
۱۷

تــاملیبرتاثیراتتطورفرهنگوجامعهایراندرمیانهعصر
قاجاربردیوارنگاری

کرمانشاه( گواهدیوارنگارههایعمارتصارمالدوله )به

حمیدرضاانصاری*1،عرفانحیدری2

۱ استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ۲   کارشناس ارشد معماری، پردیس بین المللی 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹5/8/۱4، تاریخ پذیرش نهایی: ۹6/۲/۱۷(

چکیده
دوران حکومــت قاجاریــان، یکــی از مهم تریــن اعصــار تحــول هنر ایــران، به ویــژه در قالب دیوارنگاری اســت. ارتبــاط با غرب و 
الگوبرداری از فرهنگ و هنر ایشــان مشــخصه هنر این دوران اســت. پژوهش پیش روی در پی یافتن پاسخ به این سوال است 
گردید؟ مقاله بــا بررســی دیوارنگاره های  خ داده در جامعــه قاجــار، موجــب پیدایــش چه نــوع دیوارنگاره هایــی  کــه تغییــرات ر
کرمانشاه به تحلیل این موضوع می پردازد و در دو بخش مجزا به روش تاریخی و مطالعه اسنادی و نیز  عمارت صارم الدوله در 
روش توصیفی – تحلیلی، یافتن پاســخ این پرســش را پی می گیرد. در این راســتا، مقاله پس از مطالعه جریانات اجتماعی در 
جامعه متحول شده ایرانی آن دوران، به مدد دیوارنگاره های عمارت صارم الدوله، به بازخوانی این تحوالت خواهد پرداخت. 
کاوی تصاویر،  گردید و پس از بررســی و وا کلی تقســیم  گروه  بــه فراخــور مبحــث، مضامیــن موجود در ایــن دیوارنگاره ها به پنج 
کتب تاریخی  که سیر آن را اغلب در سفرنامه ها و  که آنها چگونه حکایت گر تغییرات در جامعه ایرانی می باشند،  گردید  مشخص 
که تنهــا در ظاهر و  می تــوان مشــاهده نمــود. ایــن تصاویر، بازنمایــی از تاثیر برخورد ســنت ایرانی با مدرنیته اروپایی هســتند، 

همچون تصوری از فرنِگ رویایی، به شکل تغییر در پوشش و رفتارها به تقلید از اروپاییان، صورت پذیرفته است.
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بــا به میانه رســیدن دوران زمامــداری قاجاریان، بر اثــر اتفاقات و 
تحــوالت روی داده در ســطح جهــان، جامعــه ایــران در مواجهــه ای 
کــه در این میــان خود را  گرفت،  جدیــد بــا غــرب و دول اروپایــی قــرار 
بــا غــرب و تصویــر  گم گشــتگی و حیرانــی یافــت. مواجهــه  کــوِی  در 
که باید خود را  دلفریــب آن در نظر مردم، به ســان تصویــری در آیینه 
بــا آن مطابقــت داد، درآمده بود و ایشــان خود را تســلیم این دیدگاه 
می دانســتند )میرسپاســی،۱۲۱،۱۳۹۳(. از ایــن روی، انســان ایرانــی 
شــروع بــه الگوبــرداری از انســان غربــی نمود و بــدون بینــش و تفکر، 
زندگی خود را بر اساس این الگوی جدید بنا نهاد. به نقلی»مواجهه 
که ]موجب شــد تا  شــرقیان خــواب زده بــا غرب شــتابزده آنچنان بود 
شــرقیان[ بی درنــگ و تامل دســت به دگرگونی خویــش زده و از آداب 
و اســباب خــوردن و نوشــیدن و پوشــیدن تــا راه و رســم ســاالری و 
که دیگر  کردند و آنگاه بــه خویش آمدند  مملکــت داری همــه را غربی 
نــه شــرقی شــرق بودند و نــه غربی غــرب« )حجــت،8۱،۱۳۹۱(. بدین 
مبنــا، مواجهــه ی فرهنگ ایران با فرهنگ اروپایــی را می توان دارای 
دو بعــد متمایــز دانســت. وجــه بیدارکنندگــی و وجــه حیرانــی. وجــه 
که مــا را، از تکنولوژی و علوم  بیدارکنندگــی مواجهــه با غــرب این بود 
که  جدیــد جهــان مطلع ســاخت و وجه حیرانی آن به ایــن دلیل بود 
گنجایشــی بــرای پذیــرش ایــن الگــوی جدید  جامعــه ســنتی ایــران، 
نداشــت و در ایــن میــان وا مانــد و بــه مرور دچــار تزلــزل و چندگانگی 

گردید )خاتون آبادی، ۱۳۹0، 40(.
تغییراتــی  ایجــاد  باعــث  نوزدهــم،  قــرن  در  داده  روی  تحــوالت 
کــه ماحصــل آن، تنــوع و  گردیــد  در ســاختار و بافــت جامعــه ایرانــی 
کشــور بود  چندگانگــی بی ســابقه ای در بافــت فرهنگ، هنر و ادبیات 
)Grabar, 2001, 183(. در ایــن دوره، بدنــه ی فرهنگــی و اجتماعــی 
کاماًل مجزا تقسیم شد، یک بخش بدنه مردمی و  جامعه به دو بخش 
گذشته رفتار می نمود و در زمینه های  که به سیاق  سنتی جامعه بود 
گذشــتگان ادامــه مــی داد و دیگری بخش  مختلــف هنــری نیز به راه 
که خود را در مواجهه با غرب دیده  کمان، تجار و روشنفکران بود  حا

گام بردارند  و تعریف نموده و سعی داشتند تا در راستای غربی شدن 
و در این راستا از بارزه های مختلف فرهنگ مغرب زمین به ویژه هنر 
گردیــد تا هنر  و نگارگــری نیــز بهره می جســتند. ایــن تحوالت موجب 
در بطــن خود دچار تطورات بســیاری شــده و به تبــع آن دیوارنگاری 
کــه از ریشــه ای غنــی در هنــر ایــران برخــوردار بــود، بــه تدریــج با  نیــز 
تحــوالت پیــش آمده همراه شــده و ســیمایی جدید به خــود بگیرد. 
که از  گاهــی ایــن تغییرات به حــدی در دیوارنگاره ها مشــهود اســت، 
آنها می توان به عنوان اسنادی در جهت مطالعه وضعیت جامعه آن 
دوران بهره جســت. این مقاله با مطالعه بر روی یکی از این نمونه ها 
کرمانشــاه-، به بررسی مبحث  - دیوارنگاره های عمارت صارم الدوله 
که:  پیِش روی می پردازد و در پی یافتن پاسخ به این سواالت است 
خ داده در جامعــه قاجار به جهت مواجهه با غرب موجب  تغییــرات ر
گردیــد و رابطــه  پیدایــش چــه نــوع دیوارنگاره هایــی در هنــر آن دوره 
خ داده در فرهنگ آن  متقابــل دیوارنگاره هــا با تحــوالت اجتماعــی ر

