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بررسی دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران با تکیه بر بازخوانی ویژگیهای
ماهیتی آن در حوزۀ هنر نقاشی
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چکیده
برای شناخت هنر نقاشی در جامعۀ ایرانی بهتر است از زوایای مختلف به این آثار نگاه شود تا همۀ
ارزشهای آن مطالعه شود .در این حوزه ،به دیوارنگارههای بومپارچه (تلفیقی از نقاشی روی کرباس و
دیوارنگاره) کمتر توجه شده است و بهعنوان یک اثر تاریخی با ویژگیهای منحصربهفرد ،کمتر مطالعه
شده که این کمتوجهی موجب اتخاذ تصمیمهای نادرست و همچنین تنوع روشهای برخورد در حوزۀ
حفاظت از دیوارنگارههای بومپارچه و ازبینرفتن بخشهایی از ارزشهای نهفته در اینگونه از نقاشی
شده است .در این راستا ،هدف از این پژوهش ،دستیابی به معیارهای شناسایی و همچنین شناخت
دیوارنگارههای بومپارچه از نظر ساختمان ،شیوۀ اجرا و عوامل ترغیبکننده به استفاده از این شیوه است.
از نظر هدف ،نوع پژوهش پیشرو کاربردی-توسعهای و از نظر روش ،کیفی است .روش یافتهاندوزی با
استناد به منابع مکتوب ،انجام مصاحبه و همچنین مطالعات و بررسیهای میدانی اجرا شده است .در ادامۀ
تحلیل و بررسی ،و درنتیجۀ مطالعات ،معیارهایی برای شناسایی و همچنین شناخت دیوارنگارههای
بومپارچه از نظر ساختمان و شیوۀ اجرا ،و نیز عوامل ترغیبکننده به استفاده از این شیوه معرفی شده
است .برای تکمیل بخش تئوری ،با تکیه بر یافتههای تحقیق ،آثاری از دیوارنگارۀ بومپارچه برای اولین
بار در ایران شناسایی و معرفی شده است.
واژههایکلیدی :ارزشهای نهفته ،دیوارنگارۀ بومپارچه ،مخاطب ،هنر نقاشی .
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مقدمه
هر شیئی که در برابر انسان قرار بگیرد ،برای او موضوع شناخت است .حال امکان دارد این شیء
دارای ویژگیهایی هم باشد که آن را از لحاظ ظاهری و باطنی از دیگر اشیای پیرامون و مشابه جدا
میکند .بهاینترتیب ارزش شناخت چندین برابر میشود .فضا یا اشیایی که در پیرامون ما همواره
وجود دارد ،زمانی خود را به ما نشان میدهد که آن را مانند یک شیء روزمره نبینیم.
در برخی از بناهای تاریخی ایران ،گونهای از نقاشی (دیوارنگارۀ بومپارچه) وجود دارد که
تلفیقی از نقاشی روی کرباس و دیوارنگاره است ،ولی از نظر ماهیت با هردو متفاوت است .این
نوع نقاشی بهدلیل تفاوتهای ساختاری و ماهیتی که با گونههای دیگر نقاشی دارد ،نیازمند
مداخالت حفاظتی ویژه است (حمزوی و همکاران .)101 :1031 ،در این آثار ،نقاشی روی
کرباس در شیوههای مختلف به سطح دیوار چسبانده میشد؛ بهطوریکه جزئی از معماری و
آرایۀ معماری بهشمار میرود .شناسایی دیوارنگارۀ بومپارچه از دیوارنگاره گاهی بسیار مشکل
است؛ تا حدی که برخی از متخصصان نیز بدون بررسی دقیق نمیتوانند به این تشخیص برسند.
گواه این مسئله ،ناشناختهبودن بسیاری از اینگونه آثار در کشور ایران است.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که این نقاشیها از حساسیت بیشتری نسبت به فرسک
برخوردار هستند؛ زیرا با مواد و مصالح متعدد و همچنین روش اجرایی متفاوتی در مقایسه با
دیوارنگارهها خلق میشوند ( )Teri, Kate, & Gianfranco, 1997: 65و درواقع نقاشیهایی که
بهصورت ترکیبی کار شدهاند باید با تعمق بیشتری بررسی شوند (.)ICOMOS, 2003
ویژگیهای ماهیتی این آثار ،بهجز موارد عام در نقاشی ،به شیوۀ اجرا و دالیل بهوجودآمدن آن از
نظر مسائل جامعهشناختی نیز بستگی دارد .تأثیر شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
یک جامعه در شکلگیری آثار هنری آن بهگونهای است که اغلب اثر هنری بهعنوان محصول و
بازتاب شرایط حاکم بر جامعه و بستر شکلگیری خویش شناخته میشود .این رویکرد که در
جامعهشناسی هنر از آن با عنوان رویکرد بازتاب یاد میشود ،بر این ایده استوار است که هنر
همواره چیزی دربارۀ جامعه به ما میگوید و بر این اساس ،جامعهشناسان ،هنر و اثر هنری را یکی
از ابزارهای تحقیق و شناخت جامعه میدانند (نوروزی.)710 :1031 ،
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از طرفی اگر دیوارنگارههای بومپارچه بهطور ویژه بررسی نشوند ،بهدلیل شناخت ناقص،
مداخالت حفاظتی انجامگرفته روی آن میتواند سبب ازبینرفتن یا خدشهدارشدن بخشی از
ارزشهای نهفته در این آثار شود (درمورد بسیاری از دیوارنگارههای بومپارچه این اتفاق افتاده
است) .از آنجا که هنر برخاسته از جامعه است (اثنیعشری ،)113 :1032 ،در این زمینه نیز
ارزشهایی در آثار هنری وجود دارد که باید بهدرستی شناخته و حفظ شود .در این راستا هدف
از این پژوهش ،دستیابی به دالیل بهوجودآمدن دیوارنگارههای بومپارچه در ایران و همچنین
شیوۀ خلق این آثار و چگونگی شناسایی این آثار است که در ادامه با تکیه بر این مطالعات،
نمونههایی از اینگونه نقاشی شناسایی و برای اولین بار معرفی میشود .بهمنظور دستیابی به
اهداف مورد نظر ،پرسشهایی مطرح است که به این صورت میتوان بیان کرد :اجرای
دیوارنگارۀ بومپارچه بهجای دیوارنگاره ،چه مشکالتی را توانسته حل کند؟ چه پارامترهایی برای
شناسایی این گونه نقاشی میتوان تعیین کرد؟ دیوارنگارههای بومپارچه در ایران به چه
روشهایی اجرا شده است؟
بهدلیل نوبودن موضوع کلی پژوهش ،تعداد کمی مقالۀ علمی منتشر شده که در آنها به
مطالب مقدماتی پرداخته شده است .پژوهش حاضر در ادامۀ مطالعات پیشین انجام پذیرفته و
مطالب پیشین را تکمیل میکند.
بهجز آثاری که از دیوارنگارههای بومپارچه در ایران باقی مانده و در حال حاضر قابلمشاهده
است ،برای مطالعۀ آثار دیگر ،مشکالتی وجود دارد؛ از جمله اینکه در متون کهن و متون مکتوب،
اشارۀ مستقیمی به اینگونه آثار نشده است و متون زیادی باید بررسی شود تا مطالب اندکی در این
خصوص استخراج شود که در یک بخش از این مقاله به این منابع پرداخته میشود .چگونگی
آفرینش و برهان آفرینش اینگونه آثار نیز در ادامه بررسی و تحلیل شده است.

پیشینۀ پژوهش
مطالعه درخصوص شناخت جنبههای مختلف دیوارنگارههای بومپارچه در بستر حفاظت و
مرمت آن ،موضوعی است که پژوهشگران این حوزه در ایران بهصورت گسترده و کامل بررسی
نکردهاند .با این حال میتوان به پژوهشهایی اشاره کرد که در چند سال گذشته در ایران انجام
شده است .در مقالهای با عنوان «بررسی تاریخی و فنی دیوارنگارههای بومپارچه در کلیساهای
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ایران (مطالعۀ موردی :کلیسای وانک اصفهان ،کلیسای مریم اصفهان و کلیسای مریم تبریز)»
چگونگی بهوجودآمدن دیوارنگارۀ بومپارچه در اروپا اشاره و سیر تکامل آن کنکاش شد .در
ادامه ،در نتیجۀ پژوهش نیز به شناخت و معرفی دیوارنگارههای بومپارچۀ کلیساهای ایران
پرداخته شد (حمزوی و همکاران« .)1030 ،بررسی و شناخت ماهیت دیوارنگارههای بومپارچه
بهعنوان شیوهای خاص از آرایههای معماری اسالمی ایران» ،عنوان مقالهای است که در آن ،بر
دیوارنگارههای بومپارچه در ایران مروری تاریخی انجام شد و از نظر تکنیک اجرا و همچنین
موضوع نقاشیها ،مطالعهای تطبیقی روی آنها صورت گرفت (حمزوی و همکاران.)1031 ،
مقالۀ «شناسایی مواد بومپارچه با تکیهگاه کاغذی مسجد مال اسماعیل یزد» از دیگر پژوهشهایی
است که در این حوزه انجام شده است .در این پژوهش چسب ،الیاف پارچه ،کاغذ و رنگزاها
بهعنوان مواد بهکاررفته در الیههای مختلف این اثر شناسایی شدند (سلیمانی و شیشهبری،
 .)1031در مقالۀ «مطالعۀ دیوارنگارههای بومپارچۀ دورۀ اسالمی در ایران و منتخبی از آثار
کشورهای اروپایی» مقایسهای بر دیوارنگارههای بومپارچۀ اروپایی و ایرانی صورت پذیرفت و
این نتیجه حاصل شد که در اروپا ،سیر تحول و گسترش اینگونه نقاشی ،مشخص و بهصورت
خطی بوده است؛ درصورتیکه در آثار ایران هیچ نظمی در این خصوص مشاهده نمیشود .از
طرفی از نظر موضوعی ،تنوع نقاشی در ایران بیشتر است .دیوارنگارههای بومپارچۀ اروپا از نظر
روش اجرا ،مواد و مصالح ،مراحل اجرا و شکل نهایی آثار ،بسیار شبیه به هم و بهعنوان یک شیوۀ
خاص دیوارنگاره مورد پذیرش هنرمندان واقع شده است ،ولی آثار ایران از نظر روش اجرا ،مواد
و مصالح ،مراحل اجرا ،موضوع نقاشیها و شکل نهایی متنوع هستند و بهعنوان یک شیوۀ خاص
دیوارنگاره شناخته نشدهاند (حمزوی و همکاران .)1031 ،برای شناخت دقیقتر دیوارنگارههای
بومپارچه بهتر است ارتباطات اجزای هنری و جامعه دیده شود که در این خصوص گریزوولد
ایدهای را ارائه و الکساندر آن را اصالح کرد (یوسفی و زارع خلیلی( )1032 ،شکل .)1
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شکل.3الماسفرهنگیویکتوریاالکساندر
منبع:یوسفیوزارعخلیلی()351:3131

در نتایج منتشرشده از پژوهشهای انجامشده در گذشته که به آنها اشاره شد ،دربارۀ کلیات
دیوارنگارههایبومپارچه و مطالعات تطبیقی آنها اطالعاتی ارائه شده است .در پژوهش حاضر
یک قدم فراتر میرویم و به ویژگیهای ماهیتی دیوارنگارههای بومپارچه و همچنین دالیل خلق
این آثار میپردازیم .در پژوهشهای پیشین ،درخصوص آثاری مطلب نوشته شده که بهنحوی در
منابع قبلی به آن اشاره شد ،ولی در بخشی از این پژوهش با تکیه بر نتیجۀ مطالعات،
دیوارنگارههای بومپارچهای درنتیجۀ مطالعات میدانی شناسایی شده است .اگرچه تشابه اسمی
بین مقاالت پیشین و مقالۀ حاضر وجود دارد ،مقالۀ پیشرو از نظر محتوا کامالً متفاوت است.
همچنین درخصوص شیوۀ اجرا یا تاریخ خلق دیوارنگارههای بومپارچه در کشورهای
اروپایی به نمونههایی میتوان اشاره کرد .انتخاب این نمونهها براساس سیر تاریخی ،تنوع شیوۀ
اجرا و تأثیرگذاری هنرمند خالق اثر است :تابلوی تولد ونوس اثر بوتیچلی (دیویس و همکاران،
 )100 :1088روی پارچه که روی تخته چسبیده شده ،در سال  1081م .اجرا و روی دیوار
خانهاش در فلورانس ایتالیا نصب شد ( .)Gombrich, 1971: 192; Hartt, 1989: 555آثاری در
کتابخانۀ ملی بستون ( ،)Teri et al., 1997: 66آثاری در بنای پانتئون پاریس ( & Wolohojian

