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باغ های اسرارآمیز ایرانی
شکوه و درخشش هنر ایران در دوره قاجار

کیانوش معتقدی1

نمایشگاه امپراتوری گل سرخ، عنوان نمایشگاهی است که از تاریخ 28 مارس تا 23 ژوئیه 2018 در شعبه جدید موزه لوور در شهر النس فرانسه برگزار 
گردید. این نمایشگاه در نوع خود بزرگترین رویداد هنری سال در زمینه هنر ایران )سده نوزدهم میالدی( در جهان به شمار می آید و در گفتار پیش رو به 

بررسی این اتفاق مهم فرهنگی هنری خواهیم پرداخت.
اشاره

پس از سقوط صفویان و تا روی کار آمدن سلسله قاجار در هنر ایران کمتر شاهد شکل گیری سبک هنری خاصی همچون گذشته هستیم و تنها در 
دوره زندیه شهر شیراز مرکز مهم تولید آثار هنری است. اما با آغاز دوره قاجار، شکوه فراموش شده هنر ایران و سنت های هنری که از منظر تاریخ هنر 
بررسی استمرار آنها بسیار حائز اهمیت است، دوباره توسعه یافته و در سایه حمایت دربار و در پایتخت تازه تأسیس قاجار، شاهد شکل گیری گفتمان تازه ای 
در هنر ایران و شروع فعالیت کارگاه های سلطنتی و بازآفرینی تکنیک های سنتی، مانند نقاشی دیواری، پیکرنگاری، نقش برجسته های سنگی، میناکاری و 
بسیاری دیگر از هنرها هستیم  .با روی کار آمدن فتحعلی شاه قاجار، هنرمندان برجسته از سراسر کشور به تهران آمدند و این گروه از هنرمندان توانستند 
تا نهضت تازه ای را در عرصه هنر ایران راه بی اندازند، که در عین وفاداری به سنت های پیشینیان، بارقه هایی از نوگرایی و گرایش به غرب در آن در حال 
شکل گیری بود. در ادامه و در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، شخص شاه عاملی برای ورود تکنیک های تازه و نوظهور هنری، از جمله عکاسی و چاپ، 
به ایران نیز بود. سر آغاز این تحوالت تازه را می توان از دهه 1840م دنبال و تأثیرات آن را در آثار تولید شده در دو دهه پایانی حکومت ناصرالدین شاه 
قاجار به وضوح پیگیری کرد .در این دوران حجم باالی تولید آثار هنری هم در سطح سلطنتی و هم آثار بازاری، آنچنان بود که امروزه در بیشتر موزه ها و 
مجموعه های خصوصی در داخل و خارج از کشور، تعداد قابل توجهی از آثار مربوط به هنر ایران متعلق به همین دوره تاریخی موجود است. اما شگفتا که با 
وجود کثرت آثار باقیمانده در این مجموعه ها در چند دهه اخیر، کمتر شاهد پرداختن به آثار این دوره تاریخی در مطالعات تاریخ هنر ایران و نمایشگاه های 
تخصصی در سطح موزه های مهم جهان بوده ایم .هر چند خوشبختانه با آغاز هزاره جدید، توجه به مطالعه درباره هنر قاجار در میان موزه داران و تاریخ نگاران 

هنر گسترش قابل توجهی یافته و به طور موازی بازار هنر اسالمی نیز مورد نظر قرار گرفته است.

1. پژوهشگر هنر اسالمی
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Coran et sa reliure à décor de fleurs; Signé Muhammad Taqi Ibn Muhammad Hadi (relieur) Iran, 
1282 h. (1865-1866); Manuscrit: encre et couleurs sur papier ; reliure: papier mâché, décor peint, 
doré ct verni (laque); H. 10,7 cm ; l. 6,8 cm; Paris, collection Asiyeh Ziai Gharagozlu.
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یکی از نخستین گام ها در شناسایی این دوره تاریخی، نمایشگاه 
مهم سال 1۹۹۹م در موزه بروکلین آمریکا بود که کاتالوگ مشهور 
آن نمایشگاه با عنوان »نقاشی های سلطنتی ایران« تا به امروز 
به شمار  قاجار  دوره  نقاشی  مطالعاتی  منابع  مهم ترین  از  یکی 
می آید. از آن پس موزه ها و مجموعه داران با عالقه بیشتری به 
گردآوری و نمایش آثار دوره قاجار پرداختند، اما از سه سال پیش 
بازگشت به موضوع مطالعات هنر قاجار و برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی در این زمینه وارد فصل تازه ای شد. در همین راستا 
هنرهای  موزه  در  قاجار«  »زنان  برگزاری نمایشگاه  به  می توان 
اسالمی قطر )2016( و نمایشگاه »ایران در مسیر مدرنیته« در 
موزه پرگامون برلین )2017( و  نمایشگاه »شاه و شاهزادگان: 
پرتره های سلطنتی عهد قاجار« در گالری فریر واشنگتن )2018( 
و نمایشگاه »فناوری های تصویری در سده نوزدهم میالدی در 
تازه ترین  به عنوان  و  دانشگاه هاروارد )2018(  ایران« در موزه 
نمونه، نمایشگاه »امپراتوری گل های سرخ« در موزه لوور النس 
اشاره کرد. الزم به ذکر است در ادامه و پس از پایان نمایشگاه موزه 
لوور النس، دو نمایشگاه مهم دیگر درباره هنر قاجار در سال جاری 
برگزار خواهد شد: نمایشگاهی با عنوان »دگردیسی سنت ها؛ هنر 
سده ی نوزدهم میالدی در ایران« در موزه آقاخان تورنتو )سپتامبر 
2018( و نمایشگاه و کنفرانس بین المللی هنر قاجار در تهران با 