دوره چیست؟
گام نخســت  برای پاســخگویی به ســواالت این تحقیق، مقاله در 
با بهره گیری از روش تاریخی و مطالعه اســنادی به شناخت و تحلیل 
شــرایط و تحــوالت موجــود در جامعــه ایــران دوره قاجــار می پردازد. 
که عمومًا با رجوع به ســفرنامه ها و متون نگاشته شــده  ایــن مطالعه 
پیرامون شرایط این دوره صورت می گیرد، تغییر مفاهیم بکار رفته در 
کاوی قرار  فرهنگ و هنر را در پی ارتباط جامعه ایران با غرب مورد وا
ک، تحول  می دهد و یافته های خویش را در ســه بخش تحول پوشــا
در نقاشــی و تحــول در دیوارنــگاری پی گرفتــه و ســامان می بخشــد. 
گام دوم بــا روشــی توصیفــی – تحلیلــی، بــه بررســی  ایــن تحقیــق در 
کرمانشــاه خواهــد پرداخــت و  دیوارنگاره هــای عمــارت صارم الدولــه 
ضمــن دســته بندی ایــن دیوارنگاره هــا، ردپــای تحــوالت جامعه آن 
روزگار را در آنها مورد بررسی قرار داده و رابطه متقابل آنها را با شرایط 
کاوی قرار می دهد و یافته های  جدید جامعه ایرانی مورد تحلیل و وا

پژوهش را در قالب جداول و نمودار عرضه می دارد.

مقدمه

1.ارتبــاطبــاغربوآغــازتحــوالتدرجامعهو
فرهنگقاجار

ســیر ارتباطات ایــران و اروپا، به دوران پیــش از قاجار، یعنی عصر 
صفــوی بــاز می گردد، اما در عصــر زمامداری فتحعلی شــاه، با افزایش 
کشیده شدن دامن  رقابت های استعمارگری در میان دول اروپایی و 
کشــورهای  ایــن اتفاقــات بــه ایــران، روابط میــان ایران و بســیاری از 
گذار از  اروپایــی اهمیــت ویژه ای یافــت )آشــتیانی، ۱۳88، ۹۳8(. بــا 
گســترده  ایــن دوران و فــرا رســیدن عهد ناصری، به ســبب ارتباطات 
سیاسی با غرب و به تبع آن انتشار فرهنگ غربی، تغییراتی در سطح 
جامعــه بــه وقــوع پیوســت. مســافرت های شــاه و درباریان بــه اروپا، 

تحصیل کردگان فرنگ، حضور تجار و سفرای فرنگی و بسیاری عوامل 
که ســبب بســط روایت فرنگی ســازی و  دیگر، از جمله اتفاقاتی بودند 
گردیدنــد )آژند،  نیــل به ســوی تجدد در ایــران عصر قاجــار را موجب 
کشــورهای  ۱۳85، ۷(. امــا بــا ایــن وجــود، فرآینــد تجددخواهــی در 
که  آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین، بسیار متمایز با رویدادی بود 
گرفتــه بود و متعاقبًا مواجهه ی این  با عنوان مدرنیته در اروپا شــکل 
کشــورها با فرآیند نوســازِی تقلیــدی از اروپا را تنها می تــوان به عنوان 
برخــورد دانســت )جهانبگلــو، ۱۳84، ۹(. در واقع ســیر تجددخواهی 



۱۹
تــاملی بر تاثیرات تطور فرهنگ و جامعه ایران در میانه عصر قاجار بر 

دیوارنگاری

کشــورها، ماحصل تغییر ]بنیادین[ در ســاختار جامعه نبود،  در ایــن 
کسب قدرت بیشتر  بلکه ایشــان تنها به شوق جبران عقب ماندگی و 
گام برداشــتند  در راســتای ســیر بــه نوســازی بــه ســیاق اروپایــی آن 
)موســوی حاجــی و ظریفیــان، ۱۳۹۳، ۷-۱۹6(. در این میان، تاثیر و 
نفوذ فکری غرب در بین ایرانیان و نحله برداشت ایشان از اروپاییان 
را عین الســلطنه چنیــن توصیــف می کنــد: »هرچــه افعــال بی معنــی 
خــوب  قانون هــای  و  صنایــع  هرچــه  آموخته ایــم،  بــوده،  فرنگی هــا 
گذاشــته ابدًا مالحظه نکرد ه ایــم. از فرنگی مآبی عصا  کنار  داشــته اند 
گردن پوشیدن  گذاشــتن، پیراهن و دستمال  گرفتن، عینک  دســت 
کشــیدن، تندتند حرف زدن، ســر و دست در وقت  و بســتن، ســیگار 
گرفته ایم. دیگر آن  تکلــم جنباندن، عرق و شــراب وافر خوردن را یــاد 
کفایت  کارها  چیزهــای خــوب را یــاد نگرفته ایــم و در حقیقت همیــن 

کند« )عین السلطنه، ۱۳۷4، ۲-55۱( )تصویر۱(.  می 
کیفیــت  هــر چنــد نوشــته های عین الســلطنه، برداشــتی اولیــه از 
مواجهــه میــان ایــن دو فرهنگ بــوده و شــناخت این ارتبــاط نیازمند 
تامالتــی عمیق تر می باشــد، لیکن این نوشــته ها را می تــوان نمونه ای 
از بارزه هــای ایــن مواجهه به شــمار آورد. در واقع بررســی های تاریخی 
کــه مواجهــه بــا غــرب در ابتــدا منحصــر به  بــه خوبــی نشــان می دهــد 
برداشت هایی ظاهری و اولیه از تمدن مغرب زمین بوده و در دوره های 
بعد به سطوح عمیق تِر نهادها، سازمان ها و بنیان های فکری کشیده 
می شود. لذا نحوه تاثیرگذاری این ارتباط بر هنر و حوزه های مرتبط با 

کنکاش است. آن نیز در همین سطح ظاهری قابل جستجو و 

1-1.تحولدرپوششوجایگاهافراِدجامعه،متاثرازارتباطباغرب
یکــی از اولیــن تاثیــرات ارتبــاط بــا غــرب بــر جامعــه ایــران، ایجــاد 
تحــول در پوشــش افراد جامعه متناســب با جایگاه آنــان بود. تحول 

در پوشِش عصر قاجار را در سه دوره متمایز می توان بررسی نمود: 
• دوره نخست: پیش از ارتباط با دول اروپایی۱

• دوره دوم: متاثــر از حضــور تجــار، ســفرا و ســیاحان اروپایــی در 
ایــران و همچنیــن ســفرهای اعیان و اشــراف بــه فرنگ بــود۲ )غیبی، 

.)548 ،۱۳84
• دوره ســوم: متاثــر از جریــان مشــروطه و تضــاد فرهنگــی میــان 
کثــرًا  ا روشــنفکراِن  گــروه  و  روحانیــون  از  متشــکل  ســنتی  گــروه  دو 

