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 سخن ناشر

 
دارد، فرهناگ آن جامعاه اساآ.     یآ هار جامعاه دخالاآ اساسا    یده در موجوك ين عنصرین و وا تریبا تر کش یب

 يدهد و با انحراف فرهنگ، هرچناد جامعاه اا بعادها    یل مکيآ آن جامعه را تتیآ و موجودیاساساً فرهنگ هر جامعه، هو
 وابساته و  يا اساآ. ارار فرهناگ جامعاه     یان تها يپوچ و م یول ،باشد يقدرتمند و قو یو نظام ی، صنعتیاسي، سياقتصاد

شود و  یم کآن مستهل ند و با خره درك یدا ميش پیآن جامعه به جانب مخالف ررا ر ابعادگید  ناچار  باشد،  فرهنگ غربمرتزق اا 
 (37: 33فه نور، ج ي، صح)ره(ینيخم )امام دهد یآ خود را در تمام ابعاد اا دسآ میموجود

تواناد   یما  یفرهنگ يوا  يها بدون توجه به اراش یاسيا سیو  يرشد و توسعه اقتصاد

جامعه را فراهم آورد. پژوهتگاه فرهنگ،  یو مل يو اعوجاج در اصو  اعتقاد یموجبات سست

باا   یعلما  يها نتسآ يز بررزاريو ن یپژوهت يها طرحقات و يهنر و ارتباطات با انجام تحق

، تاالش  «تابك»ا ی« رزارش پژوهش»ج حاصل در قالب یاصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتا

 ند.  ك یم یل فرهنگياص يها رسترش اراش صرفد را خو

 يزیا ر در برناماه  يپژوهتگران، بتوان راام مارثر   یاا توان علم يرير د اسآ با بهرهيام

 تور برداشآ.كجامع توسعه 

شناسایی و معرفی هنرهاي تزیينی وابسته به معمااري  »اسآ با عنوان  تحقيقی، رو پيشاثر 

ماریم   كه« بري،  یه چينی و طالچسبان و نقاشی دیواري ، ك آیينهرو به اوا  نقاشی پتآ 

 .اسآ پژوهتگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام داده سلطانی در

پژوهتاگاه   يهاا  دراهیا نندة دك سکكتاب لزوماً منعاین شود، مطالب مندرج در  یم يادآوری

 سآ.ين



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه
سرامين ایران اساآ. معماار    معماري، بدون شک یکی اا هنرهاي برجسته و معتبر

ایرانی هنرمندي اسآ كه اا آغاا كار یعنی انتخاب و استفاده اا آجر براي ایجاد دیوارها، 

ها  ها و طرح نماها و یا پوشش رنبدها، به خلق ایباترین نقش ها، طاق روشوارها، مقرنس

رسااند و   مای  هنر خود را باه كماا    اندااي، خفته و رفته،  چينی، رل اندیتد و با رره می

 آورد.   وجود می مانندي را به شاهکار بی

ویژه در دوران اسالمی بيش اا هر چيز مربوط به تزیين و  شکوه و ایبایی معماري به

آرایش آن اسآ. هنرهایی وا ي اسالمی اا هنرهاي تزیينی و كاربردي ررفته تا احداث 

اي هساتند. تزیيناات    یاژه ایباترین بناهاي مذهبی، هر كادام داراي اهمياآ و اعتباار و   

طوري كه آثاار هناري    اي یافته، به معماري، توسط هنرمندان ایرانی تکامل هنري عمده

بناها با تزیينات چتمگير در بسياري اا كتورهاي اسالمی قابل متاهده  صورت به آنان 

هااي متفااوت و خااص هار دوره، در هار كتاور        تدریج و با شيوه  اسآ. بناهایی كه به

باه موضاوعات    ،، هنري كه بيش اا پرداختن به فرماند در معماري اسالمی آمده وجود به

. وجود نادارد خاص  یءين براي یک نوع بنا یا شیهيچگاه یک نوع تز، پردااد می ينییتز
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یاا   سااختمان هار  براي  اا نظر اسالمی كه ی اسآ اصول، هنر تزیين، مبتنی بر برعکس

نات داخلای  زیيقابل توجه در ت ةکتخود را دارد. ن سااة دیگر، و در هر امان كاربرد خاص

باه  ی اا بناا باوده و هيچگااه    یا جز، يناتیو خارجی بناهاي سنتی ایران این اسآ كه تز

اي  حتی در دوره. اسآمورد توجه و استفاده قرار نگرفته عنصري اضافی یا ک زَبَ صورت 

. ه اساآ شاد  ان اجرا مای ام همطور  ساختمان بهينات یكاري و تز سفآاا تاریخ، عمليات 

كيفيآ فضااهاي ماورد اساتفاده باوده      يسبب ارتقا ،يناتیو تز ه ارائهاین ميزان توجه ب

   .)3-7: 3167)كيانی، اسآ 

سرشاار اا   ،علآ ماهياآ درونگاراي آن   به ها، ویژه در خانه معماري كویري ایران به

در تضاد با محيط  ایجاد فضایی بدیع و ایباي طراحی داخلی اسآ كه در آن، هاي نمونه

ترین اهداف معماران سنتی در  اا مهم درون بنا، كویري و القاي حس اندری و سرسبزيِ

دیگار در   ةكاري و هنرهاي ظریفا  ، رچآیينهطراحی داخلی بوده اسآ. استفاده اا شيته، 

در بار  را نيز دینی و حتی   شناسی، اقليمی ات ایباییظبندي فضا، تمام مالح ين و ارائهیتز

برررفته اا حس درونی هنرمند و آميخته با فرهناگ   ، هموارههنر ایرانی .اسآررفته  می

هااي تزیينای هنار     اسآ. هنرمند با اساتفاده اا جنباه  بوده هاي معنوي  آئينو مذهب و 

 شاک  اسالمی و برررفته اا مفاهيم نمادین، هنر خویش را به كما  مطلوب رسانده و بی

 ةتنهاا وسايل  شاکل بناا،   اي دارند. با این همه،  یگاه ویژهبناهاي جا تزیينات، در این بين

تزیين معماري نيز حاوي اباان نماادین ایان توحياد     بلکه  منعکس كردن توحيد نيسآ

 .(33: 3166، فر شایسته) اسآ

نی، هر نقش وراي اراش صاوري خاود، داراي اراشای برررفتاه اا     یيدر معماري تز

هاا   . ارائاه اسآ ها نسلطو  مردم جامعه در  ةتفرهنگ و بيانگر عقيده و آرمان تداوم یاف

هاا و ناوع كااربري     اا سویی ذهن بيننده را به ایبایی صوري و ظاهري نقاش  معماري،

خوانناد و اا ساوي    فارا مای   فضاهاي بنایی كه نقش و نگارها بر دیوارهاي آن نتساته 

در مفااهيم  دیدراه بيننده را به قلمرو و راا و رمزهاي فرهنگای و دینای پوشايده     دیگر،

نباة  ج بهبندي بناها، هم  پردااي و آذین در نقش كار هنرمندان تزیين ایند.رت ها می نقش
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د و در كاار هناري خاود    انا  هها و هم به جنبه فرهنگی آنها نظر داشات  ایباشناختی نقش

باورهااي فرهنگای ماردم باود،       شخصی و الهاماتی را كه مخالف با روند عمومی ةسليق

كارهااي   فرهنگی، يها پاس و حرمآ پيتگامان معماري و سنآ  و به دادند دخالآ نمی

آناان پاا فراتار     ةكاار و اندیتا   ةالمقادور اا حاوا   كردناد و حتای   پيتينيان را تقلياد مای  

پيش، همواره یکای اا   يها این شکيبایی و انکار نقش در همکاري با نسل رذاشتند. نمی

 (.22: 3177،پوپ)بوده اسآ  ادوار نمنابع نيرو و اصالآ هنر ایران در بهتری

معماري اسالمی در مرحلة خاصی اا تکامل خود، تزیينات متنوع و بسايار ایاادي را   

هاي معماري برتاري یافاآ. جاذابيآ ایان      بر دیگر جنبه رو اااینبر دیوارها عرضه كرد 

باه   «معمااري جهاان اساالم   » نویسندة كتاب 3اي كه برنارد برنسون تزیينات را در نامه

انگيز بودن و ظرافآ تزیينات این نوع معمااري   در مورد شگفآ« درک هيل»ش همکار

 توان دریافآ.  نویسد، می می

روح، كه هار روا در شاهرهاي مختلاف سار      ظاهر غيرقابل اجتناب بناهاي بی  ساختار به

افراط ررایيده كه استفاده اا هيچ نوع تزیينات و تفصيالت در آنهاا مجااا    آورند چنان به  برمی

ترین تالشی براي جان بختيدن به یک سطح صااف و   نيسآ. در این عرصه اغلب، كوچک

آیاد. در   عمال نمای    بخاش، باه   روح، حتی با استفاده اا یک وسيلة تزیينی ساده، ولی جان بی

هاي داخلی بناها نيز این كمبود در همه جا متهود اسآ. براي پركاردن ایان نقيصاه     قسمآ

نظر اا اینکه منظور هنرمند اا كتيدن  شود. صرف وارد ميدان میاسآ كه مثالً نقاشی معاصر 

بختايدن باه    نقاشی چه بوده؛ حاصل تالش توانفرساي او براي بيان خویتتن، فقاط حياات   

اند، ولی معماران امرواي اا تأمين آن  به آن نياامند بودهبه شدت اي اسآ كه  دیوارهاي ساده

هااي ساودمندي كاه امارواه روي دیوارهاا آویختاه        كلی عاجزند. شمار ایادي اا نقاشای   به

شوند، بيش اا آنکه نتان یا نماادي اا دورة حاضار محساوب شاوند، مباين كمبودهااي        می

 . اند داشتهتوجه به آن اند یعنی در نتيجة نياا  معماري

                                                           
1. Bernard Brenson 
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تزیينات براي » نویسد: می« الگو و نور ،سطح» عنوان باخود  ةدر مقال 3«جونز دالو»
بناها و اشياي رونارون را در سراسار جهاان اساالم اا اساپانيا تاا چاين و        سيزده قرن،

باا اساتفاده اا ماواد      ناات اساالمی  یيتز دارد بيان مای او  پيوندد. اندونزي، به یکدیگر می
ها، تفاوت سطوح و كار استادانه در پاالن،   كننده و براق، تکرار مدو   درختان و منعکس

هنرمندان معاصر، اغلب در كار تزیين كاه باه ایتاان     .ندشو میهم پيچيده و مجلل  در
كنند و علآ، جز این نيسآ كاه فقاط باراي خاود و در      ارجاع شده موفقيتی كسب نمی

رياهی و  يها جز آذینه بكنند.  درون وجود خود، بدون مددريري اا عوامل دیگر كار می
رار   كاه نتاان   اناد  رفتاه  بکاار دیگري نيز در معماري سانتی ایاران    يها شمایلی، آذین

معمااران   ؛مسلمان ایران هساتند. باراي مثاا     ةدینی مردم جامع ا فرهنگی   يها ناآرم
رر سااختن هساتی خداوناد و نتاان دادن مظهاري اا او در بناهااي        ينی براي جلوهیتز

« جساتند  پردااي در هنر معماري تزیينای بهاره مای    رونارون نقش يها مقدس، اا شيوه
  .(36: 3167)درک هيل، اولک بررر،

چينی را بایاد واپساين ابتکاار     كاري، نقاشی پتآ شيته، نقاشی دیواري و  یه ينهیآ

اناد.   ررفتاه  بکارهنرمندان ایرانی دانسآ كه در معماري داخلی و تزیين درون بنا آنها را 

  منحصار باه  هاي  طرح صورت به بري، با سابقه و قدمتی بيتتر اا دورة ساسانيان  اما رچ

هاي تزیينی منظم و بيتتر  كار و نقاش با ایجاد اشکا  و طرح ينهیاسآ. آ دیده شده فرد

ينه در سطوح داخلی بنا، فضایی درختان و پرتأللو یهندسی اا قطعات كوچک و بزرگ آ

ينه و ایجاد فضایی یشمار آ پی نور در قطعات بی در آورد كه حاصل آن بااتاب پی پدید می

كاري و نقش ایجاد شده روي آن، در سدة سيزدهم  ينهیانگيز و رویایی اسآ. آ پرنور، د 

هااي   هجري قمري رو به ترقی نهاد. در طو  این قرن، آثار ایبایی چون تا رها و اتاق

اي اا  هااي برجساته   العماره تزیين ررفآ كه هركدام به تناسب شيوة كاار، نموناه   شمس

ایان دورة قاجاار، تزیيناات اا   روند. اا آن پس در پ می شمار به كاري این دوره  ينهیشيوة آ

ی صاورت  باه  هاي سلطنتی خارج شد و  هاي مذهبی و كاخ اي اا محدودة مکان نهينوع آی

                                                           
1. Jones Dalu  
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ها  ها و حتی خانه ها، تئاترها و فروشگاه ها، رستوران رسترده در اماكن همگانی چون هتل

  .(8: 3167بکار رفآ )كيانی،

ته باه معمااري رو باه اوا  دورة    پژوهش، با تمركز بر چهار هنر تزیينای وابسا  این 

صفوي و قاجار، در چهار فصل انجاام شاده اساآ. هار فصال، در بردارنادة تاریخچاه،        

اي كاه   رسااننده  براي ایجاد اثر هنري، عوامال آسايب   فنیشناسی یا اصو   معرفی، فن

كارهایی باراي جلاوريري اا اوا     باشد و در پایان، راه اند می سبب اوا  این هنرها شده

هااي   هنرها پيتنهاد شده اسآ. در هر فصل اا این پژوهش، موضوع با ذكر نموناه  این

باشند مورد كنکاش قرار  هایی شاخص اا دیدراه هنري می موردي كه در نوع خود، نمونه

اي، آامایتاگاهی،   هاي كتابخاناه  اسآ. براي دسترسی به اهداف تحقيق، اا روش  ررفته

اسآ. در  دهشو همچنين مطالعات ميدانی استفاده  مصاحبه با استادكاران و پژوهتگران

هر مورد براي فهم بهتر مطالب چند بنا با تزیيناات ذكار شاده انتخااب شاد. اا جملاه       

، كااخ هتاآ بهتاآ، چناد ماورد خاناه       قاپو عالیبناهاي شاخص، كاخ چهلستون، كاخ 

اي و  خاناه اهه تاریخی اا جمله خانه وثيق، خانه حقيقی، خانه امام جمعه، خانه مالباشی، 

كه هر كادام اا لحااد دارا باودن ایان نموناه تزیيناات،        اسآمدرسه تاریخی رودابه ... 

