملک، ١٣٠٦ : ٩٤) همگون سازي 
به  گرايش  ملي،  هويت  با  غرب  فرهنگ  عاريتي  عناصر 
هنر ناتوراليستي، نفوذ هنر اروپايي و تقليد از هنر غرب، 
بازگشت به هنر ايران باستان، تأثيرپذيري از هنر دوره 
صفويه و مواردي ديگر در هنرهايي چون خيالي نگاري، 
نقاشي روي کاشي، نقاشي پشت شيشه، زيرالکي و چاپ 
سنگي قابل رويت است.لذا يک سبک منسجم در آثار اين 
دوره قابل تبيين نيست و داراي هويت هاي فرهنگي چندگانه 

است و در ادامه به آنها پرداخته و تبيين مي شوند.
هويت هاي  و  ايران  فرهنگ  در  هويت يابي  روند   

چندگانه دورة قاجار 
بحث اليه هاي هويتي و نظريه آن در بين روش هاي 
بررسي در هنر، از روش هاي جديد و با رويکردي علمي 
بازتاب آن در فرهنگ،  ايران و  است. نظريه هويت ملي 
تاريخ و سياست که چندي است مورد توجه قرار گرفته 
نيز  آثار هنري  بررسي  براي  به رويکردي  تبديل  است، 
شده است.لذا با توجه به اين رويکرد، مي توان آثار هنري 

مختلف را مورد بررسي قرار داد.
يکي از پرسش هاي مهم در باب هنر و فرهنگ ايران 
پرسش از تعريف و تعيين حدود و هويت آن بوده است. 
اينکه چگونه مي توان آن را فهميد، و در چه قالبي قابل 
شناخت و تحليل است.معموال اين پرسش در قالب هويت 
و اليه هاي هويتي ايراني در سه يا چهار اليه مطرح شده 
است.اما بهتر است به جاي توجه به مفهومي ثابت، ايستا 
و انتزاعي از هويت فرهنگ ايراني، به درکي سيال و پويا 
از هويت و سنت متکّثر ايراني دست پيدا کنيم. ايران به 
عنوان يک کشور، با سابقه تاريخي شکوهمند در فرهنگ 
و تمدن جهان توانسته عالوه بر اثرگذاري بر تمدن هاي 

بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

دورة  قاجار

تصوير ٢. حجاري دوره فتحعليشاه قاجار در چشمه علي، 
ري، مأخذ: تاجبخش، ١٣٨٢ : ٩٤.

تصوير٣ . بشقاب فلزي با نقشي از تخت جمشيد، در گنجينه تکيه 
www.bahadorani.com: معاون الملک کرمانشاه، مأخذ
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جامعه  در  جمعي  هويت  پذيرد.  تأثير  هم  آن ها  از  ديگر 
ايران نيز در گذرگاه تاريخي با تحوالتي روبه رو بوده 
ايران  است. به طور کلي، روند هويت سازي در جامعه 

پيرامون دو مسئله اساسي قابل بررسي است :
مورد اول ورود اسالم به ايران که منجر به آميختگي 
عناصر ايران باستان (قبل از اسالم) با عناصر اسالمي 
دوم  و  گرديد  اسالمي  ـ  ايراني  تلفيقي  هويت  قالب  در 
به  منجر  که  مدرنيته  و  با غرب  ايران  رويارويي جامعه 

بحران هويتي در جامعه ايران شد.
فرهنگي  اليه هاي  از  نشئت گرفته  جمعي  هويت 
به هم پيوسته است و هويت هاي متعددي مانند قومي، ملي، 

ديني، تاريخي و فرهنگي را پوشش مي دهد. 

١. باستان گرايي
باستان گرايي موجب نجاِت فرهنگي بوده است که بيش 
تاز  و  تاخت  و  تهاجم  در معرض  ديگري  فرهنگ  هر  از 
از جوانب مختلف قرار داشته است و سلسله هايي که به 
عنوان نظام هاي سياسي قدرتمند، از ادبيات و هنر استفاده 
کردند تا به پيشينه غني خود رجوع نمايند. باستان گرايي 
در ايران محصول عوامل متعدد داخلي و خارجي و در پي 
اهداف و مقاصدي معين بود. « نشانه هاي بارزي همانند 
خود آگاهي آريايي در دوران هخامنشيان، شکل گيري 
مفهوم ايراني گري با يک محتوي و باِر سياسي- مذهبي 
در زمان ساساني و نوعي ملي گرايي با خاستگاه مردمي 
و با رويکرد آرماني به سنن باستاني نشان از چنين تالشي 
در جهت پيشينه سازي تاريخي براي اثبات نوعي تداوم 
بدست مي دهند. با رجوع به تاريِخ ايراني گري، به روشني 
در مي يابيم که اين جهت گيري در زبان رسمي تبليغات 
سياسي، خود را نخست در دوران صفوي و سپس قاجار 
باز مي نماياند» (Bausani,1971:81). نقش برجسته هاي 
سنگي، بيش از هر گونه هنري ديگر اين دوره، معطوف 