مشروطه خواه بود۳ )شریعت پناهی، ۱۳۷۲، ۱۹5-8(.
فتحعلــی شــاه را بایــد مبــدع و پیشــرو ُمــِد جدیــد معاصر دانســت. 
وی ســبک لبــاس را جهــت حفظ قدرت ضــروری می پنداشــت، از این 
کامــل از پارچه های ابریشــمی با  رو، البســه موردنظر ایشــان بــا مهارت 
گل برجســته بــه صــورت ردایی بلند و با ســینه بند  رنگ هــای ســاده و 
کاماًل مجلل دوخته می شدند و با جواهرات و اشیا  چسبان به صورتی 
گرانبهــا آذیــن می گردیدنــد )Scarce, 2001, 108-109( )تصویــر۲(. امــا 
بــا فرارســیدن دوران ناصــری، لباس شــاه، درباریان و ارتشــیان متاثر از 
کرد )Ibid, 111( )تصویر۳(. شــاه در پوشش خود،  الگوی اروپایی تغییر 
که برگرفته از الگوی اروپایی بود، لباس های ساده و  متاسی از تغییراتی 
دور از زرق و بــرق را بــه تن می کرد، لکن بازهم کت های خز و شــال های 
اروپایی، نمودی از تجمل در پوشش ایشان بود؛ همچنین کاله ساده تر 
نسبت به دوراِن قبل، از پوسِت بره بر سر می نهاد و جواهرات تجملی و 
ک4  سنجاق های الماس بر البسه خویش می آویخت )Ibid, 113(. پوال
در توصیف تغییرات مد و لباس ایرانیان ابراز می دارد: »هر چند که مد و 
لباس شرقی ها به ندرت دچار تغییر و دگرگونی می شود و تقریبًا می توان 
گاهــی از لحاظ رنگ و بــرش دگرگونی هایی در  آن را ثابــت انگاشــت، باز 
خ می دهــد، بخصــوص در اواســط قــرن نوزدهــم، تماس بیشــتر  آنهــا ر
گذارده اســت. از آن هنگام کوششــی  بــا اروپاییــان، تاثیــر خــود را به جا 
کردن لباس نظامیان به عمل آمده است بلکه این  برای متحدالشکل 
تماس در سر و وضع غیر نظامیان نیز موثر بوده و به این ترتیب بعضی 
از برش هــای اروپایــی در ایــران، به نام رخت نظامی رواج یافته اســت« 

ک، ۱۳6۱، ۱0۳(. )پوال
این تغییرات منحصر به لباس مردان نمی شــد. حضور خیاطان و 
طراحان اروپایی باالخص فرانسوی در موج تغییراِت ظاهر جامعه، به 
ویژه زنان بی تاثیر نبود )موسوی حاجی و ظریفیان، ۱۳۹۳، ۲04(. در 
تطورات پیش آمده پیرامون البســه زنان5، ســفرهای ناصرالدین شاه 
بــه فرنــگ یکی از موثرتریــن عوامل بر تغییــرات پیش آمده بــود )زاهد 
کــه الگویــی نویــن از پوشــش را در  زاهدانــی و دیگــران، ۱۳8۹، 6۱(، 
میــان ایرانیــان رواج داد. جیمــز موریــه6 در توصیــف البســه ایرانیــان 
در قــرن نوزدهــم بیــان می دارد: »جامه ایرانیان از زمان ســفر شــاردن 
گاه در ارزش  کنــون دگرگونی بســیاری یافته اســت. این جامه هیــچ  تا
و پایــداری بــه پــای جامــه تــرکان نمی رســیده و اینک بیــش از پیش، 

کویی،نمودیازتحولجامعهایرانیعصرقاجار. تصویر1-نقاشیسقفقصرسردارما
ماخذ:)سیف،1379(

فتحعلــی ســنتی پوشــش تصویــر2-
شاهاثراستادمهرعلی.

https://fa.wikipedia.org((:ماخذ

شــاه ناصرالدیــن نویــن پوشــش تصویــر3-
کــهتحــولرخدادهدرنــوع کمــالالملــک اثــر

پوششایشانمشهوداست.
)https://fa.wikipedia.org(:ماخذ
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کاســته شــده اســت. شــیوه های دوخت جامه  از ارزش و پایداری آن 
کــه هرگاه مدهــای امــروز را با نوشــته ها و تصاویر  چنــان دگرگون شــده 
شــاردن و لوبــرن بســنجم، دیگــر آن مــردم را نمی شناســم« )موریــه، 
۱۳86، 4-۲۷۳(. باری پوشش تنها یک جنبه از تحوالت ایجاد شده 
در جامعــه جدیــد ایران بود و به مرور با بازشــدن دروازه های مملکت 
بــه روی فرنگی هــا و در پــی آشــنایی جامعه ایــران با جوامــع اروپایی، 
عالوه بر تحول ظاهر، تغییراتی نیز در خواست افراد و منزلت اجتماعی 
ایشان روی نمود. از آن جمله در مواجهه ی زنان ایرانی با زنان غربی، 
ایشــان به مقایســه خــود با اروپاییــان پرداختند و به تدریــج به ایجاد 
تحوالتــی در ظاهر و رفتار خود دســت زدند و متعاقب این برخوردها، 
گردیــد )ارمغان و  ســبب ایجــاد تحــول در ســاختار خانــواده و جامعــه 
دیگران، ۱۳۹4، ۱۲(. در جریان ارتباط با اروپا، تغییراتی نیز در ســبک 
کنــار مطربان در  کــه آوازخوانی در  و ســیاق زندگــی زنان بــه وجود آمد 
اندرونــی، ارتبــاط بــا مــردان )اتحادیــه، ۱۳88، ۱۷-۱۲( و ظاهرشــدن 
که مردان حضور داشتند، ادامه تحصیل و خواندن  زنان در مجالسی 
کتــاب از آن جملــه تغییرات اســت )ارمغان و دیگــران، ۱۳۹4، ۲۱( و به 
مــرور زنان، چه از قماش درباری یــا غیر درباری، حضور پررنگ تری در 

جامعه یافتند )حسن نیا و ناظم، ۱۳۹۲، ۲۲۱(.

  1-2.تحولهنرونقاشیبهتاسیازالگوهایغربی
گی هــای منحصــر بــه  هنــر دوره قاجــار بــه طــور اخــص دارای ویژ
که می تواند زبــان بازگوکننده ی حــال فرهنگ و جامعه  فــردی اســت 
قاجــار باشــد و بــا تمــام ابهامــات موجــود، نقاشــی های ایــن دوران 
گویای وضعیت تاریخی آن اســت )جهانگــرد و دیگران، ۱۳۹4، ۱08(. 
که حمایت از هنرها، قدرت وی  فتحعلی شاه این مهم را دریافته بود 
را تحکیــم خواهــد بخشــید و این رویــه در اعصار بعــد از وی نیز ادامه 
یافت )خلیلی، ۱۳8۳، ۹6( و متعاقبًا در عصر ناصری، شرایط خاصی 
کــه ســبب تحــول در شــکل گیری جریان های  در جامعــه ایجــاد شــد 
که ایــن جریانات هنــری را در قالب  گردید،  جدیــد فرهنگــی و هنــری 