هاي مدرسه رودابه باراي اولاين    بري بودند. براي مثا ؛ اا ك  فرد  منحصر بهشاخص و 

 بار در این رزارش نام برده شده و در هيچ آرشيوي نتانی اا آنها یافآ نتده بود.
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 معرفي   .9

توان تجلی خاطرة االی یک قوم، ارادت ماذهبی و ناوري    پتآ شيته را می  نقاشی

بينيم، دانسآ. هنرمندان نقاشی شيتاه   در جسم شفاف شيته می را آنمسلط كه بااتاب 

ري اا نقاشاان  كتاند. بسايا   تصویر مای  هایی اا نور را در امين به در انجام این هنر جلوه

ررفتناد و باا نياآ تَقَارُب باه آساتان        پتآ شيته قبل اا دسآ بردن به قلمو، وضو می

كاربال را رنگاين     هااي مصايبآ   ادند و راهی باا خاون خاود صاحنه     دوسآ، طرح می

اي اا نور آسامانی   مثابه بستر نقاشی، انتقا  ذره ساختند. شاید دليل انتخاب شيته به می

كوشد  ما  مطلق اسآ و نقاش در سطح لغزنده و شفاف شيته میاي اا ك بوده كه جلوه

 .(36: 3166واسطة انتقا  این نور به بيننده باشد )كاظمی و سلحتور،

صاورت معکاوس     نقش را به بایداي بسيار دشوار دارد، چون نقاش  این نقاشی شيوه

شاود،   طاور معماو  ناااک انتخااب مای      رفته در این هنر به بکارشيتة  چوناجرا كند. 

در طارح دو بعادي و    اغلاب این نوع نقاشای  اند.  هاي باقی مانده به نسبآ، اندک نمونه

ي مختلاف در هنرهاایی مردمای و قاومی     هاا  هایی درختان، اا دیرباا باا اسالوب   رنگ

. نقاشان پتآ شيته، خود را ملزم به پياروي اا  بسياري اا كتورهاي متداو  بوده اسآ
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راذاري روي شيتاه اداماه     دیدند و آنقدر به رنگ نمی هيچ یک اا اصو  متداو  نقاشی

آنان اا ناوعی آاادي عمال در كاار خاود      ،دادند كه نقاشی آنان تکميل شود. درواقع می

باارور شاده اساآ    « دیام »صاورت    برخوردار بودند. قلم ایان نقاشاان در اصاطالح باه    

  .(336: 3167)سعيدیان،

بار   ،م فارق دارد. در ایان روش  روش كار در نقاشی پتآ شيته با نقاشی روي باو 

شاود، باه ایان     در آغاا كار انجام مای  ،حساس پایانی يها قسمآها،  خالف سایر نقاشی

آميازي اميناه    اصلی و رنگ يها صورت كه ابتدا جزیيات و ظرایف كار و سپس به رنگ

تفاوت نقاشی پتآ شيته با نقاشی روي بوم ایان اساآ كاه در    دیگر شود.  پرداخته می

 ،كرد اما در نقاشی پتآ شيتاه  اصالحها  توان با رنگ اشتباهات را می ،ي بومنقاشی رو

شاده را   كاار   يهاا  كرد، بلکه بایاد رناگ   تصحيحتوان  رنگ اشتباه را با رنگ دیگر نمی

 فراررفتن مراحال ایار باراي یاک نقااشِ     ، این هنر كرد. در رذاري رنگ دوبارهو  ادوده

 :اسآ پتآ شيته الزامی
  ؛وسایل مورد نياا شناخآ ابزار و  .1

 ؛نقاشی پتآ شيته براياستفاده اا ابزار و مواد مناسب   .2

 ؛شناخآ مبانی طراحی و كاربرد آن  .3

 ؛شناخآ نقطه، سطح و حجم و اصو  اثررذاري آن  .4

 ؛و كاربرد آنها اي  اي، دو نقطه شناخآ انواع پرسپکتيو یک نقطه  .5

 ؛تهيه شيته در ابعاد مورد نظر  .6

 ؛رد نظرتهيه و ساخآ رنگ مو  .7

 ؛جال دادن شيته و نوار كتی آن  .8

 ؛انتخاب قلم و كاردک مناسب  .9

 .(38-23: 3166)آشوري،  طریقه سایه ادن و جهآ آنها .11
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  . پيشينة هنر نقاشي پشت شيشه 2

 . نقاشي پشت شيشه در اروپا2-9

ناام آن  . شاود  خوانده می 3«ارلوميزه»نقاشی پتآ شيته در اصطالح ابان فرانسه 

-3633) 2«جين بااتيس رلاومی  »كاري در قرن هجدهم فرانسه به نام  یينمربوط به تز

فردي كه مسئو  عمومی شدن این هنر بود. دورة كليادي تااریخی ایان    اسآ؛ ( 3667

اا  فان قرون سيزدهم تا شانزدهم ميالدي بود. در قرن شاانزدهم ایان    درهنر در ایتاليا 

تقریبااً جااي    فان جدهم ميالدي ایان  ایتاليا به اروپاي مركزي رواج پيدا كرد. اا قرن ه

انادااها   ها معمو ً فيگورها، چتم موضوعات این نقاشیباا كرد.   فنونخود را ميان دیگر 

رونه ذكر شده اسآ كه براي اجارا، ساطح    آن این فن. در مورد اسآو عناصر سمبليک 

و  شاده  هاي ه تينی براي پوشش شيته اساتفاده  شيته كامالً باید تميز باشد، اا چسب

نوک تياز  شود. طرح روي برگ طال با استفاده اا جسم   به آرامی  یة طال چسبانده می

. نکتة مهم رود می بکارهاي اكریليک مخصوص نقاشی شيته  انداخته و پس اا آن رنگ

  1.شود این اسآ كه در ابتدا عناصر و سپس امينه، كار می فندر این 
متعلق به قرن سوم یاا  یافآ شده شيته ترین نقاشی پتآ  قدیمیروید  می 3بتارت

. كتاور ایتالياا بدساآ آماده اساآ      ةدر محادود كاه  چهارم پيش اا ميالد مسيح اساآ  

شکل بسيار ساده  در كتور چين اا این هنر به ،اسنادي یافآ شده كه در شرقهمچنين 

   .(3168) بتارت،  اسآ شده ها استفاده می در معابد و ایارتگاه
تن خساا ، سااختن كليسااهاي عظايم در اروپاا هماراه باود      باا  ، كاه  عصر روتيک 

بلنادتر و اا مصاالحی    به شکوفایی رسايد. كليسااها   منقوش ةشيتمزین به  يها پنجره

                                                           
1 .Verre Eglomisse 

2. Jean Baptise Glomi 

3. http://www.goldreverre.com/resource/techniques.php 

 پژوهتگر نقاشی پتآ شيته، دانتگاه سوربون    . بتارت، مهرنوش، كارشناس ارشد نقاشی، 3

http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
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براي پار كاردن فضااهاي     منقوش ةشيتتر شده و  نااک دیوارها. تر ساخته شدند سبک

اي اا جهاان   باه منظاره   منقاوش  ةشيتا ررفته شاد .  بکاربزرگ خالی در ميان دیوارها 

http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
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شد  انجام میآميزي روي شيته بسيار ماهرانه  كار رنگ. آفتابی و روشن خارج تبدیل شد

طالیی رناگ   ةموها و البس ةررایان ساا واقع و به ساخآ طالكاريتکنيک  ةو كتف دوبار

بيتتر ایان هنار    تر شدنِ با نزدیک ،منقوش ةشيت ةسااند هنرمندانِ فيگورها منجر شد.

 به نقاشی روي بوم، به نقاشان ماهري تبدیل شدند. 

كاه در   خاود شاد  ساله  سيصد ةكاري منقوش وارد دور هنر شيته ،رنسانس ةدورر د

شادند. ایان    ميزي مفصال و سانگين سااخته مای    آ سفيد با رنگ ةاا شيت ها پنجره ،آن

رو  منقاوش  ةشيتا تمام شکوه و جال  رذشته را اا دسآ داده و ایبایی ذاتی  ،ها پنجره

مساکونی،   يهاا  مکانبراي  منقوشة شيتاستفاده اا ، ر این دوراندبه فراموشی رفآ .

قابال اساتفاده باراي     ،شکل نوعی تجمل  روا و به دِمُ، و كليساها  عمومی يها ناساختم

هاا اشارافی بار روي     نارها و نتا پَخانوادری، سِ يها ناعموم درآمده بود. استفاده اا نت

اما بسياري اا موضوعاتی كه سابق بار ایان در    ؛دساده و شفاف بسيار رایج بو يها امينه

شاهد برداشتن بساياري   ، فراموش شد. قرن هجدهم،شد میاستفاده  شيتة منقوش كار

 و  آثاري بيش اا حد قادیمی  منزلة بهقرون وسطایی بود كه  شيتة منقوش يها اا پنجره

 ;Aland D) ندشدها رنگ شده، جایگزین  اا بين برده شدند و با شيته غيرقابل استفاده،

Barry L. 2666:13-13).   
 

 قاشي شيشه در ايراننکاربرد . پيشينه و 2-2

هاي پتآ شيته یافآ شده در ایران، قطعات ایباي رل و مار  باوده    اولين نقاشی

شد و پيتينة آن باه دورة   هاي اعيانی كار رذاشته می و دیوار خانه  كاري سقف كه در رچ

خاستگاه  ،اما امان اوج این هنر، دوران اند و قاجار بوده اسآ. البته ،رردد صفویه باا می

هنر یاد شده را باید ممالکی چون كتورهاي اروپاي شرقی، قفقاا، عثماانی و هناد    ةياول

هنرمندان ایرانی تا حد ایاادي آثاار   آامایی   تجربه ةمنبع الهام یا انگيز، دانسآ. بنابراین

شد؛ هرچند  هنرمندان مناطق یاد شده بود كه توسط بااررانان آن روا به ایران آورده می

در این شايوه  ، ي هنريها شيوه ةي تاریخی و همها دوره ةممانند هنی كه هنرمندان ایرا

http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
http://www.tebyan.net/tags/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%85%d9%86%d9%82%d9%88%d8%b4.html
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ادامه و باه   را آنخویش  نيز پس اا اخذ روش كار اوليه اا این آثار، بر مبناي باور و ذوق

 يعی دادند. ا ش تر، ایرانی عبارت خاص مذهبی یا بها  آن حا  و هواي ملی

  تناوع هناري،  مآثار براي  ن تقاضاتر شد امان با عمومی همو  در اواخر عصر صفوي

كاربرد در بناها بيرون آمد و در قالاب قطعااتی قااب    انحصار ي پتآ شيته اا ها نقاشی

ماردم  عماوم  مند و  خریداران عالقهو دیگر رردان  ایران، شده یا بدون قاب، به بااررانان

الوه بر رونه كه نگاررري و مصورسااي مضامين ادبی و تاریخی نيز ع همان. شد عرضه 

چنادبرری تادوین و    ةبرری یا مجموع تک ةها، به حالآ رقع كاربرد در تصویررري كتاب

باا كناار رفاتن     نياز،   شاد. در هنرهااي تصاویري    مندان آثار هنري فروخته می به عالقه

چناين  اهتمام هنرمندان باراي اساتقال  اقتصاادي    ، حاميان و متوليان متخص پيتين

نقاشی پتآ شيته به دليل كم بودن توان مالی بيتاتر   هرچند در. وقوع پيوسآاتفاقی 

 تقریباا   اا این طریق،  یا حتی رذران اندری متوسط و معمو مادي خواستاران، استقال  

 اي اتفاق نيفتاد. در هيچ دوره

اا جمله روا  خلق آثار هنري  ها شيرااه ةبا رو به ضعف رذاشتن اقتدار صفویان، هم

آثار هنري و اینتی سبک و قيمتی را با خود بردناد   ها، شیور ةاا هم رسسآ و مثل هم

ي پتآ شيته را به دليل متکل بودن حمل و نقلتان، شکستند ها نقاشی مانندو آثاري 

و حماالت   ها سپس یورش ها، او با افغان ةو نابود كردند. روي كار آمدن نادرشاه و مقابل

امنی بود كه در آن به استثناي  و نااي اا جنگ و رریز  دوره ةبرريرند اش، در برون مراي