نمایش 100 اثر نادیده از آرشیو کاخ گلستان تهران.

نگاهی به نمایشگاه امپراتوری گل سرخ
نمایشگاه امپراتوری گل سرخ به همت موزه لوور، با حمایت 
مالی بنیاد روشن، بانک کردیت موتال و شرکت توتال، و با همکاری 
سازمان میراث فرهنگی ایران در موزه لوور النس برگزار گردید. 
کیوریتور این نمایشگاه خانم گونائل فالنژه1 از موزه داران شناخته 
شده بخش اسالمی موزه لوور و طراح این نمایشگاه کریستین 
الکور2 یکی از برجسته ترین طراحان حال حاضر فرانسه بر عهده 
داشت که به استفاده از رنگ در طراحی های داخلی اش مشهور 
است .فضای داخلی نمایشگاه قاجار با پانل بندی و ایجاد سالن هایی 
در فضای یکپارچه سالن بزرگ موزه لوورالنس و با بهره گیری از 
کاغذ دیواری های رنگارنگ و موکت هایی که طرحی از دورنمای 

1. Gwenaelle Fellinger

2. Christian Lacroix

تهران روی آن بزرگ نمایی و پرینت شده شکل گرفت. 
الزم به یادآوری است که ایده اولیه این نمایشگاه نخستین بار در سال 2012 
توسط خانم هانا شیدیاک از موزه که برنلی3 و خانم گونایل فالنژه به موزه که برنلی 
ارایه گردید، اما در ادامه این موزه لوور بود که عالقمندی خود را برای برگزاری این 
نمایشگاه ابراز داشت و پروژه نمایشگاه قاجار رسماً از سال 2015 در بخش هنرهای 

اسالمی موزه لوور آغاز گردید.
در این نمایشگاه بیش از 400 اثر شامل تابلوهای نقاشی، نسخه های خطی، 
آثار فلزی، سرامیک، فرش، پرده های قلمکار، آثار الکی، جواهرات و نشان ها، سازها، 
لباس ها، ابزارآالت علمی و جنگی، چاپ سنگی، لوازم کاخ ها، عکس و فیلم به نمایش 
درآمده که بخش مهمی از این آثار برای نخستین بار  ارائه شده اند. نکته حائز اهمیت 
در این نمایشگاه عالوه بر همکاری کلیه موزه های فرانسه و اروپا، ارائه آثاری ناب از 
مجموعه داران خصوصی و موزه کاخ گلستان ایران است که بر کیفیت این نمایشگاه 
افزوده است. نمایشگاه هنر قاجار در موزه لوور النس را می توان در یک نگاه کلی به 

چهار بخش اصلی تقسیم و مورد بررسی قرار داد.
بخش نخست نمایشگاه، با ارائه نقشه ای از ایران در دوره قاجار و مجسمه ای 
از شهرزاد قصه گو، بازدیدکنندگان را به آشنایی با کشور ایران در دوره قاجار، از 
چشم انداز سفرنامه های مسافران اروپایی فرا می خواند، در این میان طراحی ها و 
نقاشی های هنرمندانی چون ژول لورنس یا پاسکال کست، جلوه ویژه ای به این 
بخش داده اند. سفرنامه ها و تصاویری که این دو فرانسوی پس از بازگشت به اروپا از 
سفرهایشان به مشرق زمین منتشر کردند، عاملی مهم در شکل گیری مطالعات جدید 
اروپاییان درباره هنر و معماری ایران در قرن نوزدهم میالدی شد. در میان نقاشی های 
این سالن، نقاشی کمتر دیده شده ای از ویرانه های کاخ اشرف در بهشهر مازندران )که 

متعلق به دوره صفوی بوده( و در دوره قاجار تخریب شد، بسیار جالب توجه است.
بخش دوم نمایشگاه، چشم انداز فرهنگی ایران در دوره قاجاریه را ارائه کرده 
است. پس از عبور از گالری پرتره های شاهان قاجار، بازدیدکنندگان دعوت به بررسی 
پیشینه روابط خارجی سالطین ایران با همتایان غربی خود در سده نوزدهم میالدی 