نگارگری، می توان به صور ذیل برشمرد:
گرا؛ • جریان سنت 

که ســعی در تلفیــق هنر اروپایی با هنر ســنتی  • جریــان التقاطــی 
ایران داشت؛

• جریــان نوگرا تا حد زیادی تحــت تاثیر غرب و تاثیر پذیری از هنر 
ایشان بود؛

• جریان مردمی و هنر عامیانه )خاتون آبادی، ۱۳۹0، 4۷-8(.
تاثیرپذیــری از نقاشــی بیگانــه تنهــا مختــص قاجــار نبــود، بلکــه 
تاثیــر  از هنــِر دیگــری  آثــار خــود  ایشــان هــم، صفویــان در  از  پیــش 
پذیرفتــه بودنــد )Diba, 2001, 14(. در این میان، جریان تجددگرای 
قاجــاری، بــه میــزان فزاینــده ای تحت تاثیر هنــر اروپایی بود و ســعی 
در ایــن همانــی خــود بــا هنــر و نقاشــی غربــی داشــت و بــه تبــع ایــن 
کــه بر ســاختار و  تاثیرپذیــری، تطــورات بســیاری در هنــر پدیــد آمــد، 
کــم بــر نقاشــی های این دوران تاثیر داشــت؛ یکــی از تحوالت  روح حا
که  گردید  مهــم پیرامون این مبحــث، در پیکرنگاری درباری پدیــدار 
در آن »روش هــای طبیعت نــگاری، چکیده نــگاری و آذین بنــدی بــه 

کباز،۱5۱،۱۳۹۳(. مهم ترین  طور درخشــانی باهم ســازگار شــدند« )پا
کالبد  گی پیکرنگاری درباری در به تصویرکشــیدن افراد خاص در  ویژ
و اســلوب های مشــخص بود )جهانگرد و دیگران،۱۱۲،۱۳۹4(؛ اما در 
این دوران، تمام ظرافت و وسواس و تنوع رنگی موجود در ایجاد آثار 
که تا پیش از این رواج داشت، به صورت یک جا در ترسیم  تصویری 
فرم انســانی تمرکز یافت و دیگر به ســایر اجــزای محیط توجه خاصی 
نشد۷ )ابراهیمی ناغانی، 8۷،۱۳86(. بدین سیاق، چهره ای ایده آل 
گی های فردی و خصایص  که تلفیقی از ویژ و آرمانی پنداشته می شد 
گونه ای  که  قراردادی از پیش نگاشــته شــده باشــد. از همین روست 
گی هــای مشــابه و برخــی خصایــص فــردی  بــا ویژ شخصیت ســازی 
کــم بود )جهانگــرد و دیگران،  بــرای هر شــخص در بیشــتر نگاره ها حا
۱۲0،۱۳۹4(. امــا این معیار زیباشناســانه، ریشــه ایرانی نداشــت و به 
گونــه ای تقلیدی بود )ابراهیمی ناغانــی، 85،۱۳86(. نکته قابل ذکر 
خ نمــوده در این آثار، تنهــا مختص به  که تطــورات ر دیگــر این اســت 
خــود تصاویــر و صورت آنها نبود و تغییر ابعاد، فرم نمایش و بســیاری 
 )Grabar, 2001, 185-186(. تغییرات ظاهری دیگر از جمله آنهاست
که در تداوم  بدین ســان جریانی در هنر و پیکرنگاری شــکل می گیرد 
جریــان ســنتی پیشــین نیســت و انتخاب موضــوع و شــیوه پرداخت 

نمونه های غربی را به عنوان الگوی خود بر می گزیند.

کاربردآن 1-3.تحولدردیوارنگاریو
دیوارنــگاری دارای ســابقه ای طوالنــی در هنــر ایــران می باشــد. 
قاجارهــا مبــدع دیوارنگاری نبودنــد، بلکه پیرو ســنت طویل المدت 
آن بودند و در این راه، فتحعلی شــاه این هنر را به اوج خود رســانید 
کشورهای اسالمی، هنر دیوارنگاری  )آژند، ۱۳85، 5-۳4(. عمومًا در 
کن عمومی محدود به نقش های هندســی می گردید و تنها در  در اما
محیط هــای خصوصــی بــه صــورت بســیار محــدود از تصاویــر روایتی 
کــرد و پس از  بهــره می جســتند، امــا ایــن رویــه در عصــر قاجــار تغییــر 
آن شــاهد ظهــور تصاویــر و روایــات تصویری در محیط هــای عمومی 
که به موجب تغییر در ســنت نقاشــی، هنــر اروپایی جایگزین  بودیــم 
گردید. شروع دیوارنگاری در عصر قاجار با ایجاد حجاری ها در دوران 
فتحعلی شــاه صــورت پذیرفت و به مــرور در ادوار بعد جای خود را به 
نقاشی دیواری داد )Diba, 2001, 5(. موضوعات دیوارنگاره ها اغلب 
بــه چنــد مبحــث مشــخص محــدود می شــد، موضوعاتــی همچــون 
گل و بوتــه، تصاویر روایتی و مراســم  تصاویــر شــاه و درباریــان، زنــان، 
که این نوع تصاویر  تغزلی. برخی از محققین همچون دیبا معتقدند 
 Diba, 2001,( گذاشــتن قــدرت شــاهان می باشــد بــرای بــه نمایــش 
گرابار، این نگرش در اغلب موارد صادق نیســت و  5(، لیکــن از منظــر 
آنهــا عمومًا نقش تزیینــی بر روی دیوارها داشــته و منعکس کننده ی 
 .)Grabar, 2001, 185-186( فرهنگ التقاطی دوره قاجار می باشــند
کیفیــت و ســطح ارتباط ایــران و غــرب در دوره  غ از  بــه هــر تدبیــر فــار
قاجــار، دیوارنگاره هــا را می تــوان از دو منظِر موضوعات و شــیوه ارایه 
کاوش نمود. این تحقیق، بررســی  و ابتکارات مورد اســتفاده در آنها، 
موضوعــی دیوارنگاره هــا را در عمــارت صارم الدولــه پــی می گیــرد و به 

شیوه اجرا و ارایه آنها نمی پردازد.
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2.دیوارنگارههایعمارتصارمالدوله

بــه طــور قطع بخش عظیمــی از فرهنگ تصویــری و هنری ایران، 
کــه در خواســتگاه محیطــی و در  مختــص بــه آثار تجســمی ای اســت 
تعامــل بــا فضــای معمــاری شــکل می گیرنــد )علــوی نــژاد و دیگران، 
که تجلی گاه این آثار تجسمی  6،۱۳8۹( و خانه یکی از مناطقی است 
در بطــن فضــای خویــش اســت. عمومــًا نوع خانــه، نشــان دهنده ی 

کنان می باشد.  وضعیت، تمکن مالی و موقعیت اجتماعی سا
کرمانشاه واقع  عمارت مورد نظر این پژوهش، در محله فیض آباد 
کم کرمانشاه در عصر قاجار،  است و بانی آن صارم الدوله، پسر بزرگ حا
امامقلی میرزا عمادالدوله می باشــد. تاریخ ســاخت خانه8 را با توجه 
بــه دوره زندگــی مالــک آن و وجــود تصویــر ناصرالدین شــاه و آقاخان 
صدراعظــم، می تــوان متعلق بــه دوره ناصری دانســت۹. بنای اصلی 
که امروزه تنها یک بخش از آن منســوب به  دارای هفت حیاط بوده 
حیــاط عکاس خانــه باقی اســت. تصاویر۱0 مورد بحث در این نوشــتار 
که در قســمت ســقف و فضای  نیــز در همیــن قســمت حضــور دارنــد 
زیــر آن، آذین بنــدی و قاب گــذاری شــده اند۱۱. ایــن تصاویــر به لحاظ 
موقعیت قرارگیری به چهار بخش ذیل تقســیم می شــوند )تصویر4(:

گل و بوته و تصاویر فرشتگان است. که شامل  • تصاویر سقف 
کــه بــه صــورت تــک رنــگ و در قاب هــای  •  بخــش زیــر ســقف 

متحدالشکل ترسیم شده اند.
گونه  که تصاویــر موجود در آنها بــه دو  • طاقچه هــای زیــر ســقفی 
کاماًل رنگی و در  قاب هایی  گچی )بــه صورت  مجــزا و درون قاب های 
گل( و بین ســتونی )بــه صــورت تک رنگ( تقســیم  طالیــی بــا نقــوش 

می شوند. 
غ و آرایش جنگی  گل و مر  • طاقچه های میانی اتاق شامل تصویر 
و بــه لحاظ مضمــون، تصاویر موجود به پنج بخش ذیل تقســیم 
که هریک به طور مجزا مورد بحث قرار می گیرد )تصویر5(: می گردند 

• سیمای زنان و مجالس رامشگری به سبک فرنگی؛
• سیمای شاه و رجال)عمومًا غیر ایرانی(؛

• تصویر جنگ و آرایش نظامی و تصاویر داستان های روایتی؛
• تصویر بهشت و فرشتگان؛

غ۱۲. گل و مر • تصاویر 

2-1.سیمایزنانومجالسرامشگریبهسبکفرنگی
در عصر فتحعلی شــاه، ترســیم ســیمای زن به شــدت تحت لوای 
کشیدن سیمای  گسست به تصویر  قوه جنسی آن بود و در این آثار، 
کمتر پرتره ای از  زن به شدت قابل مالحظه است، زیرا در این دوران، 
که تنها به جهت نمایش جنســیت یا شــخصیت  زن را می توان یافت 
گردیده باشــد )ســجودی و قاضی مــرادی، ۱۱۲،۱۳۹۱(.  ح  ایشــان طر
در نقاشــی های اوایــل عصر قاجــار، چهره و اندام زنان مشــابه مردان 
ترســیم می گردیــد و تنهــا بــه وســیله نــوِع پوشــش از یکدیگــر متمایــز 
می گردیدنــد، لکــن بــه مــرور و در اواســط قــرن نوزدهــم، ایــن تصاویر 
جــای خــود را به رخســار زن فرنگی داد و در ایــن تصاویر ظرافت های 
زنانه بســیار خود نمایی می کرد  )Najmabadi, 2001, 89-92(. باری 
گردید  در این زمان، زن ایرانی برای نخستین بار دارای هویتی نوین 
گر هــم حجابی  کشــیده شــد و ا و در ســیمایی بی حجــاب بــه تصویــر 
داشــت، متمایز با مفهوم پیشــین آن بود۱۳)افضل طوسی و دیگران، 
5۷8،۱۳۹۲(. بــا نفــوذ هنر اروپایــی در تصویرنگاری ایرانــی، راه برای 
که تا پیش از این در هنر ایران جایی نداشت  حضور تصاویر متمایزی 
که از آن جمله می توان به تصاویر مجالس تغزلی و الگوهایی  باز شد، 
کباز، ۱48-۱۳۲،۱۳۹۳(. کرد )پا شبیه به تصاویر هنر مسیحی اشاره 

ح گردیده اند  بخش اعظم تصاویر این عمارت، با مضمون زنان طر
و به وضوح نکات فوق الذکر را در پرتره زناِن این دیوارنگاره ها می توان 
کاله، روســری و یا موهای  مشــاهده نمــود. در برخــی تصاویر زنــان با 
گاهی  بــدون پوشــش و در قالــب تک نگاره ها یــا به صورت جمعــی و 
کنــار مــردان دیده می شــوند. نکته قابل ذکر پیرامــون این تصاویر  در 
را می تــوان در عدم تشــابه صورت ها، پوشــش، اســتایل و فــرم اندام 
آنهــا بــا تصاویــر زن ایرانی۱4دانســت. الزم بــه ذکر اســت ایــن تصاویر، 
بی شــباهت بــه نمونــه تصاویر و نقاشــی های تقلیدی از هنــر اروپایی 
نیست، اما بازهم به خوبی نشان دهنده ی روح تجددخواهی و میل 
بــه تغییــر در بخشــی از جامعه این عصر اســت. انواع تصاویــر زنان در 
دیوارنگاره های عمارت صارم الدوله، نوع مجالس و پوشش های آنها 

در جدول ۱، قابل دسته بندی و معرفی می باشند.

2-2.سیمایشاهورجال
همواره به تصویرکشــیدن ســیمای شاه، نمودی از نمایش شکوه 

تصویر5-جانماییدیوارنگارههابرطبقمضامین.تصویر4-جانماییدیوارنگارههایاندرونیعمارتصارمالدولهبهلحاظقرارگیری.

تــاملی بر تاثیرات تطور فرهنگ و جامعه ایران در میانه عصر قاجار بر 
دیوارنگاری



۲۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۷

گونه های مختلف  که در بیشــتر ادوار تاریخ، بــه  و جــالل دوران بوده 
تجلی یافته اســت، اما در عصر قاجار این مهم اهمیت بیشــتری پیدا 
کرد و تصویر شاه بر دیوار، تمبر، عکس، سکه و .... نقش بست. برای 
مثال رابینســون در ســال ۱۹64، از نقاشــی دیواری هایی یاد می کند 
کاخ راشتراپاتی بهاوان  که در آن شمایل فتحعلی شاه و ۲۲ پسرش در 
بــه  گردیده انــد )Diba, 2006, 99(. در عصــر ناصــری،  ح  دهلــی طــر
خ داد - بر خالف دوران پیش  که در سطح جامعه ر موجب تحوالتی 
که فتحعلی شــاه دارای جایگاه واالیی در میان جامعه بود-، شــاه از 
کرد و دیگر یک پیکر حماسی و  مقام اسطوره ای و نمادین خود افول 
گونه ای ملموس و واقعی تر  اسطوره ای نداشت۱5 و سیمای ایشان به 
کشــیده شــد )ســجودی و قاضــی مــرادی، ۱۳۹۱، ۹-۱08(.  به تصویر 
این تمایز میان پوشــش در دوره قاجار را به خوبی می توان از یکی از 

که در آن ناصرالدین شاه و  نقاشــی های عمارت صارم الدوله دریافت 
کاماًل متمایِز نوین )با پوششــی شــبیه  میرزا آقاخان وزیر در دو هیبت 