مجاالی باراي   « تاریخ جهان رتاا »ي كتاب ها روي بوم و نگاره ةمعدود تصاویر و پيکر

بار ساختی     اي و نقاشی پتآ شيته كه عاالوه  ویژه آثار شيته خلق آثار هنري نبود؛ به

 نبود رفآ و در تعقيب و رریزها امکان حمل راحتتان كار، با یک ضربه اا بين می ةشيو

     .(33-37: 3166،احمدي ملکی)

شود. شاهر شايراا، در ایاام     با شروع دورة اندیه، رونق مجدد نقاشی پتآ شيته آغاا می

راه هنار هنرمنادان    ميعادراه و تجلی خان اند، در تعالی نقاشی این سرامين، فرمانروایی كریم

، نقااش  «حماد اماان  م»هاي پربار نقاشانی چاون   شود. این شهر، همة تجربه مکتب رل می
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هاي رل و پرندة عهد افتاریه و اندیه را باه مادد    ، خالق نقش«علی اشرف»عصر صفوي و 

تار و   و مهام « آقاا اماان  »، «آقاا نجاف  »، «آقا باقر»ريرد و با نثار ذوق هنرمندانی چون  می

، مکتب رال را باه جهاان هنار      نقاش متهور شيرااي ،«آقا صادق»سااتر اا همه،  سرنوشآ

ها به دسآ آقا صادق، آفریده شاده اساآ. ایان     هاي این نقاشی دارد. بهترین نمونه میعرضه 

هنرمند اا شارردان علی اشرف، نقااش نامادار قارن دواادهام هجاري قماري باوده اساآ         

 .(6: 3166)كاظمی، سلحتور، 

با در نظر ررفتن شيوه و ساليقة هناري آقاا صاادق و اساتمرار نگااه او در معادود        

مانادرار اا   هااي   شيتة به یادرار مانده در تزیينات داخلی بنااي خاناه   هاي پتآ نقاشی

تاوان نخساتين    ريرد كه آقا صادق را می عصر اندیه در شهر شيراا، این رمان، قوت می

مروج و مبتکر نقاشی پتآ شيته در شهر شيراا، با طرح و نقش رل و پرنده دانسآ، یا 

ر این دوران به حساب آورد. چرا كه شباهآ نگا كه شيوة او را سرمتق كار نقاشان شيته

شکل اسآ  قدري با آفرینش هنري آقا صادق نزدیک و هم طرح و نقش پتآ شيته، به

مثاباه عنصاري    هاي او بر پتآ شيته و بر تن سقف و دیاوار بناا، باه    كه رویی، نقاشی

     .(7-6: 3166تزیينی و قابل توجه نتانده شده اسآ )سيف، 

قاجار بر اند و انتقا  پایتخآ اا شيراا به تهران، ة سلسله و با غلب خان با مرگ كریم

بالتکليفی هنرها و هنرمندان دوباره شدت ررفآ تاا باا خره باا باه سالطنآ رسايدن       

وجود آمدن آرامش نسبی اجتماعی و موقعيتی در درباار او باراي خلاق     فتحعلی شاه و به

مجاددي پيادا    ةیري، رونق و توساع ویژه هنرهاي تصو ي مختلف هنري بهها آثار، رشته

هنرهاي غيردرباري و مردمی چون نقاشی پتآ  كردند. هر چند این رونق و توجه شامل

و  هاا  وجود آمده بار ذهنياآ و خواساته    شد، ولی تأثير غيرمستقيم وضعيآ به شيته نمی

 آنها باه  ةهنر، سبب با  رفتن ميزان توليد آثار و عرض ةتقاضاهاي مردم و رابطان عرص

 شد. متتریان و متقاضيان می

نخسآ سلطنآ ناصرالدین شااه را  ة دو ده فتحعلی شاه و یکیدر دورة قاجار، دورة 

و موضوعات، همچنين ميزان توليد و عرضه، شاید بتوان دوران  ها اا نظر رونارونی قالب
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اا اروپاا و متاداو  شادن     الملک اوج رونق نقاشی پتآ شيته دانسآ. با باارتآ كما 

دليال ورود    )به ي بعدها او توسط شارردانش در دهه ةي آمواش نقاشی به شيوها سكال

ي هنر به مقدار قابل تاوجهی  ها عرصه براي شيوه ،مدرن نقاشی اروپایی به ایران( فنون

به دليل توجه اندک به مقو ت  در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه، تر شد. تنگ

استادكاران مکتاب ندیاده و    ةدر عين حا ، هر دو شيو. داا رونق پيتين افتا هنري، هنر

ویژه در  تعليم یا عرضه و تقاضا در فضاي اجتماع )به ةالملک در حيط كما  ةمعلمان شيو

ویاژه نقاشاان پتاآ     به ،تهران( ادامه یافآ. اماكن تجمع و كار رروهی هنرمندان سنتی

قاجاار و   ةشود، تا اواخار دور  یاد می «هخان نقاش» منزلة بهساا، كه اا آنها  شيته و خيالی

در صاورت  اي،  خانه نقاشچند سا  نخسآ سلطنآ رضاشاه هنوا پابرجا بود. این جریان 

توانسآ باانی   تر می تر و معرفی و پتتيبانی اصولی و افزون اي منسجم پيدا كردن برنامه

 تحو ت باراي در هنر یا هنرهاي معاصر ایران شود. 

 
 کاخ گلستان، تهران آيينههاي  . نقاشي2و9تصوير

 

و حلزونی   اسليمی يها تلفيقی اا طرح ،در امان قاجاركند:  بتارت همچنين ذكر می

تاوان   میاي كه  رونه  كرد بهایرانيان جایگاه وا یی پيدا نزد  شد و ررفته  بکاراین هنر در 

كه غارب   ، بلکه رنگ و بوي بومی به خود ررفآرفآ دیگر یک هنر بيگانه غربی نبود

اناد، كمتار    خلاق شاده   فان در آثاري كه با این د. اا ایران بگير را آنهم دیگر نتوانسآ 

  .(3168شود )بتارت،  دیده میتقليدي اا كارهاي متابه غربی  يها نمونه
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همگاام باا رواج سااخآ یاا بااساااي      ، در ایران توان رفآ این هنر طور كلی می به

رسای  ي اُهاا  كاري درها و پنجره كاري و متبک نهيیبناهاي مذهبی یا اماكن سلطنتی و آ

برها كاه معماو ً در اثار تمارین و ممارساآ طاو نی در        كاران و رچ نهيمتداو  شد. آی

پردااي فضاهاي داخلی باه مهاارت و نگرشای درخاور      هنرهاي مختلف بناآرایی و حجم

 ،سطوح مختلف بنا كاري ينهی ي آ  به نقاشی شده را ةي شيتها رسيده بودند، ابتدا تکه

 بردناد  مای  بکاار رنگی  ةجاي شيت هب ها، ي در و پنجرهها چون سقف و دیوار یا در شبکه

ساده و شامل چند سطح رنگی یا نقش رل و برگ  ها در ابتدا طرح و موضوع نقاشیكه 

 هاي تخآ و دو بعدي بود.  و اشکا  هندسی با معدود رنگ

كاري و  آیينهكاري، رچبري،  نقوش كاشی ملهم اا ي اماكن مذهبی معمو ًها نقاشی

شاد.   را شامل می ها و ختایی ها چينی یا اسليمی سایر هنرهاي سنتی بود كه فرمی اا رره

اي  ي درباري و اماكن سلطنتی عالوه بر این نقوش، در مواردي نيز نماي سادهها نقاشی

 ررفآ. را در بر می اندااهاي واقعی یا چتم اا نقش شکارراه یا بزم شاهی
 

 
 (221: 9331) سيف، هاي خيالي . نقاشي پشت شيشه، طرح3تصوير

 

هااي رسايده    تخصص خود، انجام سفارشبا توجه به رشته و  هنرمندان شيته نگار،

به شاناخآ خاویش اا روش كاار یاا تخصاص        بسته ررفتند و متتریان، را برعهده می

كردناد.   هنرمند مراجعه میة ا دكهنرمند مورد نظر، براي نگارش اثر دلخواه، به كارراه ی

برخی اا نقاشان پتآ شيته در كتيدن معراج حضرت پيامبر، بعضی در شمایل امامان، 
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یا اا بين موضوعات ملی در كتيدن ساياوش،   صحنه عاشورا و موضوعات مذهبی دیگر

 اند. رستم و اسفندیار و مقو ت دیگر تخصص و مهارت بيتتري داشته
 

 
 (44مايه زنان قاجاري،)همان، ه با نقش.نقاشي شيش4تصوير

 

ريري نقاشان و شاغالن اماور هناري باه    بکارمعرفی و  ةواسطی كه برخی اا عوامل

خود نيز در خلق یا اجراي آثار هناري دساآ    ،هنرسراي دربار و سایر اماكن دولتی بودند

درت ، باه خلاق آثاار هناري مباا     خاود  راه یا توأم با سمآ اداري و درباري هداشتند و ر

بودند كاه در ابتادا هنرمناد و مجاري آثاار      منصبانی  صاحبورایدند؛ یا كاررزاران و  می

هااي   هاي واسط براي اجراي اوامر و خواساته  مرور به مهره  و بهبودند دربار هنري وارد 

ان عملکارد و داوري آنا   ةشدند. نقش این قتر و نحو هنر تبدیل می ةدرباریان در عرص

سویه آثار بر مبناي همسو بودن و نبودن آنها با هنر رسامی   ش یکویژه اا نظر رزین )به

دو قارن اخيار    هاي مختلف نقاشی یکی شيوهكلية عدم رونق عامدانه یا دربار( در رونق 

كه خود اا تخصص  ،سزایی داشته اسآ. شاه، وارا و ایادي رده با ي دربار هایران تأثير ب

رمناادان برخااورداري چناادانی نداشااتند، ر هنحُاابَكااار و تَ ةشااراف بااه شاايوهنااري و اِ

هااي   كردند و برنامه عما  میهنر توسط این عوامل واسط اِ ةهایتان را در عرص خواسته

تر و  هاي هنرمندانه بردند. شاید با برخورد آنها پيش می بدسآسياسی و اقتصادي هنر را 

قسيم عاد نه و هنري، تل ئمسااندركار  این قتر و دیگر اقتار دسآ ةهاي منصفان داوري

ریازان   هاي هناري اا طارف برناماه    عملی امکانات اقتصادي تخصيص یافته به فعاليآ

تر اقتار مردمی مارتبط باا    ویژه مجریان مملکتی و اا طرفی نگرش و برخورد آراهانه به
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وجاود   تر براي هنرمندان باه  تر و نوجویانه خلق آثار عميق برايهاي بيتتري  هنر، انگيزه

هنرهاي بيرون اا دربار و هنرمندان خالق مردمی وضاعيتی بهتار و آفرینتای    آمد و  می

 .(1: 3167)سلحتور،  بود بيتتر داشتند و شيوه و راهتان اا عمري پایاتر برخوردار می
 . نقاشي پشت شيشه در اصفهان2-2-9

نقاشی پتآ شيته در اصفهان كه محل رواج هنرهاي سنتی و تزیينی بود، تااب و  

نگااري باود كاه     ، شيتاه «ميراا تقی»شکوفایی نداشآ. در بااار این شهر،  توان رشد و

تنه به رقابآ باا ساایر هنرمنادان اعام اا ميناكااران، كاشايکاران و مينياتورساااان         یک

ميرااتقی، بااماندة چند نسل نقاش پتآ شيته در اصفهان بود. پادر و جادش    پرداخآ.

اصافهان   مر  و منظاره در بناهااي قادیمی   نگاران استاد و باسابقة نقش رل و  اا شيته

در بااار، بساط نقاشی داشآ و فقط سافارش    قدیمی ، در یک تيمچة «ميرااتقی»بودند. 

هااي   كرد. او تصاویر مرواریاد و سانگ   كتيدن نقاشی چهرة سالطين قدیم را قبو  می

 نداشاآ كتيد كه تفاوتی با اصال آن   جواهرنتان را چنان ماهرانه و با استادي تمام می

   .(3168)رضوي، 

نگار اصفهان بوده كه خط خوشای هام    ، یکی دیگر اا هنرمندان شيته«سيدكما »

نوشآ. اطاراف خاط را    پنج تن را می  هاي پتآ شيته، او اسامی داشته اسآ. در نقاشی

هااي او   چساباند. متاتري   نبات و شکالت می هم كاغذهاي ار ورق و پوستة رنگين آب

دور و نزدیک اصفهان بودند. با آنکه دكاة كاوچکش در پتاآ     هاي بيتتر ساكن آبادي

مسجد جمعة اصفهان قرار داشآ، اما اغلب در ميدان كهناة اصافهان، باا چناد شيتاة      

اد. سيدكما ، چند سا  آخار عمارش را در    كوچک كه با خط خود نوشته بود پرسه می

هاي پتآ  اي نقاشیاین احوا ، یادراره ، در قم رذراند. با )س(جوار حرم حضرت معصومه

هاي برجاي ماناده در خااطر و خياا  راویاان      اصفهان و خاطره هاي قدیمی  شيتة خانه

هاي ویاران شادة اصافهان، مثال      ها و محله هاي پتآ شيتة خانه دیده اا نقاشی  سا 

همتاا در   بسا بی ذوق و چه  محلة جویباره، حکایآ اا یاد و نام استاد و شارردهاي صاحب

 .(71-72: 3166)سيف، دارد روارار خویش 
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 . مضامين و موضوعات نقاشي پشت شيشه3

هاي پتآ شيتاه را اا نظار موضاوعی باه      توان نقاشی در یک بررسی اجمالی می 

كرد كه در امان سه قرن حيات خود )اندیاه، صافویه و قاجاار(      چهار دسته كلی تقسيم

  رواج داشته اسآ:

تولد این هنر اا دوران اندیه روناق پيادا   رل و مر  و تصاویر تزیينی كه اا امان  .3

 كرد.
 