از طریق آثار هنری تولید شده در ایران و اروپا می شوند.
 از جذاب ترین آثار ارائه شده در گالری دوم، طراحی از نخستین دیدار ناصرالدین 
شاه قاجار با ملکه انگلیس و همچنین نقاشی بزرگ رنگ روغنی اثر فرانسیس هنری 
موالرد است که صحنه شرف یابی سفیر فتحعلی شاه به حضور ناپلئون را به تصویر 

کشیده و از کلکسیون کاخ ورسای به این نمایشگاه فرستاده شده است.
هفت  کاشی کاری  پانل  خطی،  نسخه های  مینیاتور،  نقاشی  به  سوم  گالری 
رنگ با نقشمایه هایی از پادشاهان اسطوره ای ایران و ظروف سیمین با کتیبه های 
خوشنویسی اختصاص یافته. یکی از موضوعات مهم در دوره قاجار مسئله تقویت 

3. Hana Chidiac, Musee du Qaui branly
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باورهای صوفی گریانه در سطح جامعه ایرانی است که در گوشه ای از نمایشگاه چند 
عکس و نقاشی و ادوات مورد استفاده ی دروایش از جمله کشکول، تبرزین، بوق و 

کاله به صورت نمادین در کنار یکدیگر به نمایش درآمده اند.
قاجار در کنار دو قطعه  نمایش مدال ها و نشان های دوره  با  گالری چهارم 
دکوراتیو  هنرهای  توسعه  است،  قاجار  شاهان  پرتره های  که  رشتی دوزی  پارچه 
در عصر قاجار را یادآور می شود. سپس در گالری بعدی نقاشی های رنگ روغن 
شاهزادگان قاجاری در کنار چند تابلو طبیعت بی جان، اثری از کمال الملک و یک 
در خاتمکاری )که از موزه ملی ایران به این نمایشگاه آمده( در کنار یک قطعه 
فرش بزرگ و زیبا با نقشمایه شیروخورشید )که نماد پرچم ایران در این دوره نیز 
بوده( چشم هر بیننده ای را مسحور خود می سازد. وجود چند طراحی، نقاشی و 
خوشنویسی از شخص ناصرالدین شاه در این بخش نیز بسیار جالب توجه است. در 
انتهای این مسیر رنگارنگ و با ورود به بزرگ ترین گالری این نمایشگاه، سه لت از 
نقاشی معروف »صف سالم« که در روزگار مظفری از روی نقاشی دیواری اصلی که 
در کاخ نگارستان تهران بر روی بوم کپی برداری شده، بیشترین توجهات را به خود 
جلب می کند. این اثر شگفت انگیز از مجموعه کاخ گلستان تهران به این نمایشگاه 
فرستاده شده و در آن تصاویری از سفرا و فرستادگان کشورهای فرانسه و انگلیس 
در کنار رجال حکومتی و نظامی ایران عصر فتحعلی شاه قاجار به تصویر کشیده 
شده است . گفتنی است کلیه آثار ارائه شده در این بخش ها، معرف زیبایی شناسی 
خاص سلسله قاجار و سبک غالب هنری ایران در سده نوزدهم هستند. در این 
میان می توان تأثیر فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه به عنوان سفارش دهندگان اصلی 
این آثار و تالش  آنها برای مشروعیت بخشیدن به حکومت و سیاست های داخلی و 
خارجی با ایده بازیابی شکوه و قدرت از دست رفته ایران را در سطح باالی تولید 

این آثار هنری به وضوح مشاهده کرد. 
از طرفی وجود آثاری از مجموعه کاخ گلستان تهران یا هدایای سلطنتی موجود 
در کاخ های اروپایی در این نمایشگاه، گواهی بر میزان نفوذ نقشمایه ها و اندیشه غربی 

در طراحی و تولید آثار هنری در ایران دوره قاجار است.
بخش سوم نمایشگاه به آثاری اختصاص دارد که به دلیل تولید انبوه، فرصت 
این سرآغاز شکل گیری جریانی  حضور همزمان در دربار و جامعه را داشتند و 

Portrait de Muzzafar al-Din Shah et de Aziz Khan Mukri ; Attribué à 
Muhammad Hasan Afshar ; Iran, vers 1860-1870 ; Couleurs et or sur 
papier ; H. 45 cm ;1. 25 cm ; Paris, musée du Louvre, département des 
Arts de l'islam, MAO 2313, don A. Soudavar en mémoire de sa mère 
Ezzat Malek Soudavar, 2017.

