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 چکیده

عۀ ایرانی بهتر است از زوایای مختلف به این آثار نگاه شود تا همۀ برای شناخت هنر نقاشی در جام

پارچه )تلفیقی از نقاشی روی کرباس و  های بوم های آن مطالعه شود. در این حوزه، به دیوارنگاره ارزش

فرد، کمتر مطالعه  های منحصربه عنوان یک اثر تاریخی با ویژگی دیوارنگاره( کمتر توجه شده است و به

های برخورد در حوزۀ  های نادرست و همچنین تنوع روش توجهی موجب اتخاذ تصمیم این کم شده که

گونه از نقاشی  های نهفته در این هایی از ارزش رفتن بخش پارچه و ازبین های بوم حفاظت از دیوارنگاره

ت شناخدستیابی به معیارهای شناسایی و همچنین شده است. در این راستا، هدف از این پژوهش، 

است.  کننده به استفاده از این شیوه پارچه از نظر ساختمان، شیوۀ اجرا و عوامل ترغیب های بوم دیوارنگاره

اندوزی با  ای و از نظر روش، کیفی است. روش یافته توسعه-رو کاربردی از نظر هدف، نوع پژوهش پیش

میدانی اجرا شده است. در ادامۀ های  استناد به منابع مکتوب، انجام مصاحبه و همچنین مطالعات و بررسی

های  تحلیل و بررسی، و درنتیجۀ مطالعات، معیارهایی برای شناسایی و همچنین شناخت دیوارنگاره

کننده به استفاده از این شیوه معرفی شده  پارچه از نظر ساختمان و شیوۀ اجرا، و نیز عوامل ترغیب بوم

پارچه برای اولین  های تحقیق، آثاری از دیوارنگارۀ بوم است. برای تکمیل بخش تئوری، با تکیه بر یافته

 بار در ایران شناسایی و معرفی شده است.

پارچه، مخاطب، هنر نقاشی.  های نهفته، دیوارنگارۀ بوم ارزش هایکلیدی:واژه
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 مقدمه

 هر شیئی که در برابر انسان قرار بگیرد، برای او موضوع شناخت است. حال امکان دارد این شیء

هایی هم باشد که آن را از لحاظ ظاهری و باطنی از دیگر اشیای پیرامون و مشابه جدا  دارای ویژگی

شود. فضا یا اشیایی که در پیرامون ما همواره  ترتیب ارزش شناخت چندین برابر می این کند. به می

 یم.دهد که آن را مانند یک شیء روزمره نبین وجود دارد، زمانی خود را به ما نشان می

پارچه( وجود دارد که  ای از نقاشی )دیوارنگارۀ بوم در برخی از بناهای تاریخی ایران، گونه 

تلفیقی از نقاشی روی کرباس و دیوارنگاره است، ولی از نظر ماهیت با هردو متفاوت است. این 

مند های دیگر نقاشی دارد، نیاز های ساختاری و ماهیتی که با گونه دلیل تفاوت نوع نقاشی به

(. در این آثار، نقاشی روی 101: 1031مداخالت حفاظتی ویژه است )حمزوی و همکاران، 

که جزئی از معماری و  طوری شد؛ به های مختلف به سطح دیوار چسبانده می کرباس در شیوه

پارچه از دیوارنگاره گاهی بسیار مشکل  رود. شناسایی دیوارنگارۀ بوم شمار می آرایۀ معماری به

توانند به این تشخیص برسند.  حدی که برخی از متخصصان نیز بدون بررسی دقیق نمی است؛ تا

 گونه آثار در کشور ایران است. بودن بسیاری از اینگواه این مسئله، ناشناخته

ها از حساسیت بیشتری نسبت به فرسک  این نقاشیهمچنین باید به این نکته اشاره کرد که 

و مصالح متعدد و همچنین روش اجرایی متفاوتی در مقایسه با  برخوردار هستند؛ زیرا با مواد

هایی که  ( و درواقع نقاشیTeri, Kate, & Gianfranco, 1997: 65شوند ) ها خلق می دیوارنگاره

 (.ICOMOS, 2003اند باید با تعمق بیشتری بررسی شوند ) صورت ترکیبی کار شده به

وجودآمدن آن از  ام در نقاشی، به شیوۀ اجرا و دالیل بهجز موارد ع های ماهیتی این آثار، به ویژگی

 فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی سیاسی، شرایط شناختی نیز بستگی دارد. تأثیر نظر مسائل جامعه

 و محصول عنوان به هنری اثر اغلب که است ای گونه آن به هنری آثار گیری شکل در جامعه یک

 در که رویکرد شود. این می شناخته خویش گیری شکل و بستر جامعه بر حاکم شرایط بازتاب

 هنر که است استوار ایده این بر شود، می یاد بازتاب رویکرد با عنوان آن از هنر شناسی جامعه

 یکی را هنری اثر و هنر شناسان، جامعه اساس، بر این و گوید می ما به دربارۀ جامعه چیزی همواره

 (.710: 1031نوروزی، انند )د می جامعه شناخت و ابزارهای تحقیق از
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دلیل شناخت ناقص،  طور ویژه بررسی نشوند، به پارچه به های بوم از طرفی اگر دیوارنگاره

دارشدن بخشی از  رفتن یا خدشهتواند سبب ازبین گرفته روی آن می مداخالت حفاظتی انجام

پارچه این اتفاق افتاده  های بوم های نهفته در این آثار شود )درمورد بسیاری از دیوارنگاره ارزش

(، در این زمینه نیز 113: 1032عشری،  است(. از آنجا که هنر برخاسته از جامعه است )اثنی

درستی شناخته و حفظ شود. در این راستا هدف  هایی در آثار هنری وجود دارد که باید به ارزش

ارچه در ایران و همچنین پ های بوم وجودآمدن دیوارنگاره دالیل به  از این پژوهش، دستیابی به

شیوۀ خلق این آثار و چگونگی شناسایی این آثار است که در ادامه با تکیه بر این مطالعات، 

منظور دستیابی به  به شود. گونه نقاشی شناسایی و برای اولین بار معرفی می هایی از این نمونه

اجرای  ن کرد:توان بیا هایی مطرح است که به این صورت می اهداف مورد نظر، پرسش

جای دیوارنگاره، چه مشکالتی را توانسته حل کند؟ چه پارامترهایی برای  پارچه به دیوارنگارۀ بوم

پارچه در ایران به چه  های بوم توان تعیین کرد؟ دیوارنگاره شناسایی این گونه نقاشی می

 هایی اجرا شده است؟ روش

ها به  علمی منتشر شده که در آن دلیل نوبودن موضوع کلی پژوهش، تعداد کمی مقالۀ به 

مطالب مقدماتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر در ادامۀ مطالعات پیشین انجام پذیرفته و 

 کند. مطالب پیشین را تکمیل می

مشاهده  پارچه در ایران باقی مانده و در حال حاضر قابل های بوم جز آثاری که از دیوارنگاره به 

ر، مشکالتی وجود دارد؛ از جمله اینکه در متون کهن و متون مکتوب، است، برای مطالعۀ آثار دیگ

گونه آثار نشده است و متون زیادی باید بررسی شود تا مطالب اندکی در این  اشارۀ مستقیمی به این

شود. چگونگی  خصوص استخراج شود که در یک بخش از این مقاله به این منابع پرداخته می

 گونه آثار نیز در ادامه بررسی و تحلیل شده است. آفرینش و برهان آفرینش این

 پیشینۀ پژوهش

پارچه در بستر حفاظت و  های بوم های مختلف دیوارنگاره مطالعه درخصوص شناخت جنبه

صورت گسترده و کامل بررسی  مرمت آن، موضوعی است که پژوهشگران این حوزه در ایران به

یی اشاره کرد که در چند سال گذشته در ایران انجام ها توان به پژوهش اند. با این حال می نکرده

پارچه در کلیساهای  های بوم بررسی تاریخی و فنی دیوارنگاره»ای با عنوان  شده است. در مقاله
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« ایران )مطالعۀ موردی: کلیسای وانک اصفهان، کلیسای مریم اصفهان و کلیسای مریم تبریز(

در اروپا اشاره و سیر تکامل آن کنکاش شد. در  پارچه وجودآمدن دیوارنگارۀ بوم چگونگی به

پارچۀ کلیساهای ایران  های بوم ادامه، در نتیجۀ پژوهش نیز به شناخت و معرفی دیوارنگاره

پارچه  های بوم بررسی و شناخت ماهیت دیوارنگاره(. »1030پرداخته شد )حمزوی و همکاران، 

ای است که در آن، بر  ، عنوان مقاله«ایران های معماری اسالمی ای خاص از آرایه عنوان شیوه به

پارچه در ایران مروری تاریخی انجام شد و از نظر تکنیک اجرا و همچنین  های بوم دیوارنگاره

(. 1031ها صورت گرفت )حمزوی و همکاران،  ای تطبیقی روی آن ها، مطالعه موضوع نقاشی

هایی  از دیگر پژوهش« مال اسماعیل یزد گاه کاغذی مسجد پارچه با تکیه شناسایی مواد بوم»مقالۀ 

است که در این حوزه انجام شده است. در این پژوهش چسب، الیاف پارچه، کاغذ و رنگزاها 

بری،  های مختلف این اثر شناسایی شدند )سلیمانی و شیشه کاررفته در الیه عنوان مواد به به

اسالمی در ایران و منتخبی از آثار  پارچۀ دورۀ بوم  های مطالعۀ دیوارنگاره»(. در مقالۀ 1031

پارچۀ اروپایی و ایرانی صورت پذیرفت و  های بوم ای بر دیوارنگاره مقایسه« کشورهای اروپایی

صورت  گونه نقاشی، مشخص و به این نتیجه حاصل شد که در اروپا، سیر تحول و گسترش این

شود. از  وص مشاهده نمیکه در آثار ایران هیچ نظمی در این خص خطی بوده است؛ درصورتی

 نظر از اروپا پارچۀ بوم های طرفی از نظر موضوعی، تنوع نقاشی در ایران بیشتر است. دیوارنگاره

 شیوۀ یک عنوان به به هم و شبیه بسیار آثار، نهایی شکل و اجرا مراحل مصالح، و مواد اجرا، روش

 مواد اجرا، روش نظر ایران از رآثا ولی است، هنرمندان واقع شده مورد پذیرش دیوارنگاره خاص

 خاص شیوۀ یک عنوان به و هستند متنوع نهایی شکل و ها نقاشی موضوع مراحل اجرا، مصالح، و

های  تر دیوارنگاره (. برای شناخت دقیق1031اند )حمزوی و همکاران،  نشده شناخته دیوارنگاره

ه در این خصوص گریزوولد پارچه بهتر است ارتباطات اجزای هنری و جامعه دیده شود ک بوم

 (.1( )شکل 1032ای را ارائه و الکساندر آن را اصالح کرد )یوسفی و زارع خلیلی،  ایده
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.الماسفرهنگیویکتوریاالکساندر3شکل

(3131:351منبع:یوسفیوزارعخلیلی)

بارۀ کلیات ها اشاره شد، در شده در گذشته که به آن های انجام در نتایج منتشرشده از پژوهش 

ها اطالعاتی ارائه شده است. در پژوهش حاضر  پارچه و مطالعات تطبیقی آن بوم های دیوارنگاره

پارچه و همچنین دالیل خلق  های بوم های ماهیتی دیوارنگاره رویم و به ویژگی یک قدم فراتر می

نحوی در  بههای پیشین، درخصوص آثاری مطلب نوشته شده که  پردازیم. در پژوهش این آثار می

منابع قبلی به آن اشاره شد، ولی در بخشی از این پژوهش با تکیه بر نتیجۀ مطالعات، 

ای درنتیجۀ مطالعات میدانی شناسایی شده است. اگرچه تشابه اسمی  پارچه های بوم دیوارنگاره

 ست.رو از نظر محتوا کامالً متفاوت ا بین مقاالت پیشین و مقالۀ حاضر وجود دارد، مقالۀ پیش

پارچه در کشورهای  های بوم همچنین درخصوص شیوۀ اجرا یا تاریخ خلق دیوارنگاره 

ها براساس سیر تاریخی، تنوع شیوۀ  توان اشاره کرد. انتخاب این نمونه هایی می اروپایی به نمونه

اجرا و تأثیرگذاری هنرمند خالق اثر است: تابلوی تولد ونوس اثر بوتیچلی )دیویس و همکاران، 

م. اجرا و روی دیوار  1081( روی پارچه که روی تخته چسبیده شده، در سال 100: 1088

(. آثاری در Gombrich, 1971: 192; Hartt, 1989: 555اش در فلورانس ایتالیا نصب شد ) خانه

 & Wolohojian(، آثاری در بنای پانتئون پاریس )Teri et al., 1997: 66کتابخانۀ ملی بستون )