 )Ahinci, 2003به شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه اجرا شد .در قصر سلطنتی تاریخی لندن71 ،
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دیوارنگارۀ بومپارچۀ بزرگ وجود دارد .از این میان  11نقاشی مربوط به دورۀ باروک ایتالیا است
که هنرمندان بزرگی نظیر آنتونیو وریو ،7جیمز تورنیل ،0پیتر پل روبنس و ویلیام کنت آنها را
اجرا کردند ( .)Frame and Lees, 2007: 69در هلند ،از سال  1108الی  ،1117دوازده هنرمند
معروف ،سی نقاشی روی کرباس به اندازۀ نسبتاً بزرگ برای نصب در قصر سلطنتی ارنجیزال

0

اجرا و سپس در بنای مورد نظر چسباندند ( .)Eikema Hommes & Speleers, 2011: 157در
سال  ،1311یازده نقاشی روی کرباس اثر ادوارد مونش روی دیوارهای سالن فستیوال دانشگاه
اسلو ( )Mengshoel et al, 2012: 129نصب شد ( )Froysaker et al, 2011: 257که درواقع
بهصورت دیوارنگارۀ بومپارچه به نمایش درآمد .همچنین  01دیوارنگارۀ بومپارچه روی سقف
قصر دوکاله )Vidmar, 2012: 380( 1و دیوارنگارههای بومپارچه در سالن گاسپارین قصر
سلطنتی مادرید ( )Niell, 2014: 254به این شیوه اجرا شد .در سال  ،1118-1111تیسین
نقاشیای به نام «عروج حضرت مریم» روی پانل اجرا کرد که در کلیسای فراری 1در شهر ونیز
روی دیوار چسبانده شد ( )Ilchman, 2014: 334و بهصورت دیوارنگارۀ بومپارچه درآمد.

روششناسی پژوهش
در پژوهش پیشرو با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و نظریههای موجود در حوزۀ حفاظت از
نقاشیهای تاریخی ،و همچنین با توجه به شیوۀ خلق دیوارنگارههای بومپارچه ،مطالعات و
بررسیهایی صورت گرفت تا بتوان دانش نظری روشهای شناسایی ،حفاظت و شناخت
دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران را توسعه داد .با توجه به ویژگی تحقیق کاربردی 2و توسعهای،8
پژوهش پیشرو از نظر هدف ،کاربردی-توسعهای است.
حوزهای از مطالعه در زمینۀ شناخت دیوارنگارههای بومپارچه بهعنوان مفروضات موجود
است که از منابع معتبر بینالمللی استخراج میشود .سپس دادههای بهدستآمده مقایسه ،تحلیل و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طبقهبندی و با استفاده از استداللهای منطقی تدوین میشوند تا در ادامه ،با نگاهی ویژه به آثار
ایرانی ،به ارزیابی کفایت نتیجۀ این مطالعات در حوزۀ شناخت و حفاظت از دیوارنگارههای
بومپارچه پرداخته شود .منابع کهن ایرانی که متون نثر و نظم را شامل میشود ،از منابع اصلی
برای شناخت گذشتۀ این آثار است .در ادامه با توجه به نتیجۀ مطالعات پیشین ،بررسیهای
میدانی در مکانهایی که دارای دیوارنگارۀ بومپارچه است ،صورت میگیرد.

شناخت دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران کهن
برای حفاظت از میراث فرهنگی باید اصل آن را درک کرد و شناخت (طالبیان .)17 :1080 ،راز
تجربۀ هنری حقیقی و بهدنبال آن ،حفظ تداوم اثر ،درک این نکته است که چگونه یک اثر هنری
را بخوانیم و درونیترین ویژگیهای آن را بهمنظور احترام و حفظ و مراقبت از آن بفهمیم
(برندی .)10 :1088 ،شناخت اثر تاریخی بهمثابۀ پدیدهای که در حال حاضر فراروی ما قرار
میگیرد ،بینیاز از نظرات فلسفههای وجودی و دکترینهای مرمتی این حوزه نیست (محمدی و
همکاران )81 :1037 ،و بدون داشتن پایۀ دانش قوی ،کسی نمیتواند حفظ و نگهداری هیچ اثر
هنری را با طبیعت دوگانۀ آن شامل مادۀ سازنده و روح اثر هنری ،تضمین کند .به همین دلیل
مطالعات و آزمایشهای مختلفی انجام میگیرد تا مواد سازندۀ اثر هنری و وضعیت آن مشخص
شود و همچنین تحقیقات گستردهای صورت میگیرد تا اثر هنری از دیدگاه فرهنگی بهتر تعریف
شود (برندی .)2 :1088 ،از طرفی گفته میشود میان هنر و جامعه رابطهای متقابل و دوسویه
وجود دارد؛ رابطهای انکارناپذیر میان شرایط اجتماعی هر جامعه و اشکال هنری که در بستر آن
تولید میشود؛ شرایطی که دربردارندۀ مجموعهای از باورها و آیینها ،ویژگیهای جغرافیایی و
اقلیمی ،و همچنین مناسبات اجتماعی و اقتصادی است (باستید .)1020 ،از اینرو خلق شیوۀ
جدیدی از نقاشی در گذر زمان در بستر فرهنگی ایران ،میتواند متأثر از ویژگیهای فرهنگی و
اقلیمی ایران در طول تاریخ باشد؛ هرچند دیوارنگارههای بومپارچه دارای ویژگیها و
قابلیتهایی است که میتواند در کشوری خلق شود و در کشور دیگری در یک اثر معماری به
نمایش درآید.
دیوارنگارۀ بومپارچه ،تلفیقی از نقاشی روی کرباس و دیوارنگاره است .تفاوت ساختمانی
(ساختاری) دیوارنگاره و دیوارنگارۀ بومپارچه ،در الیههای تشکیلدهندۀ آن است .الیههای
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اصلی تشکیلدهندۀ دیوارنگاره عبارتاند از  .1تکیهگاه؛  .7الیۀ آستر؛  .0الیۀ بستر؛  .0الیۀ
بومکننده؛  .1الیۀ رنگ و ورنی .الیههای اصلی دیوارنگارههای بومپارچه عبارتاند از.1 :
تکیهگاه؛  .7الیۀ آستر؛  .0الیۀ بستر؛  .0الیۀ چسب؛  .1تکیهگاه پارچهای؛  .1الیۀ بومکننده؛ .2
الیۀ رنگ و ورنی (حمزوی و همکاران.)1031 ،
از قدیمیترین متون فارسی که در آن درمورد نقاشی روی کرباس مطالبی به میان آمده است
میتوان به شاهنامۀ فردوسی و دیوان اشعار امیر معزی اشاره کرد .با توجه به یکی از ابیات
شاهنامه ،در آن دوره با مادهای قرمزرنگ پارچه را آهار میدادند که در این بیت به خون تشبیه
شده است:

چـو کـربـاس آهـارداده بـهخــون

هـمـه بـوم شـد زیـر نـعـل انـدرون
یا در شعر دیگری به این موضوع اشاره کرده است:

چه برگاه دیـدش چـه بـر پشـت زیـن

بیـــــاورد قرطـــــاس و دیبـــــای چـــــین

نگــار ســکندر چنــان هــم کــه بــود

نگاریـــــد و ز جـــــای برگشـــــت زود

و امیر معزی ،شاعر قرن ششم ،در یکی از اشعار خود اشارهای به نقاشی روی پارچه دارد:

بر حریر و کاغذ و دیبا و سنگ و چوب و گل

خوبتر ز او خامۀ نقاش ننگارد نگار

با رویکارآمدن صفویان ،نفوذ هنر غرب در ایران گسترش یافت .در مکتب اصفهان
بهموازات روابط تجاری با غرب ،ارتباط فرهنگی و هنری میان برخی از کشورهای اروپایی با
ایران برقرار شد و در کنار انتقال آثار بعضی از هنرمندان به اروپا ،تابلوهایی نیز از کشورهای
غربی به ایران وارد شد (کمرهای)1083 ،؛ برای مثال میتوان به نقاشیهایی اشاره کرد که به
سفارش تجار ارمنی در کشورهای اروپایی روی پارچه نقاشی شده و به کلیساها انتقال یافته
است (عمادی .)1081 ،همچنین در عهد شاهعباس اول و جانشینانش ،پای اروپاییان به ایران باز
شده بود که اغلب آنان ،هدایای گوناگون و از جمله پردههای نقاشی برای شاه میآوردند (عرب،
 )1081که گاهی برای حفظ و نمایش این آثار ،آنها را به دیوار بناها میچسباندند .پس از این
اقدام ،پردهها به دیوارنگارۀ بومپارچه تبدیل میشدند.
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در این بخش بهطور خالصه مواردی ارائه میشود که در متون مختلف و همچنین
مصاحبهها ،به دیوارنگارههای بومپارچه در یک بنای تاریخی اشاره شده است و در ادامه ،نتیجۀ
بررسی میدانی ارائه خواهد شد.
گنبدسلطانیۀزنجان:براساس بعضی از منابع ،نقاشی یا آرایۀ گچی در این بنا روی پارچه
اجرا و بر دیوار نصب شده است (Blair, 1987: 66؛ ویور1011 ،؛ دالواله1118 ،؛ اصالنی،
 .)1031در ادامۀ مطالعات منابع مکتوب ،بررسیهای میدانی صورت پذیرفت .در این راستا از
گنبد سلطانیۀ زنجان بازدید بهعمل آمد که نتیجۀ آن به این شرح است :در قسمت داخلی بنا و
در بخش گریو گنبد ،دیوارنگارۀ بومپارچه دو ردیف چسبیده به هم وجود داشته که در سرتاسر
بدنۀ بنا ادامه داشته است .در حال حاضر تعداد کمی از این آثار بهصورت فرسودهشده باقی مانده
است .در دیگر قسمتها فقط میخهایی که برای اتصال کرباس به دیوار کوبیده شده ،مشاهده
میشود .همچنین در داخل کاسههای مقرنس و سطح زیرین تاقهای پایین گریو گنبد ،آثاری از
دیوارنگارههای بومپارچه دیده میشود .میزان باقیمانده از کرباس در این بخشها بسیار ناچیز
است ،ولی میخهای استفادهشده تا حد خیلی زیادی باقی مانده که موجب میشود نقش کلی و
چگونگی قرارگیری کرباس تا حدی نمایان شود؛
قصر تیمور :نقاشیهایی که در قصر تیمور (آقسرا در ازبکستان امروزی) اجرا شده ،احتماالً
روی پارچه بوده است (گری .)1013 ،نقاشان نامی در قرن نهم و دهم هجری ،عالوه بر اجرای
نقوش روی دیوارها و سقفها ،آینه و پارچههای پربها را نیز روی دیوار نصب میکردند (زکی،
 .)1011در حال حاضر بهدلیل ازبینرفتن این قصر ،دیوارنگارههای بومپارچۀ آن قابلمشاهده نیست؛
بقعۀشیخصفیاردبیلی :منابع نشان میدهد نقاشی در این بنا روی پارچه اجرا و به دیوار
چسبانده شده است (ویور1011 ،؛  .)Safavi, 2013: 18برای تکمیل مطالعات ،از بقعۀ شیخ
صفی اردبیلی بازدید بهعمل آمد که دیوارنگارههای بومپارچۀ آن پابرجا است ،ولی دچار
آسیبهای جزئی شده است .متأسفانه دسترسی به قسمت گریو و سقف گنبد امکانپذیر نبود .به
همین دلیل بررسی میدانی این بخش ناقص ماند.
چهلستوندارالسلطنۀقزوین :تصویر و کار سلطان شاهطهماسب اناراهلل برهانه بسیار است.