تصنعي  نشان  و  قاجاريه  قدرت  نمايش  به  منحصر  و 
احياي سنت هاي هنري هخامنشيان و ساسانيان بود. که 
« از تمايل آشکار آنان به احياي شکوه تاج و تخت در 
ايران باستان گواهي مي دهد(تصوير ٢-١). در اين ارتباط 
مي توان همچنين به نمونه هاي چهره نگاري اشاره نمود 
نقش  همچون  را  فرزندانش  با  شاه  فتحعلي  تصوير  که 
برجسته هاي ساساني شبيه سازي نموده است.» (کمالي، 

١٣٨٥ : ١٨٨؛ تصوير ١-١).
باستان گرايي را مي توان يکي از نتايج برخورد ايران با 
تمدن جديد غرب دانست که به دنبال رويکرد روشنفکران 
ايراني به تمدن غربي و جست و جوي آنان براي درک 
براي  روشنفکران  آمد.  پديد  خويش  جامة  ماندگي  عقب 
علت يابي اين انحطاط و عقب ماندگي به سراغ دوره اي از 
تاريخ کشور خود رفتند که به صورت يک دورة طاليي با 
جلوه اي بسيار پرشکوه و با عظمت بر ايشان جلوه گر 

مي شد.
لذا رجعت به پيشينه طاليي هخامنشيان و ساساسنيان 
در دورة قاجار به وفور در آثار هنري ديده مي شود.آثار 
هنري از اين دست شامل ظروف، قالي ها، پارچه ها، کتاب 

آرايي و نقش برجسته هستند (تصاوير ٢ تا ٥).

٢. هويت (تلفيقي) ايراني ـ اسالمي
«اسالم با معرفت شناسي، جهان بيني و انسان شناسي 
جهاني  اسالْم  داشت...  بسياري  همگوني هاي  ايرانيان 
متشکل از عرصه مادي و معنوي را ترسيم کرد که براي 
ايرانيان ناآشنا نبود. بنابراين علي رغم اينکه اسالم، بنيان 
فکري ايرانيان را دچار تحول اساسي کرد، اما در حوزه 
فرهنگ عمومي و آداب و رسوم بومي، تأثير عميقي در 
اصالح فرهنگ از خود برجاي گذاشت؛ به طوري که بايد 
 :١٣٨٤ کرد»(فوزي،  ياد  حوزه  اين  در  تلفيقي  هويت  از 

.(١٠١
بعد از ورود اسالم به جامعة ايران، ترکيب سازگاري 
وجود  به  اسالمي  ارزش هاي  با  ايراني  از شاخصه هاي 
آمد. «بر اساس تفکر باستان گرايي و در انديشه سياسي 
وجوه  تمام  بر  الهي  نظم  و  مقدس  نظم  آن،  از  حاصل 
اعتقاد منجر به حمايت  اين  زندگي فردي حاکميت دارد. 
از انديشة سياسي فره شاهي شد که در اين نظام فکري، 
همه  اينکه  رغم  علي  بلکه  نيست.  مستبدي  شخص  شاه 
و  است  خاصي  فضايل  داراي  اوست،  دست  در  قدرت 
حقيقت را مي داند و لذا در اين گفتمان، دين و سياست با 
هم آميخته است» (رجايي، ١٣٨٢: ٩٤). سياست در نظام 
اعتقادي و الهيات ايراني مي بايست وجهي قدسي داشته 
باشد. شهريار ايراني، فرمانروايي الهي و نماينده خداوند 
بر روي زمين است و عامل برقراري سامان هستي و نبرد 
با مخالفان آن است. «نظرية فرمانروايي الهي که از دل 
اصل پيوند دين و سياست در انديشة ايراني برمي خيزد، 

تصوير٤ . پارچه کتان با نقش جمشيد و منوچهر، سده ١٩ م، 
موزه ارميتاژ، مأخذ : معمارزاده، ١٣٨٨، ١٣٤.

 



به سبب انسجام نظري همچون پارادايم ثابت به دوره پس 
از ورود اسالم به ايران منتقل و با استحاله الگوي خالفت 
تبديل  ايراني  کشورداري  اساسي  شيوه  به  سلطنت  به 
شده است. انديشه ايراني در دوره باستان به اتکاي غناي 
فکري و فرهنگي توان و امکان پاسخ گويي به پرسش هاي 
اساسي، در حوزه سياست و جامعه را يافته است» (قادري و 

رستم وندي، ١٣٨٥: ١٢٣).
دوران  تا  اسالمي  ـ  ايراني  ملي  هويت  مؤلفه هاي 
قاجاريه به ميزان زيادي با يکديگر سازگاري يافته اند. نوع 
اين زمان شکل گرفت و  ايراني که در  از هويت  ديگري 
مطرح شد تلفيق هويت ملي با هويت ديني بود که همان 

هويت ايراني - اسالمي مّد نظر ماست.