Ahinci, 200371پارچه اجرا شد. در قصر سلطنتی تاریخی لندن،  ( به شیوۀ دیوارنگارۀ بوم 
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نقاشی مربوط به دورۀ باروک ایتالیا است  11پارچۀ بزرگ وجود دارد. از این میان  دیوارنگارۀ بوم

ها را  ، پیتر پل روبنس و ویلیام کنت آن0، جیمز تورنیل7که هنرمندان بزرگی نظیر آنتونیو وریو

، دوازده هنرمند 1117الی  1108(. در هلند، از سال Frame and Lees, 2007: 69دند )اجرا کر

 0معروف، سی نقاشی روی کرباس به اندازۀ نسبتاً بزرگ برای نصب در قصر سلطنتی ارنجیزال

(. در Eikema Hommes & Speleers, 2011: 157اجرا و سپس در بنای مورد نظر چسباندند )

شی روی کرباس اثر ادوارد مونش روی دیوارهای سالن فستیوال دانشگاه ، یازده نقا1311سال 

( که درواقع Froysaker et al, 2011: 257( نصب شد )Mengshoel et al, 2012: 129اسلو )

پارچه روی سقف  دیوارنگارۀ بوم 01پارچه به نمایش درآمد. همچنین  صورت دیوارنگارۀ بوم به

پارچه در سالن گاسپارین قصر  های بوم ( و دیوارنگارهVidmar, 2012: 380) 1قصر دوکاله

، تیسین 1118-1111( به این شیوه اجرا شد. در سال Niell, 2014: 254سلطنتی مادرید )

در شهر ونیز  1روی پانل اجرا کرد که در کلیسای فراری« عروج حضرت مریم»ای به نام  نقاشی

 پارچه درآمد. صورت دیوارنگارۀ بوم به( و Ilchman, 2014: 334روی دیوار چسبانده شد )

 شناسی پژوهش روش

های موجود در حوزۀ حفاظت از  رو با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و نظریه در پژوهش پیش

پارچه، مطالعات و  های بوم های تاریخی، و همچنین با توجه به شیوۀ خلق دیوارنگاره نقاشی

های شناسایی، حفاظت و شناخت  نظری روشهایی صورت گرفت تا بتوان دانش  بررسی

، 8ای و توسعه 2پارچۀ ایران را توسعه داد. با توجه به ویژگی تحقیق کاربردی های بوم دیوارنگاره

 ای است. توسعه-رو از نظر هدف، کاربردی پژوهش پیش

عنوان مفروضات موجود  پارچه به های بوم ای از مطالعه در زمینۀ شناخت دیوارنگاره حوزه

 و آمده مقایسه، تحلیل دست های به سپس داده شود.المللی استخراج می ت که از منابع معتبر بیناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
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ادامه، با نگاهی ویژه به آثار  در شوند تا  می تدوین های منطقی استدالل از استفاده با بندی وطبقه

های  گارهشناخت و حفاظت از دیوارن حوزۀ نتیجۀ این مطالعات در کفایت ارزیابی ایرانی، به

شود، از منابع اصلی  شود. منابع کهن ایرانی که متون نثر و نظم را شامل می پرداخته پارچه بوم

های  برای شناخت گذشتۀ این آثار است. در ادامه با توجه به نتیجۀ مطالعات پیشین، بررسی

 گیرد. پارچه است، صورت می هایی که دارای دیوارنگارۀ بوم میدانی در مکان

 پارچۀ ایران کهن های بوم وارنگارهشناخت دی

(. راز 17: 1080برای حفاظت از میراث فرهنگی باید اصل آن را درک کرد و شناخت )طالبیان، 

دنبال آن، حفظ تداوم اثر، درک این نکته است که چگونه یک اثر هنری  تجربۀ هنری حقیقی و به

و حفظ و مراقبت از آن بفهمیم  منظور احترام های آن را به ترین ویژگی را بخوانیم و درونی

 قرار ما فراروی حال حاضر در که ای پدیده مثابۀ به تاریخی اثر (. شناخت10: 1088)برندی، 

نیست )محمدی و  حوزه این مرمتی های دکترین وجودی و های فلسفه نظرات از نیاز بی گیرد، می

د حفظ و نگهداری هیچ اثر توان ( و بدون داشتن پایۀ دانش قوی، کسی نمی81: 1037همکاران، 

هنری را با طبیعت دوگانۀ آن شامل مادۀ سازنده و روح اثر هنری، تضمین کند. به همین دلیل 

گیرد تا مواد سازندۀ اثر هنری و وضعیت آن مشخص  های مختلفی انجام می مطالعات و آزمایش

فرهنگی بهتر تعریف گیرد تا اثر هنری از دیدگاه  ای صورت می شود و همچنین تحقیقات گسترده

 دوسویه و متقابل ای رابطه جامعه و هنر شود میان از طرفی گفته می (.2: 1088شود )برندی، 

 آن بستر در که هنری اشکال و جامعه هر اجتماعی شرایط انکارناپذیر میان ای رابطه دارد؛ وجود

 و جغرافیایی های یژگیو ها، آیین و باورها از ای مجموعه که دربردارندۀ شرایطی شود؛ می تولید

رو خلق شیوۀ  (. از این1020است )باستید،  اقتصادی و اجتماعی و همچنین مناسبات اقلیمی،

های فرهنگی و  تواند متأثر از ویژگی جدیدی از نقاشی در گذر زمان در بستر فرهنگی ایران، می

ها و  ی ویژگیپارچه دارا های بوم اقلیمی ایران در طول تاریخ باشد؛ هرچند دیوارنگاره

تواند در کشوری خلق شود و در کشور دیگری در یک اثر معماری به  هایی است که می قابلیت

 نمایش درآید.

پارچه، تلفیقی از نقاشی روی کرباس و دیوارنگاره است. تفاوت ساختمانی  دیوارنگارۀ بوم

های  آن است. الیه دهندۀ های تشکیل پارچه، در الیه )ساختاری( دیوارنگاره و دیوارنگارۀ بوم
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. الیۀ 0. الیۀ بستر؛ 0. الیۀ آستر؛ 7گاه؛  . تکیه1اند از  دهندۀ دیوارنگاره عبارت اصلی تشکیل

. 1اند از:  پارچه عبارت های بوم های اصلی دیوارنگاره . الیۀ رنگ و ورنی. الیه1کننده؛  بوم

. 2کننده؛  . الیۀ بوم1ای؛  ه پارچهگا . تکیه1. الیۀ چسب؛ 0. الیۀ بستر؛ 0. الیۀ آستر؛ 7گاه؛  تکیه

 (.1031الیۀ رنگ و ورنی )حمزوی و همکاران، 

ترین متون فارسی که در آن درمورد نقاشی روی کرباس مطالبی به میان آمده است  از قدیمی 

توان به شاهنامۀ فردوسی و دیوان اشعار امیر معزی اشاره کرد. با توجه به یکی از ابیات  می

دادند که در این بیت به خون تشبیه  ای قرمزرنگ پارچه را آهار می دوره با ماده شاهنامه، در آن

 شده است:

 ونــخ هـارداده بـاس آهـربـو کـچ  درونـل انـعـر نـد زیـوم شـه بـمـه
 یا در شعر دیگری به این موضوع اشاره کرده است:

 چه برگاه دیـدش چـه بـر پشـت زیـن     

ــود     ــه ب ــم ک ــان ه ــکندر چن ــار س  نگ
 

 رد قرطـــــاس و دیبـــــای چـــــینبیـــــاو 

 نگاریـــــد و ز جـــــای برگشـــــت زود  
 

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

 تر ز او خامۀ نقاش ننگارد نگار خوب         بر حریر و کاغذ و دیبا و سنگ و چوب و گل 

ن گسترش یافت. در مکتب اصفهان کارآمدن صفویان، نفوذ هنر غرب در ایرا با روی 

موازات روابط تجاری با غرب، ارتباط فرهنگی و هنری میان برخی از کشورهای اروپایی با  به

ایران برقرار شد و در کنار انتقال آثار بعضی از هنرمندان به اروپا، تابلوهایی نیز از کشورهای 

هایی اشاره کرد که به  ان به نقاشیتو (؛ برای مثال می1083ای،  غربی به ایران وارد شد )کمره

سفارش تجار ارمنی در کشورهای اروپایی روی پارچه نقاشی شده و به کلیساها انتقال یافته 

عباس اول و جانشینانش، پای اروپاییان به ایران باز  (. همچنین در عهد شاه1081است )عمادی، 

آوردند )عرب،  نقاشی برای شاه می های شده بود که اغلب آنان، هدایای گوناگون و از جمله پرده

چسباندند. پس از این  ها را به دیوار بناها می ( که گاهی برای حفظ و نمایش این آثار، آن1081

 شدند. پارچه تبدیل می ها به دیوارنگارۀ بوم اقدام، پرده
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شود که در متون مختلف و همچنین  طور خالصه مواردی ارائه می در این بخش به 

پارچه در یک بنای تاریخی اشاره شده است و در ادامه، نتیجۀ  های بوم به دیوارنگارهها،  مصاحبه

 بررسی میدانی ارائه خواهد شد.

براساس بعضی از منابع، نقاشی یا آرایۀ گچی در این بنا روی پارچه گنبدسلطانیۀزنجان:

؛ اصالنی، 1118؛ دالواله، 1011ویور،  ؛Blair, 1987: 66)اجرا و بر دیوار نصب شده است 

های میدانی صورت پذیرفت. در این راستا از  (. در ادامۀ مطالعات منابع مکتوب، بررسی1031

عمل آمد که نتیجۀ آن به این شرح است: در قسمت داخلی بنا و  گنبد سلطانیۀ زنجان بازدید به

در سرتاسر پارچه دو ردیف چسبیده به هم وجود داشته که  در بخش گریو گنبد، دیوارنگارۀ بوم

شده باقی مانده  صورت فرسوده بدنۀ بنا ادامه داشته است. در حال حاضر تعداد کمی از این آثار به

هایی که برای اتصال کرباس به دیوار کوبیده شده، مشاهده  ها فقط میخ است. در دیگر قسمت

آثاری از  های پایین گریو گنبد، های مقرنس و سطح زیرین تاق شود. همچنین در داخل کاسه می

ها بسیار ناچیز  مانده از کرباس در این بخش شود. میزان باقی پارچه دیده می های بوم دیوارنگاره

شود نقش کلی و  شده تا حد خیلی زیادی باقی مانده که موجب می های استفاده است، ولی میخ

 چگونگی قرارگیری کرباس تا حدی نمایان شود؛

تیمور: سرا در ازبکستان امروزی( اجرا شده، احتماالً  تیمور )آقکه در قصر  هایی  نقاشی قصر

(. نقاشان نامی در قرن نهم و دهم هجری، عالوه بر اجرای 1013روی پارچه بوده است )گری، 

کردند )زکی،  های پربها را نیز روی دیوار نصب می ها، آینه و پارچه نقوش روی دیوارها و سقف

 مشاهده نیست؛ پارچۀ آن قابل های بوم تن این قصر، دیوارنگارهرف دلیل ازبین (. در حال حاضر به1011

دهد نقاشی در این بنا روی پارچه اجرا و به دیوار  منابع نشان می بقعۀشیخصفیاردبیلی:

برای تکمیل مطالعات، از بقعۀ شیخ (. Safavi, 2013: 18؛ 1011چسبانده شده است )ویور، 

پارچۀ آن پابرجا است، ولی دچار  های بوم وارنگارهعمل آمد که دی صفی اردبیلی بازدید به

پذیر نبود. به  های جزئی شده است. متأسفانه دسترسی به قسمت گریو و سقف گنبد امکان آسیب

 همین دلیل بررسی میدانی این بخش ناقص ماند.