چند مجلس در ایوان چهلستون دارالسلطنۀ قزوین است؛ از آن جمله مجلس یوسف و زلیخا و
نارنجبری خواتین مصر و زنان زیبا ،و در آن این بیت مسطور است:
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مصریان سنگ مالمت بر زلیخا میزدند

حسنیوسف تیغ گشت و دست ایشان را برید

که در پایین ایوان بر جانب غرب نصب کردهاند (منشی قمی ،قرن  13و  11ق) .با توجه به
این متن ،اینگونه استنباط میشود که این نقاشی توسط شاه طهماسب در سرای سلطنتی او اجرا و
سپس برای نمایش در چهلستون دارالسلطنۀ قزوین چسبانده شده است .با توجه به بررسیهای
صورتگرفته ،دیوارنگارههای بومپارچۀ چهلستون قزوین در حال حاضر موجود نیست.
بناییدرشیراز :در سال  1371ق ،فیگوئروآ 3در شیراز دیوارنگارههایی را مشاهده و آنها را
با الگوی یونانی-رومی مقایسه کرد و نتیجه گرفت که این آثار از هدایای هیئتهای سیاسی
ونیزی برای شاه عباس بوده است .میدانیم که در میان هدایای هیئت سیاسی ونیزی ،نقاشیهایی
از زنان ونیزی یا موجودات تمثیلی بوده است (پوپ و اکرمن .)1082 ،زمانی که صحبت از
دیوارنگاره میشود ،منظور نقاشیای است که روی دیوار کشیده یا نصب شده است ،ولی این
مطالب نشاندهندۀ دیوارنگارۀ بومپارچهبودن آن است.
عمارت ساعت اصفهان :مطلبی که در سفرنامۀ شاردن به آن اشاره شده است ،شاید
دیوارنگارۀ بومپارچه باشد :در زمان شاه عباس دوم ،عمارت ساعت در میدان نقشجهان شامل
تعدادی عروسک و بازو و سر و دستهایی است که بهصورت نقاشیشده روی دیوار نصب
میشود و بهجای اعضای آنها بهکار میرود (شاردن.)07 :1201 ،
عمارت هشتبهشت اصفهان :نقاشیهای روی کرباس به دیوار چسبانده شده است
(شاردن173 :1201 ،؛ کمپفر .)1303 ،عمارت هشتبهشت اصفهان یکی از بناهایی است که
بیشترین تعداد دیوارنگارۀ بومپارچه را با بیش از سی تابلو داشته است .متأسفانه همۀ نقاشیهای
روی پارچه از بین رفتهاند و فقط در گوشه و کنار قابهای گچی ،قسمتهایی از نقاشی که
روی گچ اجرا شده ،دیده میشود .این بنا روزانه تعدادی بازدیدکننده دارد که بسیاری از آنها
تکنیک دیوارنگارۀ بومپارچه را نمیشناسند و نمیدانند که این جاهای خالی مربوط به چیست و
زمانی در این قسمتها ،چه نقاشیهایی چسبانده شده است.
کاخگلستانتهران :در منابع مکتوب اشاره شده است که تعدادی نقاشی روی کرباس از
شیراز منتقل و در این بنا نصب شده است و همچنین تعدادی نقاشی نیز در تهران اجرا و به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Figueroa

9







04

هایبومپارچةایرانباتکیهبربازخوانی...


بررسیدیوارنگاره

دیوار چسبانده شده است (ذکاء1007 ،الف72 :؛ رابینسون1023 ،؛ آژند .)21 :1081 ،از کاخ
گلستان تهران بازدید صورت گرفت که دیوارنگارههای بومپارچۀ ایوان تخت مرمر از ساختار
معماری جدا و به موزه منتقل شده بود .در اتاقی که در سمت چپ ایوان تخت مرمر قرار دارد و
موسوم به اتاق نقاشی است ،پانزده دیوارنگارۀ بومپارچه وجود دارد .در حال حاضر بهجز شش
نقاشی کوچکی که روی آن شیشه قرار دارد و تکنیک آن مشخص نیست ،چیزی در ایوان تخت
مرمر باقی نمانده است.
کاخ نظامیۀ تهران (لقانطه) :میرزا آقاخان اعتمادالدولۀ نوری (صدراعظم ایران پس از
امیرکبیر) کاخ نظامیه را در سال  1721ق برای فرزندش ،نظامالملک ،بنا کرد .با درخواست
صدراعظم ،ابوالحسنخان (صنیعالملک) نقاشیها را در سال  1720ق به اتمام رساند .نقاشیهای
این تاالر ،ترکیبی از هفت پرده و شامل  80صورت بود (ذکاء .)133 :1087 ،در نگاهی
کلگرایانه میتوان گفت اینکه هنرمند تصمیم گرفته است اجرای نقاشی به شیوۀ دیوارنگارۀ
بومپارچه باشد ،صرفاً مبتنی بر کنشهای فردی هنرمند نبوده ،بلکه بر پایۀ مجموعهای از علل
اجتماعی شکل گرفته است (اثنیعشری.)101 :1032 ،
پس از خرابکردن عمارت نظامیه ،پردههای مزبور برای موزۀ ایران باستان خریداری شد و
اینک دورتادور تاالر خزانه نصب شده است (ذکاء1007 ،ب .)73 :کاخ نظامیۀ تهران در دهههای
قبل تخریب شده که دیوارنگارههای بومپارچۀ آن در حال حاضر در کاخ گلستان تهران بهعنوان
نقاشی روی کرباس نگهداری میشود (شکل .)1



سانتیمتر

.دیوارنگارۀبومپارچۀکاخنظامیه،ناصرالدینشاهبرتختخورشید551×101،

تصویر3
منبع:ذکاء331:3131،
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موضوع این نقاشیها ،نقاشی تصویری ،1منظرهپردازی ،کتیبۀ نوشتاری نقاشی و نقاشی تزئینی
است (جدول .)1
هایبومپارچۀموردمطالعۀایران

جدول.3مشخصاتدیوارنگاره
ردیف

ناماثر(نقاشی)

نامهنرمند

اوایل قرن  8ق

زنجان

3

نقوش اسلیمی

؟

گنبد سلطانیه

قرن  3ق

آقسرا

1

-

-

قصر تیمور

صفوی

اردبیل

0

مجلس یوسف و زلیخا

شاهطهماسب

چهلستون

قرن  13ق

قزوین

5

زنان ونیزی

هنرمند ونیزی

بنایی در شیراز

قرن  13ق

شیراز

6

نقاشی تصویری

؟

عمارت ساعت

صفوی

اصفهان

1

نقاشی تصویری

؟

عمارت هشتبهشت

صفوی

اصفهان

هنرمند ونیزی

کلیسای مریم

نقوش اسلیمی و

1

ختایی

سربریدن یحیی

3

تحویل عیسی به معبد

3

-



بقعۀ شیخ صفی
اردبیلی

اوایل قرن 18
م

اصفهان

-

عمارت باغ عفیفآباد

زندیه

؟

کاخ گلستان

زندیه و قاجار

تهران

33

فتحعلی شاه

مهرعلی

کاخ گلستان

 1713ق

تهران

31

ناصرالدینشاه

صنیعالملک

کاخ نظامیه

 1720ق

تهران

31

اشعار سعدی

؟

امامزاده حسین

 1728ق

قزوین

30

کتیبۀ نوشتاری

؟

بقعۀ سید حمزه

 1010ق

تبریز

35

شکارگاه بهرام گور و...

کاخ مرمر

معاصر

تهران

نقاشی طبیعت
نقاشی تصویری

منبع:نگارنده



؟

(نامبنا)

شیراز

31



اثرمعماری

زماناجرا

شهر
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چگونگی آفرینش دیوارنگارۀ بومپارچه بهعنوان زیرمجموعهای از هنر نقاشی
بخش اعظم تاریخ هنر ،تاریخ اشیا و دربرگیرندۀ کلیۀ تعاملهایی است که به خلقشدن آن اشیا
منتهی شدهاند یا بر اثر خلق آنها موجودیت یافتهاند .شواهدی که پشتوانۀ استنتاجات مورخان
هنر است ،اغلب در خود اشیای هنری دیده میشود .به عبارت دیگر در شواهد مربوط به تکنیک
ساخت یا ساختار تجسمیشان و همینطور در اطالعات مربوط به نحوۀ ساختهشدن آنها مانند
شرایط زمانی و مکانی خلق آنها وجود دارد (جنسن .)17 :1381 ،تأثیر محیط هنرمند یا عوامل
روانشناسانۀ خالق اثر ،بهمنظور دریافت علت یا چرایی خلقشدن اثر هنری تعیینکننده است؛ به
این معنا که دو شرط برای علت خلق یک اثر هنری یا صورت ظاهری خاص آن ،توضیحی ارائه
میدهند .معانی اثر شامل طرز تلقیهای کلی یا شخصی هنرمند ،مجموعه ارزشها ،باورها و
انگیزههایی است که در ساختهشدن اثر نقش داشتهاند .همچنین شامل تفسیرهای متعاقب ساخت
آن نیز میشود (همان .)18 :درمورد دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران باید اذعان داشت که بهدلیل
خاصبودن شیوۀ اجرای آن در مقایسه با دیوارنگارههای معمول و متواتر ،خلق این شیوه در
دورههای مختلف تاریخی ایران ،دالیلی را میطلبد که با مطالعۀ منابع مکتوب و همچنین بررسی
و مطالعۀ میدانی تا حد زیادی قابلدستیافتن است.
شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه به هنرمند اجازه میدهد با سهولت و آرامش در کارگاه خود
نقاشی بکشد و نیاز نیست که برای نقاشی سقف یا دیوار ،روی چوببست قرار بگیرد و در
شرایط سخت نقاشی کند ( .)Boston public library, 2014یکی از دالیل اجرای دیوارنگارههای
بومپارچۀ گنبد سلطانیه به این شیوه ،سرعت در کار و سهولت اجرای آن است (اصالنی:1031 ،
 .)772اجرای این شیوه ،این امکان را بهوجود آورده که کار سخت گچبری در محلهای مرتفع و
دور از دسترس مانند زیر گنبدها ،روی زمین انجام شود .سپس با پارچه که قطعات گچبری را
به یکدیگر متصل میکند ،زیر سقف یا گنبد نصب شود (مکینژاد.)1088 ،
همچنین درمورد اجرای دیوارنگارههای بومپارچه با تکنیک رنگ و روغن میتوان به این
نکته اشاره کرد که چون در دورۀ صفویه تکنیک رنگ و روغن تازه در ایران کار میشد ،بسیاری
از هنرمندان نمیتوانستند با این تکنیک روی دیوار کار کنند؛ بنابراین برای سهولت اجرای
دیوارنگاره با تکنیک رنگ و روغن ،نقاشی را روی پارچه کار میکردند و سپس آن را بر سطح
دیوار میچسباندند (آیتالهی :1037 ،مصاحبۀ حضوری) ،همچنین در دورۀ صفویه بهدلیل ضیق
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وقت و سرعت باالی کار ،برخی از نقاشیها را روی پارچه کار میکردند و سپس به دیوار
میچسباندند (پاکباز :1031 ،مصاحبۀ تلفنی).
اجرای دیوارنگاره به شیوۀ بومپارچه به هنرمند این اجازه را میدهد که با سهولت بیشتری
بتواند نقاشیهای بزرگ را روی سقف بنا اجرا کند و معموالً این نقاشیها در استودیو تهیه شده
است ()McKay, 2002: 181؛ برای مثال میتوان به آثار کتابخانۀ ملی بوستون اشاره کرد.
سارجنت نقاشیهای مورد نظر را در کارگاه خود در انگلستان روی کرباس کشید و بهصورت
لولهشده آنها را به کتابخانۀ ملی بوستون منتقل کرد .سپس در محلهای آمادهشده روی دیوار
چسباند و عملیات نهایی و هماهنگسازی را در محل کتابخانه روی کار انجام داد ( Boston