٣. هويت اسالمي 
با تأكيد بر كشور ايران، مي توان گفت اگرچه ورود دين 
مقدس اسالم مصادف با دوران حكمراني ساسانيان بوده 
است، اما پيش از آن نيز مردم به پرستش مهر و مواردي 
از اين دست مي  پرداختند. پس از ورود دين اسالم به ايران، 
زمينه براي پذيرش اسالم در بين مردم به سرعت فراهم 
 شد. مسلمانان توانستند بخش وسيعي از ايران زمين را 
زير سيطره اسالم در بياورند. آنچه در اين ميان اهميت 
از دين اسالم  ايرانيان  دارد، خوش آمدگويي و استقبال 
ايرانيان  از  بسياري  ايران شد،  وارد  اسالم  وقتي  است. 
مسلمان شدند. فاتحان مسلمان، دين اسالم را بر ايرانيان 
تحميل نکردند، بلکه مردم ايران خود اسالم را پذيرفتند. 
گر چه فتح اسالم به وسيله جنگ حاصل شد اما ايرانيان 
وقتي با مباني ارزشمند اسالم آشنا شدند، آغوش خود را 

بر آموزه هاي پيامبر اسالم (ص) و امامان گشودند.
تبلور  «هنر اسالمي داراي ماهيت ديني و معنوي و 
مسلمان  هنرمند  است...  مسلمانان  توحيدي  ايمان  روح 

شيفتگي به نور رو رنگ و هماهنگي رنگ ها را در کار خود 
آشکار مي سازد.رنگ و جالي کاشي ها، نقوش حجاري 
و گچبري، فام هاي درخشان لعاب و تذهيب کتب همگي 

چشم را مي نوازند» (پاکباز، ١٣٧٨ : ٧٢٦-٧٢٥).
به  جديد  دولت  و  دين  دل  از  اسالمي  هنر  ظهور 
صورت تدريجي و گام به گام نبود، بلکه همچون ظهور 
پرشتاب  روندي  اسالمي،  حکومت  و  اسالم  دين  خود 
با  زيبايي  خلق  بر  اغلب  اسالمي  هنر  داشت.  ناگهاني  و 
نقوش انتزاعي و استفاده از حروف، متمرکز بوده است 
نقاشي،  همچون  هنرها  ساير  در  محدوديت  دليل  به  و 
مجسمه سازي، موسيقي، مسلمانان به توسعه سبک هاي 
مختلف در زمينه هايي انتزاعي پرداختند که موجب شد تا 
هنرمندان و هنرپروران در سراسر سرزمين هاي اسالمي 
به اشکالي از هنرهاي انتزاعي مانند خوشنويسي، نقوش 
هندسي يا اسليمي و معماري توجه ويژه داشته باشند. 
نشده  منمع  مطلق  طور  به  اسالم  در  سازي  «تصوير 
است... تصوير گياهان و جانوران مور قبول قرار گرفته 
است اما تزيينات نباتي با َاشکال نقش پردازي شده، جزء 
هنر مقدس محسوب گشته است... در انديشه اسالمي، هنر 
عبارت است از ساخت و پرداخت اشياء بر وفق طبيعتشان 
که خود حاوي زيبايي بالقوه است.» (بورکهارت، ١٣٩٢ : 
١٣٤-١٣١) هنر دورة قاجار را مي توان آخرين بازمانده از 
دوران طاليي هنرهاي اسالمي بر شمرد.اگرچه در برخي 
موارد، ريشه هاي هنر اسالمي را مي توان در هنر دورة 
قاجار بازشناخت، اما اغلب در تلفيق با وجوه ايراني ديده 
مي شود و نقش کمرنگ تري نسبت به ادوار پيشين دارد.

٤ . فرنگي مآبي (رويارويي با غرب و مدرنيته)
بدون  غرب  با  خويش  تعامالت  در  ايران،  سنتي  جامعه 
تأثير باقي نماند و در نتيجه، اين برخورد منجر به پيدايش 

بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

دورة  قاجار

تصوير ٥. قاليچه قشقايي هوشنگ شاه، اواخر قرن سيزدهم هجري 
قمري، مأخذ : تناولي، ١٣٦٧ : ١٤٩.

تصوير ٧ : دو نمونه از نقاشي هاي دورة قاجار با تأثير از نقاشي 
غرب (استفاده از متريال غربي رنگ و روغن، عمق ميدان و سايه 
www. : القاي عمق)، مأخذ  براي  پردازي و منظره در دورنما 
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اليه چهارم در هويت جامعه ايران در کنار اليه هاي ديگر 
عصر  رنسانس،  عصر  در  مدرن  انسان  ظهور  «با  شد. 
تازه اي در تاريخ تمدن بشري به وجود آمد که خواهان 
به عنوان  بود. مِن مدرن  از هويت خود  تعريف جديدي 

فاعلي خودمختار ظهور کرد.» (توحيد فام، ١٣٨٠: ٣).
آغاز دوره  مدرنيسم  با  و رويارويي  آشنايي  عصر 
زمان  آن  تا  چراکه  است،  ايرانيان  هويت  در  جديدي 
ايرانيان به ساختار خاصي از روابط اجتماعي و سياسي 
عادت کرده بودند که تلفيقي از اليه هاي ايران باستان و 
اسالمي در هويت ايراني بود.» نحوه مواجهه ايرانيان با 
تمدن غرب مهم ترين پديده فرهنگيـ  تاريخي ايران پس از 
مواجهه آن با اسالم است. جنگ هاي ايران با روسيه، نقطه 
آغاز روابط پيوسته ايران با غرب است. شکست ايران در 
اين جنگ ها و تحميل قرارداد هاي گلستان و ترکمانچاي 
به ايران، سياستمداران و متفکران کشور را به فکر ريشه 
يابي آن و چاره جويي به منظور جلوگيري از تکرار آن 
شکست ها  همين   .(١٩  :١٣٧٥ واداشت»(بهنام،  آينده  در 
در کنار امتيازات ديگري که شاهان قاجار به کشور هاي 
شکل گيري  زمينه  دادند،  روسيه  و  انگليس  استعماري 