طهماسب اناراهلل برهانه بسیار است.  تصویر و کار سلطان شاه ستوندارالسلطنۀقزوین:چهل

ستون دارالسلطنۀ قزوین است؛ از آن جمله مجلس یوسف و زلیخا و  ند مجلس در ایوان چهلچ

 بری خواتین مصر و زنان زیبا، و در آن این بیت مسطور است:  نارنج
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 یوسف تیغ گشت و دست ایشان را برید حسن   زدند مصریان سنگ مالمت بر زلیخا می

ق(. با توجه به  11و  13د )منشی قمی، قرن ان که در پایین ایوان بر جانب غرب نصب کرده 

طهماسب در سرای سلطنتی او اجرا و   شود که این نقاشی توسط شاه گونه استنباط می این متن، این

های  ستون دارالسلطنۀ قزوین چسبانده شده است. با توجه به بررسی سپس برای نمایش در چهل

 زوین در حال حاضر موجود نیست.پارچۀ چهلستون ق های بوم گرفته، دیوارنگاره صورت

ها را  هایی را مشاهده و آن در شیراز دیوارنگاره 3ق، فیگوئروآ 1371در سال  بناییدرشیراز:

های سیاسی  رومی مقایسه کرد و نتیجه گرفت که این آثار از هدایای هیئت-با الگوی یونانی

هایی  یئت سیاسی ونیزی، نقاشیدانیم که در میان هدایای ه ونیزی برای شاه عباس بوده است. می

(. زمانی که صحبت از 1082از زنان ونیزی یا موجودات تمثیلی بوده است )پوپ و اکرمن، 

ای است که روی دیوار کشیده یا نصب شده است، ولی این  شود، منظور نقاشی دیوارنگاره می

 بودن آن است. پارچه دهندۀ دیوارنگارۀ بوم مطالب نشان

اصفهان ساعت مطلبی که در سفرنامۀ شاردن به آن اشاره شده است، شاید  :عمارت

جهان شامل  پارچه باشد: در زمان شاه عباس دوم، عمارت ساعت در میدان نقش دیوارنگارۀ بوم

شده روی دیوار نصب  صورت نقاشی که به هایی است  تعدادی عروسک و بازو و سر و دست

 (.07: 1201شاردن، رود ) کار می ها به جای اعضای آن شود و به می

هشت اصفهان:عمارت های روی کرباس به دیوار چسبانده شده است  نقاشی بهشت

بهشت اصفهان یکی از بناهایی است که  (. عمارت هشت1303؛ کمپفر، 173: 1201)شاردن، 

های  پارچه را با بیش از سی تابلو داشته است. متأسفانه همۀ نقاشی بیشترین تعداد دیوارنگارۀ بوم

هایی از نقاشی که  های گچی، قسمت اند و فقط در گوشه و کنار قاب ی پارچه از بین رفتهرو

ها  شود. این بنا روزانه تعدادی بازدیدکننده دارد که بسیاری از آن روی گچ اجرا شده، دیده می

دانند که این جاهای خالی مربوط به چیست و  شناسند و نمی پارچه را نمی تکنیک دیوارنگارۀ بوم

 هایی چسبانده شده است. ها، چه نقاشی مانی در این قسمتز

در منابع مکتوب اشاره شده است که تعدادی نقاشی روی کرباس از  کاخگلستانتهران:

شیراز منتقل و در این بنا نصب شده است و همچنین تعدادی نقاشی نیز در تهران اجرا و به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9
. Figueroa 
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(. از کاخ 21: 1081؛ آژند، 1023نسون، ؛ رابی72الف: 1007دیوار چسبانده شده است )ذکاء، 

پارچۀ ایوان تخت مرمر از ساختار  های بوم گلستان تهران بازدید صورت گرفت که دیوارنگاره

معماری جدا و به موزه منتقل شده بود. در اتاقی که در سمت چپ ایوان تخت مرمر قرار دارد و 

جز شش  وجود دارد. در حال حاضر به پارچه موسوم به اتاق نقاشی است، پانزده دیوارنگارۀ بوم

نقاشی کوچکی که روی آن شیشه قرار دارد و تکنیک آن مشخص نیست، چیزی در ایوان تخت 

 مرمر باقی نمانده است.

)لقانطه(: تهران نظامیۀ میرزا آقاخان اعتمادالدولۀ نوری )صدراعظم ایران پس از  کاخ

الملک، بنا کرد. با درخواست  زندش، نظامق برای فر 1721امیرکبیر( کاخ نظامیه را در سال 

های  ق به اتمام رساند. نقاشی 1720ها را در سال  الملک( نقاشی خان )صنیع صدراعظم، ابوالحسن

(. در نگاهی 133: 1087صورت بود )ذکاء،  80پرده و شامل  این تاالر، ترکیبی از هفت 

جرای نقاشی به شیوۀ دیوارنگارۀ توان گفت اینکه هنرمند تصمیم گرفته است ا گرایانه می کل

ای از علل  های فردی هنرمند نبوده، بلکه بر پایۀ مجموعه پارچه باشد، صرفاً مبتنی بر کنش بوم

 (.101: 1032عشری،  اجتماعی شکل گرفته است )اثنی

های مزبور برای موزۀ ایران باستان خریداری شد و  کردن عمارت نظامیه، پرده پس از خراب

های  (. کاخ نظامیۀ تهران در دهه73ب: 1007ور تاالر خزانه نصب شده است )ذکاء، اینک دورتاد

عنوان  پارچۀ آن در حال حاضر در کاخ گلستان تهران به های بوم قبل تخریب شده که دیوارنگاره

 (.1شود )شکل  نقاشی روی کرباس نگهداری می


مترسانتی551×101هبرتختخورشید،شاپارچۀکاخنظامیه،ناصرالدین.دیوارنگارۀبوم3تصویر

3131:331منبع:ذکاء،
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پردازی، کتیبۀ نوشتاری نقاشی و نقاشی تزئینی  ، منظره1ها، نقاشی تصویری موضوع این نقاشی

 (.1است )جدول 

پارچۀموردمطالعۀایرانهایبوم.مشخصاتدیوارنگاره3جدول

 نامهنرمند ناماثر)نقاشی( ردیف
اثرمعماری

 )نامبنا(
 شهر زماناجرا

 زنجان ق 8اوایل قرن  گنبد سلطانیه ؟ نقوش اسلیمی 3

 سرا آق ق 3قرن  قصر تیمور - - 1

1 
نقوش اسلیمی و 

 ختایی
 ؟

بقعۀ شیخ صفی 

 اردبیلی
 اردبیل صفوی

 قزوین ق 13قرن  چهلستون طهماسب شاه مجلس یوسف و زلیخا 0

 شیراز ق 13قرن  شیرازبنایی در  هنرمند ونیزی زنان ونیزی 5

 اصفهان صفوی عمارت ساعت ؟ نقاشی تصویری 6

 اصفهان صفوی بهشت عمارت هشت ؟ نقاشی تصویری 1

3 
 سربریدن یحیی

 تحویل عیسی به معبد
 کلیسای مریم هنرمند ونیزی

 18اوایل قرن 

 م
 اصفهان

 شیراز زندیه آباد عمارت باغ عفیف - - 3

31 
 نقاشی طبیعت

 نقاشی تصویری
 تهران زندیه و قاجار کاخ گلستان ؟

 تهران ق 1713 کاخ گلستان مهرعلی فتحعلی شاه 33

 تهران ق 1720 کاخ نظامیه الملک صنیع شاه ناصرالدین 31

 قزوین ق 1728 زاده حسین امام ؟ اشعار سعدی 31

 تبریز ق 1010 بقعۀ سید حمزه ؟ کتیبۀ نوشتاری 30

 شکارگاه بهرام گور و... 35
طاهرزادۀ  حسین

 بهزاد
 تهران معاصر کاخ مرمر

منبع:نگارنده
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 ای از هنر نقاشی عنوان زیرمجموعه پارچه به چگونگی آفرینش دیوارنگارۀ بوم

شدن آن اشیا  هایی است که به خلق بخش اعظم تاریخ هنر، تاریخ اشیا و دربرگیرندۀ کلیۀ تعامل

اند. شواهدی که پشتوانۀ استنتاجات مورخان  ها موجودیت یافته اند یا بر اثر خلق آن منتهی شده

عبارت دیگر در شواهد مربوط به تکنیک   شود. به هنر است، اغلب در خود اشیای هنری دیده می

ها مانند  شدن آن طور در اطالعات مربوط به نحوۀ ساخته شان و همین ساخت یا ساختار تجسمی

(. تأثیر محیط هنرمند یا عوامل 17: 1381ها وجود دارد )جنسن،  شرایط زمانی و مکانی خلق آن

کننده است؛ به  شدن اثر هنری تعیین منظور دریافت علت یا چرایی خلق شناسانۀ خالق اثر، به روان

این معنا که دو شرط برای علت خلق یک اثر هنری یا صورت ظاهری خاص آن، توضیحی ارائه 

ها، باورها و  مند، مجموعه ارزشهای کلی یا شخصی هنر دهند. معانی اثر شامل طرز تلقی می

اند. همچنین شامل تفسیرهای متعاقب ساخت  شدن اثر نقش داشته هایی است که در ساخته انگیزه

دلیل  پارچۀ ایران باید اذعان داشت که به های بوم (. درمورد دیوارنگاره18شود )همان:  آن نیز می

معمول و متواتر، خلق این شیوه در های  بودن شیوۀ اجرای آن در مقایسه با دیوارنگاره خاص

طلبد که با مطالعۀ منابع مکتوب و همچنین بررسی  های مختلف تاریخی ایران، دالیلی را می دوره

 یافتن است. دست و مطالعۀ میدانی تا حد زیادی قابل

دهد با سهولت و آرامش در کارگاه خود  پارچه به هنرمند اجازه می شیوۀ دیوارنگارۀ بوم

بست قرار بگیرد و در  شد و نیاز نیست که برای نقاشی سقف یا دیوار، روی چوبنقاشی بک

های  یکی از دالیل اجرای دیوارنگاره(. Boston public library, 2014شرایط سخت نقاشی کند )

: 1031پارچۀ گنبد سلطانیه به این شیوه، سرعت در کار و سهولت اجرای آن است )اصالنی،  بوم

های مرتفع و  بری در محل وجود آورده که کار سخت گچ شیوه، این امکان را به(. اجرای این 772

بری را  دور از دسترس مانند زیر گنبدها، روی زمین انجام شود. سپس با پارچه که قطعات گچ

 (.1088نژاد،  کند، زیر سقف یا گنبد نصب شود )مکی به یکدیگر متصل می

توان به این  پارچه با تکنیک رنگ و روغن می مهای بو همچنین درمورد اجرای دیوارنگاره 

شد، بسیاری  نکته اشاره کرد که چون در دورۀ صفویه تکنیک رنگ و روغن تازه در ایران کار می

توانستند با این تکنیک روی دیوار کار کنند؛ بنابراین برای سهولت اجرای  از هنرمندان نمی

کردند و سپس آن را بر سطح  پارچه کار می دیوارنگاره با تکنیک رنگ و روغن، نقاشی را روی

دلیل ضیق  : مصاحبۀ حضوری(، همچنین در دورۀ صفویه به1037الهی،  چسباندند )آیت دیوار می
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کردند و سپس به دیوار  ها را روی پارچه کار می وقت و سرعت باالی کار، برخی از نقاشی

 : مصاحبۀ تلفنی(.1031چسباندند )پاکباز،  می

دهد که با سهولت بیشتری  پارچه به هنرمند این اجازه را می نگاره به شیوۀ بوماجرای دیوار 

شده  ها در استودیو تهیه  های بزرگ را روی سقف بنا اجرا کند و معموالً این نقاشی بتواند نقاشی

توان به آثار کتابخانۀ ملی بوستون اشاره کرد.  ؛ برای مثال می(McKay, 2002: 181است )

صورت  های مورد نظر را در کارگاه خود در انگلستان روی کرباس کشید و به سارجنت نقاشی

شده روی دیوار  های آماده ها را به کتابخانۀ ملی بوستون منتقل کرد. سپس در محل شده آن لوله

 Bostonسازی را در محل کتابخانه روی کار انجام داد ) چسباند و عملیات نهایی و هماهنگ

public library, 2014) .در  1028پارچه را آیدین آغداشلو در سال  های بوم یکی از دیوارنگاره

تاالر حافظ شیراز اجرا کرده است. برای سهولت اجرای دیوارنگاره، این نقاشی در تهران روی 

: 1031کرباس اجرا و سپس به شیراز منتقل شده و بر سطح دیوار نصب شده است )حسینی، 

 مصاحبۀ حضوری(.