 .)public library, 2014یکی از دیوارنگارههای بومپارچه را آیدین آغداشلو در سال  1028در
تاالر حافظ شیراز اجرا کرده است .برای سهولت اجرای دیوارنگاره ،این نقاشی در تهران روی
کرباس اجرا و سپس به شیراز منتقل شده و بر سطح دیوار نصب شده است (حسینی:1031 ،
مصاحبۀ حضوری).
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که نوشتن کتیبه با خط خوش ،روی تکیهگاه
قابلانعطاف و در کارگاه بسیار راحتتر از نوشتن آن بهصورت مستقیم بر سطح دیوار است
(شادمان :1031 ،مصاحبۀ حضوری) .کتیبههای امامزاده حسین قزوین ،بقعۀ سید حمزۀ تبریز و
امامزاده اسماعیل یزد از این نوع کتیبهها هستند.
تجار متمول ارمنی با سفر به کشورهای اروپایی ،تحت تأثیر نقاشی اروپایی ،با برگشت به
جلفا نقاشی محلی را کودکانه و ناشیانه میانگاشتند و سعی میکردند خانههای خود را به سبک
هنر اروپایی تزئین کنند .نقاشیهای ایتالیایی که در ونیز در اوایل قرن هجدهم روی کرباس اجرا
و در ایران در کلیسای مریم اصفهان روی دیوار چسبانده شدهاند ( ،)Carswell, 1968: 41-42از
نمونههای اینگونه آثار هستند .دو تصویر بزرگ و زیبا که بر دیوار جنوبی و شمالی کلیسای
مریم قرار دارد ،به سفارش گراک ،بازرگان معروف ،در ایتالیا نقاشی و به کلیسا اهدا شده بود.
در دورۀ صفوی گاهی تاجران ،سفیران و جهانگردان که به اصفهان میآمدند ،تابلوهای
نقاشی را بهعنوان هدیه به حکومت تقدیم میکردند (آقاجانی :1031 ،مصاحبۀ حضوری) .در
عهد شاهعباس اول و جانشینانش ،پای اروپاییان به ایران باز شد .اغلب آنان هدایای گوناگون و
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از جمله پردههای نقاشی برای شاه میآوردند (عرب .)73 :1081 ،در میان کاالهایی که اروپاییان
به ایران وارد میکردند ،پردههای نقاشی و گراورها طرفداران زیادی داشت؛ نهفقط ثروتمندان
ارمنی ،بلکه شاه و درباریان صفوی خواستار چنین نقاشیهایی بودند (پاکباز)100 :1081 ،؛
دالواله در سفرنامۀ خود ،درمورد هدایای گارسیا دو سیلوا فیگوئرا 13به شاه عباس کبیر ،به
نقاشیهایی از جمله به تصویر ملکۀ فرانسه 11و همچنین تصویر دختر بزرگ پادشاه اسپانیا اشاره
میکند (دالواله .)771 :1033 ،تاورنیه در بخشی از آخرین سفرش به دربار ایران مینویسد:
[شاه] چشم بهسوی دیوارپوش پارچهای قیمتی با نقش شخصیتهای مختلف انداخت که
بههمراه آورده بودم و مورد تحسین او واقع شد (تاورنیه .)171 :1087 ،الئاریوس نیز به این نکته
اشاره میکند که در دیوانخانهای که شاه در آن از هیئت آنها در اصفهان پذیرایی کرده است ،بر
دیوار چپ ،سه تابلوی نقاشی اروپایی که نمایانگر وقایع تاریخی بود ،آویزان کرده بودند
(الئاریوس)130 :1010 ،؛ پدر روحانی پاسیفیک دو پرونس در سفر خود به ایران در سال 1330
ق هدایایی با خود آورد که در میان آنها تکچهرۀ لویی سیزدهم و ملکۀ آن اتریشی نیز وجود
داشت (پوپ و اکرمن.)1117 :1082 ،
 بسیاری از پادشاهان ایران به هنر عالقه مند بودند و برخی از آن ها کار هنری انجام
می دادند .شاه طهماسب اول چنان به هنر نقاشی عالقه داشت که خود از آغاز جوانی به کار
نقاشی همت گماشت (فلسفی )1021 ،و نزد استادانی مانند بهزاد ،سلطان محمد و آقامیرک
نقاشی را فراگرفت .درواقع بسیاری از شاهزادگان صفوی ذوفنون بودند (ذکاء .)1007 ،شاه
طهماسب شاگرد استاد سلطان محمد بود که طراحی و نزاکت قلم را به مرتبۀ کمال رسانیده
بود .شاه طهماسب با سلطان محمد و استاد بهزاد و آقامیرک انیس خاص و مونس بزم
اختصاصی داشت و با این طبقه الفت تمام داشت (زکی ) 1011 ،و هرگاه از مشاغل جهانداری
و ترددات مملکت آرایی فراغتی حاصل می شد ،به مشق نقاشی ،تربیت دماغ میکرد (ترکمان،

قرن  11ق) .خواجه زین العابدین علی عبدی بیگ شیرازی در قرن دهم ق در کتاب دوحه
االزهار خود درمورد هنرمندی شاه طهماسب صفوی شعری سروده که در ذیل به ابیاتی از آن
اشاره میشود:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. García de Silva Figueroa
. Anne d,Autriche
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بــه دور شــاه ایــن فــن شــد جهــانگیر

که بیمثل است خـود در فـن تصـویر

هنرمنــــدان کــــه گرداگــــرد اوینــــد

در این فن یک بـه یـک شـاگرد اوینـد

هــر آن نقشــی کــه کــرده بــر جریــده

قلـــم بـــر صـــورت مـــانی کشـــیده

کشــد هرگــاه نقــش چشــمه بــر ســنگ

فزایـــد حیـــرت مـــانی و ارژنـــگ

شاهعباس کبیر ،خود نقاش بود (کریمی )1007 ،و به هنرهـای زیبـایی ماننـد خوشنویسـی،
تذهیب ،نقاشی ،مینیاتورسازی ،کاشیکاری ،زریبافی ،جلدسازی و امثال آنهـا توجـه و عالقـۀ
بسیار داشت (فلسفی .)1021 ،او با هنرمندان و نقاشان سیروسلوک بایسته داشت و مجالس خود
را به وجود آنها رونق میداد (آژند )1081 ،و همچنین به نقاشی اروپایی عنایت ویژهای داشـت
( .)Jan Van Hasselt, 1989یکی از تابلوهای شاهعبـاس کبیـر بـه نـام «مرغـی کـه روی شـاخۀ
درخت نشسته» ،با تکنیک آبرنگ اجرا و طبق اسناد باقیمانـده در سـال  1011ش مرمـت شـده
است (حدادی و محمدی آچاچلویی.)31 :1037 ،
شاهعباس دوم به فراگرفتن نقاشی غربـی اشـتیاق فـراوان داشـت (آژنـد .)1081 ،از ایـنرو
نمایندۀ شرکت هلندی در اصفهان دو نقاش به نـام آنجـل و لوکـار را بـه خـدمت شـاه عبـاس
گماشت تا به وی نقاشی بیاموزند و شاه با راهنمایی این دو تن در نقاشـی تبحـر یافـت (ذکـاء،
 .)1007اعلی حضرت صنعت نقاشی را نزد دو نقاش هلندی موسوم به آنجل و لوکار بـه خـوبی
آموخته بود (تاورنیه ،قرن  .)12او اواخر عمر خود را بـه خوانـدن کتـاب و نقاشـی مـیگذرانـد
(کمپفر .)1303 ،تاورنیه سیاح فرانسوی نیز از مهارت شاهعباس دوم در نقاشی صحبت مـیکنـد
(آژند .)1081 ،بسیاری از زنان حرمسرا خود را به هنرهـای گونـاگون مـیآراسـتند و روز را بـا
فعالیتهای هنری به سر میبردند .بعضی از آنها هم نقاشی میکردند (کمپفر.)1303 ،
فتحعلیشاه عالقهای به جنگاوری و کشورگشایی نداشت ،اما روحیهای هنرمندانه داشـت .او
به نگارگری و کتابت عالقۀ بسیاری نشان میداد و صاحب خطی خوش بود (اسـکارچیا:1080 ،
 .)01ناصرالدین شاه میل مفرطی به نقاشی داشت و اغلب خودش نیز نقاشی میکـرد (جمـالزاده،
 .)1000کمالالملک که مانند نقاشباشیهای قبل از خود ،به ناصرالدینشاه نقاشی نیز میآموخت،
راجع به نقاشی ناصرالدینشاه چنین تقریر کرده است :ناصـرالدینشـاه نقاشـی مـیدانسـت .مـن
پیشخدمت بودم .نقاشباشی بودم .معلم شاه هم بودم .ناصرالدینشاه پرده میساخت (قاضـیهـا،
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 .)012 :1031تابلوی مهتاب شب کوه و رودخانه و همچنـین تـابلوی دورنمـای شـکارگاه کـوه
ناتمام از آثار ناصرالدینشاه است که طبق اسناد باقیمانده ،در سال  1011ش مرمت شـده اسـت
(حدادی و محمدی آچاچلویی.)31 :1037 ،

برهان آفرینش دیوارنگارههای بومپارچه در ایران
یکی از دالیلی که دیوارنگارههای بومپارچه از دیگر دیوارنگارههای معمول جدا میشود و
ماهیتی جداگانه پیدا میکند ،چگونگی خلق این آثار است .پرسشی که مطرح میشود این است
که چرا دیوارنگارههای بومپارچه خلق شدند .با پاسخ به این پرسش ،بخشی از ماهیت این آثار
هویدا میشود و سبب خواهد شد که دیوارنگارههای بومپارچه بهصورت مستقل بهعنوان
دستهای از آثار نقاشی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی بخشی از خالقیت هنرمندان در خلق
اینگونه آثار شناسایی میشود .در ادامه ،با اتکا به متغیرهایی که ذکر خواهد شد میتوان دالیل
آفرینش دیوارنگارههای بومپارچه را در ایران شناسایی کرد .1 :مطالعۀ منابع مکتوب (متون
تاریخی ،هنری ،سفرنامهها و گزارشهای عملیات مرمتی)؛  .7مصاحبه با افراد صاحبنظر (در
حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی)؛  .0بررسی شیوۀ اجرای اثر در موقعیت ویژهای در معماری؛ .0
شناسایی هنرمند اثر (در کشور دیگری نقاشی کشیده شده است)؛  .1شناسایی هنرمند اثر
درصورتیکه هنرمند یک پادشاه بوده است؛  .1دیدهشدن کرباس در زیر الیۀ تدارکاتی در
دیوارنگاره (دیوارنگاره قبالً استراپو شده است).
با توجه به متغیرهای ذکرشده در باال ،دالیل آفرینش شیوۀ نمایش نقاشی روی کرباس
بهصورت دیوارنگارۀ بومپارچه به این صورت قابلارائه است:
الف)سرعتباالوسهولتاجرادرمقایسهبادیوارنگاره :گاهی بهمنظور کاهش هزینۀ اجرای
دیوارنگارهها ،افزایش سرعت اجرا را مدنظر قرار میدادند و راهحل مناسب برای این اقدام،
اجرای نقاشی در کارگاه بود که این هدف با اجرای شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه محقق میشد.
گاهی اجرای دیوارنگاره به شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه سبب میشد هنرمند در کارگاه هنری
خود نقاشی را به اتمام برساند و سپس نقاشی روی کرباس به بنای مورد نظر منتقل و در
آنجا چسبانده شود که در این صورت نیاز نبود هنرمند به محل معماری مراجعت کند .گاهی
اثر معماری در یک شهر دیگر بود و رفتوآمد برای هنرمند کاری دشوار و پرهزینه بود.
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هاییکهبهصورتهدیهدریافتشدهاست :دریافت هدایا در