Portrait du poète yaghma jandagi (1781-1859) ; Attribué à Aga Buzurg 
Shirazi ; Vers 1850-1860 ; Couleurs et or sur papier ; H. 33,4 cm 1. 
26,5 cm ; Paris, musée du Louvre, département des Arts de l’islam, 
MAO 779, acq. 1987.
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جدید در مسیر توسعه هنر ایران است. از آن جمله می توان به 
کاشی های قالبی هفت رنگ محصول کارگاه علیمحمد اصفهانی، 
فرش ها و دست بافته های شهرهای اصفهان، یزد و کاشان، انواع 
لباس و کفش ها اشاره کرد که در پایان سده نوزدهم میالدی 
شهرهای  و  تهران  هنری  کارگاه های  در  گسترده ای  در سطح 
مختلف تولید می شدند، هرچند که نمونه های فاخر و درجه یک 
این گونه آثار همواره برای مصرف درباریان و رجال حکومتی، 
امامان  ابنیه مذهبی و مقابر  یا به سفارش ایشان برای تزیین 
و امامزادگان شیعه تهیه می شدند .سالن های بعدی به نمایش 
و  پاریس  موسیقی  موزه  کلکسیون  در  موجود  ایرانی  سازهای 
موزه قوم شناسی پاریس اختصاص یافته، و در کنار این آثار نیز 
به  نوازندگان و رقصندگان دوره قاجار  نقاشی های رنگ روغن 

نمایش درآمده است. 
دربار  در  هنرمندان  جایگاه  به  نمایشگاه  آخر   بخش 
با  آنها  مواجه  نحوه  و  قرن،  یک  طول  در  آنها  نوآوری های  و 
جست وجوی  است.  یافته  اختصاص  مدرنیته  اندیشه های 
از  بعد  به خصوص  و  قاجار  دوره  میانه  در  ایرانی  هنرمندان 
سفرهای ناصر الدین شاه به اروپا، برای یافتن راهی برای حفظ 
تکنیک های سنتی و تلفیق  آنها با نوآوری های اروپایی، مانند 
به حساب  ایران  تاریخ هنر  در  انقالبی  لیتوگرافی،  یا  عکاسی 
می آید. یکی از شاخص ترین آثار این بخش مرقع نقاشی سیاه 
قلم اثر اسماعیل جالیر از کتابخانه کاخ گلستان است. از دیگر 
می توان  شده  پرداخته  آنها  به  بخش  این  در  که  هنرمندانی 
به صنیع الملک، محمدباقر، محمدصادق، محمد حسن افشار، 
آقابزرگ شیرازی، علیمحمد اصفهانی کاشی پز، استاد علی اکبر 
و کمال الملک اشاره کرد. در بخش پایانی نمایشگاه آلبوم های 
برجسته  عکاسان  از  نمایش عکس هایی  با  قاجار  دوره  عکس 
انتها  به  رضا  آقا  و  قاجار  عبداهلل  سوروگین،  آنتوان  همچون 

می رسد.
نشیب  و  فراز  پر  تاریخی  دوران  در طول  و  میان  این  در   
قاجار گاهی آثاری عجیب تولید شده که حاصل تالش گروهی از 
هنرمندان و صنعتگران ایرانی بوده و شگفتا که نمونه های مشابه 
آن تا کنون تولید نشده است. از آن جمله می توان به کتاب مصور 
در  )محفوظ  ایرانی  کتاب آرایی  پروژه  آخرین  یک شب  و  هزار 
کتابخانه کاخ گلستان تهران(، کره جواهرنشان )محفوظ در موزه 
جواهرات سلطنتی تهران(، و ساخت مجموعه ساختمان های کاخ  

گلستان تهران با معماری و تزئینات کم نظیر کاشی کاری، گچ بری و آیینه کاری( 
اشاره کرد.

الزم به یادآوری است که با وجود نمایش آثار متعدد در این نمایشگاه به نظر 
می رسد برخی موضوعات همچون تحوالت خوشنویسی ایران در قلم نستعلیق و تأثیر 
هنرمندان خوشنویس عصر ناصری بر کیفیت قلم نستعلیق و ترکیب بندی های تازه در 
سیاه مشق، کتیبه نویسی و به خصوص نقاشی خط، کمتر مورد توجه برگزارکنندگان 
این نمایشگاه بوده است. از سوی دیگر انتخاب شهر النس برای برگزاری چنین رویداد 
معتبری، با وجود بنای فوق العاده زیبا و چیدمان چشم نواز آن، به نظر انتخاب مناسبی 
نمی رسد، چرا که اگر این نمایشگاه در شهر پاریس برگزار می گردید، احتماالً ده ها 

هزار بازدیدکننده می داشت.

 برگزاری کنفرانس هنر قاجار
در کنار برگزاری نمایشگاه هنر قاجار، کنفرانس تخصصی دو روزه ای در تاریخ 
21و22 ژوئیه در محل موزه لوور النس با حضور برجسته ترین پژوهشگران این عرصه 

برگزار گردید.
در این کنفرانس مقاالتی پیرامون هنر قاجار در موضوعات مختلفی همچون 
تأثیرات تفکرات شیعی بر هنرهای تزئینی قاجار، معرفی آثار ناشناخته دوره قاجار 
)هدایای دیپلماتیک( در کلکسیون موزه هرمیتاژ و کشور بلغارستان، زندگی و آثار 
و  باقر، شیوه طراحی  نقاشی های محمد  کار  بررسی سبک  میرزا رضی طالقانی، 
تزیینات چهار آینه )زره فلزی(، یکی از جذاب ترین مقاالت این کنفرانس مقاله دکتر 
کریستین گروبه4 با عنوان  Without Pen, Without Ink درباره تکنیک کمتر 
شناخته شده خط ناخنی و آثار باقیمانده شامل مرقعات و قطعات منفرد خط ناخنی 
از دوره قاجار بود. همچنین مقاالت دکتر هادی مکتبی5 و مقاله دکتر علی بوذری6  
)تنها سخنران ایرانی این کنفرانس( با بررسی آثار چاپ سنگی مصور دوره قاجار از 