گاه  به این نکته اشاره کرد که نوشتن کتیبه با خط خوش، روی تکیههمچنین باید  

صورت مستقیم بر سطح دیوار است  تر از نوشتن آن به انعطاف و در کارگاه بسیار راحت قابل

های امامزاده حسین قزوین، بقعۀ سید حمزۀ تبریز و  : مصاحبۀ حضوری(. کتیبه1031)شادمان، 

 ها هستند. ع کتیبهامامزاده اسماعیل یزد از این نو

تجار متمول ارمنی با سفر به کشورهای اروپایی، تحت تأثیر نقاشی اروپایی، با برگشت به  

های خود را به سبک  کردند خانه انگاشتند و سعی می جلفا نقاشی محلی را کودکانه و ناشیانه می

جدهم روی کرباس اجرا های ایتالیایی که در ونیز در اوایل قرن ه هنر اروپایی تزئین کنند. نقاشی

، از (Carswell, 1968: 41-42اند ) و در ایران در کلیسای مریم اصفهان روی دیوار چسبانده شده

گونه آثار هستند. دو تصویر بزرگ و زیبا که بر دیوار جنوبی و شمالی کلیسای  های این نمونه

 به کلیسا اهدا شده بود. مریم قرار دارد، به سفارش گراک، بازرگان معروف، در ایتالیا نقاشی و

آمدند، تابلوهای  در دورۀ صفوی گاهی تاجران، سفیران و جهانگردان که به اصفهان می 

: مصاحبۀ حضوری(. در 1031کردند )آقاجانی،  عنوان هدیه به حکومت تقدیم می نقاشی را به

ایای گوناگون و عباس اول و جانشینانش، پای اروپاییان به ایران باز شد. اغلب آنان هد عهد شاه
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(. در میان کاالهایی که اروپاییان 73: 1081آوردند )عرب،  های نقاشی برای شاه می از جمله پرده

فقط ثروتمندان  های نقاشی و گراورها طرفداران زیادی داشت؛ نه کردند، پرده به ایران وارد می

(؛ 100: 1081کباز، هایی بودند )پا ارمنی، بلکه شاه و درباریان صفوی خواستار چنین نقاشی

به شاه عباس کبیر، به  13دالواله در سفرنامۀ خود، درمورد هدایای گارسیا دو سیلوا فیگوئرا

و همچنین تصویر دختر بزرگ پادشاه اسپانیا اشاره  11هایی از جمله به تصویر ملکۀ فرانسه نقاشی

نویسد:  ایران می (. تاورنیه در بخشی از آخرین سفرش به دربار771: 1033کند )دالواله،  می

های مختلف انداخت که  ای قیمتی با نقش شخصیت سوی دیوارپوش پارچه ]شاه[ چشم به

(. الئاریوس نیز به این نکته 171: 1087همراه آورده بودم و مورد تحسین او واقع شد )تاورنیه،  به

ایی کرده است، بر ها در اصفهان پذیر ای که شاه در آن از هیئت آن خانه کند که در دیوان اشاره می

دیوار چپ، سه تابلوی نقاشی اروپایی که نمایانگر وقایع تاریخی بود، آویزان کرده بودند 

 1330(؛ پدر روحانی پاسیفیک دو پرونس در سفر خود به ایران در سال 130: 1010)الئاریوس، 

ی نیز وجود چهرۀ لویی سیزدهم و ملکۀ آن اتریش ها تک ق هدایایی با خود آورد که در میان آن

 (.1117: 1082داشت )پوپ و اکرمن، 

ها کار هنری انجام  مند بودند و برخی از آن بسیاری از پادشاهان ایران به هنر عالقه

طهماسب اول چنان به هنر نقاشی عالقه داشت که خود از آغاز جوانی به کار  دادند. شاه  می

بهزاد، سلطان محمد و آقامیرک  ( و نزد استادانی مانند1021نقاشی همت گماشت )فلسفی، 

(. شاه 1007نقاشی را فراگرفت. درواقع بسیاری از شاهزادگان صفوی ذوفنون بودند )ذکاء، 

طهماسب شاگرد استاد سلطان محمد بود که طراحی و نزاکت قلم را به مرتبۀ کمال رسانیده 

مونس بزم طهماسب با سلطان محمد و استاد بهزاد و آقامیرک انیس خاص و   بود. شاه

( و هرگاه از مشاغل جهانداری 1011اختصاصی داشت و با این طبقه الفت تمام داشت )زکی، 

کرد )ترکمان،  شد، به مشق نقاشی، تربیت دماغ می آرایی فراغتی حاصل می و ترددات مملکت

دوحهبیگ شیرازی در قرن دهم ق در کتاب  العابدین علی عبدی ق(. خواجه زین 11قرن 
طهماسب صفوی شعری سروده که در ذیل به ابیاتی از آن  د درمورد هنرمندی شاهخو االزهار

 شود: اشاره می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10

. García de Silva Figueroa 
11

. Anne d
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ــانگیر   ــن شــد جه ــن ف ــاه ای ــه دور ش  ب

 هنرمنــــدان کــــه گرداگــــرد اوینــــد

ــده   ــر جری ــرده ب ــه ک ــی ک ــر آن نقش  ه

 کشــد هرگــاه نقــش چشــمه بــر ســنگ

 

 مثل است خـود در فـن تصـویر    که بی 

 یـک شـاگرد اوینـد    بـه  در این فن یک

 قلـــم بـــر صـــورت مـــانی کشـــیده 

ــگ   ــانی و ارژنـ ــرت مـ ــد حیـ  فزایـ

 

( و به هنرهـای زیبـایی ماننـد خوشنویسـی،     1007عباس کبیر، خود نقاش بود )کریمی،  شاه 

هـا توجـه و عالقـۀ     بافی، جلدسازی و امثال آن کاری، زری تذهیب، نقاشی، مینیاتورسازی، کاشی

اشان سیروسلوک بایسته داشت و مجالس خود (. او با هنرمندان و نق1021بسیار داشت )فلسفی، 

ای داشـت   ( و همچنین به نقاشی اروپایی عنایت ویژه1081داد )آژند،  ها رونق می را به وجود آن

(Jan Van Hasselt, 1989یکی از تابلوهای شاه .)      مرغـی کـه روی شـاخۀ    »عبـاس کبیـر بـه نـام

ش مرمـت شـده    1011انـده در سـال   م ، با تکنیک آبرنگ اجرا و طبق اسناد باقی«درخت نشسته

 (.31: 1037است )حدادی و محمدی آچاچلویی، 

رو  (. از ایـن 1081عباس دوم به فراگرفتن نقاشی غربـی اشـتیاق فـراوان داشـت )آژنـد،       شاه 

نمایندۀ شرکت هلندی در اصفهان دو نقاش به نـام آنجـل و لوکـار را بـه خـدمت شـاه عبـاس        

شاه با راهنمایی این دو تن در نقاشـی تبحـر یافـت )ذکـاء،      گماشت تا به وی نقاشی بیاموزند و

حضرت صنعت نقاشی را نزد دو نقاش هلندی موسوم به آنجل و لوکار بـه خـوبی    (. اعلی1007

گذرانـد   (. او اواخر عمر خود را بـه خوانـدن کتـاب و نقاشـی مـی     12آموخته بود )تاورنیه، قرن 

کنـد   عباس دوم در نقاشی صحبت مـی  ز مهارت شاه(. تاورنیه سیاح فرانسوی نیز ا1303)کمپفر، 

آراسـتند و روز را بـا    (. بسیاری از زنان حرمسرا خود را به هنرهـای گونـاگون مـی   1081)آژند، 

 (.1303کردند )کمپفر،  ها هم نقاشی می بردند. بعضی از آن های هنری به سر می فعالیت

ای هنرمندانه داشـت. او   ما روحیهای به جنگاوری و کشورگشایی نداشت، ا شاه عالقه فتحعلی

: 1080داد و صاحب خطی خوش بود )اسـکارچیا،   به نگارگری و کتابت عالقۀ بسیاری نشان می

کـرد )جمـالزاده،    شاه میل مفرطی به نقاشی داشت و اغلب خودش نیز نقاشی می (. ناصرالدین01

آموخت،  می نیز نقاشی شاه دینناصرال به خود، از قبل های باشی نقاش مانند که الملک (. کمال1000

 مـن  دانسـت.  مـی  نقاشـی  شـاه  ناصـرالدین  :است کرده تقریر چنین شاه ناصرالدین نقاشی به راجع

هـا،   ساخت )قاضـی  می پرده شاه بودم. ناصرالدین هم شاه بودم. معلم باشی نقاش بودم. پیشخدمت
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نمـای شـکارگاه کـوه    (. تابلوی مهتاب شب کوه و رودخانه و همچنـین تـابلوی دور  012: 1031

ش مرمت شـده اسـت    1011مانده، در سال  شاه است که طبق اسناد باقی ناتمام از آثار ناصرالدین

 (.31: 1037)حدادی و محمدی آچاچلویی، 

 پارچه در ایران های بوم برهان آفرینش دیوارنگاره

شود و  جدا میهای معمول  پارچه از دیگر دیوارنگاره های بوم یکی از دالیلی که دیوارنگاره

شود این است  کند، چگونگی خلق این آثار است. پرسشی که مطرح می ماهیتی جداگانه پیدا می

پارچه خلق شدند. با پاسخ به این پرسش، بخشی از ماهیت این آثار  های بوم که چرا دیوارنگاره

وان عن صورت مستقل به پارچه به های بوم شود و سبب خواهد شد که دیوارنگاره هویدا می

ای از آثار نقاشی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی بخشی از خالقیت هنرمندان در خلق  دسته

توان دالیل  شود. در ادامه، با اتکا به متغیرهایی که ذکر خواهد شد می گونه آثار شناسایی می این

)متون  . مطالعۀ منابع مکتوب1پارچه را در ایران شناسایی کرد:  های بوم آفرینش دیوارنگاره

نظر )در  . مصاحبه با افراد صاحب7های عملیات مرمتی(؛  ها و گزارش تاریخی، هنری، سفرنامه

. 0ای در معماری؛  . بررسی شیوۀ اجرای اثر در موقعیت ویژه0حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی(؛ 

. شناسایی هنرمند اثر 1شناسایی هنرمند اثر )در کشور دیگری نقاشی کشیده شده است(؛ 

شدن کرباس در زیر الیۀ تدارکاتی در  . دیده1که هنرمند یک پادشاه بوده است؛  تیدرصور

 دیوارنگاره )دیوارنگاره قبالً استراپو شده است(.

با توجه به متغیرهای ذکرشده در باال، دالیل آفرینش شیوۀ نمایش نقاشی روی کرباس  

 ارائه است: پارچه به این صورت قابل صورت دیوارنگارۀ بوم به

منظور کاهش هزینۀ اجرای  گاهی به الف(سرعتباالوسهولتاجرادرمقایسهبادیوارنگاره:

حل مناسب برای این اقدام،  دادند و راه ها، افزایش سرعت اجرا را مدنظر قرار می دیوارنگاره

شد.  پارچه محقق می اجرای نقاشی در کارگاه بود که این هدف با اجرای شیوۀ دیوارنگارۀ بوم

شد هنرمند در کارگاه هنری  پارچه سبب می هی اجرای دیوارنگاره به شیوۀ دیوارنگارۀ بومگا

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 

 وآمد برای هنرمند کاری دشوار و پرهزینه بود. شهر دیگر بود و رفت اثر معماری در یک
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دریافت هدایا در  صورتهدیهدریافتشدهاست:هاییکهبهب(نگهداریونمایشنقاشی

اند، امری  ای داشته های نقاشی جایگاه ویژه دربار شاهان صفوی که در میان این هدایا، پرده

صورت هدیه وارد  هایی که به هداری و نمایش نقاشیشد. گاهی برای نگ عادی محسوب می

چسباندند که در این مرحله به دیوارنگارۀ  ها می ها را روی دیوار کاخ شد، آن دربار شاه می

پارچه تبدیل شده است. بوم

توان  شده در بخش قبلی، می با توجه به مطالب ارائه منصبان:پ(اجرایپادشاهانوصاحب

خواست  خاطر عالقۀ شخصی می منصبی به اگر گاهی پادشاه یا صاحب چنین استنباط کرد که

ای را اجرا کند، بهتر بود که در فضای کارگاهی شخصی نقاشی را اجرا کند و پس  دیوارنگاره

از تکمیل نقاشی، در بنای مورد نظر بر سطح دیوار چسبانده شود که در این صورت 

پارچه این امکان را  یوۀ اجرای دیوارنگارۀ بومشد. درواقع ش پارچه اجرا می دیوارنگارۀ بوم

منصب بدون حضور در بنا و بدون رفتن روی داربست بتوانند  کند تا افراد صاحب فراهم می

ذکر است که در این خصوص نمونۀ شاهد با توجه به اسناد و  دیوارنگاره خلق کنند. شایان 

 مدارک کافی یافت نشد.

بهش انتقالنقاشیازیکشهر های تاریخی گاهی در زمان تغییر  در دوره هریدیگر:ت(

دادن قدرت حکومت خود در پایتخت جدید، زیورآالت  حکومت، پادشاه جدید برای نشان

ها را  کرد. در این میان گاهی نقاشی و آثار هنری پایتخت قبلی را به محل جدید منتقل می

 شده، برای نمایش، بر  های منتقل کردند. گاهی نقاشی هم به همین شیوه منتقل می

توان به برخی از  شدند؛ برای نمونه می سطح دیوارهای کاخ جدید چسبانده می

پارچۀ کاخ گلستان اشاره کرد که به دستور آغامحمدخان قاجار از  های بوم دیوارنگاره

 شیراز به تهران منتقل شد.