ب)نگهداریونمایشنقاشی
دربار شاهان صفوی که در میان این هدایا ،پردههای نقاشی جایگاه ویژهای داشتهاند ،امری
عادی محسوب میشد .گاهی برای نگهداری و نمایش نقاشیهایی که بهصورت هدیه وارد
دربار شاه میشد ،آنها را روی دیوار کاخها میچسباندند که در این مرحله به دیوارنگارۀ
بومپارچه تبدیل شده است.
پ)اجرایپادشاهانوصاحبمنصبان :با توجه به مطالب ارائهشده در بخش قبلی ،میتوان

چنین استنباط کرد که اگر گاهی پادشاه یا صاحبمنصبی بهخاطر عالقۀ شخصی میخواست
دیوارنگارهای را اجرا کند ،بهتر بود که در فضای کارگاهی شخصی نقاشی را اجرا کند و پس
از تکمیل نقاشی ،در بنای مورد نظر بر سطح دیوار چسبانده شود که در این صورت
دیوارنگارۀ بومپارچه اجرا میشد .درواقع شیوۀ اجرای دیوارنگارۀ بومپارچه این امکان را
فراهم میکند تا افراد صاحبمنصب بدون حضور در بنا و بدون رفتن روی داربست بتوانند
دیوارنگاره خلق کنند .شایان ذکر است که در این خصوص نمونۀ شاهد با توجه به اسناد و
مدارک کافی یافت نشد.
ت) انتقال نقاشی از یک شهر به شهری دیگر :در دوره های تاریخی گاهی در زمان تغییر
حکومت ،پادشاه جدید برای نشان دادن قدرت حکومت خود در پایتخت جدید ،زیورآالت
و آثار هنری پایتخت قبلی را به محل جدید منتقل می کرد .در این میان گاهی نقاشیها را
هم به همین شیوه منتقل می کردند .گاهی نقاشیهای منتقل شده ،برای نمایش ،بر
سطح دیوارهای کاخ جدید چسبانده می شدند؛ برای نمونه می توان به برخی از
دیوارنگارههای بوم پارچۀ کاخ گلستان اشاره کرد که به دستور آغامحمدخان قاجار از
شیراز به تهران منتقل شد.
ث)ماندگاریبیشتردرمقایسهبادیوارنگارهدرمناطقمرطوب :گاهی بهدلیل رطوبت باالی
هوا و کمدوامبودن دیوارنگاره در این شرایط ،نقاشی روی پارچه جای دیوارنگاره را
میگرفت .کرباس بهعنوان یک جانشین بادوام و ارزانقیمت برای پوشاندن سطوح بزرگ
دیوارهای مزین به آرایههای رنگی استفاده میشد.
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الیههای تشکیلدهنده و شیوۀ اجرای دیوارنگارههای بومپارچه
در ایران هم از نظر شیوۀ اجرا و هم از نظر تکنیک نقاشی ،دیوارنگارههای بومپارچه در مقایسه با
آثار اروپا متنوعتر هستند .همچنین بسیاری از دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران آسیب فراوان
دیدهاند و در بسیاری از آنها ،نقاشی روی کرباس مفقود شده و فقط رد آن باقی است .به همین
دلیل در ایران تشخیص و تفکیک این آثار از دیوارنگاره کار دشواری است.
با مطالعات میدانی انجامشده برای شناخت کلی دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران از نظر
ساختمان و شیوۀ اجرا ،نتایجی حاصل شد که در این بخش ارائه میشود :تکیهگاه
دیوارنگارههای بومپارچه همان دیوار یا سقف بنا است .برای هموارکردن سطح تکیهگاه ،از
کاهگل و در بعضی مواقع از مالت گچ استفاده شده و الیهای موسوم به الیۀ آستر اجرا شده
است .بهمنظور چسباندن نقاشی با تکیهگاه کرباس بر سطح دیوار ،نیاز به بسترسازی سطح دیوار
بوده که در بیشتر دیوارنگارههای بومپارچهای که در این رساله مطالعه شده ،برای اجرای الیۀ
بستر ،مالت گچ بهکار رفته است؛ برای مثال در کلیسای وانک اصفهان از چوب بهعنوان الیۀ
بستر استفاده شده است .در ادامه ،کرباس نقاشیشده ،بهوسیلۀ چسب ،میخ یا هردو بر سطح
دیوار چسبانده میشد .در برخی مواقع ،از مالت گچ برای چسباندن نقاشی به همراه چارچوب
بر سطح دیوار استفاده شده است.
الیههای ایجادشده روی تکیهگاه کرباس در حالت کلی از سه بخش تشکیل میشود .1 :الیۀ
بستر (بومسازی کرباس) :این الیه متشکل از دو جزء بست و پرکننده است .بست در این بخش
جزء الزامی است و برای بسترسازی باید وجود داشته باشد که معموالً از چسبهای آلی با منشأ
گیاهی یا حیوانی برای این کار استفاده شده ،ولی پرکننده که همان رنگدانه است ،جزء الزامی
نیست و بسته به نظر و سلیقۀ هنرمند نقاش میتواند وجود داشته باشد .معموالً پرکننده ،یکی از
رنگدانههای سفید است و گاهی از رنگدانههای دیگر مانند گل سرخ (گل هرمز) نیز استفاده
شده است؛  .7الیۀ نقاشی :این الیه نیز مانند الیۀ بستر از دو جزء بست و رنگدانه تشکیل شده
است .تنوع در نوع بست و رنگدانه در این الیه بیشتر از الیۀ بومکننده است .دیوارنگارههای
بومپارچۀ ایران از نظر نوع بست به دو دسته تقسیم میشوند :الف) آثاری که در آن بست آبی
(صمغ و کتیرا) بهکار رفته است؛ مانند آثار موجود در گنبد سلطانیۀ زنجان و آثار موجود در بقعۀ
شیخ صفی اردبیلی؛ ب) آثاری که در آن از بست روغنی استفاده شده است؛ نظیر دیوارنگارههای
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بومپارچۀ کلیسای مریم اصفهان و کاخ گلستان تهران .یکی دیگر از تکنیکهای نقاشی ،تمپرای
تخممرغی است .بهدلیل انجامنشدن مطالعات دقیق آزمایشگاهی برای نمونههای دیوارنگارههای
بومپارچه ،درنتیجۀ مطالعات میدانی ،این تکنیک شناسایی نشد.
 .0الیۀ ورنی بهعنوان الیۀ هماهنگکننده و محافظ رنگ ،پس از اجرای نقاشی روی اثر
اعمال شده است.
پس از آمادهسازی بستر گچی و همچنین اجرای نقاشی روی کرباس ،عمل چسباندن اثر
نقاشی بر سطح دیوار انجام پذیرفته که حالتها یا شیوههای مختلفی داشته است.
با توجه به مطالعۀ منابع مکتوب ،مصاحبه و همچنین انجام مطالعات و بررسیهای میدانی
انجامگرفته در حوزۀ شناخت دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران ،شیوههای خلق این آثار را میتوان
به سیزده دسته تقسیم کرد .در مقالهای ،شیوۀ اول تا شیوۀ هفتم ارائه شده است که بهصورت
مختصر به این شرح است .1 :اجرای تزئین گچی قالبی روی کرباس بومسازیشده ،چسباندن
کاغذ روی تزئین گچی ،بومسازی سطح و اجرای الیههای نقاشی و چسباندن اثر به سطح دیوار
بهوسیلۀ میخ؛  .7اجرای نقاشی روی کرباس بزرگ ،بریدن کرباس به اندازۀ مورد نیاز ،چسباندن
قطعات کرباس نقاشیشده روی دیوار؛  .0چسباندن کاغذ روی کرباس ،اجرای نقاشی روی
کاغذ ،چسباندن اثر بر سطح دیوار؛  .0اجرای نقاشی روی کرباس ،چسباندن کرباس به سطح
دیوار ،تکمیلکردن نقاشی روی دیوار؛  .1اجرای نقاشی روی کرباس و چسباندن کرباس به
سطح دیوار؛  .1چسباندن کرباس روی کاغذ (چندالیه) ،بومسازی کرباس ،اجرای کتیبه روی
کرباس و چسباندن اثر بر سطح دیوار؛  .2چسباندن کرباس روی کاغذ ،بومسازی کرباس ،اجرای
کتیبه روی کرباس ،چسباندن اثر روی مقوا ،چسباندن اثر بر سطح دیوار و اجرای قاب چوبی
روی اثر (حمزوی و همکاران .)101 :1031 ،در این بخش ،از شیوۀ هشتم الی سیزدهم ارائه
میشود (جدول :)7
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هایبومپارچۀایرانباتوجهبهمنابعمکتوب

جدول.1موضوعنقاشیوشیوۀاجرایدیوارنگاره

دیوارنگارۀ

بومپارچه


وبررسیهایمیدانی

موضوع

نوعاجرا

نقاشی
شیوۀ
هشتم

تزئینی و
تصویری

دورۀ

پهلوی
کاخ مرمر

نقاش:

تهران

حسین بهزاد
و دیگران

نقاشی
شیوۀنهم

تصویری

سردر

نقاشی بههمراه چارچوب بر سطح
دیوار ،چسباندن قاب چوبی روی
لبۀ نقاشی و در محلهایی که دو
نقاشی کنار هم هستند.

کلیسای

احتماالً

کرباس روی چوب ،نصب چوب

وانک

قاجاریه

روی دیوار و چسباندن قاب چوبی
روی لبۀ نقاشی.

نقاشی

اجرای نقاشی روی کرباس ،قراردادن
خانۀ
مارتاپیترز

شیوۀدهم

اجرای نقاشی روی کرباس ،نصب

اجرای نقاشی روی کرباس ،چسباندن

اصفهان
تصویری

شیوۀاجرا

تاریخی

تصویراثر

اصفهان

احتماالً
قاجاریه

نقاشی بههمراه چارچوب داخل
طاقچه و قوس دیوار ،محکمکردن
چارچوب بهوسیلۀ گچ و اجرای
قاب گچی بر لبۀ خارجی اثر.

نقاشی
شیوۀ
یازدهم

اجرای

تصویری

گنبدخانۀ

و تزئینی

امامزاده
حسین

احتماالً
پهلوی

نقاشی

روی

کرباس،

چسباندن کرباس به سطح دیوار،
چسباندن قاب چوبی بههمراه شیشه
روی اثر ،و اجرای آرایههای گچی،
کاشی یا آینهکاری در اطراف قاب.

نقاشی
شیوۀ

تصویری

دوازدهم

شیوۀ

عمارت
کالهفرنگی
شیراز

نقاشی
تصویری

سیزدهم

اجرای نقاشی روی کرباس ،قراردادن
نقاشی بههمراه چارچوب داخل
قاجاریه

چسب.
آمادهکردن نقاشی روی کرباس

زورخانۀ
بانک ملی
ایران

طاقچه ،و قوس دیوار بدون مالت و

پهلوی

بهصورت قطعات مثلثشکل برای
در کنار هم قرارگرفتن آنها،
بهمنظور پرکردن سطح مقعر نیمگنبد.