جمله سخنرانی های جالب توجه این کنفرانس بودند.
پایان بخش این کنفرانس سخنرانی خانم لیال دیبا درباره تأثیر هنر قاجار بر هنر 
مدرن و معاصر ایران در دوره پهلوی و عصر حاضر بود و  اعالم شد که کلیه مقاالت 

ارایه شده در این کنفرانس تا پایان سال 201۹ در قالب کتابی منتشر خواهد شد.
همچنین همزمان با افتتاح نمایشگاه امپراتوری گل سرخ کاتالوگ نفیسی در 
430 صفحه تمام رنگی با مقاالت و تصاویر آثار نمایشگاه به زبان فرانسه منتشر 
گردید که قرار است تا پایان امسال این کاتالوگ به زبان های انگلیسی و فارسی نیز 

بازنشر شود. 

4. Christiane Gruber

5. Power and wealth: Carpet as diplomatic gifts and feudal tribute under 
the Qajars

6. Mirza Hassan ibn aqa Seyyed Mirza Isfahani
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Service à café à décor astrologique, Signé Baqir ; Iran, début du XIX 
siècle ; Or, décor d’émail peint et champlevé ; Tasse ; Η. (avec cou-
vercle) 11.5 cm ; D. 8,2 cm ; Soucoupe : D. 12,7 cm ; Cuillère : L. 13,2 
cm ; Oxford, Ashmolean Museum of  Art and Archaeology, univer-
sité d’Oxford, EA2009.2-4, offerts en dation au gouvernement bri-
tannique par les héritiers de Basil W. Robinson, puis affectés à l’Ash-
molean Museum en 2009.

Compendium astronomique ; Iran, 
1re moitié du XIXe siècle ; Or, décor 
d’émail peint et chample-vé ; D. 9 cm ; 
Toronto, musée Aga Khan, AKM625.
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Arrivée d’un prince : peinture remontée dans une 
marge enluminée ; Iran, fin du XVIe siècle début 
du XVIIe siècle (peinture centrale) ; Iran, vers 
1880 (marges) ; Couleurs et or sur papier et carton 
; H. 37,8 cm ; 1. 23,2 cm ; Paris, musée du Louvre, 
département des Arts de l’Islam, AD 3760, dépôt, 
musée des Arts Décoratifs, 2006, acq. 1887, anci-
enne collection de la Narde.

Bol, Chine, Canton, vers 1865 ; Porcelaine, émaux 
de petit feu et peinture à l’or ; D. max. 37,3 cm ; H. 
6 cm ; Doha, musée d’Art islamique, PO.666.2007.

Coupe à décor épigraphique ; Iran, 1236 h. (1820-
1821) ; Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure ; D. 
max. 20,2 cm ; H. 9,5 cm ; Paris, musée du Louvre, 
département des Arts de l’Islam, OA 5975, acq. 
1904.
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transmises par l’intermédiaire de dons diplomatiques, retrou-
vées dans les archives du musée de l’Ermitage, ainsi que des 
études sur la vie et les œuvres de Mirea Talaqani et Mohamad 
Baqir. Une des interventions les plus intéressantes de ce col-
loque a été proposée par le professeur Ch. Gruber : intitu-
lée « Without Pen, Without Ink », elle traitait d’une technique 
complètement méconnue, à savoir l’usage de l’ongle dans la 
réalisation d’enluminures. Il faut mentionner également l’ar-
ticle du professeur H. Maktabi, « Power and Wealth : Carpet 
as diplomatic gift and feudal tribute under the Qajars » et ce-
lui du professeur A. Bouzari, « Mirza Hassan ibn aqa Seyyed 
Mirza Isfahani ». En clôture de ce colloque, Madame L. Diba 
a évoqué l’influence de l’art qajar sur l’art des époques posté-
rieures en Iran. Toutes les interventions de ce colloque vont 
être publiées en français dans un ouvrage collectif  avant la fin 
de l’année 2019. Par ailleurs, le catalogue de l’exposition (430 
pages) sera traduit aussi bien en persan qu’en anglais  et publié 
avant la fin de l’année.

Jeune homme au faucon dessin remonté dans une marge 
enluminée ; Signé Sheikh Muhammad ; Iran, vers 1570-
1580 (peinture centrale) ; Iran, vers 1880 marges enlu-
minées) ; Couleurs et or sur papier et carton ; H. 32,9 cm ; 
1. 25,7 cm ; Paris, musée du Louvre, département des Arts 
de l’Islam, MAO 829, acq. 1988.