دلیل رطوبت باالی  به گاهی ث(ماندگاریبیشتردرمقایسهبادیوارنگارهدرمناطقمرطوب:

بودن دیوارنگاره در این شرایط، نقاشی روی پارچه جای دیوارنگاره را  دوام هوا و کم

قیمت برای پوشاندن سطوح بزرگ  عنوان یک جانشین بادوام و ارزان گرفت. کرباس به می

 شد. های رنگی استفاده می دیوارهای مزین به آرایه
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 پارچه های بوم دیوارنگاره دهنده و شیوۀ اجرای های تشکیل الیه

پارچه در مقایسه با  های بوم در ایران هم از نظر شیوۀ اجرا و هم از نظر تکنیک نقاشی، دیوارنگاره

پارچۀ ایران آسیب فراوان  های بوم تر هستند. همچنین بسیاری از دیوارنگاره آثار اروپا متنوع

د شده و فقط رد آن باقی است. به همین ها، نقاشی روی کرباس مفقو اند و در بسیاری از آن دیده

 دلیل در ایران تشخیص و تفکیک این آثار از دیوارنگاره کار دشواری است.

پارچۀ ایران از نظر  های بوم شده برای شناخت کلی دیوارنگاره با مطالعات میدانی انجام

 گاه شود: تکیه ساختمان و شیوۀ اجرا، نتایجی حاصل شد که در این بخش ارائه می

گاه، از  پارچه همان دیوار یا سقف بنا است. برای هموارکردن سطح تکیه های بوم دیوارنگاره

ای موسوم به الیۀ آستر اجرا شده  کاهگل و در بعضی مواقع از مالت گچ استفاده شده و الیه

گاه کرباس بر سطح دیوار، نیاز به بسترسازی سطح دیوار  منظور چسباندن نقاشی با تکیه است. به

ای که در این رساله مطالعه شده، برای اجرای الیۀ  پارچه های بوم وده که در بیشتر دیوارنگارهب

عنوان الیۀ  کار رفته است؛ برای مثال در کلیسای وانک اصفهان از چوب به بستر، مالت گچ به

وسیلۀ چسب، میخ یا هردو بر سطح  شده، به بستر استفاده شده است. در ادامه، کرباس نقاشی

شد. در برخی مواقع، از مالت گچ برای چسباندن نقاشی به همراه چارچوب  وار چسبانده میدی

 بر سطح دیوار استفاده شده است.

. الیۀ 1شود:  گاه کرباس در حالت کلی از سه بخش تشکیل می های ایجادشده روی تکیه الیه 

ت. بست در این بخش سازی کرباس(: این الیه متشکل از دو جزء بست و پرکننده اس بستر )بوم

های آلی با منشأ  جزء الزامی است و برای بسترسازی باید وجود داشته باشد که معموالً از چسب

دانه است، جزء الزامی  شده، ولی پرکننده که همان رنگ گیاهی یا حیوانی برای این کار استفاده 

معموالً پرکننده، یکی از  تواند وجود داشته باشد. نیست و بسته به نظر و سلیقۀ هنرمند نقاش می

های دیگر مانند گل سرخ )گل هرمز( نیز استفاده  دانه های سفید است و گاهی از رنگ دانه رنگ

دانه تشکیل شده  . الیۀ نقاشی: این الیه نیز مانند الیۀ بستر از دو جزء بست و رنگ7شده است؛  

های  کننده است. دیوارنگاره بوم دانه در این الیه بیشتر از الیۀ است. تنوع در نوع بست و رنگ

شوند: الف( آثاری که در آن بست آبی  پارچۀ ایران از نظر نوع بست به دو دسته تقسیم می بوم

کار رفته است؛ مانند آثار موجود در گنبد سلطانیۀ زنجان و آثار موجود در بقعۀ  )صمغ و کتیرا( به

های  ستفاده شده است؛ نظیر دیوارنگارهشیخ صفی اردبیلی؛ ب( آثاری که در آن از بست روغنی ا
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های نقاشی، تمپرای  پارچۀ کلیسای مریم اصفهان و کاخ گلستان تهران. یکی دیگر از تکنیک بوم

های  های دیوارنگاره نشدن مطالعات دقیق آزمایشگاهی برای نمونه دلیل انجام مرغی است. به تخم

 سایی نشد.پارچه، درنتیجۀ مطالعات میدانی، این تکنیک شنا بوم

کننده و محافظ رنگ، پس از اجرای نقاشی روی اثر  عنوان الیۀ هماهنگ . الیۀ ورنی به0

 شده است. اعمال 

سازی بستر گچی و همچنین اجرای نقاشی روی کرباس، عمل چسباندن اثر  پس از آماده

 های مختلفی داشته است. ها یا شیوه نقاشی بر سطح دیوار انجام پذیرفته که حالت

های میدانی  توجه به مطالعۀ منابع مکتوب، مصاحبه و همچنین انجام مطالعات و بررسیبا 

توان  های خلق این آثار را می پارچۀ ایران، شیوه های بوم گرفته در حوزۀ شناخت دیوارنگاره انجام

صورت  ای، شیوۀ اول تا شیوۀ هفتم ارائه شده است که به به سیزده دسته تقسیم کرد. در مقاله

شده، چسباندن  سازی . اجرای تزئین گچی قالبی روی کرباس بوم1صر به این شرح است: مخت

های نقاشی و چسباندن اثر به سطح دیوار  سازی سطح و اجرای الیه کاغذ روی تزئین گچی، بوم

. اجرای نقاشی روی کرباس بزرگ، بریدن کرباس به اندازۀ مورد نیاز، چسباندن 7وسیلۀ میخ؛  به

. چسباندن کاغذ روی کرباس، اجرای نقاشی روی 0شده روی دیوار؛  نقاشی قطعات کرباس

. اجرای نقاشی روی کرباس، چسباندن کرباس به سطح 0کاغذ، چسباندن اثر بر سطح دیوار؛ 

. اجرای نقاشی روی کرباس و چسباندن کرباس به 1کردن نقاشی روی دیوار؛  دیوار، تکمیل

سازی کرباس، اجرای کتیبه روی  اغذ )چندالیه(، بوم. چسباندن کرباس روی ک1سطح دیوار؛ 

سازی کرباس، اجرای  . چسباندن کرباس روی کاغذ، بوم2کرباس و چسباندن اثر بر سطح دیوار؛ 

کتیبه روی کرباس، چسباندن اثر روی مقوا، چسباندن اثر بر سطح دیوار و اجرای قاب چوبی 

بخش، از شیوۀ هشتم الی سیزدهم ارائه (. در این 101: 1031روی اثر )حمزوی و همکاران، 

 (:7شود )جدول   می
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پارچۀایرانباتوجهبهمنابعمکتوبهایبوم.موضوعنقاشیوشیوۀاجرایدیوارنگاره1جدول

هایمیدانیوبررسی
دیوارنگارۀ

بوم


پارچه
 

 نوعاجرا موضوع
دورۀ
 تاریخی

 تصویراثر شیوۀاجرا

شیوۀ
 هشتم

نقاشی 
و تزئینی 

 تصویری
کاخ مرمر 

 تهران

 پهلوی
نقاش: 

حسین بهزاد 
 و دیگران

اجرای نقاشی روی کرباس، نصب 
همراه چارچوب بر سطح نقاشی به

دیوار، چسباندن قاب چوبی روی 
هایی که دو  لبۀ نقاشی و در محل
 نقاشی کنار هم هستند.

 

 شیوۀنهم

نقاشی 
 تصویری

سردر 
کلیسای 
وانک 
 اصفهان

احتماالً 
 قاجاریه

اجرای نقاشی روی کرباس، چسباندن 
کرباس روی چوب، نصب چوب 
روی دیوار و چسباندن قاب چوبی 

  نقاشی. روی لبۀ

 شیوۀدهم

نقاشی 
خانۀ  تصویری

مارتاپیترز 
 اصفهان

احتماالً 
 قاجاریه

اجرای نقاشی روی کرباس، قراردادن 
همراه چارچوب داخل نقاشی به

کردن طاقچه و قوس دیوار، محکم
وسیلۀ گچ و اجرای  وب بهچارچ

 قاب گچی بر لبۀ خارجی اثر.

 

شیوۀ
 یازدهم

نقاشی 
تصویری 
 و تزئینی

گنبدخانۀ 
امامزاده 
 حسین

احتماالً 
 پهلوی

اجرای نقاشی روی کرباس، 
چسباندن کرباس به سطح دیوار، 

همراه شیشه چسباندن قاب چوبی به
های گچی،  روی اثر، و اجرای آرایه

 در اطراف قاب.کاری  کاشی یا آینه

 

شیوۀ
 دوازدهم

نقاشی 
 تصویری

عمارت 
فرنگی  کاله

 شیراز

 
 قاجاریه

اجرای نقاشی روی کرباس، قراردادن 
همراه چارچوب داخل نقاشی به

طاقچه، و قوس دیوار بدون مالت و 
 چسب.

 

شیوۀ
 سیزدهم

نقاشی 
 تصویری

زورخانۀ 
بانک ملی 

 ایران

 پهلوی

کردن نقاشی روی کرباس  آماده
شکل برای صورت قطعات مثلث به

ها،  در کنار هم قرارگرفتن آن
 گنبد.منظور پرکردن سطح مقعر نیم به

 

منبع:نگارنده
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 پارچۀ ناشناخته های بوم شناسایی دیوارنگاره

پارچۀ ایران را تا حد  های بوم در این مقاله در قدم اول روشی ارائه شد که با آن بتوان دیوارنگاره

رد و در ادامه، مطالعات تخصصی برای شناخت این آثار را که درواقع الزمۀ امکان شناسایی ک

حفاظت صحیح آثار است، انجام داد؛ چرا که تاکنون این شناسایی و شناخت صورت نپذیرفته 

شدن مطالعه شوند و درواقع  ها از نظر مواد و مصالح و همچنین چگونگی خلق است. اگر نقاشی

پارچه  های نقاشی دیواری، دیوارنگارۀ بوم جام پذیرد، یکی از گونهشناسی ان از این منظر گونه

شوند،  ای که برای نمایش بر سطح دیوار آویزان می پایه های سه است )شایان ذکر است که نقاشی

منظور شناسایی  طور خالصه به شوند(. به پارچه محسوب نمی های بوم جزء دیوارنگاره

ز نظر تعداد و موقعیت قرارگیری در ساختار معماری، از سه پارچۀ ایران ا های بوم دیوارنگاره

روش مطالعۀ منابع مکتوب، مصاحبه و مکاتبه، بررسی و مطالعات میدانی استفاده شد که به 

های مختلف تاریخی دست یافتیم.  گونه آثار مربوط به دوره توجهی از این های قابل نمونه

دست آمد، در  توب و همچنین مصاحبه و مکاتبه بهاطالعات آثاری که درنتیجۀ مطالعۀ منابع مک

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 

شود. شایان ذکر است که در  بار معرفی می اولیه و مطابق روش شناسایی شده و برای اولین

ها مانند  پارچه قبالً شناسایی شده و تعدادی از آن های بوم برخی بناها، تعدادی از دیوارنگاره

گرفته،  های انجام پوی اصفهان کامالً ناشناخته بود. با توجه به مطالعات و بررسی قا عمارت عالی

پارچه نسبت به  اسایی دیوارنگارۀ بومدر این تحقیق در حوزۀ چگونگی تشخیص و شن

توان با توجه به این  هایی هستند که می پارچه دارای ویژگی های بوم دیوارنگاره، دیوارنگاره

 (.0های معمول شناسایی کرد )جدول  ها را از دیوارنگاره گونه از دیوارنگاره ها، این ویژگی

پارچهبومهایهایدیوارنگارههایشناساییویژگی.شیوه1جدول

 پارچههایبومهایخاصدیوارنگارهفعالیتدرجهتشناساییوویژگی ردیف

 ها( مطالعۀ منابع مکتوب )متون تاریخی، هنری و سفرنامه 3

 نظر )در حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی( مصاحبه با افراد صاحب 1

1 
هایی روی دیوار که  نمونه وجود میخپارچه بر سطح دیوار )برای  پیداکردن شواهدی از رد دیوارنگارۀ بوم

 اند( داشتن کرباس به دیوار کوبیده شده با نظم خاصی در کنار هم برای نگه
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پارچههایبومهایدیوارنگارههایشناساییویژگی.شیوه1دولادامهج

 پارچههایبومهایخاصدیوارنگارهفعالیتدرجهتشناساییوویژگی ردیف

 7ی از دیوارنگارۀ تکمیلیپیداکردن شواهد 0

 های اطراف وچروک در نقاشی متفاوت با دیوارنگاره وجود اعوجاج و چین 5

 ها های الیۀ رنگ در دیوارنگاره ها در الیۀ رنگ نقاشی متفاوت با ترک ها و ریزترک وجود ترک 6

 شده روی نقاشی بر سطح دیوار ای غیرقابل انتقال و چسبیده وجود قاب شیشه 1

 شده به بدنۀ معماری داکردن شواهدی از چارچوب نقاشی چسبیدهپی 3

3 
ها در  های موجود در موزه )بخش باالیی نقاشی به شکل قوس طاقچه شکل خاص کرباس و قاب نقاشی

 معماری هستند(

 شدن بافت کرباس در زیر الیۀ رنگ در دیوارنگاره دیده 31

 شدن لبۀ کرباس نقاشی بر سطح دیوار دیده 33

نبع:نگارندهم

قاپوی اصفهان،  روی دیوار غربی ایوان شرقی طبقۀ سوم کاخ عالی قاپویاصفهان:کاخعالی

 (.0و  7مشاهده است )تصویر  پارچه قابل اثر دو دیوارنگارۀ بوم

 
قاپویارتعالیپارچهوایوانشرقیطبقۀسومعم.محلقرارگیریدودیوارنگارۀبوم1و1تصویر

 اصفهان

 منبع:نگارنده
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پارچۀ  های بوم مانده از اجزای نقاشی و در مقایسه با دیوارنگاره با توجه به جزئیات باقی

ای معرفی شده  پارچۀ داخل تاالر در مقاله داخل تاالر طبقۀ سوم همین بنا که چهار دیوارنگارۀ بوم

(، این نتیجه حاصل شد 03: 1031کاران، ؛ حمزوی و هم101: 1031است )حمزوی و همکاران، 

پارچۀ این بنا یکی است؛ به این  های بوم که شیوه و مراحل اجرای این دو اثر با دیگر دیوارنگاره

وسیلۀ میخ بر سطح دیوار چسبانده شده و سپس در ادامۀ نقاشی،  معنا که نقاشی روی کرباس به

همراه  پارچه به است )دیوارنگارۀ بوم قسمت باال و پایین کرباس بر سطح دیوار نقاشی شده

 دیوارنگارۀ تکمیلی(.