منبع:نگارنده
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شناسایی دیوارنگارههای بومپارچۀ ناشناخته
در این مقاله در قدم اول روشی ارائه شد که با آن بتوان دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران را تا حد
امکان شناسایی کرد و در ادامه ،مطالعات تخصصی برای شناخت این آثار را که درواقع الزمۀ
حفاظت صحیح آثار است ،انجام داد؛ چرا که تاکنون این شناسایی و شناخت صورت نپذیرفته
است .اگر نقاشیها از نظر مواد و مصالح و همچنین چگونگی خلقشدن مطالعه شوند و درواقع
از این منظر گونهشناسی انجام پذیرد ،یکی از گونههای نقاشی دیواری ،دیوارنگارۀ بومپارچه
است (شایان ذکر است که نقاشیهای سهپایهای که برای نمایش بر سطح دیوار آویزان میشوند،
جزء دیوارنگارههای بومپارچه محسوب نمیشوند) .بهطور خالصه بهمنظور شناسایی
دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران از نظر تعداد و موقعیت قرارگیری در ساختار معماری ،از سه
روش مطالعۀ منابع مکتوب ،مصاحبه و مکاتبه ،بررسی و مطالعات میدانی استفاده شد که به
نمونههای قابلتوجهی از اینگونه آثار مربوط به دورههای مختلف تاریخی دست یافتیم.
اطالعات آثاری که درنتیجۀ مطالعۀ منابع مکتوب و همچنین مصاحبه و مکاتبه بهدست آمد ،در
بخش پیشین ارائه شده است .در این بخش آثاری معرفی خواهد شد که در منابع مطالعاتی به آن
اشاره نشده و نتیجۀ بررسی و مطالعۀ میدانی مربوط به این پژوهش است که با توجه به مطالعات
اولیه و مطابق روش شناسایی شده و برای اولین بار معرفی میشود .شایان ذکر است که در
برخی بناها ،تعدادی از دیوارنگارههای بومپارچه قبالً شناسایی شده و تعدادی از آنها مانند
عمارت عالیقاپوی اصفهان کامالً ناشناخته بود .با توجه به مطالعات و بررسیهای انجامگرفته،
در این تحقیق در حوزۀ چگونگی تشخیص و شناسایی دیوارنگارۀ بومپارچه نسبت به
دیوارنگاره ،دیوارنگارههای بومپارچه دارای ویژگیهایی هستند که میتوان با توجه به این
ویژگیها ،اینگونه از دیوارنگارهها را از دیوارنگارههای معمول شناسایی کرد (جدول .)0
بومپارچه
هایشناساییویژگیهایدیوارنگارههای 

جدول.1شیوه
ردیف
3

مطالعۀ منابع مکتوب (متون تاریخی ،هنری و سفرنامهها)

1

مصاحبه با افراد صاحبنظر (در حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی)

1
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هایدیوارنگاره

هایشناساییویژگی

.شیوه
ادامهجدول1
ردیف

هایبومپارچه


هایخاصدیوارنگاره

فعالیتدرجهتشناساییوویژگی
7

0

پیداکردن شواهدی از دیوارنگارۀ تکمیلی

5

وجود اعوجاج و چینوچروک در نقاشی متفاوت با دیوارنگارههای اطراف

6

وجود ترکها و ریزترکها در الیۀ رنگ نقاشی متفاوت با ترکهای الیۀ رنگ در دیوارنگارهها

1

وجود قاب شیشهای غیرقابل انتقال و چسبیدهشده روی نقاشی بر سطح دیوار

3

پیداکردن شواهدی از چارچوب نقاشی چسبیدهشده به بدنۀ معماری
شکل خاص کرباس و قاب نقاشیهای موجود در موزه (بخش باالیی نقاشی به شکل قوس طاقچهها در

3

معماری هستند)

31

دیدهشدن بافت کرباس در زیر الیۀ رنگ در دیوارنگاره

33

دیدهشدن لبۀ کرباس نقاشی بر سطح دیوار

منبع:نگارنده

کاخعالیقاپویاصفهان :روی دیوار غربی ایوان شرقی طبقۀ سوم کاخ عالیقاپوی اصفهان،

اثر دو دیوارنگارۀ بومپارچه قابلمشاهده است (تصویر  7و .)0

ارتعالیقاپوی

.محلقرارگیریدودیوارنگارۀبومپارچهوایوانشرقیطبقۀسومعم

تصویر1و1
اصفهان
منبع:نگارنده
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با توجه به جزئیات باقیمانده از اجزای نقاشی و در مقایسه با دیوارنگارههای بومپارچۀ
داخل تاالر طبقۀ سوم همین بنا که چهار دیوارنگارۀ بومپارچۀ داخل تاالر در مقالهای معرفی شده
است (حمزوی و همکاران101 :1031 ،؛ حمزوی و همکاران ،)03 :1031 ،این نتیجه حاصل شد
که شیوه و مراحل اجرای این دو اثر با دیگر دیوارنگارههای بومپارچۀ این بنا یکی است؛ به این
معنا که نقاشی روی کرباس بهوسیلۀ میخ بر سطح دیوار چسبانده شده و سپس در ادامۀ نقاشی،
قسمت باال و پایین کرباس بر سطح دیوار نقاشی شده است (دیوارنگارۀ بومپارچه بههمراه
دیوارنگارۀ تکمیلی).
در دورههای گذشته در این دو اثر ،نقاشی روی کرباس مفقود شده و فقط تعدادی از میخها
و بخشی از الیۀ رنگ در قسمت باال و پایین تابلو باقی مانده است .همچنین شایان ذکر است که
هیچگونه عملیات حفاظتی و هیچ اقدامی برای نمایش بهتر این دو اثر انجام نپذیرفته است .این
آثار به حدی مهجور مانده که تاکنون کسی درمورد بومپارچهبودن آن صحبتی به میان نیاورده و
کامالً ناشناخته مانده است (جدول .)0
موزۀهنرهایمعاصردرمجموعۀسعدآبادتهران :در موزۀ هنرهای معاصر در مجموعۀ
سعدآباد تهران نقاشی هایی وجود دارد که با تکنیک رنگ و روغن روی کرباس اجرا شده
است .در بیشتر موارد ،قسمت باالیی نقاشی به شکل قوس (قوس پنج او هفت) بوده که
طاقچه ها و قوس های معماری را به بیننده القا می کند (تصویر  .) 0این نقاشی ها در زمان
اجرا ،دیوارنگارۀ بوم پار چه بوده که در دوره های بعد ،از ساختار معماری جدا شده و در
حال حاضر به عنوان نقاشی سه پایه ای نمایش داده می شود (برای اطالعات بیشتر رجوع شود
به حمزوی.)1031 ،
امامزادهحسینقزوین :در هر ضلع از گنبدخانۀ امامزاده حسین ،یک در ورودی قرار دارد
که در باالی هریک ،دیوارنگارۀ بومپارچهای اجرا شده است .قاب دور نقاشیها با شیوۀ
آینهکاری اجرا شده و روی نقاشی شیشه نصب شده است (تصویر  .)1در برخی منابع به
دیوارنگارههای بومپارچه با موضوع کتیبۀ نقاشی که چهل اثر بود اشاره شده است ،ولی این
چهار دیوارنگارۀ بومپارچه ناشناخته است (جدول .)0
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بررسیدیوارنگاره

.تعدادیازنقاشیهایموزۀهنرهایمعاصرمجموعۀسعدآبادتهرانکهدرگذشته

تصویر0
پارچهبودهاند(منبع:نگارنده)


دیوارنگارۀبوم

.دیوارنگارۀبومپارچۀضلعشمالیگنبدخانۀامامزادهحسینقزوین(منبع:نگارنده)

تصویر5

کلیسای وانک اصفهان :معروفترین کلیسای جلفای اصفهان ،کلیسای وانک است که به
نامهای سنسور و آمناپرکیج نیز نامیده میشود (نرسیسیانس .)10 :1033 ،دو دیوارنگارۀ
بومپارچه روی ستونهای رواق شمالی نمازخانۀ کلیسای وانک اجرا شده که روی آنها شیشه
نصب شده است .تصویر خواجه پطروس ولیجانیان روی کرباس اجرا و روی ستون شمالی
چسبانده شده و حاشیۀ آن نیز با تکنیک کاشی معرق هندسی تزئین شده است .این اثر به
دیوارنگاره تبدیل شده و جزئی از ساختار معماری محسوب میشود .همچنین تصویر خواجه
آودیک استپانوس ماردیروسیان روی کرباس کشیده شده و به سطح ستون جنوبی در همین
رواق چسبانده شده است .اطراف این اثر به شیوۀ آرایۀ گچی فرنگی تزئین شده است .تکنیک
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اجرای هردو اثر ،رنگ و روغن است .متأسفانه اطالعاتی در زمینۀ تاریخ اجرا و همچنین هویت
هنرمندان این آثار موجود نیست (جدول .)0
عمارت کالهفرنگی موزۀ پارس شیراز :باغ نظر ،عمارت کالهفرنگی یا آرامگاه وکیل نام
یکی از بناهای تاریخی دورۀ زندیه در شیراز است که به دستورکریمخان زند ساخته شده است
(رستمی .)11 :1083 ،آثار نقاشان معروف دورۀ زندیه نظیر آقا صادق ،میرزا بابا نقاشباشی و
جعفر بههمراه آثاری از نقاشان معاصر مانند صدرالدین شایسته و میرمصور (شاگردان
کمالالملک) در این بنا به چشم میخورد (جباری راد .)08 :1082 ،تعدادی از نقاشیهای این
بنا به شیوۀ دیوارنگارۀ بومپارچه نمایش داده میشود (تصویر ( )1جدول .)0
کاخملتدرمجموعۀسعدآبادتهران :در قسمت زیر سقف سرسرای دوم کاخ ملت ،چهار
نقاشی روی کرباس وجود دارد که بر سطح دیوار چسبانده و درواقع تبدیل به دیوارنگارۀ
بومپارچه شده است .موضوع این نقاشیها برگرفته از شاهنامۀ فردوسی است که حسین
طاهرزادۀ بهزاد آنها را به سبک قهوهخانهای و با تکنیک رنگ و روغن اجرا کرده است .اندازۀ
طول نقاشیها حدود شش متر است (تصویر  .)2همچنین در تاالر پذیرایی بزرگ کاخ ملت،
دیوارنگارۀ بومپارچهای وجود دارد که هم موضوع نقاشی اروپایی و هم شیوۀ اجرای اثر مانند
دیوارنگارههای بومپارچۀ اروپایی است .اطراف نقاشی یک کادر گچی اجرا شده که شبیه به
قاب ،اثر را دربرگرفته است (جدول .)0

.عمارتکالهفرنگی،موزۀپارسشیراز(منبع:نگارنده)

تصویر6
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بررسیدیوارنگاره


هایبومپارچهدرسرسرایدومکاخملت(منبع:نگارنده)


.دیوارنگاره
تصویر1

زورخانۀ بانک ملی تهران :از قدیمیترین ساختمانهای زورخانهای در ایران ،ساختمان
زورخانۀ بانک ملی ایران در تهران است .این ساختمان در سال  1071در خیابان فردوسی
ساخته و در سال  1072-1071افتتاح شد .نقاشیهای چهارخوان داخلی بنا را فتحاله عبادی اجرا
کرده است (بیاتی .)1037 ،این چهار نقاشی ،بهصورت دیوارنگارۀ بومپارچه درون قوس دیوار
اجرا شده که از ویژگیهای منحصربهفرد این آثار است (تصویر  .)8نقاشی تا قسمت زیر
نیمگنبد بهصورت یکتکه اجرا و چسبانده شده است .در ادامه ،در قسمت نیمگنبد ،کرباسهای
نقاشی در هشت قسمت (هشت قاچ) بر سطح مقعر دیوار نصب شده است .دلیل اجرای چند
تکه در قسمت نیمگنبد باالی اثر ،مقعربودن زمینه است (جدول .)0
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هایبومپارچۀزورخانۀبانکملیتهران


.یکیازدیوارنگاره
تصویر3



.دیوارنگارۀبومپارچۀکلیسایاستپانوساصفهان(منبع:نگارنده)

تصویر3
کلیسای استپانوس مقدس :این کلیسا در سال  1110م .در جلفای اصفهان ساخته شده
است .دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شدهاند و نقاشیهای دیواری بسیار کمی دارند (هوسپیان،
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 .)1081در ارتفاع دومتری از سطح زمین ،آثار دیوارنگارههایی مشاهده میشود که ظاهراً دور تا
دور فضای داخلی کلیسا اجرا شده است .شایان ذکر است که یازده دیوارنگاره در این ردیف
باقی مانده است .در ضلع شرقی کلیسا ،در محل یکی از دیوارنگارهها (یا پس از بومسازی زمینه،
در این قسمت نقاشی کشیده نشده یا دیوارنگاره کامالً از بین رفته است) ،نقاشی روی کرباس به
سطح دیوار چسبانده شده و درواقع تبدیل به دیوارنگارۀ بومپارچه شده است (تصویر  .)3تاریخ
این نقاشی مربوط به سال  1311م .است (جدول .)0
خانۀ حاج رسولیها :این خانه در دورۀ اول حکومت قاجاریه (همزمان با سلطنت
آغامحمدخان ،فتحعلیشاه و محمدشاه) ساخته شده و از جریانات حاکم در سیاست اقتصاد آن
دوره تأثیر پذیرفتهاند .این دوره همزمان با وزارت میرزا حسینخان صدر اصفهانی (نظامالدوله)،
با رونقگرفتن شهر اصفهان همراه است .اوج تزئینات این خانه در تاالر مرکزی است (قاسمی
سیچانی و معماریان .)31 :1083 ،در مرمتهای صورتگرفته در دهۀ گذشته ،چهار دیوارنگارۀ
بومپارچه در تاالر مرکزی خانۀ حاجرسولیها اجرا شده است .این نقاشیها بهوسیلۀ چسب و
میخ روی سطح دیوار نصب و در پایان ،نوار باریک چوب در لبۀ نقاشی به سطح دیوار چسبانده
شده است (جدول .)0
پارچۀناشناختۀایرانباتکیهبرمعیارهایمعرفیشده


هایبوم

.نتیجۀشناساییدیوارنگاره
جدول0
دیوارنگارۀبومپارچه


موضوعنقاشی

کاخعالیقاپوی


بخش اصلی نقاشی

اصفهان

مفقود شده است.