 
.  نقاشي پشت شيشه، چشم اندازکاخ 1صويرت. گل و مرغ، نقاشي پشت شيشه     5تصوير

 گلستان، تهران

انداا بناها كه اا ابتدا رواج داشآ اما اا نيمة او  قرن سيزدهم رونق بيتتري  چتم .2

 یافآ.

 

 
انداز گنبد سلطانيه،  . نقاشي پشت شيشه، چشم8تصوير     . نقاشي پشت شيشه، چشم انداز3تصوير

 نارنجستان، شيراز
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 كِتی كه اا نيمه او  قرن سيزدهم رواج یافآ. شبيه .1

 
 (932 سيف،:) ()ع. شمايل حضرت ابوالفضل1تصوير

 

هایی كه اا اواخر قرن سيزدهم و اوایل قارن   نقاشی –روایات مذهبی و خط   .3

 چهاردهم رونق پيدا كرد. 

 
 نقاشي، خانه مالباشي -. خط99تصوير      (        45. معراج پيامبر )سيف، 91تصوير          

 

ی اتتوان به موضاوع  می، نقاشی پتآ شيتهمذهبی ترین موضوعات  اا بين شاخص

، )ع( ، اماام حساين  )ع( علای  اماام ، پنج تن آ  عباا، شامایل   )ص(چون معراج حضرت پيامبر

ل حضرت ابوالفضل روي اسب در كناار فارات، روایاآ ضاامن     حوادث روا عاشوا، شمای

نوشاته و    هاي رونارونی اا خاط  بندي و تركيب )ع(خوراندن به امام رضا آهو، مجلس اهر

هاا، حيواناات و    ویژه مساجد باا رنباد و رلدساته    به اندااهایی اا مناظر، رل و مر ، چتم

 اشاره كرد.مانند آنها  پرندرانی چون طاووس و
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اهمياآ  ، دليل دارا بودن مفاهيم مقادس و سانتی   بهنيز  ها نقاشیا و خط   ها شمایل

كنناد و اا طارف    اا یک طرف خطوط مينياتور را در ذهن تاداعی مای  كه  اي دارند ویژه

هاي آن با تلفيق فرهنگ باستانی ایران را  هاي ماندرار مذهب تتيع و نتانه دیگر روایآ

. ایان ناوع نقاشای باا ماذهب شايعه وجاود دارد        ارتباط عميقی ميان نمایاند چرا كه می

اند.  هاي مذهبی را با نگاهی آرمانی به مضامين مقدس ساخته شمایل هنرمندان قاجاري،

اند، موجاب شاده    هایی كه نسل به نسل دنبا  شده اعتقاد مردم به مذهب شيعه و سنآ

تاوان در دیگار    نمی را آنهاي  ایرانی تبدیل شود كه نمونه -به هنري شيعی تا این هنر،

كتورهاي مسلمان متاهده كرد. نقاشی پتآ شيته با چنين تركيبی در هيچ جاي دنيا 

 .(73: 3163احمدي ملکی، ) شود دیده نمی

 ،ر رذشاته روید: جنبة اعتقادي نقاشی پتآ شيته به حدي اساآ كاه د   می بتارت

آن نقوش را دادند تا  دراویش نقوش دلخواه خود را به هنرمندان نقاشی پتآ شيته می

سابز   يهاا  در مياان پارچاه   را آنشاد   امانی كاه آمااده مای    .بر پتآ شيته پياده كنند

كردند  درون آب می را آن ري و سایر مراسم خاص،اكردند و در مراسم عزاد نگهداري می

دادناد تاا    و اا آب آن به بيماران براي شفا و سایر افراد براي وسعآ درآمد و سعادت می

 .دهاد  این هنر را در پيتاگاه ایرانياان نتاان مای     مذهبیوضوع اراش بنوشند كه این م

هاشاان   سار در خاناه   بار  خصوص  بههاشان  همچنين حکام و بزرران اا این هنر در خانه

 .(3168)بتارت،  كردند استفاده می

در اصفهان، بيتتر، نقش رل و مر ، ماهی و شمایل كتی متادوا  باوده اساآ. اا    

شاده و   ها و دیوارها استفاده مای  آ شيته در رچ كاري سقفهاي رل و مر  پت نقاشی

ررفتاه   طور جدارانه صورت می چسبان به بر و شيته كار در نهایآ مهارت و به دسآ رچ

ها را با نقاشی پتآ شيتاه كاه    ها، كه دخل چوبی داشتند، روي درِ دخل اسآ. در مغااه

دادناد و آنهاا را مایاة     ناآ مای  هاي قرآن و اسامی پنج تن بر آنها نقش شده بود، ای آیه

 .(36: 3166دانستند )كاظمی و سلحتور،  بركآ كسب و كار خود می
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 پشت شيشه نگاري شمايل. 3-9

ایارا جماا ، صافآ     شاد.  هایی ایبا تصویر مای  هاي پتآ شيته، صورت در شمایل

 و )ص(بيناد. پياامبر   ينة ایبایی، انسان مثاا  آسامانی را مای   یاساسی خداوند اسآ و در آ

اناد كاه    هاي ملکوتی انسان منزلة بهو فراندان او تجلی این جما  )ع(  سپس حضرت علی

اناد )كااظمی و    نقاشان پتآ شيته، چهرة آنان را در نهایآ دقآ و ایبایی ترسيم كرده

   .(33: 3166سلحتور، 
در ساختمان بادن انساان و    ، اثري اا رعایآ آناتومی آیينهدر نقاشی پتآ شيته یا 

اناد. رااه نقااش در     نمادین تصویر شاده  صورت به نيسآ و اشيا و اجزاي تابلو حيوانات 

شود كاه مخاطاب در نگااه نخساآ      چنان ضعيف ظاهر می پرداخآ عناصر تصویري آن

ترین صورت ارائاه   كند نقاش در خلق اثر بسيار عجو نه عمل كرده و به ناا  رمان می

رویاد: نقاشای پتاآ     (. سيف مای 26 :3162اثر رضایآ داده اسآ )سخن پرداا، امانی، 

نگااران، باا    شيته در رذر ایام، آرام آرام اا انحصار نقش رل و پرنده بيرون آمد. شيتاه 

انداا پل و رودخانه و نماي بيرونی بناهایی چون  ررایش به نقاشی، مناظري همانند چتم

ایان    میبه تنوع نقش و رنگ بختيدند. باا تماا   اي  كليساهاي فرنگ، حا  و هواي تااه

شاخص نقاشی پتآ شيته مطارح اساآ و    منزلة بهاحوا ، نقش رل و پرنده، همچنان 

  .ريرد ها جاي می اره، مناظر و مرایا، در متن شاخ و برگ رلوهم

و  باشاد  نيز میمذهب تتيع  هاي تلفيق درختانی اا روایآ ،پتآ شيته هاي شمایل

ها  ها و امامزاده نذر سقاخانه ها مایلداراي اعتبار و اراش وا یی اسآ. این ش دليلبدین 

ها براي ذكر مصایب امامان معصوم در ایام عازاداري و   نادرر شد یا به دسآ شمایل می

اا شمایل معصومين در  شد. همچنين همراه دراویش براي تبرک به ميان مردم برده می

و خرمن  ایام محرم و همچنين براي تبرک در مراسم رونارون اا جمله امان درو كردن

باوده كاه ماردم اعتقااد     « خرمن خاوانی »شده اسآ كه نام این رسم  كردن استفاده می

 ایادي به آن داشتند.  

« لاوا َ »هاي مخصوص شامایل نياز وجاود داشاآ كاه باه آن        نوع دیگري اا قاب
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يناه و در طارف   یرفتند. این قاب اا دو قسمآ ساخته شده بود كاه در یاک طارف آ    می

 آیينهررفآ و شبيه قاب  و راهی حضرت ابوالفضل قرار می )ع( یدیگر شمایل حضرت عل

هاا را   بوده اسآ. در قسمآ پایين این قاب، محلی ناودان مانند وجود داشته كه این قاب

پنداشاتند،    میتبرک كه آویختند و آب جمع شده در پایين قاب را  وار به رردن می حمایل

 .(36: 3166اند )سيف،  ها اا مروجان لوا بوده نوشيدند. ريالنی می

شاود   دیده می« یا ضامن آهو»شد مضمون  هایی كه در متهد ساخته می در شمایل

هاا   كه توسط اسماعيل ريالنی اا نقاشان شما  ایران متداو  شد. نقل اسآ كه ريالنی

جمعای   دساته  صاورت  باه  و  )ع( اند و در اطراف حارم اماام رضاا    اا قزوین به متهد رفته

هم در  )ع( كردند. در این نوع آثار، تصویر قدمگاه حضرت رضا ا آماده میسفارش اایران ر

ها به قم هم رفتند و در ایان   شود كه ريالنی شد. رفته می اي اا تابلوها نقاشی می روشه

وارد نقاشای   )ع( شهر نهضآ یا ضامن آهو را ادامه دادند، ولی صاحن حضارت معصاومه   

 .(33: 3166پتآ شيته نتد )كاظمی و سلحتور، 

 

 ها  نقاشي -. خط3-2

  هااي ماذهبی دارد و باه    خط نوشتن بر پتآ شيته، قدمتی برابر با پيدایش شمایل

هجاري   36توان رفآ كه پایه و اساس شيوة مهم هناري كاه در آغااا دهاة      یقين می

نام ررفآ، متکی بار  « هنر سقاخانه»و  ندشمسی چند تن اا هنرمندان ایرانی بنيان نهاد

ي پتآ شيتة دوران قاجار بوده اسآ. در دوران قاجاار خاط را هام بار     ها خط ا نقاشی 

شکل طُغراهاي دوطرفه  نوشتند. كلمات را اغلب به  می آیينهپتآ شيته و هم بر پتآ 

كردناد و اميناة اثار را     تن و نقاشی رل و مر  تزیين می نوشته و با حاشيه و اسامی پنج

شاندند. اا بهترین نقاشان خط پتآ شيتاه،  پو اي می معمو ً با كاغذهاي طالیی یا نقره

 ی كاه هاای  رنگ توان نام برد. را می« محمدعلی»و « غالمعلی نقاش قمی»، «عظيمی»

 اسآ.  بوده هاي سوخته ، بيتتر رنگاند كرده استفاده می نقاشان مذهبی

رفتاه راویی كاه احسااس       مای  بکارشده و ارر  ررفته می بکارهاي شاد، كمتر  رنگ
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كرده اسآ. غُلُو این نقاشان بيتتر پيراماون چهاره    ها را تعيين می شآ رنگنقاش، سرنو

ا مکان به  شدند كه حتی بکار ررفته می اي  رونه ها به نقاشی اسآ. رنگ مذهبی شاخص

عظمآ و جال  شخصيآ بيفزایند. سيماي حضارت، پوشاش او و حاا ت او باا حاس      

جنگاد، دشامن او ذليال نتاان      میایباپرستی نقاش نقش اده شده اسآ. ارر در نقاشی 

شاود، بااا او اباون     شود و ارر هنگام نبرد، صحنة قتلگاه حضارت مجسام مای    داده می

كند كه بينندة تابلو،  اي لحظات كارش را دربارة حضرت تلطيف می رونه نيسآ. نقاش، به

در نخستين برخورد نگاهش به سوي او یا مركب او جذب شده، پس اا آن به همة تابلو 

       .(26-26: 3162پرداا و امانی،  نگرد )سخن می
  

 
 نقاشي، خانه مالباشي، اصفهان -. خط92تصوير

 

هر حا ، آنچه بيش اا همه ماهيآ نقاشی پتآ شيته را هنري كاامالً عامياناه     به

هاي فرهناگ عاماه در روایاآ موضاوعات      العاده باورها و انگاره كند، نفوذ فوق عيان می

نقاشی فقاط   صورت به  را آنردهایی كه این نقاشی متوجه آن بود، تصویر شده اسآ. مو

شاد. اا   هایی نوعی عباادت محساوب مای    مذهبی درآورد، تا جایی كه ایجاد چنين نقش

بندي و  توجهی او به تركيب اعتنایی نقاش در مورد نگذاشتن امضا و اا سوي دیگر بی بی

يرد كه این نقاشان، ذهنی كامالً ر ها، این مسئله بيتتر رنگ حقيقآ می هماهنگی رنگ

اند و چون صور و شمایل در مذهب اسالم ممنوع بوده اسآ، كاار خاود را    مذهبی داشته

اند تا اا این طریق مورد طعن و لعان قارار    فقط به تجسم اعتقادات مذهبی محدود كرده

   .(336: 3167نگيرند )سعيدیان، 
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 . هنرمندان بنام نقاشي پشت شيشه4

پتآ شيته، استادكاران و هنرمندان ایادي داشته اسآ كه بساياري اا   نقاشی ةشيو

و   به فراموشی سپرده شده، اي متخص در این رشته آنها به دليل نبود تذكره و تاریخچه

 در خاطرات یا شرحی بر دفتري باقی نمانده اسآ.ان یادي اا آن

: اره كارد اا جملاه  تاوان اشا   اا بين هنرمندان سرشناس این رشته، به افاراد ایاادي مای   