نظامیان( و سنتی به تصویر درآمده اند.
گی هــای حکومــت قاجــار، ســعی در نمایــش  از عمــده ویژ یکــی 
کــه از ایــن طریــق، ســعی در تقویــت  قــدرت دربــار توســط هنــر بــود 
مشــروعیت خویش داشــتند و بــه همین منظــور، به تصویرنــگاری از 
ســالطین و رجــال مشــهور روی آوردند )فلــور و دیگــران، ۳0،۱۳8۱( و 
عــالوه بــر تصویر شــاه، تصویــر بســیاری از رجال مشــهور جامعــه را در 
دیوارنگاره هــا نقش می کردند. لکن در معــدود مواردی، این نگاره ها 
که در این عمارت شاهد  جای خود را به تصاویر رجال فرنگی دادند، 
که اغلب تصاویر  همین معدود تصاویر نیز هستیم. الزم به ذکر است 
کــه معرف ملیت  کالهی  دارای پوششــی نظامــی بــوده و برخی نیــز با 

کاویتصاویرزناندرعمارتصارمالدوله. جدول1-تحلیلووا

توضیحاتتصویرعنوان

تک چهره زنانه

خ  این نگاره ها در قاب های دایره ای و به صورت سه ر
گردیده اند. با پوشش سر و لباس هایی اروپایی نقش 

مجالس زنانه

گون با پوشش ها و  گونا که در انواع  مجالس زنانه 
کشیده شده اند. حاالت متمایز به تصویر 

مجالس تغزلی 
و همنشینی با 

مردان

کنار  نکته بارز پیرامون این تصاویر، حضور مرد در 
زنان در محیط های متمایز است و البته مردان هم با 

کاماًل اروپایی تصویر شده اند. پوششی 



۲۳

که بــه رجال  گردیده انــد. ایــن دســته از تصاویر  ح  ایشــان اســت، طــر
گرایش عمــوم جامعه به این دســته از  فرنگــی می پــردازد، حکایت گــر 
گرایش درباریان و رجال  افراد نیســت، بلکه شــاید بیشتر بتوان آنها را 
که همچون الگویی بر  به فرهنگ غربی و نمودهای آن به شمار آورد 

در و دیوار خانه نقش می بندد )جدول۲(.

2-3.تصویرجنگوروایتی
تصاویــر جنــگ و آرایــش نظامــی و اردوگاه هــای جنگــی، همــواره 
یکــی از موضوعــات مورد نظر و پرکاربرد در ایجاد امر دیوارنگاری بوده 
گــون رواج خاصــی داشــته اســت. در عصــر قاجــار نیز  گونا و در اعصــار 
که جیمز موریه پیرامون  ایــن تصاویر به وفور یافت می شــود تا جایی 
کــه در اقامتــگاه شــخصی فتحعلــی شــاه در تهــران داشــت،  مالقاتــی 

کاری شده است. یک نقاشی  می نویسد: »سالنی بزرگ نقاشی و طال
که پادشــاه  بــزرگ از جنــگ ایــران و روســیه در آن به چشــم می خورد 
 Diba,( »کاماًل مشــهود و قابــل شناســایی اســت بــا اســب ســفیدش 
2006,99(. در تصویــر موجود در عمارت صــارم الدوله، آرایش جنگی 
کــه در بســیاری از تابلوهــای نقاشــی اروپایــی مورد  فرانســه و روســیه 
اقبــال بوده، مشــاهده می شــود. پوشــش ســربازان بســیار مشــابه با 
که احتمااًل  پوشش اصلی نظامیان این دو ملت در قرن۱8 و ۱۹ است 
که به  کارت پســتالی ایــن دوران  براســاس الگــوی تابلوهــا یــا تصاویــر 
سوغات آورده می شدند، ساختار یافته اند. بخش دیگر تصاویر مورد 
که عمومًا روایتگر حادثه  اقبال در دیوارنگاره ها، تصاویر روایتی است 
کتب ادبی و تاریخی ایران اســت. در این عمارت، این  یا داســتانی از 
گردیده و در قالب هایی جدید با مضامینی  دست تصاویر نیز متحول 

توضیحاتتصویرعنوان

شاه و درباریان

در این پرتره، ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان 
وزیر تصویر شده اند. اما نکته مهم در بررسی 

که  این تصویر، تقابل پوشش شاه و وزیر است 
ناصرالدین شاه در هیبتی جدید با پوششی 
شبیه به البسه نظامیان فرانسه و پیرایش 

کاله متمایز دیده می شود و  صورت جدید و 
در مقابل میرزا آقاخان با پوششی سنتی  و 

پیرایش صورت همچون دوران فتحعلی شاه 
گردیده است. ترسیم 

کاله و به صورت تک رنگ  که با  تصاویر فرنگی 
ترسیم شده اند، پوشش سر ایشان بسیار 

کاله های فرانسوی، روس و ترک است. شبیه 

   

تصاویر رجال فرنگی به صورت تک رنگ و با 
پوششی شبیه به البسه نظامیان و پیرایش 

کاماًل فرنگی است. صورت به شکلی 

کاویتصویرشاه،درباریانورجالفرنگیموجوددرعمارتصارمالدوله. جدول2-تحلیلووا

تــاملی بر تاثیرات تطور فرهنگ و جامعه ایران در میانه عصر قاجار بر 
دیوارنگاری



۲4
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که قالــب فرنگی و  نویــن، دســت های از ســواران را نمایــش می دهند 
ایرانــی آنهــا قابــل تمایز اســت و به نظر می رســد هدف از ترســیم این 

تصاویر، تنها منظره نگاری بوده است )جدول ۳(. 

2-4.صورفرشته
نقــش فرشــته، پیــش از ایــن دوران نیــز در هنــر ایرانــی، در قالــب 
نقاشــی و یــا حتــی حجــاری دیــده می شــود. ایــن تصاویر اغلــب به دو 
صــورت مذهبــی و غیرمذهبــی طــرح می گردیدند. تصاویــر مذهبی در 
خدمــت تقدس گرایی بودنــد و تصاویر غیرمذهبی به صورت الهه های 
کمتر اثری از  عشــق تصویر می شــدند - همچون فرشتگان بوشــه۱6- و 
پرهیزکاری در آنها دیده می شــود )عکاشــه، ۱08،۱۳80(. نقش فرشــته 
کاشــی نگاره ها در عصر  نیز یکی از تصاویر مورد اقبال در دیوارنگاره ها و 
قاجار بودند و این تصاویر را در انواع ذیل می توان دسته بندی نمود: 

کاماًل انسان وار به همراه دو بال داشتند،  که اندامی  • فرشتگانی 
کنیــم، پیکره  گر بال هــا را از ســیمای ایشــان حذف  کــه ا گونــه ای  بــه 

انسانی زنانه به جای خواهد ماند؛
که هیبت انســانی دارنــد و هیچ تفاوتی با انســان ها  • فرشــتگانی 
گونــه از فرشــته ها به صورت بــدون بال   ندارنــد. ایــن فرشــتگان تنها 

هستند؛
که در دوره قاجار رواج  کوچک  • فرشــتگان خردســال با بال های 
که اغلب به صورت  زیادی داشتند و اغلب به صورت فربه می باشند 

کشیده می شدند؛ حجمی سه بعدی به تصویر 
که دارای پوششی در  گونه قبلی  که برخالف  • فرشــتگان خردســال 
قسمت شرمگاه هستند، به صورت کاماًل عریان تصویر می شدند و اغلب 
دارای صورتی کاماًل غربی هستند ) صفرزاده و دیگران، ۹8-۹۹-۱۳8۹(.