امامزادهحسین
قزوین
کلیسایوانک
اصفهان
عمارتکالهفرنگی

موزۀپارسشیراز

شیوۀاجرا
نقاشی روی کرباس اجرا و کرباس به کمک میخ بر سطح دیوار
نصب (در حال حاضر رد میخ قابلمشاهده است) و نقاشی ،روی
دیوار تکمیل شده است.
نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار قرار گرفته و قاب گچی بر

نقاشی تصویری

دورتادور آن اجرا و شیشهای روی اثر نصب و درنهایت اطراف اثر
آینهکاری شده است.

نقاشی تصویری
نقاشی تصویری

نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار قرار گرفته و قاب گچی بر
دورتادور آن اجرا و شیشهای روی اثر نصب شده است.
نقاشی روی کرباس بههمراه چارچوب داخل قوس دیوار قرار
گرفته است.
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هایبومپارچۀناشناختۀایرانباتکیهبرمعیارهای


.نتیجۀشناساییدیوارنگاره
ادامهجدول0
معرفیشده

دیوارنگارۀبومپارچه


موضوعنقاشی

کاخملتدر
مجموعۀسعدآباد

نقاشی تصویری

تهران
زورخانۀبانکملی
تهران
کلیسایاستپانوس
مقدس(اصفهان)
خانۀحاجرسولیها

(اصفهان)

شیوۀاجرا
کرباس نقاشیشده بهوسیلۀ چسب و میخ به سطح دیوار چسبانده
شده است.
کرباس نقاشیشده بر سطح داخلی قوس نصب شده است .برای

نقاشی تصویری

بخش نیمگنبد مقعر ،کرباس نقاشیشده به هشت قسمت برش
خورده و سپس چسبانده شده است.

نقاشی تصویری

کرباس نقاشیشده ،بهوسیلۀ چسب و میخ روی سطح دیوار نصب
شده است.
کرباس نقاشیشده بهوسیلۀ چسب و میخ روی سطح دیوار نصب و

نقاشی تصویری

در پایان ،نوار باریک چوب در لبۀ نقاشی به سطح دیوار چسبانده
شده است.

منبع:نگارنده

تحلیلی از نگاه جامعهشناسی هنر
همانطور که درنتیجۀ بررسی میدانی و کتابخانهای درخصوص شناسایی و شناخت
دیوارنگارههای بومپارچه ارائه شده است ،از نظر کمیت اگر به این آثار نگاره شود ،بیشتر آثار
موجود مربوط به بناهای وابسته به دولت یا بناهای عامالمنفعۀ مردمی است .به نظر میرسد
سرمایۀ مادی و پایگاه اقتصادی میتواند از جایگاه ویژهای در حوزۀ خلق دیوارنگارههای
بومپارچه برخوردار باشد .پیر بوردیو با نگاهی بر نظریۀ قشربندی وبر و انجام مطالعات میدانی
فراگیر ادعا کرد که بین سرمایه و سلیقۀ فرهنگی از یک سو ،و سرمایه و پایگاه اقتصادی از
طرف دیگر ،رابطهای بسیار قوی و مستقیم وجود دارد .همچنین افراد با سرمایۀ اقتصادی کمتر،
سرمایۀ فرهنگی کمتری نیز دارند (یگانه و سیدین .)110 :1031 ،نکتۀ دیگری که درخصوص
خلق دیوارنگارههای بومپارچه باید مدنظر قرار گیرد ،موضوع طبقات اجتماعی جامعه است .در
دورههای تاریخی مختلف در ایران ،هرکدام از طبقات اجتماعی سلیقۀ متفاوتی داشتهاند که این
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اختالفسلیقه ،بر موضوع اثر و همچنین بر شیوۀ خلق اثر تأثیرگذار بوده است .هریک از طبقات
اجتماعی مجموعهای از سلیقههای متفاوت را تشکیل میدهند که اعضای آن ،از محتوای
فرهنگی انتخابهای مشابه میکنند و برای محتویات فرهنگی ،ارزشها یا ترجیحات برابر دارند؛
اگرچه عوامل منطقهای ،مذهبی ،نسلی و قبیلهای به برخی تفاوتها در این گروهها مربوط
میشود ( .)Gans, 1999پیر بوردیو براساس نتایج مطالعات خود ،رابطۀ بین سلیقه و طبقۀ
اجتماعی را مستقیم و بهگونهای آینهای قلمداد میکند و برای اثبات ایدهای میکوشد که به
موجب آن ،انتخابهای زیباشناختی نهفقط ذهنی نیستند ،بلکه تابعی از وابستگی اجتماعیاند .او
به کمک آمار نشان میدهد سالیق فرهنگی مانند دیگر ویژگیها و سالیق افراد ،حاصل و نشانۀ
طبقه و پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد است .بوردیو سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
را برای بیان اندیشهاش تعریف میکند و روابط و وابستگیها را به کمک آنها میسنجد
(بوردیو .)1033 ،در رویکردی جامعهشناختی به مبانی هنر ،زبان و بیان هنری را زبان و بیان
فرهنگی و اجتماعی دانستهاند؛ زیرا هنر نقشی مهم و اساسی در فرهنگپذیری دارد (مهدوینژاد،
.)733 :1033
برای شناخت کامل دیوارنگارههای بومپارچه ،دو بخش اصلی حائز اهمیت است .1 :بخش
فنی (مواد تشکیلدهنده ،الیههای قرارگیری ،مراحل اجرا ،چگونگی نصب در فضای معماری و
نمایش آن)؛  .7بخش مفاهیم اثر :بخش فنی با مطالعه از نزدیک و استفاده از ابزار و دستگاههای
مناسب قابلشناسایی است .برای شناخت مفاهیم اثر ،بهتر است به سه نکته توجه شود.1 :
ادراک؛  .7زیباییشناسی؛  .0مخاطب.
ادراک بهطور اعم ،به معنای علم و آگاهی انسان از جهان بیرون و دنیای درون است و از
دیرباز بهعنوان اساس شناخت و شناسایی انسان ،موضوع بحث فالسفه بوده است (ایروانی و
خداپناهی .)1 :1081 ،در رویارویی مخاطب با اثر هنری ،قواعد ،هنجارها و ارزشهایی که بر
ادراک حاکم است ،ارزیابی زیباییشناسانۀ او را شکل میدهد .درواقع ادراک زیباییشناختی یک
اثر هنری ،بهصورت اجتماعی شکل میگیرد و از طریق یادگیری کسب میشود (یوسفی و زارع
خلیلی .)112 :1032 ،تجربۀ زیباییشناختی ،بیشتر در بستر تجربۀ حسی پدید میآید یا از آن
ناشی میشود؛ برای مثال ما از طریق مشاهدۀ صورتها ،خطوط ،رنگها ،فضاها و چینیجاهای
یک اثر نقاشی به تجربۀ زیباییشناختی آن نائل میشویم و همراه با مشاهدۀ عناصر مزبور در آن،
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چیزهایی از قبیل سرزندگی یا آرامش ،سردی و مالل ،تحرک یا سکون ،زمختی ،وضوح و
شفافیت ،احساسات رقیق یا شوخطبعی و بهجت آفرینی یا اضطراب آن را تجربه میکنیم
(کالینسون.)11 :1088 ،
در بحث مفاهیم ،این نکته حائز اهمیت است که همواره هنر اطالعاتی از جامعه را منتقل
میکند (الکساندر .)10 :1033 ،هنر بیانگر واقعیتهای اجتماعی است و جامعه را بازتاب
میدهد (ترکاشوند .)71 :1088 ،تعامل سازنده با مخاطب ،رمز پایایی و ماندگاری هنر است
(مهدوینژاد .)1081 ،هنر در ذات خود موضوعی تعاملی میان هنرمند و مخاطب است .هنر
جایگاهی هویتساز و معناساز دارد .در تحلیل هنر ،روش تبادلنظر فرهنگی به ساخت هویت
منتهی میشود .اثر هنری به انسان در معنایابی و معناکردن جهان کمک میکند (مهدوینژاد،
 .)738 :1033دیوارنگارههای بومپارچه میتوانند مانند دیگر گونههای آثار نقاشی ،بخشی از
واقعیتهای جامعه را منتقل کنند .بهدلیل اینکه فن ساخت این آثار ،متمایز از دیوارنگارههای
معمول و متواتر است ،برخی از محدودیتهای آنها را ندارد؛ برای مثال هنرمند با سهولت
بیشتری میتواند برای بخشهای مختلف معماری ،نقاشی بکشد یا میتواند در کارگاه خود
نقاشی را به اتمام برساند و سپس در محل مورد نظر نصب کند .این سهولت در اجرا در مقایسه
با دیوارنگارهها میتواند سبب ایجاد تفاوتهایی در مفاهیم اثر شود.
نمونههایی از دیوارنگارۀ بومپارچه در کلیسای مریم اصفهان وجود دارد که در ونیز و توسط
هنرمند ونیزی اجرا شده است .هنرمند ،اثر معماری را ندیده است ،ولی برای آن بنا با موضوعی
مرتبط ،نقاشیها را اجرا کرده است که در ادامه تبدیل به دیوارنگارۀ بومپارچه شده است .این
ویژگی را دیوارنگارههای معمول ندارند؛ بنابراین مطالعۀ مفهومی دیوارنگارههای بومپارچه
میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد .در فرهنگ بصری درمورد اینکه چگونه یک اثر هنری
در بافت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی خاص خود عمل کرده یا عمل خواهد کرد ،تأکید
خواهد شد .فرهنگ بصری بیشتر بر جنبهها و معنای فرهنگی تصاویر و آثار هنری تکیه کرده
است (.)Irvine, 2011: 42
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نتیجهگیری
با توجه به مطالعات و بررسیهای صورتگرفته در این پژوهش ،در حوزۀ چگونگی تشخیص و
شناسایی دیوارنگارۀ بومپارچه از دیوارنگاره ،دیوارنگارههای بومپارچه دارای ویژگیهایی هستند
که میتوان با توجه به این ویژگیها ،اینگونه از دیوارنگارهها را از دیوارنگارههای معمول
شناسایی کرد .بهمنظور شناسایی اینگونه از نقاشیها ،یازده پارامتر در این مقاله معرفی شده
است که باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین از دیدگاه جامعهشناختی ،مطالعات و بررسیها نشان داد اجرای دیوارنگاره به شیوۀ
دیوارنگارۀ بومپارچه میتواند برخی از مشکالت را از سر راه هنرمندان نقاش و همچنین
صاحبان آثار نقاشی روی کرباس بردارد که این دالیل سبب ترغیب برای استفاده از شیوۀ
دیوارنگارۀ بومپارچه شده است .از جمله مشکالتی که با اجرای این شیوه حل میشود میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد (پاسخ پرسش اول) .1 :هزینهبربودن اجرای برخی از دیوارنگارهها؛ .7
صرف زمان زیاد برای اجرای برخی از دیوارنگارهها؛  .0مشکالت ناشی از حضور هنرمند در
بنای مورد نظر به لحاظ بعد مسافت؛  .0شرایط سخت قرارگرفتن هنرمند در بنا بهمنظور اجرای
دیوارنگاره (اجرای دیوارنگاره در ارتفاع زیاد یا سقف بنا)؛  .1ناشناختهبودن شیوۀ نمایش نقاشی
روی کرباس به کمک قاب.
در ادامۀ مطالعات انجامشده در این پژوهش ،به متغیرهایی دست یافتیم که با توجه به آنها
میتوان شیوه و مراحل اجرای دیوارنگارههای بومپارچۀ ایران را شناسایی کرد (پاسخ پرسش
دوم) :الف) مطالعۀ منابع مکتوب (متون تاریخی ،هنری و سفرنامهها)؛ ب) مصاحبه با افراد
صاحبنظر (در حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی)؛ پ) نمونهبرداری از اثر و انجام مطالعات
الیهنگاری و فنشناسی؛ ت) بررسی سطوح معماری که نقاشی روی آن چسبانده شده است و
همچنین بررسی چگونگی قرارگیری کرباس نقاشیشده در کنار یکدیگر و همچنین بررسی
موضوع نقاشی و ارتباط این عوامل با یکدیگر؛ ث) بررسی رد الیۀ رنگ بر سطح دیوار و
همچنین شناسایی موقعیت قرارگیری میخها بر سطح دیوار؛ ج) شناسایی نحوۀ اتصال اثر بر
سطح دیوار (بهوسیلۀ چسب ،میخ ،گچ ،بست فلزی یا تلفیق این موارد)؛ چ) شناسایی الیههای
زیر کرباس؛ ح) شناسایی اختالف در الیههای بخشی از یک دیوارنگاره.
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با توجه به متغیرهای ذکرشده ،درنتیجۀ مطالعات و بررسیهای میدانی ،درمجموع به سیزده
شیوۀ مختلف اجرای دیوارنگارۀ بومپارچه در ایران دست یافتیم (پاسخ پرسش سوم) که قبالً
هفت مورد آن معرفی شده بود و در این پژوهش شش مورد دیگر معرفی شده است .بهمنظور
حفاظت از دیوارنگارههای بومپارچه باید به شیوههای اجرا احترام گذاشت و در مراحل مرمتی
نباید در این شیوهها تغییری ایجاد شود.
برای شناخت کامل دیوارنگارههای بومپارچه ،دو بخش اصلی ،حائز اهمیت تشخیص داده
شد .1 :بخش فنی (مواد تشکیلدهنده ،الیههای قرارگیری ،مراحل اجرا و چگونگی نصب در
فضای معماری و نمایش آن)؛  .7بخش مفاهیم اثر .بخش فنی با مطالعۀ میدانی و مشاهده از
نزدیک و استفاده از ابزار و دستگاههای مناسب قابلشناسایی است .برای شناخت مفاهیم
دیوارنگارههای بومپارچه ،سه نکته پیشنهاد شد که بهتر است به آن توجه شود .1 :ادراک؛ .7
زیباییشناسی؛  .0مخاطب.