ها  های گذشته در این دو اثر، نقاشی روی کرباس مفقود شده و فقط تعدادی از میخ در دوره 

و بخشی از الیۀ رنگ در قسمت باال و پایین تابلو باقی مانده است. همچنین شایان ذکر است که 

دامی برای نمایش بهتر این دو اثر انجام نپذیرفته است. این گونه عملیات حفاظتی و هیچ اق هیچ

بودن آن صحبتی به میان نیاورده و  پارچه آثار به حدی مهجور مانده که تاکنون کسی درمورد بوم

 (.0کامالً ناشناخته مانده است )جدول 

در موزۀ هنرهای معاصر در مجموعۀ  موزۀهنرهایمعاصردرمجموعۀسعدآبادتهران:

هایی وجود دارد که با تکنیک رنگ و روغن روی کرباس اجرا شده  آباد تهران نقاشیسعد

است. در بیشتر موارد، قسمت باالیی نقاشی به شکل قوس )قوس پنج او هفت( بوده که 

ها در زمان  (. این نقاشی0کند )تصویر  های معماری را به بیننده القا می ها و قوس طاقچه

های بعد، از ساختار معماری جدا شده و در  چه بوده که در دورهپار اجرا، دیوارنگارۀ بوم

شود )برای اطالعات بیشتر رجوع شود  ای نمایش داده می پایه عنوان نقاشی سه حال حاضر به

 (.1031به حمزوی، 

در هر ضلع از گنبدخانۀ امامزاده حسین، یک در ورودی قرار دارد  امامزادهحسینقزوین:

ها با شیوۀ  ای اجرا شده است. قاب دور نقاشی پارچه یوارنگارۀ بومکه در باالی هریک، د

(. در برخی منابع به 1کاری اجرا شده و روی نقاشی شیشه نصب شده است )تصویر  آینه

پارچه با موضوع کتیبۀ نقاشی که چهل اثر بود اشاره شده است، ولی این  های بوم دیوارنگاره

 (.0است )جدول  پارچه ناشناخته چهار دیوارنگارۀ بوم
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هایموزۀهنرهایمعاصرمجموعۀسعدآبادتهرانکهدرگذشته.تعدادیازنقاشی0تصویر

 اند)منبع:نگارنده(پارچهبودهدیوارنگارۀبوم

 

 پارچۀضلعشمالیگنبدخانۀامامزادهحسینقزوین)منبع:نگارنده(.دیوارنگارۀبوم5تصویر

ترین کلیسای جلفای اصفهان، کلیسای وانک است که به  فمعرو کلیسایوانکاصفهان:

(. دو دیوارنگارۀ 10: 1033شود )نرسیسیانس،  سور و آمناپرکیج نیز نامیده می های سن نام

ها شیشه  های رواق شمالی نمازخانۀ کلیسای وانک اجرا شده که روی آن پارچه روی ستون بوم

وی کرباس اجرا و روی ستون شمالی نصب شده است. تصویر خواجه پطروس ولیجانیان ر

چسبانده شده و حاشیۀ آن نیز با تکنیک کاشی معرق هندسی تزئین شده است. این اثر به 

شود. همچنین تصویر خواجه  دیوارنگاره تبدیل شده و جزئی از ساختار معماری محسوب می

همین  آودیک استپانوس ماردیروسیان روی کرباس کشیده شده و به سطح ستون جنوبی در

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 

 (.0هنرمندان این آثار موجود نیست )جدول 

پارسشیراز:عمارتکاله فرنگی یا آرامگاه وکیل نام  رت کالهباغ نظر، عما فرنگیموزۀ

خان زند ساخته شده است  یکی از بناهای تاریخی دورۀ زندیه در شیراز است که به دستورکریم

باشی و  (. آثار نقاشان معروف دورۀ زندیه نظیر آقا صادق، میرزا بابا نقاش11: 1083)رستمی، 

یسته و میرمصور )شاگردان همراه آثاری از نقاشان معاصر مانند صدرالدین شا جعفر به

های این  (. تعدادی از نقاشی08: 1082خورد )جباری راد،  الملک( در این بنا به چشم می کمال

 (.0( )جدول 1شود )تصویر  پارچه نمایش داده می بنا به شیوۀ دیوارنگارۀ بوم

در قسمت زیر سقف سرسرای دوم کاخ ملت، چهار  کاخملتدرمجموعۀسعدآبادتهران:

اشی روی کرباس وجود دارد که بر سطح دیوار چسبانده و درواقع تبدیل به دیوارنگارۀ نق

ها برگرفته از شاهنامۀ فردوسی است که حسین  پارچه شده است. موضوع این نقاشی بوم

ای و با تکنیک رنگ و روغن اجرا کرده است. اندازۀ  خانه ها را به سبک قهوه طاهرزادۀ بهزاد آن

(. همچنین در تاالر پذیرایی بزرگ کاخ ملت، 2ود شش متر است )تصویر ها حد طول نقاشی

ای وجود دارد که هم موضوع نقاشی اروپایی و هم شیوۀ اجرای اثر مانند  پارچه دیوارنگارۀ بوم

پارچۀ اروپایی است. اطراف نقاشی یک کادر گچی اجرا شده که شبیه به  های بوم دیوارنگاره

 (.0)جدول  قاب، اثر را دربرگرفته است

 

 فرنگی،موزۀپارسشیراز)منبع:نگارنده(.عمارتکاله6تصویر
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پارچهدرسرسرایدومکاخملت)منبع:نگارنده(هایبوم.دیوارنگاره1تصویر

 تهران: بانکملی ای در ایران، ساختمان های زورخانهترین ساختماناز قدیمیزورخانۀ

در خیابان فردوسی  1071ن است. این ساختمان در سال زورخانۀ بانک ملی ایران در تهرا

اله عبادی اجرا  های چهارخوان داخلی بنا را فتح افتتاح شد. نقاشی 1072-1071ساخته و در سال 

پارچه درون قوس دیوار  صورت دیوارنگارۀ بوم (. این چهار نقاشی، به1037کرده است )بیاتی، 

(. نقاشی تا قسمت زیر 8این آثار است )تصویر فرد  های منحصربه اجرا شده که از ویژگی

های  گنبد، کرباس تکه اجرا و چسبانده شده است. در ادامه، در قسمت نیم صورت یک گنبد به نیم

نقاشی در هشت قسمت )هشت قاچ( بر سطح مقعر دیوار نصب شده است. دلیل اجرای چند 

 (.0ول گنبد باالی اثر، مقعربودن زمینه است )جد تکه در قسمت نیم
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 پارچۀزورخانۀبانکملیتهرانهایبوم.یکیازدیوارنگاره3تصویر

 


(منبع:نگارنده)پارچۀکلیسایاستپانوساصفهان.دیوارنگارۀبوم3تصویر

 استپانوسمقدس: م. در جلفای اصفهان ساخته شده  1110در سال  کلیسا اینکلیسای

دارند )هوسپیان،  کمی بسیار دیواری هاینقاشی اند وهشد پوشانده گچ با داخلی است. دیوارهای
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شود که ظاهراً دور تا  هایی مشاهده می (. در ارتفاع دومتری از سطح زمین، آثار دیوارنگاره1081

ذکر است که یازده دیوارنگاره در این ردیف  دور فضای داخلی کلیسا اجرا شده است. شایان 

سازی زمینه،  ها )یا پس از بوم در محل یکی از دیوارنگاره باقی مانده است. در ضلع شرقی کلیسا،

در این قسمت نقاشی کشیده نشده یا دیوارنگاره کامالً از بین رفته است(، نقاشی روی کرباس به 

(. تاریخ 3پارچه شده است )تصویر  سطح دیوار چسبانده شده و درواقع تبدیل به دیوارنگارۀ بوم

 (.0م. است )جدول  1311این نقاشی مربوط به سال 

رسولی حاج خانۀ زمان با سلطنت  این خانه در دورۀ اول حکومت قاجاریه )همها:

شاه و محمدشاه( ساخته شده و از جریانات حاکم در سیاست اقتصاد آن  آغامحمدخان، فتحعلی

وله(، الد خان صدر اصفهانی )نظام زمان با وزارت میرزا حسین اند. این دوره هم دوره تأثیر پذیرفته

گرفتن شهر اصفهان همراه است. اوج تزئینات این خانه در تاالر مرکزی است )قاسمی  با رونق

گرفته در دهۀ گذشته، چهار دیوارنگارۀ  های صورت (. در مرمت31: 1083سیچانی و معماریان، 

 وسیلۀ چسب و ها به ها اجرا شده است. این نقاشی رسولی پارچه در تاالر مرکزی خانۀ حاج بوم

میخ روی سطح دیوار نصب و در پایان، نوار باریک چوب در لبۀ نقاشی به سطح دیوار چسبانده 

 (.0شده است )جدول 

شدهپارچۀناشناختۀایرانباتکیهبرمعیارهایمعرفیهایبوم.نتیجۀشناساییدیوارنگاره0جدول

 شیوۀاجرا موضوعنقاشی پارچهدیوارنگارۀبوم

قاپویکاخعالی

 هاناصف

بخش اصلی نقاشی 

 مفقود شده است.

نقاشی روی کرباس اجرا و کرباس به کمک میخ بر سطح دیوار 

مشاهده است( و نقاشی، روی  نصب )در حال حاضر رد میخ قابل

 دیوار تکمیل شده است.

امامزادهحسین

 قزوین
 نقاشی تصویری

نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار قرار گرفته و قاب گچی بر 

ای روی اثر نصب و درنهایت اطراف اثر  ر آن اجرا و شیشهدورتادو

 کاری شده است. آینه

کلیسایوانک

 اصفهان
 نقاشی تصویری

نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار قرار گرفته و قاب گچی بر 

 ای روی اثر نصب شده است. دورتادور آن اجرا و شیشه

فرنگیعمارتکاله

 موزۀپارسشیراز
 نقاشی تصویری

همراه چارچوب داخل قوس دیوار قرار ی روی کرباس بهنقاش

 گرفته است.
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پارچۀناشناختۀایرانباتکیهبرمعیارهایهایبوم.نتیجۀشناساییدیوارنگاره0دولادامهج

شدهمعرفی

 شیوۀاجرا موضوعنقاشی پارچهدیوارنگارۀبوم

کاخملتدر

مجموعۀسعدآباد

 تهران

 نقاشی تصویری
وسیلۀ چسب و میخ به سطح دیوار چسبانده  شده بهاشیکرباس نق

 شده است.

زورخانۀبانکملی

 تهران
 نقاشی تصویری

شده بر سطح داخلی قوس نصب شده است. برای کرباس نقاشی

شده به هشت قسمت برش گنبد مقعر، کرباس نقاشیبخش نیم

 خورده و سپس چسبانده شده است.

کلیسایاستپانوس

 مقدس)اصفهان(
 نقاشی تصویری

وسیلۀ چسب و میخ روی سطح دیوار نصب  شده، بهکرباس نقاشی

 شده است.