معاروف باه   « ميراا مهدي شايرااي »، «سيدحسين عرب»به   فمعرو« سيدحسين تبریزي»

  دو بارادر باه  ، «ميراا عباس قلمکار»، «ميراا اسکندر»، «رضا درویش ميراا» ،«شااده افسر»

، «مياراا اباراهيم كاشايکار   »، «كوچاک خاان  »، «غفار اصفهانی محمد و سيد سيد» هاي نام

علای   اساتاد محاب  »، «مياراا ابوالقاسام انجاانی   »، «علای طاارمی  »، «ار انجانیاستاد ست»

، «كااظم شايرااي   سايد »، «حااجی بااقر   ساتاد ا»، «كماا   سيد»، «سيد اسداهلل »، «انجانی

، «مياراا عبادالجليل  »، «اارحساين مجناون  »، «اهللءآقا ماشاا »، «حسين صورتگر شيرااي»

، «رضاا  اساتاد »، «اساماعيل ريالنای  »، «جعفار رشاتيان   سيد»، «ميراا عبدالحسين كاشی»

، «علای الونادي  »، «استاد محمد قزوینی»، «نگار عباس شيته سيد»، «استاد رحيم قزوینی»

  هنرمند دیگر كه فعا ناه در ایان عرصاه باه     دههاو « محمدباقر رلپایگانی»، «علی رشتی»

 و موضوعات مختلف متغو  بودند.   ها كارهاي متنوع هنري در قالب

شهرهاي مختلف  اااین هنرمندان، چنان كه اا اسم برخی اا آنها معلوم اسآ، بيتتر 

متاهد بودناد كاه باراي     و  ایران اا جمله انجان، قزوین، تبریز، همدان، شيراا، اصفهان

كردناد   مکان می  نقل مهيا شده بوددر آن  هنرة عرصكه تهران به تالش و امرار معاش 

این هاي بااار و محالت مركزي  خانه ها و نقاش خانه هوهها، ق ها، مغااه ها، دكه و در حجره

به اشتهار و رونق خود  فعاليآ ةدر چند سالی اا دوراكثر آنان نيز شدند.  متغو  میشهر 

استفاده اا این اشتهار و رونق، باا قناعاآ و مناعاآ      ءرسيدند، ولی بدون سو درخوري می

به سبب كتش اندک بااار و د یل ذكار  رماشتند؛ اما  طبع به كار و توليد آثار همآ می

باا فقار مواجاه     اغلاب ان رسيدند. آن ثبات نمی ، به وضع مطلوب و موقعيتی باقبلیشده 

هاي بعدي فعاليآ، تجربيات خود را به شارردان و اطرافياان انتقاا    شدند و در دوره می
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و دادنااد و در وضااعيآ نااامطلوب و رمنااامی و فرامااوش شاادری، انبااوهی اا آثااار  ماای

)احمادي  بساتند   مای فارو  رذاشتند و چتم اا جهان  جا می هاي هنري را به آفریده دسآ

 .(73: 3163ملکی، 

« حسين مرآتياان »، «احمد رضوي»توان به  در بين هنرمندان معاصر این رشته، می

هااي پتاآ شيتاه و     اشاره كرد كه اكثراً در حفاظآ و مرمآ نقاشای « رضا حسينی»و 

كنند. اا نمونه كارهاي انجام شده توسط  وران رذشته ایفاي نقش میجا مانده اا د آینة به

خاناة  »، «خاناة وثياق   ينهیآ»هاي پتآ شيته  توان به مرمآ نقاشی هنرمندان فوق می

و مانند آنها اشاره كرد كه تصاویر برخای  « خانة بدیع»، «خانه شيرمحمدي»، «مالباشی

 اا نمونه كارهاي ایتان آورده شده اسآ.
 

 ناسي؛ چگونگي انجام مراحل کار. فن ش5

آید، نگاشتن تصاویر بار   برمینام آن رونه كه اا  همان ،كار نقاشی پتآ شيته ةشيو

 هاي روغنی متداو  در آن امان بود.  سطح پتتی شيته با رنگ
نقاشی پتاآ شيتاه بارخالف    اسآ. هاي نقاشی  دشوارترین روش اا این سبک نقاشی،

و در  شاده رسد، اا جزیيات شروع  مينه به جزیيات تصویر میبوم كه اا رنگ ا روي نقاشی بر

 كند.   یا این كه نقاش با نگاه كردن به آیينه كار می رسد. نهایآ به رنگ امينه می

معاروف   3ذكر شد در اروپا، این نقاشای باه نقاشای ارلاوميزه     تر پيشرونه كه  همان

پوش شاده دارد(. طای   باشد )ارلوميزه یک واهة فرانسوي اسآ كه مفهوم سطح طال می

شود.  یة فلز با استفاده اا  این فرایند، پتآ شيته با طال یا یک بررة فلزي پوشيده می

، جاایی كاه طارح نتاانده     آیينهشود كه در نهایآ مانند  یک چسب ه تينی متصل می

رود. بررة فلز ممکن اسآ با استفاده اا یاک چساب روغنای     شود انعکاس اا بين می می

 بکاار كند. طالپوشای هماراه باا یاک نقاشای       یک طرح مات ایجاد می متصل شود كه

 .R Berrett (Sidney S. Williston; Kory 2633،63), رود می

                                                           
1. Eglomisse 
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در  رر این هنر اسآ، مرمآ اكنونرضوي، اا استادكاران نقاشی پتآ شيته كه هم 

شيتاه را  ابتدا  ،كارشروع براي كند:  مورد چگونگی كار این نوع نقاشی در ایران ذكر می

آن پتاآ  كردند، سپس طرح كلی منظره یا موضوع مورد نظر را بار   و ختک می شسته

ابتادا  باه  انتهاا  اا  را رذاري و رنگ كردند به طریقه ررته، سمبه و قرص كردن ایجاد می

ترین نقوش و سطوح باه   . ابتدا نزدیکكردند اعما  می بر آنیعنی اا جزیيات به كليات 

نگاشتند و به همين روا  برعکس، كار نقاشی را ادامه  شيته میبيننده را بر سطح پتآ 

كاه در پاالن جلاو     عنصريانسان یا هر  پرتره مثالً اا نقوش لباس یا جزیيات. دادند می

درختان یاا   .كردند شروع می ريري را یا حتی قلم ایستاده یا درختی كه جلوتر اا همه بود

به كتيدن و رنگ كردن عناصار   در انتهاكتيدند و  اا آن می پس را آنعناصر پتآ سر 

پرداختند. راهی هنرمند مجبور بود حاين كاار، در جلاوي     دور دسآ و كوه و آسمان می

شيتاه،  دیگار   سامآ رو به آن بنگرد و دسآ خاود را خام و در    شيته بنتيند و اا روبه

 .(3186)رضوي،  رذاري كند پردااي یا رنگ نقش

 آیيناه ن صورت اسآ كاه ابتادا طارح بار پتاآ      نيز، بدی آیينهاندااي بر پتآ  طرح

شود. برداشتن بختی اا نقره پتاآ   شود و سپس نقره اا پتآ كار ررفته می انداخته می

یک كار واروناه اساآ كاه بایساتی رناگ پتاآ، طای عملياات          آیينهاا سطح خارجی 

طور كامل با اسيد برداشاته شاود. )مرحلاه سايلورینگ(.      فيزیکی، برداشته سپس نقره به

ها باا   هاي اكریليک و دیگر رنگ روند رنگ می بکارهایی كه معمو ً بر روي شيته  نگر

باشاد كاه باا احيااي نماک نقاره        پایه روغنی هستند. سيلورینگ، یک مرحلة ختن می

 :23)نتاين و آااد شاود    شاود فلاز نقاره تاه     )معمو ً نيترات( همراه اسآ كه باعا  مای  

Leblanc, Raymond, 3866). 

ویاژه در اواخار    باه حضور در عرصة هنر ایاران،  سده طی چند آ شيته نقاشی پت 

 فنونخود و  فرد  منحصر بهپهلوي، به خصوصيات  ةنخسآ دور ةدوران قاجار و چند ده

پاردااي،   روشان -نگاررري ایرانی در عادم ساایه   ةاي رسيد. الهام اا شيو كاركردي ویژه

واند اا ایان خصوصايات باشاد؛    ت هاي درختان و سطوح تخآ می نما، رنگ خطوط كناره
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نمایی بيتتر، انادكی امختای و نقاش و نگارهااي      ررچه در این شيوه، عناصر با درشآ

امرواه هنرمندان شيته نگار، سطحی را كه طراحی شاده   تري همراه اسآ. خالصه شده

كنند. باه ایان ترتياب رناگ،      پوشانند و سپس بقيه سطح را سندبالسآ می با چسب می

نگاري كه اا قسمآ پتآ در یاک   نتيند. همچنين در متاهدة  یه ح میبهتر روي سط

هااي   كاري شده انجام ررفآ، متخص رردید كه ابتادا  یاه   نقاشی پتآ شيته ارک

 اند. هاي طال چسبانيده شده رنگ پتآ شيته رذاشته شده اسآ و پس اا آن ورقه

 

 . مطالعات موردي1

هااي ماوردي    عناوان نموناه   تاریخی بهطی متاهدات انجام ررفته، چهار باب خانة 

، «اماام جمعاه  »هااي موساوم باه     انتخاب، عکاسی و بررسی شدند. این چهار بنا، خاناه 

در اصفهان هستند كاه اا لحااد ناوع    « اخوان حقيقی»و « مالباشی»، «وثيق انصاري»

 اند. بندي شده كار پيتنهادي براي حفظ، دسته طرح، قدمآ، آسيب و راه
 

 جمعه  . خانة امام1-9

این خانه در خيابان هاتف شمالی در انتهاي كوچة مقبرة عالمه مجلسی واقع شاده  

اسآ. قدمآ این خانه مربوط به دورة قاجار و داراي تزیينات بسياري بوده كه متأسافانه  

فقط دو  آیينهدر حا  حاضر چيز ایادي اا آن تزیينات باقی نمانده اسآ. اا نقاشی پتآ 

هاي جبهة شرقی و یک قاب در اتاق مجاور آن،  در یکی اا اتاق عدد قاب روي دو جرا،

 باقی مانده اسآ. 
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 آيينههاي  . خانه امام جمعه، اصفهان، موقعيت نقاشي9پالن 

 اصفهان -خانة امام جمعه آيينههاي نقاشي پشت شيشه و  . مقايسه طرح9-9جدول

 طرح

 تصوير
 نوع آسيب راهكار حفظ وضعيت اثر موقعيت اثر

. رل و 36و37
 كاري مر  ارک

 جبهه شرقی
 )اتاق دوم(

حفظ و مرمآ و  نامطلوب
پوشش در برابر 

 اي هاي سااه مرمآ

 شکستگی

.رل 33و33و31
 و مر 

جبهه 
شرقی)اتاق 
 سوم(

حفظ و مرمآ سااه/  نامطلوب
پاكسااي و مرمآ و 

 3حفاظآ تابلو

 عدم ایستایی سااه -
 شکستگی -

ریختگی و آلودری  و كثيفی  -
 هاي دور قاب

 

 
 ، خانه امام جمعهآيينه. نقاشي پشت 94و93تصوير

                                                           
شود قاب كار شده روي دیوار اا دیوار به مکاانی روي یاک    ظ تزیين، توصيه می. در چنين مواردي به دليل ضعف سااه و حف 3

 پذیر اسآ. آخرین راهکار انجام منزلة المللی حفاظآ و مرمآ این به البته بر اساس قوانين بين ،قاب انتقا  داده شود
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 . خانة وثيق انصاري1-2

بزرگ خانادان وثياق انصااري،     اسآ را متعلق به دورة قاجاركه خانه وثيق انصاري 

در حدود صاد و پنجااه ساا  پايش      رئيس مستوفيان دربار ظل السلطان حاكم اصفهان

آیاد. ناوع و     دوره قاجار در این شهر باه شامار مای   هاي  و اا ایباترین خانه اسآساخته 

تركيب فضاهاي مختلف این خانه و تزیينات مفصل و متنوع آن اا مميزات این بناساآ.  

، محلة هارونيه قرار داشته، در مالکيآ ساامان اوقاف اساآ  )ع(این بنا در ميدان امام علی

در جبهة غربی خانه و در اتاقی شود.  عنوان حواة علميه اا آن استفاده می  اكنون به و هم

شاود كاه در پاالن بناا      و شيته دیده مای  آیينهبه نام اتاق عروس، موارد متعدد نقاشی 

 متهود اسآ.