سپاسگزاری
نویسنده الزم میداند از کمکها و راهنماییهای بیدریغ آقای دکتر حسین احمدی ،آقای دکتر
رسول وطندوست ،آقای دکتر حسام اصالنی و خانم دکتر فاطمه سلحشور سپاسگزاری کند.
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 .07شاردن ،جان ( .)1023سفرنامۀ شاردن .ترجمۀ حسین عریضی .اصفهان :گلها.
 .00طالبیان ،محمدحسن ( .)1080نقش مفهوم اصالت در حفاظت محوطههای میراث جهانی (تجاربی از
دورانتاش برای حفاظت مبتنی بر اصالت) .پایاننامۀ دورۀ دکتری .دانشگاه تهران.
 .00عبدیبیگ شیرازی و خواجه زینالعابدین علی ( .)1320دوحهاالزهار .تصحیح :علی مینایی تبریزی
و ابوالفضل رحیموف .مسکو :دانش.
 .01عرب ،سمیرا ( .)1081نگاهی به تأثیر نقاشی اروپایی در ایران ،به مناسبت نمایشگاه مروری بر
نقاشی دورۀ افشاریه ،زندیه و قاجاریه در فرهنگستان هنر .رشد آموزش هنر.72-73 ،3 ،
 .01عمادی ،محمدرضا ( .)1081عوامل تأثیرپذیری دیوارنگارههای سنتی از شیوۀ اروپایی در بناهای
تاریخی شهر اصفهان .مجلۀ علمی-پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی-111 ،)01-00(7 ،
.181
 .02فردوسی ،حکیم ابوالقاسم ( .)1081شاهنامۀ فردوسی .تصحیح سعید حمیدیان .تهران :قطره.
 .08فلسفی ،نصراله ( .)1021زندگانی شاهعباس اول .چاپ پنجم .تهران :انتشارات علمی.
 .03قاسمی سیچانی ،مریم ،معماریان ،غالمحسین ( .)1083گونهشناسی خانۀ دورۀ قاجار در اصفهان.
نشریۀ هویت شهر.30-82 ،)2(1 ،
 .03قاضیها ،فاطمه ( .)1031نقاشیهای ناصرالدینشاه .بخارا.018-010 ،33-83 ،
 .01کالینسون ،دایانه ( .)1088تجربۀ زیباشناختی .ترجمۀ فریده فرنودفر .تهران :فرهنگستان هنر.
 .07کریمی ،علی ( .)1007مینیاتور ایرانی .هنر و مردم.07-03 ،2 ،
 .00کمپفر ،انگلبرت ( .)1010سفرنامۀ کمپفر .ترجمۀ کیکاووس جهانداری .چاپ سوم .تهران:
خوارزمی.
 .00کمرهای ،محمدرضا ( .)1083تاریخ هنر نقاشی ایران .تهران :مشق هنر.
 .01گری ،بازیل ( .)1013نقاشی ایران .ترجمۀ عربعلیشروه .تهران :عصر جدید.
 .01محمدی ،محسن ،محمدی ،محمد ،خواجهپور ،منصور ( .)1037بازشناسی و حفاظت ارزشهای
موجود در اثر تاریخی قبۀ سبز کرمان .مطالعات شهر ایرانی-اسالمی.88-23 ،17 ،
 .02مکینژاد ،مهدی ( .)1088تاریخ هنر ایران در دورۀ اسالمی :تزئینات معماری .چاپ دوم .تهران:
سمت.
 .08منشی قمی ،قاضی میراحمد بن شرفالدین ( .)1011گلستان هنر .تصحیح احمد سهیلی خوانساری.
چاپ سوم .تهران :کتابخانۀ منوچهری.
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 .03مهدوینژاد ،محمدجواد ( .)1081هنر اسالمی در چالش با مفاهیم معاصر و افقهای جدید .هنرهای
زیبا.07-70 ،17 ،
 .13ــــــــــــــــــــ ( .)1033رویکردی جامعهشناختی به رسالت هنرمند متعهد ،نمونۀ مطالعاتی:
نقاشیهای نهضت بیداری اسالمی .جامعهشناسی هنر و ادبیات.773-133 ،)7(17 ،
 .11نرسیسیانس ،امیلیا ( .)1033تأثیر تجارت بر توسعۀ هنر نقاشی جلفای اصفهان در عصر صفوی.
جامعهشناسی هنر و ادبیات.20-11 ،)7(0 ،
 .17نوروزی ،نسترن ( .)1031خوانش جامعهشناختی مضامین کاشیهای تکیۀ معاونالملک.
جامعهشناسی هنر و ادبیات.717-710 ،)7(3 ،
 .10وطندوست ،رسول ،فرهنگ ،مظفر ،شایگانفر ،نادر ،طباطبایی ،زهره ( .)1030مقایسۀ رویکردهای
حفاظت و نسبت آنها با خوانش و درک اثر هنری .مرمت و معماری ایران.03-73 ،)2(0 ،
 .10ویور ،مارتین .ای .)1011( .بررسی مقدماتی دربارۀ مسائل حفاظتی پنج بنای تاریخی ایران (بقعۀ شیخ
صفی اردبیلی ،مسجد جامع قروه ،مسجد وکیل شیراز ،مسجد خان شیراز ،مسجد نو شیراز) .ترجمۀ
کرامتاله افسر .تهران :سازمان حفاظت آثار باستانی ایران.
 .11هوسپیان ،شاهن ( .)1081معماری کلیساهای اصفهان .فصلنامۀ فرهنگی پیمان.)03(13 ،
 .11یگانه ،سیروس ،سیدین ،سید محمدرضا ( .)1031بررسی نظریههای معاصر جامعهشناسی دربارۀ
ذوق هنری و الیهبندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاههای تهران .نامۀ
هنرهای نمایشی و موسیقی.172-110 ،1 ،
 .12یوسفی ،رسول ،زارع خلیلی ،فتحاهلل ( .)1032عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک زیباییشناختی هنر
(مطالعۀ موردی :دو دانشکدۀ دانشگاه شیراز در سال  .)1032جامعهشناسی هنر و ادبیات،)7(13 ،
.121-100
58. Blair, S. S. (1987). The Epigraphic Program f the Tomb of Uljaytu at Sultaniyya: Meaning
in Mongol Architecture. Islamic Art, 2, 43-96.
59. Boston public library (2014). The Sargent Murals at the Boston Public Library(History,
Interpretation, Restoration), http://sargentmurals.bpl.org/site/index.html, 30/10/2014
60. Brandi, C. (2005). Theory of Restoration. Giuseppe Basile, Rom: Institute Centrale Pre IL
Restauro.
61. Carswell, J. (1968). New Julfa The Armenian Churches and Other Buildings. Clarendon
Press. Oxford.
62. Eikema Hommes, M. V., & Speleers, L. (2011). Nine Muses in the Oranjezaal: the
painting methods of Caesar van Everdingen and Jan Lievens confronted. Studying old
master Paintings Technology and Practice, Archetype Publication Ltd in association with
the national Gallery, London, pp. 157-164.
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پینوشت
 .1در این تحقیق ،دیوارنگارهها از نظر موضوعی به سه دسته تقسیم میشوند .1 :دیوارنگارههایی که روی آن تصویر
انسان کشیده شده است؛  .7نقاشیهای تزئینی که شامل گل و گیاه و حیوان بهصورت واقعگرایانه یا انتزاعی است؛
 .0کتیبههایی که با استفاده از رنگ روی دیوار نوشته شده است (حمزوی.)1 :1031 ،
 .7در برخی از شیوههای اجرایی دیوارنگارههای بومپارچه ،پس از چسباندن نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار،
ادامۀ نقاشی بر سطح دیوار انجام شده است تا قاب یا محل مورد نظر تکمیل و پر شود .اندازه و حجم این بخش از
نقاشی ،به اندازۀ قاب و اندازۀ نقاشی روی کرباس بستگی داشته و درواقع پس از چسباندن کرباس به سطح دیوار،
فضای باقیماندۀ اطراف آن بهصورت نقاشی روی دیوار ،تکمیل شده است .در این تحقیق ،منظور از دیوارنگارۀ
تکمیلی ،همین بخش از دیوارنگارۀ بومپارچه است که بهطور مستقیم بر سطح دیوار اجرا شده است (حمزوی،
.)1 :1031







44