نهضت مشروطه را به وجود آورد. 
پژوهشگراني چون وحدت بر اين باورند که «نخستين  
صورت   هنگامي   اروپا  تمدن   با  ايراني   جامعه   برخورد 
گرفت  که  تّجار و نمايندگان  سياسي  دولتهاي  اروپايي در 
دوران شاه عباس صفوي (قرن ١٦ م/ قرن ١١ ه.ق) وارد 
ايران شدند. ايرانياِن دانش آموخته در سده هاي هفدهم و 
هجدهم، به غرب نه همچون رقيب فلسفي و سياسي خود، 
بلکه بسان فرهنگي ديگر مي نگريستند که گه گاه مي شد 
به تماشا و سياحتگري درآن پرداخت. جريان آمد و شد 
از زمان  روي  کار  اروپا  بازرگاني  و سياسي   هيات هاي  
حکومت  بود.  محدود  و  منظم   نا  جرياني   صفويه   آمدن  
م،   ١٩ قرن  ه.ق،   ١٣ قرن  ابتداي  از  به خصوص  قاجار 
درگيري هاي پراكنده اي را با روسيه در شمال و بريتانيا 
در جنوب كشور تجربه كرد و به معاهده هاي گلستان و 

تركمنچاي انجاميد. عباس  ميرزا، نايب  السلطنه و فرمانده 
سپاه ايران در نبرد با روسيه، كه از جمله انگشت  شمار 
سياستمداران واقع  بين عصر قاجاريه محسوب مي شود، 
دريافت كه براي جلوگيري از تجزيه جغرافياي سياسي و 
مقابله با تجاوز هاي هميشگي در شمال و جنوب، چاره اي 
 » نيست  از علوم جديد  استفاده  نظامي  و  بازسازي  جز 
و  ايران  سياسي  منظم  «روابط   .(٥٨  :  ١٣٨٣ (وحدت، 
كشورهاي اروپايي از زمان سلطنت فتحعلي شاه شروع 

مي شود «(مدني، ١٣٨٣، ٢٤).
اقتضا  چنين  هند  در  انگلستان  مستعمراتي  سياست 
مي كرد كه با دولت هاي مجاور آن مستعمره و مخصوصًا 
ايران كه از حيث موقعيت جغرافيايي و دست داشتن به 
معابر هندوستان و عظمت و قدرتي كه در ميان دولت هاي 
آسياي غربي داشت، ارتباط دوستي برقرار كند. «نخستين 
ايران  به  از جانب فرمانرواي كل هندوستان  سفيري كه 
آمد، مهديعلي خان ملقب به بهادر جنگ بود.وي در سال 
١٢١٤ ه.ق / ١٧٩٩ م، در تهران به حضور فتحعلي شاه 
رسيد و نامه اي را كه از طرف فرمانرواي هند و ُتحف و 
هدايايي را كه از طرف دربار انگلستان همراه آورده بود 
تقديم كرد و از فتحعلي شاه درخواست كرد كه از تجاوز 
و تعدي حكام محلي و افغانستان به خاك هند جلوگيري 

كند»(جهانگير ميرزا، ١٣٢٧، ٤).
شاه  ناصرالدين  سلطنت  زمان  در  غرب  با  ارتباط 
شدت يافت و از نظر اقتصادي و فرهنگي کشور تحت نفوذ 
خارجيان قرار گرفت. « شاه در سال ١٢٨٩ ه.ق به اروپا 
سفر کرد و در دو سفر بعدي شديدًا از پيشرفتهاي صنعتي 
و ديگر جاذبه هاي غربي و نيز اخالق و منش اروپاييان 
متاثر گرديد» (کنباي، ١٣٨٢، ١٢٠). «در نيمه قرن نوزدهم 
در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار روابط سياسي 
و اقتصادي بين آلمان و ايران برقرار شد»(خورموجي، 

.(١٣٤٤، ٢٢٣
روسيه کشور پهناور ديگري بود که با ايران رابطه 
سياسي، تجاري و... برقرار کرده بود. بي ترديد قدرتي 

تصوير ٨ . کاشي با نقش شخصيت هاي شاهنامه فردوسي، نيمه اول 
قرن چهاردهم ه.ق، خانه قديمي در شيراز، مأخذ : سيف، ١٣٧٦ : ١٨٧ .