Fath Ali Shah en trône ; Attribué à Mihr Ali ; Iran, Téhéran, 
vers 1800-1806 ; Huile sur toile ; H. 227,5 cm 1. 134 cm ; 
Paris, musée du Louvre, département des Arts de l’Islam, 
dépôt, musée national des châteaux de Versailles et de Tri-
anon, MV 638, offert en cadeau diplomatique à Napoléon 
1er, par l’intermédiaire d’Amédée Jaubert.
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tion. Dans cette salle se trouve un triptyque très 
connu, la « Salutation de la cour devant le roi » 
(saf  Salam), copiée de la fresque murale du musée 
de Negarestan à Téhéran à l’époque de Mozaf-
faredin Shah. Située ainsi à l’entrée de la salle, elle 
séduit les spectateurs. Cette magnifique peinture, 
issue des archives du palais du Golestan, envoyée 
spécialement pour cette exposition, met en scène 
les ambassadeurs de France et d’Angleterre, aux 
côtés d’hommes politiques iraniens de l’époque 
de Fath Ali Shah. Il est utile de préciser que toutes 
les œuvres exposées dans cette collection mettent 
en relief  les critères esthétiques de cette époque 
historique. Dès lors, on ne peut nier le rôle que 
les souverains Fath Ali Shah et Nassereddin Shah 
ont joué sur le déploiement et le progrès de l’art 
au XIXe siècle en Iran, aussi bien par leur goût ar-
tistique que par leur diplomatie interne et externe. 
En outre, la présence d’une influence occidentale 
visible sur certaines œuvres, issues de la collection 
de palais du Golestan ainsi qu’au sein des œuvres 
offertes par des souverains qajars qui se trouvent 
dans les archives privées de plusieurs châteaux en 
Europe, montre à quel point les artistes iraniens 
étaient ouverts aux techniques venues de l’étran-
ger.

La troisième section comprend des œuvres 
liées autant à la cour qu’à l’art populaire, contri-
buant ainsi à la naissance d’une codification es-
thétique propre. On y  retrouve des céramiques, 
issues de l’atelier de Mohammad Ali Isfahani, 
des tapis tissés à la main originaires d’Ispahan, 
de Yazd et de Kashan, ainsi que des habits et des 
chaussures typiques fabriqués en abondance un 
peu partout en Iran durant cette époque. Malgré 
la démocratisation de certains objets, les œuvres 
les plus somptueuses ont toujours été comman-
dées par la cour, soit pour l’usage personnel, soit 
pour orner des lieux sacrés. La salle suivante met 
en exergue les instruments de musiques d’Iran, 
venant du Musée de la musique de Paris, accom-

pagnés d’un certain nombre de peintures à l’huile présentant des 
danseurs à l’époque de la dynastie qajare. 

La dernière section s’intéresse aux artistes iraniens, à l’évolu-
tion de leur statut au cours du siècle et à leur rencontre avec la 
modernité. Elle montre avant tout la recherche constante des ar-
tistes, à partir de la matrice des techniques traditionnelles. Après 
le voyage de Nassereddin Shah en Europe, les artistes visaient à 
opérer une synthèse entre le style classique et les techniques im-
portées d’Occident, comme la photographie et la lithographie. 
Une des œuvres majeures de cette galerie n’est autre que l’en-
luminure travaillée par Ismail Jalayir, appartenant au palais du 
Golestan. On y trouve également des œuvres magistrales de la 
part d’artistes comme Saniol-Molk, Mohammad Baqir, Moha-
mad Sadiq, Mohammad Hassan Afshar, Agha Bozorg Shirazi, 
Ali Mohammad Isfahani Kashipaz, le maître Ali Akbar et Ka-
mal-ol-Molk. L’exposition se termine avec des images photo-
graphiées par Antoine Sevruguin, Abdollah Qajar et Agha Reza. 

Au milieu des vicissitudes de la dynastie qajare, on a pu voir 
parfois la création d’œuvres uniques en leur genre, issues d’un 
travail collectif  entre les artistes et les artisans. On peut citer par 
exemple le livre illustré des Mille et une nuits, présent dans les 
archives de la bibliothèque du palais du Golestan, la sphère ser-
tie de bijoux appartenant au musée royal de Téhéran, ainsi que la 
création d’ensemble du Palais du Golestan avec son architecture 
somptueuse et ses décorations en stuc et en miroir. 

Malgré la richesse de cette exposition, on peut regretter une 
lacune en ce qui concerne la calligraphie, art si important pen-
dant la période, notamment à l’époque de Nassereddin Shah. 
L’on peut ajouter par ailleurs que le choix du Louvre-Lens pour 
cette exposition n’a pas été à la hauteur de cet événement, en dé-
pit de son édifice somptueux et de son agencement très réfléchi. 
Une telle exposition organisée à Paris aurait pu attirer facilement 
des dizaines de milliers de visiteurs.