تصویــر فرشــتگان حاضــر در ایــن عمــارت، از دســته چهــارم، یعنی 
که در ســقف  بــا رخســاری انســان وار و بــدون بــال و عریــان می باشــند 
کاله و دیگری  کنار زنان با پوشش هایی متمایز، یکی با  مجموعه و در 
با پوشــش ســر به صــورت تصوری رویایی از بهشــت )بــه مانند تصاویر 
گردیده اند. نمونه بســیاری از این تصاویر را در تابلوها  مســیحی( طرح 

کاویتصاویرآرایشجنگیوتصاویرروایتیعمارتصارمالدوله. جدول3-تحلیلووا

توضیحاتتصویرعنوان

می
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ار ن
قر

ست
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گ 
جن
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ت

که شباهت فراوانی به  تصویر آرایش جنگ فرانسه و روسیه 
نمونه نقاشی های این عصر با  همین موضوع دارد.

تی
وای

ر ر
اوی

گروهی از سواران را به نمایش می کشند، تص که  در این تصاویر 
شاهد پوشش های قاجاری در میان برخی از مردان 

کاماًل  هستیم. در مقابل باقی حضار دارای پوشش فرنگی و 
اروپایی هستند.
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کاویتصاویرفرشتهوبهشتبهصورتفرنگیدرسقفعمارتصارمالدوله. جدول4-تحلیلووا

توضیحاتتصویرعنوان

مادر و فرشته 
)کودک(

تصویر حاضر را می توان الگویی مشابه با تصاویر 
که در نمونه نقاشی  مذهبی مسیحی دانست 
هنرمندان این دوره اروپا رواج داشته است. 

کارت پســتال های اروپایــی در قــرن هجدهــم و نوزدهــم بــه  و تمبــر و 
کثر این نقاشی ها هم متاثر از ارمغان های  که ا ســهولت می توان یافت 

کارت پستال های  کپی برداری از  که با  فرنگ بوده اند و به نظر می رسد 
گردیده اند. اروپایی و تنها به عنوان عنصری تزیینی ترسیم 

کشــورهای غربــی  گــذر از تحــوالت جهــان در قــرن هجدهــم،  بــا 
گرفتنــد و ســیر توســعه و رشــد آنها شــتابی  ســیمایی جدیــد بــه خــود 
فزاینده یافت، به همین سبب، در لقای علوم و تکنولوژی، جهان را به 
کشورها شروع به ایجاد ارتباط  کثر  سیطره خود درآورند و متعاقب آن ا
کشــورها حیرت زده از مشــاهده این تمدن  با ایشــان نمودند. اما این 
جدید، ناخواسته فریفته و دلباخته فرهنگ و جامعه نوظهور اروپایی 
شدند و در رویای تجدد، سعی در این همانی خود با ایشان داشتند، 
اما با سوارشــدن بر این جریان، هم از ســنت خویش واماندند و هم به 
جز برداشــتی ســطحی از مدرنیته اروپایی، عایدی دیگری نداشــتند و 
که دیگر نه این بود و نه آن. گردید  فرهنگ ایشان دچار چندگانگی ای 
جامعــه ایــران نیــز بــه ســبب شــوق فرنگی ســازی شــاه و درباریان، 
تحصیل کــردگان از فرنــگ بازگشــته و بــه جهــت حضــور ســفرا و امــرای 
اروپایــی در بطن خود، با اشــتیاق به این موج تجددخواهی پیوســت 

کــرد. از ایــن رو ردای  و تحوالتــی را در بنیــان فرهنــگ و جامعــه ایجــاد 
ســنتی خویش به درآورد و شــروع به واســازی خود نمــود. دولتمردان 
ایــن ســرزمین، در ایــن راه الگویــی جــز فرنــِگ رویایی نداشــتند، پس 
به ناچــار و دنبــال همیــن شــوق تطور، خــود را بــرای نزدیک شــدن به 
که حاصلی جز سرگشــتگی  الگوی مورد نظر در موجی مهیب انداخته 
و حیرانی برای ایشان نداشت. اما با تمام این اوصاف، نمی توان منکر 
که متاثر  گردید  ورود برخــی تکنولوژی، علوم و رســوم به جامعــه قاجار 
گرفته بودند و در برخی امور سبب پیشرفت  از همین ارتباطات شکل 
گردید. تحوالت مذکور تنها مختص به علوم و فنون نماند و در  کشــور 
سطح فرهنگ، هنر و جامعه ایرانی رسوخ کرد و موجب گردید تا در هنر 
گان متعددی همچون تقلید، افول و  که با واژ خ دهد  قاجار تغییراتی ر
یا التقاط شناخته می شود. البته در دوران قاجار، این تغییرات فرصت 
آن را نیافت که تمامی سطوح جامعه را در برگیرد. لذا بدنه اصلی مردم 

نتیجه

تــاملی بر تاثیرات تطور فرهنگ و جامعه ایران در میانه عصر قاجار بر 
دیوارنگاری
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۷

سپاسگزاری

کرمانشاه به جهت صدور اجازه عکس برداری و مطالعه پیرامون  گردشگری استان  در اینجا الزم می داند از همکاری اداره میراث فرهنگی و 
کمال تشکر و قدردانی را ابراز نماییم. تصاویر عمارت صارم الدوله، 

تصویر6-ارتباطباغربونحوهتاثیرگذاریبرفرهنگوهنر.

پینوشتها 

که از دوران صفوی تا عصر فتحعلی شاه  کاماًل سنتی و به صورتی  ۱  در قالب 
ادامه داشت.

کــه متاثــر از الگــوی  ک در هــر دو بعــد مــردان و زنــان  ۲  ســرآغاز تحــوِل پوشــا
اروپایــی بــود. عمومًا البســه مردان الگویی چــون لباس های نظامیــان اروپایی 
که در ایران حضور داشتند الگو  داشت و زنان نیز از الگوهای البسه زنان فرنگی 

گرفتند )غیبی، 548،۱۳84(.
۳  روحانیون به قالب ســنتی جامعه اعتقاد داشــتند و در عوض روشنفکران 
از فرنــگ برگشــته بــه تحــول در البســه و عمومــًا تقلیــدی از الگوهای فرانســوی 

متمایل بودند )شریعت پناهی، ۱۹8،۱۳۷۲(.
4  Jakob Eduard Polak.

که متاثر از ارتباط با اروپا تغییر یافته بود را می توان به  5 مهم ترین لباس زنان 
صورت پیراهن، ارخالق)نیم تنه یا کت بلندی بود که بعد از پیراهن پوشیده می شد 
و از پارچــه ای نفیــس با آســتین های سنبوســه دار دوخته می شــد و جلوبــاز بود. 