تصوير ٩ . کاشي با نقش قباد، خانه امام جمعه، مأخذ: سخن پرداز، 
.١٣٨٨: ١٩١



خارجي با غرب از عوامل مؤثر در جهت نفوذ بيشتر غرب 
بود. بطوريكه كه در طول قرن نوزدهم تجارت خارجي 
ايران با غرب سيزده برابر افزايش يافت. تأسيس مدرسه 
علوم  آن  در  كه  م  ه.ق/١٨٥١  سال ١٢٦٨  در  دارالفنون 
خارجي  نيز  استادانش  اكثر  و  مي شد  تدريس  مختلف 
بودند» (محبوبي اردكاني، ١٣٧٩ :٣١١) و همچنين ترجمه 
و تأليف كتب در فنون جديد، باعث شد تا ايرانيان با جوامع 
مراسم  و  آداب  شيوع  آشنا شوند.  پيش  از  بيش  غربي 
خارجي در ايران، ورود صنعت چاپ و انتشار روزنامه ها 
و خبرنامه ها نيز از ديگر عوامل تأثير گذار بودند. عباس 
ميرزا نايب السلطنه تالش کرد که ايران نخستين گام ها را 
به سوي تجدد بردارد. «کار مهم او فرستادن عده اي از 
جوانان ايراني به انگلستان براي فراگرفتن علوم و فنون 
جديد و حتي کارهاي دستي بوده و برخي از صنعتگران 
است»  آورده  ايران  به  جوانان  تعليم  براي  را  اروپايي 
(نفيسي، ١٣٨٣ : ٧٣١). نسل بعدي دانشجوياني كه براي 
جنبه هاي  كنار  از  نتوانستند  شدند  اروپا  عازم  تحصيل 
بي تفاوت  مدرنيته،  شناختي  هستي  و  شناختي  معرفت  
گذر كنند. شکست هاي نظامي ايران در آغازين سال هاي 
قرن ١٣ ه.ق، قرن ١٩ م، که همزمان با دخالت ها و نفوذ 
استعمارگران غربي در امور داخلي ايران روي داد، چهره 
غرب را در خاطر بسياري از ايرانيان دگرگون کرد و يک 
قرن تحقير که از پس اين شکست ها در راه بود، غرب را به 

نقش  قاجار  عصر  ايران  در  ديگر  عامل  هر  از  بيش  كه 
بازي مي كرد روسيه بود. وجود مرزهاي گسترده ايران 
و روسيه، زمينه هاي آغاز سياستي بود که ايران در آن 

پاي نهاد.
رابطة ايران با فرانسه بيشتر در حوزه فرهنگي بود 
از آنجايي که از طرف دولت ايران دانشجوياني به فرانسه 
اعزام شدند.» در سال ١٨٩٥ امتياز حفاري در شوش به 
هيئت باستانشناسي فرانسوي داده شد ولي به طور کلي 
فعاليت فرانسويان در ايران فقط به امور فرهنگي منحصر 
که  است  بديهي  (نائبيان، ١٣٧٣، ٢٨٨-٢٨٧).  مي گرديد» 
اين روابط شامل بسياري از حوزه ها چون صادرات و 
واردات، روابط فرهنگي، هنري، علوم و فنون و... مي شده 
است. در واقع ايران که مانند يک شاهراه عظيم فرهنگي 
و اقتصادي در بين دو بخش عظيم جهان يعني شرق و 
غرب قرار داشت، در طول دوران، گاه مورد هجوم و گاه 
تعامل اقوام ديگر بود و گاه نيز بر آنان سروري و برتري 

مي يافت. 
تجارت  حجم  ازدياد   » گفت:  مي توان  کلي  طور  به   

بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

دورة  قاجار

تصوير ١٠. نقاشي روي کاشي، باغ عفيف آباد شيراز، دوره قاجار، 
مأخذ : اسکندري، ١٣٨٦ : ٢٠٥.

تصوير ١١. نقاشي روي کاشي، خانه زعفراني در شيراز، دوره 
قاجار، مأخذ: اسکندري، ١٣٨٦ : ٢٥٠.
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شماره۴۱  بهار۹۶
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

دشمني سياسي و تهديدي جهان بينانه مبّدل ساخت. نگاه 
احترام آميز به اروپاييان، با گونه اي از حس خود بزرگ 

بيني و بيگانه هراسي درآميخت.
آنچه  کالبد  و  روح   » مي نويسد،  بيات  که  همانگونه 
سده  آغاز  در  ايراني  روشنفکران  خواِه  ترقي  انديشه 
است.  بوده  سنتي  راستي  به  اند،  خوانده  اش  نوزدهم 
گرچه اين گروه از روشنفکران در راه غرب گرايي خويش 
نداهايي بلند سر داده بودند اّما تنها شمار اندکي از ايشان 
خواهان پيروي بي چند و چون از رسم و راه فرنگي ها 
شدند و به انکار ميراث ايراني و اسالمي خود برخاستند.» 

.(Bayat , 1982 :173-174)

هنري  با شيوه هاي  غربي  هنري  آميختن شيوه هاي 
با غرب حکايت مي کند،  از همين روابط گسترده  ايراني 
«فرنگي سازي  است.  آن  حاصل  سازي  فرنگي  چنانکه 
از  ناقص  الگوبرداري  توصيف  براي  است  اصطالحي 
نقاشي اروپايي که به طور سطحي از شگردهاي برجسته 
نمايي و ژرفنمايي و گاه حتي موضوعات و نقشمايه هاي 
اروپايي تقليد مي کردند» (پاکباز، ١٣٧٨ : ٣٧١). طي دورة 
قاجار به دليل همين روابط گسترده با غرب، نقاشي رنگ 
ابعاد  با مضامين و شيوه هاي کامًال غربي در  و روغن 

وسيعي گسترش يافت (تصوير ٧).