Conférence sur l’art qajar
Une conférence autour de l’exposition a également eu lieu 

au Louvre-Lens du 21 au 22 juillet, avec la présence de plu-
sieurs experts de l’art islamique. Lors de cette conférence, les 
intervenants ont abordé des sujets variés comme l’influence de 
la pensée shî’ite sur les représentations artistiques à l’époque 
qajare, la présentation d’œuvres inconnues de cette époque, 
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Nassereddin Shah et la reine d’Angleterre, ainsi qu’une huile sur 
toile de grand format, peint par Henri François Mulard, relatant 
la scène d’audience de Fath Ali Shah auprès de Napoléon, issus 
des collections du château de Versailles. 

La troisième galerie de cette section se concentre sur l’art de 
la miniature et de l’enluminure ainsi que l’art de la céramique et 
de la faïence : on y trouve des objets incrustés portant surtout 
des figures des rois légendaires de l’Iran. L’un des sujets impor-
tants à l’époque des qajars a été en effet la réapparition des idées 
soufiques au sein de la société iranienne. Par conséquent, on 
peut trouver dans cette galerie un certain nombre de peintures 
et de photos présentant des outils symboliques utilisés par les 
derviches, ainsi que la besace (kashkoul), la hache de guerre (Ta-
bar Zin), le capuchon et le cornet.

La quatrième galerie commence par l’exposi-
tion d’une collection de médailles et de trophées, 
accompagnés d’un tissu finement crocheté à la 
rashtienne, rappelant ainsi les progrès de l’art dé-
coratif  à l’époque des Qajars. 

Un peu plus loin on retrouve plusieurs natures 
mortes à l’huile ainsi que quelques portraits des 
princes qajars. La présentation de quelques des-
sins réalisés par Nassereddin Shah est susceptible 
d’attiser la curiosité des visiteurs. Dans la même 
salle, la constellation d’une œuvre de Kamal-
ol-Molk, à côté d’un travail de marqueterie fine 
et minutieuse, appartenant au musée national 
d’Iran, ainsi que la présence d’un tapis immense 
et splendide, figurant le lion solaire, l’emblème 
national de cette époque, fascine inexorablement 
l’œil de chaque spectateur. A l’extrémité de ce 
trajet gracieux par sa tonalité colorée, on entre 
d’emblée dans la plus grande salle de l’exposi-

Page d’un album ayant appartenu à Nasir al-Mulk Na’ib al-Saltanah ; com-
position calligraphique ; Signée Ghulam Riza Isfahani ; Iran, 1298 h. (1881) 
; Encre, couleurs et or sur papier marouflé sur carton ; H. 20 cm. 30 cm ; 
Paris, collection Asiyeh Ziai Gharagozlu.
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Or, malgré la richesse et la fécondité de cette 
époque, aucune étude approfondie de ce pan 
de l’histoire de l’art iranien n’a vu le jour dans 
les dernières décennies, ni en Iran ni ailleurs 
dans le monde. Cependant, par bonheur, de-
puis le début des années 2000, les recherches 
sur cette époque, aussi bien parmi les savants 
et les conservateurs de musée que les historiens 
de l’art en général, connaissent un élan inédit ; 
parallèlement le marché de l’art islamique a pris 
conscience de son importance. Le premier pas a 
été franchi en 1999 par une exposition au musée 
de Brooklyn, intitulée « Royal Persian Painting 
» : son catalogue demeure depuis lors l’une des 
références les plus importantes parmi les études 
sur la peinture qajare. Cette exposition a encou-
ragé également collectionneurs et conservateurs 
de musée à rassembler avec une vivacité nou-
velle des œuvres de l’époque qajare. Enfin, de-
puis trois ans, on entre dans une nouvelle phase 
des études de l’art qajar grâce à plusieurs expo-
sitions consécutives. On peut citer par exemple 
l’exposition « Qajar Woman » au Musée d’art 
islamique de  Doha, en 2016 ; l’exposition « Mo-
ving into Modernity » au musée de Pergame à 
Berlin, en 2017 ; l’exposition « The Prince and 
the Shah : Royal Portraits from Qajar Iran », à 
la Galerie Arthur M. Sackler à Washington, en 
2018 ; l’exposition « Technologies of  the image, 
Art in 19th Century », au musée d’art de Har-
vard, en 2018 ; et enfin la dernière, l’exposition « 
L’Empire des roses » au Louvre-Lens, en 2018.

Il faut rappeler également qu’au cours de 
cette année, après la fermeture de l’exposition 
au Louvre-Lens, deux expositions importantes 
seront également consacrées à ce sujet : la pre-
mière, l’exposition « Transforming Tradition : 
The Arts of  19th century Iran », aura lieu en 
septembre 2018 au musée Agha Khan à Toron-
to, tandis que se tiendra également une confé-
rence internationale sur l’art qajar à Téhéran, 

avec l’exposition de 100 œuvres inédites issues des archives du 
palais du Golestan.