 
 آيينههاي  (، موقعيت نقاشي18هاي اصفهان، . خانه وثيق انصاري )خانه2پالن 
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 صاريوثيق ان خانه آيينههاي نقاشي پشت شيشه و  (. مقايسه طرح2-9جدول)

 طرح

 تصوير
 راهكار پيشنهادي نوع آسيب وضعيت اثر موقعيت اثر

 شرایط نگهداري حفظ شکستگی شده/مرمآ مطلوب شرقی جبهه گل. 98
 مساعد

 شرایط نگهداري حفظ شکستگی شده/مرمآ مطلوب شرقی جبهه ومرغ گل. 91
 مساعد

 شکستگی دیده آسيب غربی جبهه انداز.چشم 21
 كمبود داراي

و  نهیيآ بااسااي
 سااي مواون

 ترک وصالی ترک دیده آسيب غربی جبهه زرك زمينه با گل. 29

/ مرمآ دیده آسيب غربی جبهه گل. 22
شده )بااسااي كمبود 

 (نهیيآ

 ترک داراي
 ریختگی و

 امينه طالي

 با يها ترک وصالی
  چسب قیتزر
 مصاحبه ،ي)رضو
 (3168،یشخص

 در حفظ ک،تر وصالی ترک دیده آسيب غربی جبهه گل. 23
 مساعد شرایط

 (ممياپت رطوبآ و)دما 

 شرایط در حفظ  مطلوب غربی جبهه کاري زرك گل. 24
 مساعد نگهداري

 گلداني. 25

 شيشه روي از*نقاشي 

 شرایط در حفظ  شده مرمآ غربی جبهه
 مساعد نگهداري

 

 
 و بوتهانداز، گل  نشين شرقي، چشم ، خانه وثيق، شاهآيينه. نقاشي پشت 91و95صويرت
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 ، خانه وثيق، اتاق عروسآيينه. نقاشي پشت 98و93تصوير

 

 
 ، خانه وثيق، اتاق عروسآيينه. نقاشي پشت 21و91تصاوير

 

 
 ، خانه وثيق، اتاق عروسآيينه. نقاشي پشت 22و29تصاوير

 

 . خانه اخوان حقيقي1-3

در « ه پايچ یاااد »این خانه نيز متعلق به دورة قاجار اساآ و در كوچاة موساوم باه     

 فرد  منحصر بهخيابان چهاربا  پایين شهر اصفهان واقع شده اسآ. خانه داراي تزیينات 

نتاين   هااي شااه   در قسامآ  آیيناه شيتاه و   هاي پتآ . نقاشیاسآو نفيس و متعددي 

 شود. شمالی و جنوبی خانه دیده می
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 آيينه هاي نقاشي (، موقعيت89)حاجي قاسمي، حقيقي،. خانه 3پالن 

 
 اصفهان -ينة خانة حقيقي يهاي نقاشي پشت شيشه و آ (. مقايسه طرح3-9ول)جد

 تصوير        

 طرح
 پيشنهادي راهكار آسيب نوع اثر وضعيت اثر موقعيت

 شرایط در نگهداري و حفظ - مطلوب جنوبی نتين شاه رل. 27
 مساعد

و  شکستگی دیده آسيب  .رل26
 نهیيآریختگی 

 نهیيآ بااسااي
 شرایط نگهداري حفظ

 مساعد

 شکستگی دیده آسيب شمالی نتين شاه .رل26
 كمبود داراي

و  حفظ  نهیيآ بااسااي
 نگهداري شرایط مساعد

 شکستگی دیده آسيب شمالی نتين شاه .رل28
 كمبود داراي

حفظ و  نهیيآ بااسااي
 نگهداري در شرایط مساعد

 ایطشر در نگهداري و حفظ - مطلوب شمالی نتين شاه نقاشی -خط. 16
 مساعد
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 جنوبي نشين شاهشمالي،  نشين شاه، خانه حقيقي، آيينه. نقاشي پشت 24و23تصاوير

 

 
 آيينهشمالي، نقاشي پشت  نشين شاه، خانه حقيقي، آيينه. نقاشي پشت 21و25تصاوير

 
 شمالي نشين شاهخانه حقيقي،  آيينهنقاشي، نقاشي  -. خط23تصوير

 

 . خانة مالباشي1-4

شی واقع در خيابان ملک اصفهان مربوط به دورة قاجار و تحاآ مالکياآ   خانة مالبا

كااري،   آیيناه نتاين، داراي تزیيناات مفصال و رساترده      . در قسمآ شاهاسآخصوصی 
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. تزیينات این خانه پس اا قرار ررفتن در اسآ آیينهشيته و  نقاشی دیواري، نقاشی پتآ

 مالکيآ خصوصی، مرمآ شده اسآ.

 
 مالباشي، اصفهان خانه آيينههاي نقاشي پشت شيشه و  طرح. مقايسه 4-9جدول

 تصوير

 طرح
 راهكار پيشنهادي نوع آسيب وضعيت اثر موقعيت اثر

 مرمآ/ مطلوب نتين شاه مرغ و گل. 32
 شده

مرا رچ  اتصا 
 نهیيآو 

 شرایط نگهداري حفظ
 مساعد

 شرایط نگهداري حفظ - مطلوب نتين شاه مرغ و گل. 33
 مساعد

 شرایط نگهداري حفظ - مطلوب نتين شاه نقاشي -خط. 34
 مساعد

 زمينه با.گل 35

 زرك

/مرمآ مطلوب نتين شاه
 شده

 سااي مواون وصالی، ترک
 رنگی

 زمينه با گل. 31

 زرك

 -شکستگی دیده آسيب نتين شاه
 كمبود

 شيته، بااسااي
 رنگی سااي مواون

 -شکستگی دیده آسيب نتين شاه مرغ و.گل 33
 كمبود

 شيته، بااسااي
 رنگی سااي مواون

 در نگهداري و حفظ - شده مرمآ نتين شاه گل. 38
 مساعد شرایط

 

 
 نشين شاه، گل و مرغ در حاشيه و قوس،خانه مال باشي، آيينه. نقاشي پشت شيشه و 21و28تصاوير
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 شينن شاه، گل و مرغ با آسيب خانه مالباشي، آيينه. نقاشي پشت شيشه زمينه زرك و 39و31تصاوير

 

 
 نشين شاهنقاشي و گل و مرغ، خانه مالباشي،  -، خطآيينه.نقاشي پشت 33و32تصاوير

 

 
 نشين . نقاشي پشت شيشه،خانه مالباشي، شاه34تصوير

 

 . علل زوال 3

تصویر كتيدن تصاورات ذوقای     مناسبی براي بهة نقاشی پتآ شيته بستر و عرص

 ه د یل ایادي نتوانسآ اا جایگاه محکام، ، اما ببود ایرانیعاي اد هنرمندان معتقد و بی

 عمر دیرپا و رسترش قابل توجهی برخوردار باشد. 

وجاو   آتوان جس ها را در عوامل ایادي می علل افو  یا پس اده شدن این نوع شيوه

پذیري اثر حين كار و پس اا اتمام  آسيب، سختی نوع كار توان به كرد كه اا آن ميان می
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تر كيفيآ  و اا همه مهمپذیر بودن مواد و مصالح مصرفی  و آسيب شکنندری دليلآن به 

آميز مناسبات هنري اا طرف سردمداران و اختصاص ناعاد نه ميادین كار  غلط و تبعيض

متاخص  ، و در نتيجاه  هاا  و امکانات اقتصادي به قتري خاص بر مبناي خود محاوري 

پایگاه اقتصادي این نوع  هاي مستقل و مردمی و محکم نبودن نبودن متولی براي شيوه

هااي اجتمااعی كاه باعا  افاو  و       در این بخش به آسيبهنرها در اجتماع اشاره كرد. 

 شناسی ساختاري آن اشاره خواهد شد. نزو  این هنر شده پرداخته و پس اا آن به آسيب
 

 شناسي اجتماعي . آسيب3-9

ها باه ایان    توجهی عوامل هنري حکومآ بیكم بودن سطح دستمزد، سختی كار و 

 اهدان،بنا به رفتاة معادود شا   . كرد نمیرا جبران هنرمند و احمات كار مستمر موضوع، 

راي با ماالی  این رشته، با وجود كار ایاد و مستمر، اا كمترین مناابع   خيلی اا هنرمندان

و هماواره باا تنگناا    براي خاود محاروم   و ابزار كار مناسب مکان ة تهيیا رذران اندری 

هاایی كاه مضمونتاان موضاوعات      )به ویاژه نموناه  را نيز بيتتر آثار آنها  .رو بودند به رو

 و مذهبی، شمایل امامان و پيتاوایان دیان یاا حاوادث عاشاورایی باود( ماردم معتقاد        

خریدناد و آنهاا را باه امااكن      دادند یا مای  تنگدسآ بر اساس نذري پيتين سفارش می

به نياآ   نهایآدر نگار  نقاش یا شيته .ددادن ها می ها و سقاخانه ها، تکيه مذهبی، امامزاده

خود را در اااي كمترین مبلغ، كه رااهی اا   ةجر اخروي این نذر، دسآ ساختشركآ در اَ

 .كرد میعرضه استفاده شده نيز كمتر بود، به متتریان و خواستاران  ةپو  شيت

ار اي بساي  عنوان انگيازه  اما با اینکه تصور خدمآ مذهبی و شركآ در اجر اخروي به

شاد، ولای تاأمين     وجود آمدن آثار ایادي در این عرصه مای  قوي و شوربرانگيز باع  به

دستمزد اندک یا عدم پرداخاآ   ةاقتصادي و نبود پتتوانه ادامه كار، كه ثمر ةنتدن جنب

آورد و نقاش پتآ  وجود می موانع اجرایی متهودي به در نهایآ، دستمزد به هنرمند بود

كااري، نقاشای    ران اندری به كارهاایی چاون بناایی، كاشای    شيته مجبور بود براي رذ

هاي بعد و اوج رونق نقاشی پتآ  ساختمان و متاغلی اا این قبيل رو كند. حتی در دوره
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هایی باه نقاشاان    ميان آمد كه سفارش اي باارران و د   كا هاي عتيقه به شيته، پاي عده

تار اا   بري هرچه افزون دليل سودجویی و بهره دادند، ولی آنها نيز به و صاحبان دیگر هنرها می

مبادله و خرید و فروش آثار، با شگردهاي مختلف سعی بر آن داشتند كه دساآ هنرمناد باه    

ميز و سفارش با كمترین قيماآ و  آ دعهخُ ةمبلغ درخوري نرسد و به تعبير امروا، نوعی مناقص

 بکاار وهاا را باا حاداقل دساتمزد     ترین نير انداختند و خالق تحویل با بيتترین كيفيآ راه می

ررفتند كه خيلی مواقع با مبلغ پرداخآ شده اا طرف مردم مذهبی كوچاه و باااار چنادان     می

 ةبيارون اا جررا  ایرانای،  هااي هنار    دوره ةاساآ كاه در هما    دليلكرد. به همين  فرق نمی

غلی چاون  ویژه نقاشان پتآ شيته و متاا  هنرمندان دیگر، به ةهنرمندان درباري، تقریباً هم

داري بركناار   هاي راه انداخته شده و تجمالت درباري و سارمایه  آن، كه تا حد ایادي اا دبدبه

طلبای   رري و نفاع  اا طرف دیگر، سلطه. اند اند، دچار تنگناي مالی و فقر و محروميآ بوده بوده

 منصافانه و  ةقراري بوده كه مهلاآ كمتارین اساتفاد     اندركار به و محدودنگري عوامل دسآ

هااي صارف    ها و بودجاه  داده اسآ و سرمایه ها را به آنها نمی سزاوارانه اا امکانات و موقعيآ

اصاطالح تعریاف شاده و اا پايش تعياين شاده         به مواردهاي هنري، در  شده براي آفرینش

افتادناد و باه حاشايه راناده      مرور امان اا تک و تا مای  شد. بنابراین، هنرمندان به مصرف می

 .(76-73: 3163دي ملکی،)احمشدند  می

نقاشای پتاآ   عوامل متعددي در طو  امان سبب افو  ، آنچه بيان شدبا توجه به 

  اسآ:ده شبندي  رردیده كه در ایر جمعشيته 

 كار  فنبودن  متکل .3

شيتاه  ناک مانند خطرحا   شکننده و در عينانگارانه روي سطحی  هنرنمایی وارونه

شاد؛ یعنای آخارین     اید اا انتها به ابتدا عمال مای  ها در آن ب رذاري ها و رنگ كه طراحی

دادند و كار به حالآ برعکس  هاي قلمو را تتکيل می ضربه نخستينهاي رنگی باید  لکه

هاا و   سااعآ  ةثمار ، شيتاه بستر اصلی كار یعنای   افتادن. ضمن اینکه با یافآ ادامه می

عاالوه بار ساختی    پذیري و عدم استحکام،  سيبرفآ. آ اا بين میوقفه  رواها تالش بی

 شد.  خرید اثر نيز میبراي متتریان ررایش كمتر كار براي هنرمند، باع  
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 وابسته بودن هنر به دولآ و دربار  .2

متصادیان هنار   ة كار شيونادرستی و ناپایداري عوامل دولتی و موقع  هبعدم حمایآ 

ا تلقای  مناااع هنار رو   هااي تااریخی، خاود را متولياان بای      دربار كه مثل خيلی اا دوره

كردند و در بيتتر یا همه تباد ت پولی هنر دسآ داشتند و غير اا خاود و چنادي اا    می

 دادند.  هاي خویش، به هيچ قتري مجا  برخورداري و عرض اندام نمی دار و دسته

 عامل اقتصادي  .1

پذیري بوده كه بيش اا هار   نقاشی پتآ شيته، هنر پراحمآ و در عين حا  آسيب

 را آنمتاتریان  همين سبب مخاطباان یاا     مذهبی مایه ررفته اسآ. بهچيز اا پندارهاي 

در صاورت پای   حتای  و  ندبودتهيدسآ كه عموماً  ادندد میجامعه تتکيل مذهبی  راقتا

نداشاتند. افاراد یاا     را آنبردن به اراش هنري یک اثر نيز، توان مالی  ام براي خریاد  

بودند كه نگاه، انتظار و انتخابتان بر پایاة  ها  باااريتوانمند نيز عمدتاً مذهبی هاي  رروه

 داد و ستد و اراش مادي اشيا بود.