بررسي موردي: ده نمونه کاشيکاري از دورة قاجار 
مروري بر متون موجود در باب هويت و هويت ملي در 
اذعان  ايشان  همه  تقريبًا  که  نشان مي دهد  ايران  جامعه 
دارند که مؤلفه هاي هويت ملي در ايران در عصر حاضر 
از سه حوزه ايران، اسالم و غرب متأثرند (ر.ک: سروش، 

١٣٧٠: ١٢٣؛ شايگان، ١٣٨٠: ١٦٦؛ جهانبگلو، ١٣٨١: ١١٣).
با شرح هويت هاي چندگانه در فرهنگ و جامعه دورة 
دوره  اين  هنري  آثار  در  هويتي  اليه هاي  همين  قاجار، 
نيز قابل مشاهده و بازيابي خواهد بود. بديهي است که 
اين چهار اليه هويتي  اولويت هر هويت در ميان  ميزان 
در انواع مختلف هنر دورة قاجار متفاوت است. «هويت 
مانند اليه هاي زمين شناسي است به اين معني که هميشه 
در سطح هر جامعه اي هويت و نشانه هاي بارزي از آن 

هست که افراد به آن رجو ع کرده و خود را در ارتباط 
با آن تعريف مي کنند ولي واقعيت اين است که هويت هاي 
پيشين از بين نرفته اند، بلکه در زير اليه اول قرار دارند» 
مستندات  با  هويت  اليه هاي   .(٣٢٠  :  ١٣٧٩ (بروجردي، 
فرهنگي و هنري دورة قاجار همخواني پيدا مي کند. يعني 
اگر اليه هاي هويتي کنوني را کالبد شکافي کنيم، مواجهه 
فرهنک ايران باستان با اسالم و سپس غرب و ردپايي هم 
از وجوه اسالمي را از عميق ترين اليه تا رويين ترين آن 

مشاهده خواهيم کرد.
در يک بررسي موردي، اليه هاي هويتي موجود در ده 

نمونه از کاشي هاي اين دوره را بازيابي مي کنيم:
شاخصه هاي  از  ترکيبي   ،(٩ و  نمونه(٨  دو  اين  در 
از  برگرفته  اطراف  گياهي  نقوش  مي شود.  ديده  مختلف 
نقوش غربي است. گل معروف به گل لندني که در دوره 
اندکي تغيير  با  ايران وارد شد،  از اروپا به تزيينات  زند 
مشاهده مي شود. همچنين از ديگر شاخصه هاي مرتبط 
با هنر غربي، نمايش منظره دورنماست که در نقاشي هاي 
قاجاري هم ديده مي شود. تعدادي عمارت يا درخت در 
ابعاد کوچکتر در دوردست، که ُبعد را القا مي کند. رنگ ها، 
دورگيري خطي و طراحي بدن شخصيت ها هنوز تا حدي 
به نگارگري ايراني (ايراني_اسالمي) وفادار مانده است. 
شخصيت هاي  نمايش  در  باستان  ايران  به  وابستگي 

شاهنامه از نظر محتوايي در اين کاشي ديده مي شود. 
در اين سه نمونه (تصاوير ١٠ و ١١ و ١٢) نيز ترکيبي 
گياهي  نقوش  مي شود.  ديده  مختلف  شاخصه هاي  از 
اطراف ترکيبي از نقوش غربي و ايراني است و در نمونه 
سوم گل معروف به گل لندني مشاهده مي شود. همچنين 
تعدادي عمارت يا درخت در ابعاد کوچکتر در دوردست، 
که باعث ايجاد عمق و پرسپکتيو مي شوند در دو نمونه 
اول وجود دارد. رنگ ها، دورگيري خطي و طراحي بدن 
شخصيت ها برگرفته از نگارگري ايراني (ايراني_اسالمي) 
بوده و رجعت به ايران باستان در نمايش شخصيت هاي 
باستاني ايران، عالمت شير و خورشيد، اعطاي حلقه فّرهي 
به پادشاه، استفاده از نماد فروهر و ترکيب بندي يکسان 
با نقوش تخت جمشيد و طاق بستان، در اين کاشي ها ديده 

تصوير ١٤. کاشي از دورة قاجار با نقش ضحاک، ٤٠ * ٤٠ سانتي 
متر، تکيه معاون الملک، مأخذ: همان: ١٨٣و ١٨٢ .

تصوير ١٥. کاشي نقش برجسته در بيمارستان دادگستري تهران، 
دوره قاجار، تصوير اردشير، مأخذ:  نگارندگان.



مي شود. در تصوير ١٠، استفاده از عبارت قرآني، وجه 
اسالمي مورد استفاده در اين کاشي است.