Aperçu sur l’exposition de « l’Empire des roses »
L’exposition a été rendue possible grâce au soutien de la 

Fondation Crédit Mutuel et de la Fondation Total, bénéficiant 
aussi de l’aide financière du Roshan Cultural Heritage Insti-
tute, et avec la coopération de l’Organisation iranienne du pa-
trimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme. C’est Madame 
Gwenaëlle Fellinger, l’une des principales conservatrices du 
musée du Louvre dans le domaine de l’art islamique, qui a été 
nommée responsable de la coordination du projet et c’est le de-
signer Christian Lacroix qui a imaginé la scénographie de l’ex-
position, conçue comme une déambulation à travers les salles 
d’un opulent palais qajar. Les salles sont regroupées en quatre 
modules architecturaux, séparés entre eux par des ruelles inté-
rieures : le papier peint coloré tapissé sur le mur de chaque salle 
et la moquette portent un dessin de Téhéran vue de loin. Il faut 
préciser également que l’idée de cette exposition a été proposée 
initialement par Madame H. Chidiac et Madame G. Flange au 
musée du quai Branly. Mais c’est finalement le Louvre qui s’y est 
intéressé en premier, et c’est ainsi que le projet de cette exposi-
tion est née en 2015 dans le département des arts de l’islam du 
Louvre. 

La première section, en exposant une carte de l’Iran à 
l’époque de la dynastie Qajar et une statue de Shéhérazade, invite 
les visiteurs à s’initier à l’Iran sur les pas de quelques voyageurs 
européens. Dessins, relevés, peintures et ouvrages du peintre 
Jules Laurens et de l’architecte Pascal Coste illustrent ainsi le cli-
mat artistique de l’Iran au XIXe siècle.  Ces artistes-orientalistes 
ont contribué en effet à l’essor des études européennes sur l’art 
et l’architecture persans. Parmi les dessins exposés dans cette 
salle, celui représentant les ruines du palais d’Ashraf  à Behshahr 
dans le Mazandéran apparaît particulièrement fascinant.

La deuxième section offre un panorama culturel de la 
période Qajar. Elle s’ouvre sur une galerie dans laquelle se 
trouvent des portraits des différents rois et souverains. Ensuite, 
la deuxième galerie révèle les liens artistiques nombreux ins-
taurés entre la dynastie qajar et ses homologues européens au 
début du XIXe siècle. Parmi les œuvres les plus attrayantes de 
cette galerie, on peut citer le dessin évoquant la rencontre entre 
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Rose et rossignol ; Signé Lutf  Ali Shirazi ; Iran, Chiraz (?), vers 1850 ; Couleurs sur papier ; H. 24,4 cm ; 1. 18,7 
cm (dessin seul sans marge) ; Paris, musée du Louvre, département des Arts de l’Islam, MAO 783, acq. 1987.
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Jardins secrets de Perse 
Splendeur et magnificence de la dynastie des Qajars (1779-1925)
Kianoosh MOTAGHEDI1

Traduit par Aman YAMIN

1.  Spécialiste des arts de l’Islam

« L’empire des roses » : tel est le titre de l’exposition qui s’est déroulée du 28 mars au 23 juillet 2018 au musée du 
Louvre-Lens. Cette exposition représente le plus important témoignage culturel de l’art iranien du XIXe siècle au monde. 
Le texte suivant essaie d’analyser l’importance de cet événement. 

Rappel historique
Entre la chute des Safavides et l’arrivée de la dynastie Qajar au pouvoir, aucun style artistique caractéristique  ne se 

forme : c’est seulement à Chiraz, sous la dynastie Zand, que la vie artistique conserve une certaine vitalité, mais d’une 
manière isolée. Avec l’avènement des Qajars, la splendeur oubliée de l’art iranien et ses traditions propres se mettent à 
nouveau délicatement en route vers la conquête d’une nouvelle grandeur. En effet, grâce au patronage de la cour royale, 
établie dans la nouvelle capitale des Qajars, on assiste à un renouveau artistique qui encourage la naissance des ateliers 
royaux ; les artistes sont invités à retravailler et même à renouveler des techniques classiques dans la peinture murale, l’art 
de la sculpture sur pierre, l’émail, etc. Avec l’avènement de Fath Ali Shah, le deuxième souverain de la dynastie Qajar, 
nombre d’artistes illustres venus de tout le pays vont rejoindre Téhéran, afin d’y promouvoir une véritable révolution 
artistique ; en effet, la fidélité à la tradition va chez eux de pair avec un enthousiasme pour les orientations novatrices 
venues d’Occident. Avec le même élan, Nassereddin Shah, amateur d’art lui-même, contribue à l’importation de nou-
velles techniques en Iran, à savoir la photographie et l’imprimerie. Si les années 1840 marquent la naissance de cet essor 
artistique, ses fruits vont définitivement éclore pendant les deux dernières décennies du règne de Nassereddin Shah. 
Durant cette période la production artistique, aussi bien au sein de la cour royale que parmi les artisans autonomes, fut 
en effet si foisonnante qu’une grande partie des chefs-d’œuvre de l’art qajar éparpillés aujourd’hui dans tous les musées 
du monde y appartient.
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