مردان ارخالق را زیر قبا و زنان رو می پوشیدند )ذکا، به نقل از فیض الهی و فنایی، 
کالهک یــا توری، چارقد،  کلیجه،  66،۱۳8۹(. شــلوار و تنبــان یا دامن شــلواری، 
روبنــده، نقــاب، چاقچــور و کفش اطالق می گردیــد )غیبــی، 548-550،۱۳84(.

6  James Justinian Morier.
کالســیک ایران، از جزییات بسیار هنرمندانه و فراوانی بهره  ۷  نقاشــی عصر 
می برد. در مقابل تصویرنگاری در اواسط دوران قاجار، با استفاده از تصاویر در 
گرفت و از تصاویر شاه و حکام، زنان و روایات و وقایع برای  مقیاس بزرگ رونق 
که ســبقه ای طوالنی در هنر ایران  کردند  گذاردن هنر خود اســتفاده  به نمایش 
گسســتی در تاریخ هنر ایران دانست. عامل اصلی این  نداشــت و می توان آن را 
Grabar, 2001, 185-( ســبک نوین نقاشــی، تاثرپذیری از سنت اروپایی اســت

.)186
8  تاریــخ مذکــور، عــالوه بــر مســتندات نگارنــدگان، بنابــر تحقیقــات صــورت 

کرمانشاه نقل می گردد. پذیرفته در اداره میراث فرهنگی شهر 

جامعه، به فرهنگ و ســنت خویش پایبند بودند و همچنان به خلق 
آثاری ارزشمند می پرداختند )تصویر6(.

کرمانشــاه، یکــی از اســناد  دیوارنگاره هــای عمــارت صارم الدولــه 
کــه بــه خوبــی رونــد فرنگی ســازی در بطــن جامعــه  تصویــری اســت 
کالبدی  ایرانــی را بــه نمایــش می گذارد. پرتره هــای دیوارهــای آن در 
بســیار اروپایی با مضامینی چون شــاه و وزیر، رخســار زنان و مردان، 
مجالــس تغزلــی، تجلــی بهشــت بــا الگــوی اروپایــی و آرایــش جنگــی 
که  گردیده انــد، لکن اهمیت ویــژه این تصاویر تغییراتی اســت  ح  طــر
گرفته و زن دیگر ســیمایی  در ماهیــت شــخصیت پردازی آنها صورت 
پوشــیده و بســته ندارد و با لباس و پوشش فرنگی و هویتی جدید در 
مجالــس مردانه حضور می یابد. شــاه ردای جدیدی بــر تن دارد و به 
که به صــورت نمادی  گرفته  جهــت ظاهــر در تقابل بــا وزیر خود قــرار 

گردیده اســت. مــردان  از ســنت ایرانــی و بــا پوشــش معمــول ترســیم 
کاله فرنگــی و البســه نظامــی بــر تــن دارند.  پیرایــش ایرانــی ندارنــد و 
که در دوران فتحعلی شاه اغلب با موضوع جنگ ایران  تصویر جنگ 
گرایشی ملی بود، جای  و روس بر دیوارها تجلی می یافت و حکایت گر 
که تنها نقشــی تزیینی  خود را به آرایش نظامی فرانســه و روس داده 
کــه تا پیش از این ریشــه در ادبیات  داشــت. حتــی در تصاویر روایتی 
گرفته و معنایی جدید جایگزین  ایران زمین داشــتند، تحول صورت 
کــه ایــن تصاویــر، زبــان  گردیــده اســت. نهایتــًا می تــوان ابــراز داشــت 
گویایــی از فــوج تغییــرات ظاهــری جامعه ایــران در میانــه زمامداری 
که ایشان  عهد قاجار و متاثر از ارتباط با غرب را به نمایش می گذارند، 
با جایگزینی الگوی فرنگی به جای الگوی سنتی خود، سعی در سیر 

به سوی تحقق رویای تجدد به سبک اروپایی داشتند.



۲۷

کــه دارای نقاشــی دیــواری  ۹  در عصــر قاجــار، نمونه هــای مشــابه بســیاری 
گــون مانند تهران، شــیراز، یزد، قزویــن، اصفهان،  گونا هســتند را در شــهرهای 
کثــر تصاویــر موجــود در ایــن ابنیــه دارای  کاشــان و.... می تــوان یافــت، لکــن ا

سیاقی ایرانی هستند.
۱0  پیرامون نقاش این آثار اطالعاتی در دســت نیســت. لکن در این دوران، 
کرمانشــاهی در ایــن دیــار حضــور  نقاشــان مشــهوری همچــون اســتاد بهــرام 
که نگارگر  داشــتند. امــا نگارنــدگان دالیل مســتدلی بنابر اثبات بیان ایــن مدعا 

کسی است، نیافتند. این تصاویر چه 
که در بخش هایی از خانه که پوشش گچ آن از بین رفته،  ۱۱  الزم به ذکر است 
شاهد تصاویر تزیینات نقاشی شده می باشیم که احتمااًل در ادوار بعد به دالیل 
نامشــخص پوشــانده شــده و اطالعــات خاصــی از آنها قابل اســتخراج نیســت.
۱۲  بــا توجــه به عدم ارتباط این تصویر با موضوع تحقیق در این مبحث، به 

این تصویر اشاره ای نخواهد شد.
۱۳ در تصویر این زنان می توان مفاهیم جدیدی از حضور بانوان را دریافت. 
گاه  گاه بــه خود یا دیگــری در آیینــه می نگرد.  کار اســت،  گاهــی در حــال انجــام 
کتابت یا مطالعه متنی عمومــًا به زبان غیر  کرده و در حالــت  لبــاس فاخــر بــر تن 
کشــد یا جام شــرابی در دست دارد  گاه ژســتی مردانه دارد و ســیگار می  اســت. 

)افضل طوسی و دیگران، 5۷8،۱۳۹۲(.
ک: »زن ایرانــی متوســط القامه اســت، نه الغر و نه فربه، چشــمانی  ۱4  پــوال
کمانی و در  گشــاده، بادامی شــکل و مســت و مخمــور ابروان آنهــا  دارد درشــت 
باالی بینی به هم پیوســته اســت. موی ها به رنگ تند بلوطی و پرپشــت است 

ک، ۱55،۱۳6۱(. )پوال
۱5  فــوروکاوا )oshi Furukawa عضــو انجمــن اجرایی ســفارت ژاپــن در ایران(، 
کالهی از ماهوت سیاه  در توصیف ظاهری ناصرالدین شــاه بیان می دارد: »شــاه 
که الماســی جلوی آن را زینت داده و َپر)زینتی( هم بر باالیش بود بر ســر داشــت، 
که مغزی باریک ســرخ رنگ داشــت و  باالتنه ای نظامی از ماهوت ســیاه اروپایی 
که بسته بود، حدود بیست  شلوار سفید پوشیده بود. برغالف چرمی شمشیری 
دانــه المــاس نشــانده  شــده و دوش های چــپ و راســت باالتنه اش هم با شــش 

گوهر بزرگ سرخ و سبز زینت شده بود« )فوروکاوا، ۲6۳-۲6۲،۱۳84(. قطعه 
که نقاشــی فرشتگان وی بســیار مشهور  ۱6  فرانســوا بوشــه نقاش فرانســوی 

بوده است.
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