در تصوير ١٤، نقوش گياهي اطراف تصوير که در 
ايراني _ اسالمي است  نقوش  از  دارد،  قرار  يک شمسه 
و خوِد عنصر شمسه، وجهه اسالمي دارد. طراحي بدن 
شخصيت ها برگرفته از طراحي به سبک رئاليسم و شيوه 
غربي است، هاشورها و چين و شکن لباس ها به شيوه 
نشان  را  مآبي  فرنگي  وجه  اين  بودن  غالب  رئاليستي، 
مي دهد. رجوع به ايران باستان در نمايش شخصيت هاي 
باستاني ايران، (ضحاک و فريدون) در اين کاشي ها ديده 

مي شود.
در تصوير ١٥، نقوش گياهي اطراف و شمسه، وجوه 
شاخصه هاي  ديگر  از  همچنين  دارد.  ايراني- اسالمي 
در  که  دورنما،  منظره  نمايش  غربي،  هنر  با  مرتبط 
به  اين کاشي  نقاشي هاي قاجاري هم ديده مي شود، در 
کار رفته است. در تکيه معاون الملک کاشي هايي با نقوش 
پادشاهان ايران باستان وجود دارد و در تعدادي از آن ها 
هم تصوير فتحعليشاه قاجار در کنار اين کاشي ها و شبيه 
که  است  شده  تصوير  باستان  ايران  پيکره هاي  اين  به 
حاکي از عالقه وافر شاهان قاجار به دوره ايران باستان 
آن  به  و شاهي خود  نژاد  انتساب  ايشان  هدف  و  است 

دوران است. 
تصوير ١٦ نيز نمودي از عالقه وافر قاجاريان به دوره 
ايران باستان است و در اين کاشي ها حوادث و اتفاقات 

دوران ايران باستان(دوره ساساني) بازنمايي شده اند. 
اين کاشي( تصوير ١٦) متعلق به يک ميز با روکش 
شيشه است که متعلق به دوران قاجار است و اين بخشي از 
يک ميز دايره شکل است. پيکره هاي موجود در کاشي، به 
شيوه نگارگري ايراني _ اسالمي با ويژگي هاي شاخصي 
چون دورگيري، سه رخ بودن پيکره ها، نحوه نشستن و 
رنگ ها ديده مي شود. گياهان زمينه نيز، شبيه به گياهان 
نگاره هاي دوره اسالمي هستند. چهار نقش گل در چهار 
طرف به شيوه فرنگي و با الهام از نقوش غربي تصوير 
شده اند. همچنين داستان که روايتي بزمي است، برگرفته 

از شاهنامه است که ردپايي از ايران باستان دارد. 
دو نمونه کاشي (تصوير ١٧) متعلق به دوران قاجار 
است و به صورت تک کاشي کار شده اند که احتماًال جنبه 
تزيين داشته است. پيکره هاي موجود در کاشي به شيوه 
ايراني _ اسالمي ديده مي شود. گياهان زمينه  نگارگري 
هستند.  اسالمي  دوره  نگاره هاي  گياهان  به  شبيه  نيز، 
از  برگرفته  مي تواند  که  دارد  روايتي  داستان  همچنين 

شاهنامه يا متون ديگر باشد. 
قاجار،  دوره  کاشي  نمونه  يک  از  ديگري  تصوير 
اين  از ديدار دو جوان است.(تصوير ١٨) در  منظره اي 
کاشي، پيکر زن برهنه است که از شاخص هاي پيکرنمايي 
زنان در دورة قاجار است که با تقليد از هنر غرب به هنر 

ايران راه يافت.١
القاي  دوردست  عمارت  و  است  بزمي  اثر  موضوع 

عمق مي کند.

بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

دورة  قاجار

تصوير ١٦. بخشي از کاشي، نصب شده بر ميز شيشه اي. محل 
نگهداري موزه آبگينه تهران، مأخذ: همان.

www.trocadero.com : تصوير ١٧. کاشي دوره قاجار، مأخذ

تصوير ١٨ : (بخشي از تصوير) کاشي دوره قاجار، ٣٩,٥ * ٥٢ 
www.sothebys.com : مأخذ ،cm

١.ر.ک مقاله «مطالعه تطبيقي بازنمايي 
زنان در مکتب اصفهان دوره صفوي 
ندا  قاجار»  درباري  نگاري  پيکر  با 
تواليي و ماه منير شيرازي، فصلنامه 
علمي-پژوهشي نقشمايه، شماره ١٦ 
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نمونه هاي کاشيکاري
شاخص هاي وابسته

 به هويت

اليه هاي هويتي

ايران 
باستان

ايراني 
_اسالمي

فرنگي اسالمي
مآبي

گل لندني، دورنما و منظره، 
پرسپکتيو بنا، پرده آرايي و چين و 
شکن پارچه، سايه پردازي، ترسيم 

شخصيت شاهان در شاهنامه

**

دورنما و منظره، نقوش گياهي 
غربي، سربند و لباس به شيوه 

ساساني، ترسيم شخصيت شاهان در 
شاهنامه

سايه پردازي در لباس

**

اعطاي فره پادشاهي، عبارت قرآني، 
فرم خورشيد، دورنما و منظره، 

بازنمايي هنر ساساني
**

دورنما و منظره، نماد فروهر، 
بازنمايي هنر هخامنشي، سايه 

پردازي و چين و شکن پارچه در 
لباس ها

**

عنصر شمسه، نقوش تزييني ايراني _ 
اسالمي، طراحي فيگور به شيوه 
غربي، سايه پردازي، پرسپکتيو، 
پادشاهان شاهنامه و ايران باستان