 ذهنيآ هنرمندان  .3

نقاشان پتآ شيته را نيز باید اا عوامل مرثر عمل رروهی  ةاستنباط و نحوذهنيآ، 

یا بر اثار عاادت، باه     اعتقادي و اجتماعی، به د یلدر عدم رونق این هنر دانسآ. آنان 

بنابه د یلی كه در با  ذكر شد، اثر خود را آثار خود توجه چندانی نداشتند و اراش پولی 

یافاآ  در. برخی هنرمندان راهی حتی با دادند در برابر هر مبلغ ناچيزي اا كف مینارزیر 

ضارر  تنهاا   و مواد شده بود( نهوسایل اي كه براي تهية  هزینه)كمتر اا دستمزد مترین ك

 كردند.  نيز میاحساس تفاخر  لکه پذیرفتند، ب وارده را می

 

 شناسي ساختاري . آسيب3-2

و نقاشای   آیيناه ساختار نقاشی پتآ شيته، همانگونه كه ذكر شد شامل شيته یاا  

 رسان متعدد هستند. باشد كه هر دو، مواجه با عوامل آسيب می

كاه  هاایی   رفته در آن و واكانش  بکارهاي وارده به اثر كامالً با نوع مواد  نوع آسيب
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هماين سابب، موضاوع دامناة      این مواد با یکدیگر و با بستر تابلو دارند مرتبط اسآ. باه 

رر باید باه تماام خصوصايات فيزیکای و      مرمآ نقاشی آنقدر وسيع اسآ كه یک مرمآ

ترین و مرثرترین  شيميایی این مواد وقوف كامل داشته باشد تا در هنگام مرمآ، صحيح

هاي روغنی یاا تمپارا    امکان دارد نقاش اا رنگ این شيوه، درريرد.  بکارشيوة مرمتی را 

هاي تمپرا خيلی  شود ولی آسيب در هر دو شيوه، تابلو دچار آسيب می ،استفاده كند. البته

 بيتتر اا رنگ روغن اسآ.

شاوند شايميایی،    هااي پتاآ شيتاه مای     عوامل محيطی كه باع  تخریب نقاشی

 ساااوكاري ، لطماات  سااوكاريی اا نيروهاي بيولوهیکی و فيزیکی هستند. تغييرات ناش

تواند  اسآ كه معمو ً تأثير ثانویة یکی اا سه عامل فوق اسآ. عواملی مانند رطوبآ می

 هاي فيزیکی و هم شيميایی را در بر داشته باشد.  هم تخریب
 هاي شيشه و رنگ . آسيب3-2-9
ر درونی شيته، شکل اسآ. این خصوصيآ غيرعادي در ساختا شيته، تنها جامد بی 

علآ   اي، به ها و خواص این ماده اسآ. یک صفحه شيته كنندة بسياري اا ویژری تعيين

یک مولکو  بزرگ منزلة  بهتواند  فقدان نظم تکرار شونده در ساختمان درونی شيته می

علآ ساختمان مایع و یاک مولکاولی كاه دارد چنانچاه      مورد توجه قرار ريرد. شيته به

 رود.  آن ظاهر رردد بدون برخورد به هررونه مانع تا آخر پيش میتَرَكی در سطح 

اش  اي اسآ كاه تغييارات داخلای و پوسايدری آن باه محايط ساطحی        شيته ماده

ها به كریستاليزه شدن یا مات شدن در بختی اا شيته با  بستگی دارد. بعضی اا ررایش

كه با افزایش قادمتش   شود توجه به مادة تتکيل دهندة آن وجود دارد و این  باع  می

 .(36: 3167 ،یدرر)ر تر شود شکننده

ها هستند. تعامل رنگ و شيته خود نيز باه دليال    ها نيز در معرض انواع آسيب رنگ

 رسان باشد. تواند آسيب بودن ضریب انبساط دو ماده می متفاوت

 سازوکاريهاي  . آسيب3-2-9-9

تحمل چندانی نادارد و   سااوكاريشيته جسمی اسآ حساس كه در مقابل ضربات 

http://www.110book.ir/?BookS_Writer%2040866%201%20%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81%20%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B1
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شاود.   اي به یک قسمآ اا آن، تَرَكی بزرگ در سطح آن ایجااد مای   با وارد آمدن ضربه

هااي ریاز و    تَارَک  ،شاود  خاارجی ایجااد مای    كه بر اثر وارد شدن نيروهاي ییها آسيب

ها بُروا خواهناد كارد.    ترین ضربه غيرقابل رؤیآ نيز ایجاد خواهد كرد كه بعدها با جزیی

ها اا هم رسسته شود.  شوند كه پيوند رنگ و شيته در این قسمآ ها باع  می این تَرَک

به قابليآ كتاش  اا طرف دیگر هنگامی كه یک فتار نارهانی به  یة رنگ وارد شود، 

هاا   طور متناوب و طو نی روي رنگ كه همان نيروهاي به اند و در صورتی آن لطمه می

هاا در نتيجاة    شوند كه رنگ، نرمی خاود را اا دساآ بدهاد. رناگ     وارد شوند باع  می

هاا در   حد شکنندری برسند و در این حالاآ رناگ    شوند كه به كهنگی آنقدر ختک می

هاا در  یاة رناگ ظااهر      مرور تَرَک هستند و به سااوكاريهاي  معرض بيتترین آسيب

  .(71: 3166شوند )رحمتی، می

كناد، ماواد    ها كماک مای   روي رنگ سااوكاريهاي  اا عوامل دیگري كه به آسيب

شاود   . مثالً كاغذهاي چسبيده شده به رناگ باعا  مای   اسآالحاقی روي تابلو و رنگ 

 ا دسآ بدهد.روي رنگ تنش ایجاد شده، استحکام خود را ا
 هاي فيزيكي . آسيب3-2-9-2

همين دليل  شيته در برابر انبساط، ضعيف و در مقابل انقباض قوي اسآ. به دما: -

تواند موجب باروا تغييراتای خطرنااک در آن راردد چراكاه       تغييرات نارهانی حرارت می

 .(37: 3167شود )ریدرر، سطح خارجی شيته اودتر اا داخل آن سرد و ررم می

هااي پتاآ شيتاه     ترین عاملی كه سبب آسيب رسيدن به نقاشای  مهم بت:رطو-

تواناد بار ساطح     فيزیکی و شايميایی مای   یعامل منزلة بهشود رطوبآ اسآ. رطوبآ  می

بيتترین تخریب هنگاامی اساآ    ،شيته و رنگ اثر رذاشته و به آن آسيب برساند. البته

وجود در هوا را تبدیل به اسيدهایی تواند رااهاي م كه این دو اثر، توأم باشند. رطوبآ می

مخرب نماید. ضریب انبساط حجمای  یاة رناگ باا شيتاه متفااوت اساآ بناابراین         

شود خصوصااً هنگاامی كاه اا     هاي رنگ ایجاد می هایی كه در اثر رطوبآ در  یه تنش

شاود كاه هنگاام     بسآ ضعيفی استفاده شده باشد باع  انبساط و اادیاد حجم رنگ می
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هااي   بآ و ایجاد ختکی، اتصا  رنگ و شيته بسيار سساآ شاده و تَارَک   تبخير، رطو

هااي قابال حال در آب را     هاي تمپرا و بسآ كند. همچنين رطوبآ، بسآ رنگ بروا می

برد كه در این صورت رنگ حالآ تورق پيادا خواهاد كارد     حل كرده و آنها را اا بين می

 .(12 :3167)جاجرمی،

هااي   در نقاشای  ،كناد. البتاه   آبی را تخریب می هاي نور در طو  امان بسآ نور:-

شاود، اا شادت    چون مقداري اا نور ماوراي بنفش توسط شيته جذب مای  شيته، پتآ

كاهد ولی ميزان جذب آن در حدي نيسآ كاه بتواناد كاامالً در     تأثير نور روي رنگ می

 .(16 :3167)جاجرمی،مقابل این اشعة مخرب محافظآ كند 
 مياييهاي شي . آسيب3-2-9-3

شاود   هاي تااریخی مای   رطوبآ باع  نوع دیگري اا آسيب نيز به شيته: رطوبت-

معروف اسآ. در این حالآ، شيته رره رره شده و حالآ اباري  « بيماري شيته»كه به 

دهاد.   شود كه در این شرایط، شيته شفاف بودن خاود را اا دساآ مای    در آن ایجاد می

بنادي   حاد تركيب مواد اوليه،  ساختار و تركيبهایی كه اا ل البته این حالآ براي شيته

 دهد.  مناسبی ندارند بيتتر رخ می
هااي   عامل خوردری شيته، شکستن شبکة سيليسی بوسيلة شسته شدن یاون نخستين 

هااي   . براي مثا  ماوقعی كاه آب در باين قااب    اسآقليایی بيرون شيته در شرایط نمناک 

شاوید كاه    واكسيدهاي قليایی سطح بيرونی را میاند، هيدر شيته كه روي یکدیگر قرار ررفته

 ريرد. ها صورت می در بعضی مواقع تركيب آن با دي اكسيد كربن هوا به شکل كربنات

رسااند چاون، مقادار كمای اا آب،      ميزان آب كمتر باشد، بيتتر به شيته آسيب می

باه شابکة   اندااة كافی با  برده و   هاي شسته شدة قليایی سطح شيته را به غلظآ یون

اصاطالح بيمااري   باه  رره شادن یاا    اند و در نهایآ سبب رره اش صدمه می سيليکاتی

 شود. شيته )رریان شدن( می

سابب اینکاه روي شيتاه      جریان آااد باران، در مقایسه با هر قلياي محلاو  و باه  

هاي جدید در معارض   ارر شيته ،رساند. البته شود، آسيب كمتري به آن می متمركز نمی
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شوند. دي اكسايدهاي   آ قرار ررفته و براي چند روا ررم شوند، سریعاً پوسيده میرطوب

شاوند، تولياد اسايد     هاا تركياب مای    سولفور هنگامی كه با رطوباآ روي ساطح رناگ   

هاا   برناد. همچناين بار روي بساآ     ها را اا باين مای   سولفوریک كرده، تركيبات رنگدانه

تارین راه باراي حفاظ اشاياي       مطماين  تواند اثرات مخربی داشاته باشاند.   راحتی می به

اي كه در وضعيآ رریان و ناپایدار قرار دارند این اساآ كاه در محيطای ختاک      شيته

درصاد حفاظ شاود    32نگهداري شوند. یعنی  ام اسآ ميزان رطوبآ نسبی اشايا، ایار   

(AnneLee ,2633,p:1).   

 ، اغاا   روررد موجود در هوا اا سوختن ماواد ساوختی مثال اغاا    : آلودگي هوا-

جلاوريري اا ورود ایان عوامال     ،تنها راه محافظآ اا آثار شود. سنگ یا نفآ حاصل می

یکای   وجود دوده در هواي مناطق صنعتی،. اسآها  و نمایتگاه ها مخرب به درون مواه

اي چرب و آلوده به اسايد ساولفوریک    . دوده مادهاسآدیگر اا متکالت در این مناطق 

شاود،   متخلخل وارد می يفرسوده و یا خلل و فرج اشيا ييااش هاي اسآ. وقتی در ترک

د كه با آنهاا  شو به بافآ آنها نفوذ كرده و باع  اا بين رفتن و پوسيدری كلية موادي می

 .(23: 3167)ریدرر،  در تماس اسآ

وجود رطوبآ و مواد مغذي اا د یل مهم پيدایش این نوع  :ها سمارگانيميكرو  -

بساتر مناساب را    دن در بعضی ماواد، بو الرطوبه خاصيآ جاذب .اسآرسان  آسيب عوامل
هایی كه در آنهاا ماواد مغاذي     . رنگآورد وجود می ميکرواررانيزمی به هاي واكنش براي

بساآ بکاار رفتاه، محال مناسابی باراي رشاد         منزلاة  باه اي  پروتينی، قندي، نتاساته 
 ها اسآ. ميکرواررانيسم

ها و  كنند. خزه آنها را دچار اضمحال  می ها، گها با تغذیه اا بسآ رن ميکرواررانيسم

، تابلوهایی كه در دليلهمين   كنند به خوبی رشد می هاي مرطوب به ها در محيط رلسنگ

هاا   در معرض مستقيم این نوع آسايب  مناطق مرطوب مثل شما  ایران موجود هستند،

هاا،   برناد. خازه   مای ها در محيط تاریک، بسآ موجود در رنگ را اا بين  قرار دارند. قارچ

ها نياز باا تولياد اسايدهاي ارزالياک باعا         سنگ محيط مرطوبی را فراهم آورده و رل
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 .ندشو میها و حل كردن قلياهاي سطح شيته  تخریب بعضی اا رنگ

رخدادهاي رذشته نتاان داده كاه حاوادث طبيعای چگوناه باا       : حوادث طبيعي -

را ویران و یا حتی یک سرامين حل متوانند یک  مینيروهاي عظيم و مهار نتدنی خود 

 نابود سااند. را آنفرهنگی هاي  سرمایهو 

اماا رااهی   پاذیر نيساتند    چنادان آسايب  هناري  آثار  برخی: انساني يها آسيب -

هاي انسانی اسآ كه دانسته  شود در نتيجة دخالآ اي كه به آنها وارد می بيتترین صدمه

هاي انسانی متوجه  یی كه در نتيجة دخالآاه آسيبجمله اا ريرد .  یا نادانسته صورت می

 ند اا:ا شود عبارت آثار هنري می

هاي اخير توجاه را باه ایان     چند مورد تخریب عمدي آثار هنري در سا : يهنرستيز -

. و هميتاگی اساآ جلاب كارد    اثارات دراامادت   داراي  رغم نادر باودن،  به نوع تخریب كه،

 .(Hamilton,1422102) رروه جاي داد باید در ایننيز ناشی اا جنگ را  يها آسيب
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 مقدمه

بري اسآ. این دو ماده با فرم و نظمای   كاري و رچ آیينهبري تلفيقی اا هنر  هنر كُ 

ريرناد   كار در كنار یکدیگر قارار مای   كار و رچ آیينهخاص و با همکاري دو رروه هنرمند 

ي اسآ كاه باه شارح آن پرداختاه     فرد  منحصر بههاي ایبا و آثار  ل آن، طرحكه ماحص

بري نيز مانند دیگر هنرهاي سنتی كه پيش اا ایان معرفای شادند در     شود. هنر ك  می

 .  اسآحا  اوا  و فراموشی 

نهایاآ باه فان    در كاري و  كاري و پس اا آن به هنر رچ آیينهدر آغاا بح  به هنر 

 شود. ، پرداخته میاسآا این دو هنر بري كه تلفيقی ا ك 

 

 کاري آيينه. معرفي 9

هماواره باه شاکل دو نمااد پااكی و روشانایی،        آیينهآب و به  ،در فرهنگ ایرانيان

 در تزیيناات معمااري،   آیيناه کاارريري   بو احتماا ً  اساآ  هشاد راستگویی و صفا توجه 

كاري یکی اا ایباترین هنرهاي سانتی ایاران    آیينههنر  برررفته اا همين فرهنگ اسآ.