هاخانۀحاجرسولی

 )اصفهان(
 نقاشی تصویری

وسیلۀ چسب و میخ روی سطح دیوار نصب و  شده بهکرباس نقاشی

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

 شده است.

منبع:نگارنده

 شناسی هنر حلیلی از نگاه جامعهت

ای درخصوص شناسایی و شناخت  طور که درنتیجۀ بررسی میدانی و کتابخانه همان

پارچه ارائه شده است، از نظر کمیت اگر به این آثار نگاره شود، بیشتر آثار  های بوم دیوارنگاره

رسد  ست. به نظر میالمنفعۀ مردمی ا موجود مربوط به بناهای وابسته به دولت یا بناهای عام

های  ای در حوزۀ خلق دیوارنگاره تواند از جایگاه ویژه سرمایۀ مادی و پایگاه اقتصادی می

پارچه برخوردار باشد. پیر بوردیو با نگاهی بر نظریۀ قشربندی وبر و انجام مطالعات میدانی  بوم

پایگاه اقتصادی از فراگیر ادعا کرد که بین سرمایه و سلیقۀ فرهنگی از یک سو، و سرمایه و 

ای بسیار قوی و مستقیم وجود دارد. همچنین افراد با سرمایۀ اقتصادی کمتر،  طرف دیگر، رابطه

(. نکتۀ دیگری که درخصوص 110: 1031سرمایۀ فرهنگی کمتری نیز دارند )یگانه و سیدین، 

معه است. در پارچه باید مدنظر قرار گیرد، موضوع طبقات اجتماعی جا های بوم خلق دیوارنگاره

اند که این  های تاریخی مختلف در ایران، هرکدام از طبقات اجتماعی سلیقۀ متفاوتی داشته دوره
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سلیقه، بر موضوع اثر و همچنین بر شیوۀ خلق اثر تأثیرگذار بوده است. هریک از طبقات  اختالف

محتوای دهند که اعضای آن، از  های متفاوت را تشکیل می ای از سلیقه اجتماعی مجموعه

ها یا ترجیحات برابر دارند؛  کنند و برای محتویات فرهنگی، ارزش های مشابه می فرهنگی انتخاب

ها مربوط  ها در این گروه ای به برخی تفاوت ای، مذهبی، نسلی و قبیله اگرچه عوامل منطقه

ۀ (. پیر بوردیو براساس نتایج مطالعات خود، رابطۀ بین سلیقه و طبقGans, 1999شود ) می

کوشد که به  ای می کند و برای اثبات ایده ای قلمداد می ای آینه گونه اجتماعی را مستقیم و به

اند. او  فقط ذهنی نیستند، بلکه تابعی از وابستگی اجتماعی های زیباشناختی نه موجب آن، انتخاب

و نشانۀ ها و سالیق افراد، حاصل  دهد سالیق فرهنگی مانند دیگر ویژگی به کمک آمار نشان می

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی افراد است. بوردیو سرمایه-طبقه و پایگاه اجتماعی

سنجد  ها می ها را به کمک آن کند و روابط و وابستگی اش تعریف می را برای بیان اندیشه

 یانب و زبان را هنری بیان و زبان هنر، مبانی به شناختی جامعه در رویکردی (.1033)بوردیو، 

نژاد،  دارد )مهدوی پذیری فرهنگ اساسی در و مهم نقشی هنر زیرا اند؛ دانسته و اجتماعی فرهنگی

1033 :733.) 

. بخش 1پارچه، دو بخش اصلی حائز اهمیت است:  های بوم برای شناخت کامل دیوارنگاره 

عماری و های قرارگیری، مراحل اجرا، چگونگی نصب در فضای م دهنده، الیه فنی )مواد تشکیل

های  . بخش مفاهیم اثر: بخش فنی با مطالعه از نزدیک و استفاده از ابزار و دستگاه7نمایش آن(؛ 

. 1شناسایی است. برای شناخت مفاهیم اثر، بهتر است به سه نکته توجه شود:  مناسب قابل

 . مخاطب.0شناسی؛  . زیبایی7ادراک؛ 

از جهان بیرون و دنیای درون است و از انسان  اعم، به معنای علم و آگاهی طور ادراک به

است )ایروانی و  انسان، موضوع بحث فالسفه بوده اساس شناخت و شناسایی عنوان دیرباز به

که بر  هایی مخاطب با اثر هنری، قواعد، هنجارها و ارزش (. در رویارویی1: 1081خداپناهی، 

یک  شناختی زیبایی ادراک . درواقعدهد او را شکل می شناسانۀ زیبایی ادراک حاکم است، ارزیابی

شود )یوسفی و زارع  و از طریق یادگیری کسب می گیرد شکل می اجتماعی صورت اثر هنری، به

یا از آن  آید پدید می حسی تجربۀ بیشتر در بستر شناختی، زیبایی (. تجربۀ112: 1032خلیلی، 

جاهای  ها، فضاها و چینی گها، خطوط، رن صورت ما از طریق مشاهدۀ شود؛ برای مثال می ناشی

عناصر مزبور در آن،  مشاهدۀ و همراه با شویم می آن نائل شناختی زیبایی تجربۀ به یک اثر نقاشی
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یا آرامش، سردی و مالل، تحرک یا سکون، زمختی، وضوح و  از قبیل سرزندگی چیزهایی

کنیم  ه مییا اضطراب آن را تجرب بهجت آفرینی طبعی و شفافیت، احساسات رقیق یا شوخ

 (.11: 1088)کالینسون، 

در بحث مفاهیم، این نکته حائز اهمیت است که همواره هنر اطالعاتی از جامعه را منتقل 

های اجتماعی است و جامعه را بازتاب  (. هنر بیانگر واقعیت10: 1033کند )الکساندر،  می

و ماندگاری هنر است (. تعامل سازنده با مخاطب، رمز پایایی 71: 1088دهد )ترکاشوند،  می

(. هنر در ذات خود موضوعی تعاملی میان هنرمند و مخاطب است. هنر 1081نژاد،  )مهدوی

فرهنگی به ساخت هویت  نظر و معناساز دارد. در تحلیل هنر، روش تبادل ساز جایگاهی هویت

نژاد،  کند )مهدوی کردن جهان کمک می شود. اثر هنری به انسان در معنایابی و معنا می منتهی

های آثار نقاشی، بخشی از  توانند مانند دیگر گونه پارچه می های بوم (. دیوارنگاره738: 1033

های  دلیل اینکه فن ساخت این آثار، متمایز از دیوارنگاره های جامعه را منتقل کنند. به واقعیت

با سهولت ها را ندارد؛ برای مثال هنرمند  های آن معمول و متواتر است، برخی از محدودیت

تواند در کارگاه خود  های مختلف معماری، نقاشی بکشد یا می تواند برای بخش بیشتری می

نقاشی را به اتمام برساند و سپس در محل مورد نظر نصب کند. این سهولت در اجرا در مقایسه 

 هایی در مفاهیم اثر شود. تواند سبب ایجاد تفاوت ها می با دیوارنگاره

پارچه در کلیسای مریم اصفهان وجود دارد که در ونیز و توسط  وارنگارۀ بومهایی از دی نمونه 

هنرمند ونیزی اجرا شده است. هنرمند، اثر معماری را ندیده است، ولی برای آن بنا با موضوعی 

پارچه شده است. این  ها را اجرا کرده است که در ادامه تبدیل به دیوارنگارۀ بوم مرتبط، نقاشی

پارچه  های بوم های معمول ندارند؛ بنابراین مطالعۀ مفهومی دیوارنگاره رنگارهویژگی را دیوا

تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. در فرهنگ بصری درمورد اینکه چگونه یک اثر هنری  می

در بافت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی خاص خود عمل کرده یا عمل خواهد کرد، تأکید 

و معنای فرهنگی تصاویر و آثار هنری تکیه کرده  ها ی بیشتر بر جنبهخواهد شد. فرهنگ بصر

 (.Irvine, 2011: 42است )
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 گیری نتیجه

گرفته در این پژوهش، در حوزۀ چگونگی تشخیص و  های صورت با توجه به مطالعات و بررسی

هایی هستند  یپارچه دارای ویژگ های بوم پارچه از دیوارنگاره، دیوارنگاره شناسایی دیوارنگارۀ بوم

های معمول  ها را از دیوارنگاره گونه از دیوارنگاره ها، این توان با توجه به این ویژگی که می

ها، یازده پارامتر در این مقاله معرفی شده  گونه از نقاشی منظور شناسایی این  شناسایی کرد. به

 است که باید مدنظر قرار گیرد.

ها نشان داد اجرای دیوارنگاره به شیوۀ  عات و بررسیشناختی، مطال همچنین از دیدگاه جامعه

تواند برخی از مشکالت را از سر راه هنرمندان نقاش و همچنین  پارچه می دیوارنگارۀ بوم

صاحبان آثار نقاشی روی کرباس بردارد که این دالیل سبب ترغیب برای استفاده از شیوۀ 

توان  شود می که با اجرای این شیوه حل میشده است. از جمله مشکالتی  پارچه  دیوارنگارۀ بوم

. 7ها؛  بربودن اجرای برخی از دیوارنگاره . هزینه1به موارد ذیل اشاره کرد )پاسخ پرسش اول(: 

. مشکالت ناشی از حضور هنرمند در 0ها؛  صرف زمان زیاد برای اجرای برخی از دیوارنگاره

منظور اجرای  ارگرفتن هنرمند در بنا به. شرایط سخت قر0بنای مورد نظر به لحاظ بعد مسافت؛ 

بودن شیوۀ نمایش نقاشی  . ناشناخته1دیوارنگاره )اجرای دیوارنگاره در ارتفاع زیاد یا سقف بنا(؛ 

 روی کرباس به کمک قاب.

ها  شده در این پژوهش، به متغیرهایی دست یافتیم که با توجه به آن در ادامۀ مطالعات انجام

پارچۀ ایران را شناسایی کرد )پاسخ پرسش  های بوم اجرای دیوارنگارهتوان شیوه و مراحل  می

ها(؛ ب( مصاحبه با افراد  دوم(: الف( مطالعۀ منابع مکتوب )متون تاریخی، هنری و سفرنامه

برداری از اثر و انجام مطالعات  نظر )در حوزۀ نقاشی و مرمت نقاشی(؛ پ( نمونه صاحب

سطوح معماری که نقاشی روی آن چسبانده شده است و شناسی؛ ت( بررسی  نگاری و فن الیه

شده در کنار یکدیگر و همچنین بررسی  همچنین بررسی چگونگی قرارگیری کرباس نقاشی

موضوع نقاشی و ارتباط این عوامل با یکدیگر؛ ث( بررسی رد الیۀ رنگ بر سطح دیوار و 

اسایی نحوۀ اتصال اثر بر ها بر سطح دیوار؛ ج( شن همچنین شناسایی موقعیت قرارگیری میخ

های  وسیلۀ چسب، میخ، گچ، بست فلزی یا تلفیق این موارد(؛ چ( شناسایی الیه سطح دیوار )به

 های بخشی از یک دیوارنگاره. زیر کرباس؛ ح( شناسایی اختالف در الیه
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های میدانی، درمجموع به سیزده  با توجه به متغیرهای ذکرشده، درنتیجۀ مطالعات و بررسی 

که قبالً  پاسخ پرسش سوم(پارچه در ایران دست یافتیم ) وۀ مختلف اجرای دیوارنگارۀ بومشی

منظور  هفت مورد آن معرفی شده بود و در این پژوهش شش مورد دیگر معرفی شده است. به

های اجرا احترام گذاشت و در مراحل مرمتی  پارچه باید به شیوه های بوم حفاظت از دیوارنگاره

 ها تغییری ایجاد شود. ن شیوهنباید در ای

پارچه، دو بخش اصلی، حائز اهمیت تشخیص داده  های بوم برای شناخت کامل دیوارنگاره

های قرارگیری، مراحل اجرا و چگونگی نصب در  دهنده، الیه . بخش فنی )مواد تشکیل1شد: 

مشاهده از . بخش مفاهیم اثر. بخش فنی با مطالعۀ میدانی و 7فضای معماری و نمایش آن(؛ 

شناسایی است. برای شناخت مفاهیم  های مناسب قابل نزدیک و استفاده از ابزار و دستگاه

. 7. ادراک؛ 1پارچه، سه نکته پیشنهاد شد که بهتر است به آن توجه شود:  های بوم دیوارنگاره

 . مخاطب.0شناسی؛  زیبایی

 سپاسگزاری

دریغ آقای دکتر حسین احمدی، آقای دکتر  بیهای  ها و راهنمایی داند از کمک نویسنده الزم می

 دوست، آقای دکتر حسام اصالنی و خانم دکتر فاطمه سلحشور سپاسگزاری کند. رسول وطن
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، 3(. نقاشان دورۀ قاجار، گلستان هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران، 1081آژند، یعقوب ) .1

20-81. 