****

عنصر شمسه، نقوش تزييني ايراني _ 
اسالمي، دورنما و منظره، 
محتواي باستاني، ترسيم 

شخصيت هاي شاهنامه

****

بازنمايي هنر ساساني، چين و شکن 
پارچه به شيوه ساساني، محتواي 

داستاني ايران باستان
*

نقوش گياهي و طراحي فيگورها و 
رنگ ها به شيوه نگارگري ايراني_

اسالمي، نقوش گياهي غربي، 
داستان با محتواي بزمي

**

نقوش گياهي و طراحي فيگور 
و رنگ ها به شيوه نگارگري 

ايراني_اسالمي، داستان بزمي، شکار 
و چوگان

*

نقوش گياهي و طراحي فيگور و 
رنگ ها به شيوه نگارگري ايراني_

اسالمي، داستان بزمي، ديدار 
شاهزاده و بانو، 

برهنگي زن، عمارت در دوردست 
و روي هم قرار دادن پيکره ها و 

اسب ها (القاي پرسپکتيو)

**

 

 

 

 

جدول ١. اولويت اليه هاي هويتي در کاشي هاي دوره قاجار، مأخذ: نگارندگان



بازيابي اليه هاي هويتي در هنر دورة 
قاجار (مطالعة موردي روي کاشي هاي 

نتيجهدورة  قاجار
ايرانيان، طي تاريخ خود، با سه الية فرهنگي آشنا شده و از آنها در سامان بخشيدن به هويت خويش 
سود جسته اند. البته گاهي ميان اين سه الية فرهنگي، تعارضاتي نيز رخ داده است، زيرا هر يک از اين 
اليه هاي فرهنگي با شرايط سياسي و اجتماعي خاصي متناسب است، به گونه اي که در هر عصري که 
يکي از اين اليه ها غالب گرديده، دو الية ديگر تحت الشعاع آن قرار گرفته است. اين سه الية فرهنگي 

عبارت است از: 
١. فرهنگ ايران باستان؛ ٢. فرهنگ اسالمي؛ ٣. مدرنيته يا فرهنگ غربي. اولين الية فرهنگي، از ايران 
باستان تا هنگام سقوط سلسلة ساسانيان بر فرهنگ و آداب ايرانيان حاکم بود و در اين زمان ساخت 
سياسي متناسب با اين الية فرهنگي بر کشور تسلط داشت. پس از اسالم آوردن ايرانيان، فرهنگ 
اسالمي در اين زمان الية دوم فرهنگي ايرانيان گرديد که در الية اولي ادغام شد و بدين ترتيب فرهنگ 
ـ اسالمي، هويت ايرانيان گرديد. در ابتداي اين دوره، الية فرهنگ اسالمي چيرگي بالمنازعي بر الية  مّليـ 
اول يافت، ولي اندک اندک به داليلي الية اول فرهنگ ايراني مجدداً سربرآورد، اما هيچ گاه به طور کامل الية 
دوم را نفي نکرد. الية سوم هويت فرهنگي ايرانيان بر اثر آشنا شدن مردم ايران با مدرنيسم به دست آمد. 
تکوين اليه  هاي فرهنگ و هويت ايراني سبب شده است طي تاريخ جريان هاي فکري و سياسي متعددي 
در ايران مطرح گردد که هرکدام شيوة خاصي از تفکر و زندگي را توصيه و جنبش هاي اجتماعي و 

سياسي متناسب با خود را به وجود آورده اند.
بعضي از جريانات فکري بر اليه کهن تر و باستاني هويت ملي و دسته اي ديگر بر اليه مياني، که هويت 
اسالمي است، و بعضي از آنها نيز بر الية متاخر و جديد هويت ايراني، يعني برآيندهاي مدرنيسم تأکيد 

کرده اند.
آثار هنري عصر قاجار در برگيرنده و بازتاب دهنده نقشمايه هاي مورد استفاده در هنر ايران پيش از 
اسالم، هنر ادوار اسالمي در ايران، تأثير از غرب و فرنگي مآبي و نيز ترکيبي از وجوه ايراني _اسالمي 
است. بدينسان اين جهت گيري ها در کنار رويه ها و گرايشهاي ديگر در ساير گونه هاي هنري اين 
دوران، هنري متمايز با دوره هاي پيشين خود را رقم زده است؛ هنري در آميخته با صفات و خصايص 

گوناگون و در عين حال ارزشمند است.
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The concept of identity in art depends on religion, ideology, political and social relations and 

history. The identity in artwork has various layers and each layer depends on different aspects. 

So in artworks we can study this identity in different manners and each artwork might have 

several layers that one of them is stronger and more obvious while the others are hidden. But 

all these hidden identity layers will influence the artwork’s obvious identity layer. TheQajarera 

is one of the prominent periods in Iran, which art has various aspects with regard to social and 

political matters,archaism and also widespread relations with the west, so we can find several 

identity layers in this era and its artworks. The questions are:

- What are the identity layers in the Qajarera art?

- Which identity layers have appeared more than other layers in Qajar ceramics?

The results show that there are four identity layers: ancient Iran, Persian Islamic,Imitation of 

the west and Islamic manner in Qajarera, and in each type of artworks,some layers have more 

importance.

The research method is descriptive-analytical, based on library sources. Statistical population 

includes 10 examples of ceramics in Qajarera using selective procedure.

Keywords: QajarEra Art,Identity Layers, Ancient Iran,Persian Islamic, Imitation of the West. 
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