الملک )پدر  های اجتماعی مؤثر بر اقدامات نوگرایانۀ صنیع(. واکاوی بستر1032عشری، نفیسه ) اثنی .7

 .100-111(، 7)13شناسی هنر ادبیات،  گرافیک مطبوعاتی ایران(. جامعه
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(. سفرنامۀ آدام الئاریوس )بخش ایران(. ترجمۀ احمد بهپور. تهران: سازمان 1010الئاریوس، آدام ) .1

 انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.

(. تهران: 1017امیر معزی سمرقندی )قرن ششم ه.ق(. دیوان کامل امیر معزی. تصحیح ناصر حیری ) .2

 مرزبان.

 ادراک. تهران: سمت. و احساس شناسی (. روان1081کریم ) محمود و خداپناهی، ایروانی، .8

 تهران: توس. حسینی. غفار جامعه. ترجمۀ و (. هنر1020رژه ) باستید، .3

های مرمت )تئوری مرمت(. ترجمۀ پیروز حناچی. تهران: دانشگاه  (. نظریه1088برندی، چزاره ) .13

 تهران.

 یان. تهران: ثالث.های ذوقی. ترجمۀ حسن چاوش (. تمایز: نقد اجتماعی قضاوت1033بوردیو، پیر ) .11

 (. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.1081پاکباز، رویین ) .17

(. سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز. 1082پوپ، آرتور آپهام و فیلیس اکرمن ) .10

 گروه مترجمان. جلد سوم. تهران: علمی و فرهنگی.

فرنامۀ تاورنیه. ترجمۀ ابوتراب نوری. تصحیح حمید شیرانی. چاپ (. س1001تاورنیه، ژان باتیست ) .10

 دوم. تهران: کتابخانۀ سنایی.

 هنر: مطالعۀ موردی: نگارۀ شناسی جامعه در بازتاب رویکرد و هنری (. اثر1088نازبانو ) ترکاشوند، .11

 .07-71، 0زیبا(،  تجسمی )هنرهای-ق(. هنرهای 810گنبد ) هفت قصر در گور بهرام

الملک استاد استادان در مدرسۀ صنایع مستظرفه، هنر و معماری.  (. کمال1082راد، حمید )جباری .11

 .01-07، 10رشد آموزش هنر، 
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 .13-1، 01الملک، مجلۀ هنر و مردم،  (. کمال1000جمالزاده، محمدعلی ) .12

 (. تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی. ترجمۀ بتی آواکیان. تهران: سمت.1080جنسن، چارلز ) .18

(. بررسی اسناد تعمیرات تابلوهای کاخ 1037حدادی، محمد و محمدی آچاچلویی، محسن ) .13

 .33-8(، 1)70آباد. فصلنامۀ گنجینۀ اسناد،  گلستان، صاحبقرانیه و فرح

(. بررسی تاریخی و فنی 1030دوست، رسول ) حمزوی، یاسر، احمدی، حسین و وطن .73

مطالعۀ موردی: کلیسای وانک اصفهان، کلیسای مریم پارچه در کلیساهای ایران ) های بوم دیوارنگاره

 .07-12(، 7)1شناسی،  های ایران اصفهان و کلیسای مریم تبریز(. پژوهش

(. بررسی و شناخت ماهیت 1031دوست، رسول، و احمدی، حسین ) حمزوی، یاسر، وطن .71

های  یران. پژوهشهای معماری اسالمی ا ای خاص از آرایه عنوان شیوه پارچه به های بوم دیوارنگاره

 .108-103(، 10)0معماری اسالمی، 

پارچۀ  بوم های (. مطالعۀ دیوارنگاره1031دوست، رسول و احمدی، حسین ) حمزوی، یاسر، وطن .77

 .12-00(، 10)2دورۀ اسالمی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی. پژوهش هنر، 

الدین شفا. چاپ پنجم. تهران: علمی و رجمۀ شجاع(. سفرنامۀ پیترو دالواله. ت1033دالواله، پیترو ) .70

 فرهنگی.

(. تاریخ هنر جنسون. ترجمۀ فرزان سجودی 1088دیویس، دنی، هفریچر، جاکوبز، روبرتز، سیمون ) .70

 و دیگران. تهران: فرهنگسرای میردشتی.

ایش ق(. ویر 1773-780الملک: ابوالحسن غفاری )(. زندگی و آثار استاد صنیع1087ذکاء، یحیی ) .71

 و تدوین: سیروس پرهام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، سازمان میرراث فرهنگی کشور.

 .01-72، 2الف(. ایوان تخت مرمر. مجلۀ هنر و مردم، 1007ذکاء، یحیی ) .71

الملک غفاری: مؤسس نخستین هنرستان نقاشی  خان صنیع ب(. میرزا ابوالحسن1007ذکاء، یحیی ) .72

 .00-11، 11در ایران. مجلۀ هنر و مردم، 

های درخشان هنر ایران. ترجمۀ هرمز عبدالهی و  (. اوج1023)  ان س اطر، اح ارش ارد، ی چ ری  اوزن، ه گ ن ی ات .78

 روئین پاکباز. تهران: آگاه.

 فرنگی. کرج: سردبیر. (. موزۀ پارس: عمارت کاله1083رستمی، محبوبه ) .73

رجمۀ محمدعلی خلیلی. چاپ سوم. (. تاریخ صنایع ایران بعد از اسالم. ت1011زکی محمدحسن ) .03

 تهران: اقبال.

گاه کاغذی  پارچه با تکیه (. شناسایی مواد دیوارنگارۀ بوم1031بری، طاهره ) سلیمانی، پروین و شیشه .01

 .21-11(، 1)0سنجی،  مسجد مال اسماعیل یزد. پژوهۀ باستان
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 (. سفرنامۀ شاردن. ترجمۀ حسین عریضی. اصفهان: گلها.1023شاردن، جان ) .07

از  جهانی )تجاربی میراث های محوطه حفاظت در اصالت مفهوم (. نقش1080محمدحسن ) طالبیان، .00

 تهران. دکتری. دانشگاه نامۀ دورۀ اصالت(. پایان بر مبتنی حفاظت برای دورانتاش

االزهار. تصحیح: علی مینایی تبریزی (. دوحه1320العابدین علی ) بیگ شیرازی و خواجه زینعبدی .00

 رحیموف. مسکو: دانش. و ابوالفضل

(. نگاهی به تأثیر نقاشی اروپایی در ایران، به مناسبت نمایشگاه مروری بر 1081عرب، سمیرا ) .01

 .72-73، 3نقاشی دورۀ افشاریه، زندیه و قاجاریه در فرهنگستان هنر. رشد آموزش هنر، 

وپایی در بناهای های سنتی از شیوۀ ار (. عوامل تأثیرپذیری دیوارنگاره1081عمادی، محمدرضا ) .01

-111(، 01-00)7پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، -تاریخی شهر اصفهان. مجلۀ علمی

181. 

 (. شاهنامۀ فردوسی. تصحیح سعید حمیدیان. تهران: قطره.1081فردوسی، حکیم ابوالقاسم ) .02

 عباس اول. چاپ پنجم. تهران: انتشارات علمی. (. زندگانی شاه1021فلسفی، نصراله ) .08

شناسی خانۀ دورۀ قاجار در اصفهان.  (. گونه1083قاسمی سیچانی، مریم، معماریان، غالمحسین ) .03

 .30-82(، 2)1نشریۀ هویت شهر، 

 .018-010، 33-83شاه. بخارا،  های ناصرالدین (. نقاشی1031قاضیها، فاطمه ) .03

 هنر. فرهنگستانتهران:  فرنودفر. فریده زیباشناختی. ترجمۀ (. تجربۀ1088دایانه ) کالینسون، .01

 .07-03، 2(. مینیاتور ایرانی. هنر و مردم، 1007کریمی، علی ) .07

(. سفرنامۀ کمپفر. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. چاپ سوم. تهران: 1010کمپفر، انگلبرت ) .00

 خوارزمی.

 (. تاریخ هنر نقاشی ایران. تهران: مشق هنر.1083ای، محمدرضا ) کمره .00

 شروه. تهران: عصر جدید. ترجمۀ عربعلی(. نقاشی ایران. 1013گری، بازیل ) .01

های  (. بازشناسی و حفاظت ارزش1037پور، منصور )محمدی، محسن، محمدی، محمد، خواجه .01

 .88-23، 17اسالمی، -موجود در اثر تاریخی قبۀ سبز کرمان. مطالعات شهر ایرانی

تهران:  دوم. چاپ معماری. اسالمی: تزئینات دورۀ در ایران هنر (. تاریخ1088مهدی ) نژاد، مکی .02

 سمت.

خوانساری.  سهیلی احمد هنر. تصحیح (. گلستان1011الدین ) شرف بن میراحمد قاضی قمی، منشی .08

 منوچهری. تهران: کتابخانۀ سوم. چاپ
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های جدید. هنرهای  (. هنر اسالمی در چالش با مفاهیم معاصر و افق1081نژاد، محمدجواد ) مهدوی .03

 .07-70، 17زیبا، 

شناختی به رسالت هنرمند متعهد، نمونۀ مطالعاتی:  (. رویکردی جامعه1033ـــــــ )ـــــــــــــ .13

 .773-133(، 7)17شناسی هنر و ادبیات،  های نهضت بیداری اسالمی. جامعه نقاشی

(. تأثیر تجارت بر توسعۀ هنر نقاشی جلفای اصفهان در عصر صفوی. 1033نرسیسیانس، امیلیا ) .11

 .20-11(، 7)0 شناسی هنر و ادبیات، جامعه

الملک.  های تکیۀ معاون شناختی مضامین کاشی (. خوانش جامعه1031نوروزی، نسترن ) .17

 .717-710(، 7)3شناسی هنر و ادبیات،  جامعه

 رویکردهای (. مقایسۀ1030) طباطبایی، زهره نادر، فر، شایگان مظفر، فرهنگ، رسول، دوست، وطن .10

 .03-73 (،2)0 ایران، معماری و ری. مرمتهن اثر درک و خوانش با ها نسبت آن و حفاظت

ایران )بقعۀ شیخ  تاریخی بنای پنج حفاظتی مسائل مقدماتی دربارۀ بررسی (.1011مارتین. ای. ) ویور، .10

صفی اردبیلی، مسجد جامع قروه، مسجد وکیل شیراز، مسجد خان شیراز، مسجد نو شیراز(. ترجمۀ 

 استانی ایران.آثار ب حفاظت سازمان اله افسر. تهران: کرامت

 (.03)13(. معماری کلیساهای اصفهان. فصلنامۀ فرهنگی پیمان، 1081هوسپیان، شاهن ) .11

شناسی دربارۀ  های معاصر جامعه (. بررسی نظریه1031یگانه، سیروس، سیدین، سید محمدرضا ) .11

های تهران. نامۀ  بندی اجتماعی و سنجش مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه ذوق هنری و الیه

 .172-110، 1رهای نمایشی و موسیقی، هن

شناختی هنر  (. عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک زیبایی1032اهلل ) یوسفی، رسول، زارع خلیلی، فتح .12

(، 7)13شناسی هنر و ادبیات،  (. جامعه1032)مطالعۀ موردی: دو دانشکدۀ دانشگاه شیراز در سال 

100-121. 
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 
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 نوشت پی
هایی که روی آن تصویر  . دیوارنگاره1شوند:  ی به سه دسته تقسیم میها از نظر موضوع . در این تحقیق، دیوارنگاره1

گرایانه یا انتزاعی است؛  صورت واقع های تزئینی که شامل گل و گیاه و حیوان به . نقاشی7انسان کشیده شده است؛ 

 (.1: 1031هایی که با استفاده از رنگ روی دیوار نوشته شده است )حمزوی،  . کتیبه0

پارچه، پس از چسباندن نقاشی روی کرباس بر سطح دیوار،  های بوم های اجرایی دیوارنگاره ز شیوه. در برخی ا7

شده است تا قاب یا محل مورد نظر تکمیل و پر شود. اندازه و حجم این بخش از  ادامۀ نقاشی بر سطح دیوار انجام 

ع پس از چسباندن کرباس به سطح دیوار، نقاشی، به اندازۀ قاب و اندازۀ نقاشی روی کرباس بستگی داشته و درواق

شده است. در این تحقیق، منظور از دیوارنگارۀ  صورت نقاشی روی دیوار، تکمیل  ماندۀ اطراف آن به فضای باقی

طور مستقیم بر سطح دیوار اجرا شده است )حمزوی،  پارچه است که به تکمیلی، همین بخش از دیوارنگارۀ بوم

1031 :1.) 

 
 