یاژه امااكن متبركاه كااربرد دارد.     و اسآ كه عمدتاً در تزیينات داخلی بناهاي تاریخی به

باراي   آیينهوسيلة قطعات كوچک و بزرگ  متنوع به يها منظم و نقش يها اجراي طرح

http://www.tebyanihaa.com/tags/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87.html
http://www.tebyanihaa.com/tags/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87.html
http://www.tebyanihaa.com/tags/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87.html
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رویناد. در ایان رشاته هناري، هنرمناد       كااري مای   آیينهتزیين سطوح داخلی بنا را هنر 

، فضایی درختان و ایبا در بناها كار با استفاده اا شيته و برش آن به اشکا  متنوع آیينه

تتعتاع و درختاش و ایباایی در     آیيناه شمار  بااتاب نور در قطعات بی آفریند كه اا می

راي تازیين بناا اا نظار    شود و پوشتی بسيار مناساب و ایباا با    تزیينات بناها ایجاد می

 .(8: 3168)سمسار،  استحکام و دوام اسآ

صافاي   ةكه بااروكنناد  نویسد؛ این هنر كاري همچنين می آیينهسمسار در بارة هنر 
با تکيه بر اشکا  هندسی مثلا  و لاواي و چندضالعی مانظم كاه       ،اسآذوق هنرمند 

پراكند  پيرامون می به را آنهستة درختان و مدوري را در ميان ررفته، اشعة ذات نورانی 
بااور را در انساان    این كه وجود را با اشراق خود تسخير و تابناک ررداند ةتا تمام صحن

« نور ا ناوار »الهی اا  و در بينش فلسفی« و اشرقآ ا رض بنور ربه»سااد كه  انده می
 اري،كا  يناه یآ هنر. كند می و سپس اا خورشيد عقل در عالم امکان حکایآ« نورالنور»و 

هرشاکل   در ایان مجموعاه،   كناد چراكاه   تاداعی مای   العمل را نيز و عکسعمل قانون 
 بيند مانعکس  آنچه را در ااویة مقابل می هندسی در ااویة تقارن خاص خود قرار ررفته،

( 263-262: 3166،سمسار) (38كهف قرآن مجيد، « )و وجدوا ما عملوا حاضرا». كند می
 :ه عوامل ایر بستگی داشته اسآبي كار آیينهريري  شکلطور كلی  به

 نياا به روشنایی -

 ها  ين ایارتگاهیعالقه به تز -

برابار  در و اعم اا انسان و حيوان در محل عبادت ،  تصاویر موجودات اندهاستفاده اا چون  -

 ند.خود ررفته شکل هندسی ب، يناتیتزها شکسته و  آیينه نيسآ،جایز  ،ار در اسالمزنماار

كاران ایرانی در مسير تکامال هنار خاود اا     آیينهروید؛  كار می آیينهاتيد اا اس 3عبدي

تر پرداختند. باراي ایان    تر و ظریف بهره ررفته و به پدید آوردن آثار دقيق آیينهتر  قطعات كوچک

ساهولتی   باا ورود آنهاا در بارش،    كهينة نااک به كتور آلمان سفارش داده شد یآ هاي ، جامكار

را باه   هاا  آیيناه ایان  ، كاار  آیينهدادند. هنرمندان  تر برش می را آسان آیينهقطعات تااه پدید آمد و 
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تخاآ   صاورت  به بریدند و  میمانند آن اشکا  مختلف هندسی چون لواي و مثل ، مستطيل و 

 .(2و3)تصویر شماره  چيدند طور یکنواخآ و منظم می و برجسته در كنار هم به

، ساا با رنگ دسآ را آنرفآ كه  می بکارپارچه  کجام ی هاي آیينه ،ها راهی در سقف

 .اناد  كارده  آیيناه  بوته و تصویر اشخاص نقاشی پتاآ  رل و مر ، نقاشی اسليمی، رل و

 كااري،  آیيناه هاي حجمی نيز در  ترنج متداو  بوده اسآ. شکل ،چون شمسه ییها طرح

ه به كاسه، جاام  كوه یا كاو ك هاي كره معمو  بوده اسآ. اا جمله نيم در رذشته و حا ،

ساقف  در شاود و   كاري پوشانده می آیينهكه با  ییها یا رل جام شهرت دارد و یا مقرنس

روناه   ایان  هاي بهترین نمونه رود. اا می بکار ها ها و كاربندي كنج سه ،ها نارنبدي ایو نيم

 .(1باشد )تصویر شماره میقم  حضرت معصومه در ةایوان آین يها مقرنس تزیينات،
 

 
 بري، خانه بديع، اصفهان آيينههاي  . طرح2و9يرتصو

 

 
 9قم -کاري حرم حضرت معصومه  آيينه. 3تصوير

                                                           
1..www.aynekari.com, accessed: 36/3/3186, آرشيو امير عبدي 
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  آيينه.تاريخچة 2

 ،بعياد اساآ انساان   كناد:   ذكر می« تاریخ صنایع ایران»در كتاب  3كریستی ویلسن

را ساخته و مورد اساتفاده   آیينهپيش اا شناخآ فلزات توانسته باشد عنصري با عملکرد 

ار دهد. سومریان نخستين قومی هستند كه توانستند فلزاتی همچون مس، طال، روي قر

توانند بختای اا   و قلع را كتف كنند. هر كدام اا این فلزات در صورت صيقل یافتن می

آنهاا   بناابراین ريرد، بااتاب دهناد.   هاي هر عنصري را كه در مقابل آنها قرار می ویژری

ي دساتی و باا مصاارف خاانگی     هاا  آیينهفلز براي ساختن  اند اا این ویژری توانسته می

را به تمدن مصر یعنی همان تمدنی كه آرایش صورت باراي   آیينهتراع . اخاستفاده كنند

 .(6: 3177ویلسن،( دهند نخستين بار در آنجا رواج یافآ نسبآ می
در چهارم قبل اا مايالد   ةمردمی كه در هزار دهد شناسی نتان می هاي باستان یافته

هاي ررد كاه اا ماس و    آیينه آراهی داشتند،  سااي آیينهاا نيز  ایستند لک كاشان میسيَ

 ماس جااي خاود را باه مفار  داد،       پاس اا آنکاه   محدب بودند.  ةبه شکل صفح تقریباً

خوروین  شوش، حصار دامغان، ةنيز اا جنس مفر  ساخته شدند. اا حفریات تپ یهای آیينه

آمده كه قادمآ آنهاا باين     بدسآهاي برنزي  آیينه نيز نایرااملش و سایر نقاط  فارس،

ررچاه  . ندهاي كوتا ها اغلب داراي دسته آیينهاین  باشد. میبل اا ميالد ق 1666تا  3666

 را آن  ةو ساابق  آیيناه توان  اسآ اما نمی  نيامده بدسآاي  آیينههخامنتی تاكنون ة اا دور

نحوي   به آیينهار تاریخی ایران نيز ساختن داریوش نادیده ررفآ. در ادو در كاخ تچراي

ویاژه در    تر ادامه یافآ. پس اا ساقوط ساساانيان، فلزكااري در ایاران باه      بهتر و شفاف

  پيتاين باود. هماننادي     ةو بايش بار هماان روش دور    كم  نخستين اسالمی،  هاي سده

هااي ظاروف    ارههاي پتآ آنها باا نگا   ها و ارائه اسالمی و نگاره ةها در دور آیينهساخآ 

 .(13-13: 3168)سمسار: اي ساسانی شاهد این ادعاسآ نقره

                                                           
1 .Cristi Vilson 
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 ساساني)کرمانشاه( -دوران سلوکي آيينه. 5و4تصوير

 

  ساااي پدیاد آورد،   آیيناه هاایی در   ريري اا نقره و آهن و تركيب آنها پيترفآ بهره

و ساه مايالدي   هاي دو  هاي فلزي تا سده آیينهافزودن روكتی اا نقرة پرداخته شده بر 

هااي   اساآ در كااوش  ساسانی  هایی اا این قبيل كه متعلق به دورة نمونه  رواج داشآ،

 .(23-27: 3177 ویلسن،دسآ آمده اسآ ) املش نيز ب

دساتة پرداختاه    دار و بای  هاي ررد دسته آیينه تا شش قرن، ابتداي دوران اسالمی اا

رال و ريااه،    آدم و جاانور،  شده و آراسته به نقش و نگارهاي برجسته چاون پيکرهااي  

دسته هماواره   بخش ميانی پتآ آینة بی ویژه خط كوفی بودند. همراه خطوط تزیينی به

در دساتة   اي در آن كه براي آویختن باه دیاوار باود.    برجستگی كوچکی داشآ با حلقه

معمو ً در شهرهایی كه مركاز فلزكااري    آیينه نيز نقش و نگار پيکره قرار داشآ. آیينه

ترین ایان مراكاز    هاي نخستين اسالمی اا مهم شهر همدان در سده  شد، ساخته میبود 

غيار اا    دستی مردم فارس در فلزكاري تا قرن چهارم هجري نيز شاهره باود،   چيره بود.

دماوند  همدان و فارس، شهرهاي بزرگ خراسان و سيستان در ساختن ابزارهاي برنزي،

ي در ساختن هر دو شهرت داشتند كه همه، باه  و دامغان در ساختن ابزارهاي آهنی و ر

ویاژه اا قارن یااادهم     باه   ،آیيناه ساختند. اا ابتداي تااریخ سااخآ    هم می آیينهنوعی 

هاي سيمين و برنزي آراسته به نقش برجستة آدمی و حيوان و خاط   آیينهتوليد  ميالدي،

 كام  كام ونيز،  طور چتمگير رسترش یافآ. با پيدا شدن نوبورهوااي در تزیينی كوفی به
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سااختار تااریخی   این امان،  ساخآ توليدات ایرانی جاي خود را به كا هاي اروپایی داد.

اا اروپاا   آیينهایران توانایی مباراه با نوبورهوااي اروپایی نداشآ، در مورد توليد  اجتماعی

و هنرمند ایرانای   آ در توليد، دليل بر شکسآ در هنر نبوداما این شکس  شکسآ خورد،

كااري برتاري داشاتند     آیيناه و  آیيناه همچنان با پرداختن هنر باه اشاکا  مختلاف در    

 .(37-32: 3166)اادهوش،

 آیيناه  ،المللی ایران توسعه یافته بود در عصر صفوي كه روابط بينروید  می 3ميراایی مهر

ایرانياان باه ایان    . دید میپذیري، در طو  راه صدمه  آسيب دليلا به اا ایتاليا وارد ایران شد ام

كه پيش اا این در ادبيات  آیينههاي شکسته به نحوي بهره ببرند.  آیينهفکر افتادند كه اا این 

هااي   رفته بود این باار باا بارش    بکارضميري  سمبل صفا و صداقآ و روشن مثابه بهعرفانی 

هاا   هاا در امااكن متبركاه، مسااجد و كااخ      انواع مقارنس  كوچک، در قالب اشکا  هندسی و

در سقف و دیوارهاي ایان بناهاا و انعکااس و انتتاار تصاویر در       آیينهشد. كاربرد  استفاده می

كارد. ساقف و فضااهاي درونای      یها، مفهوم وحدت در كثرت و همه و هيچ را تداعی م آیينه

 هااي ظریاف و هنرمنداناه،    كاري كاشی ةواسطه بناها در معماري اسالمی كه تا پيش اا آن ب

به حاد   آیينهفرد در سقف بود این بار با استفاده اا   وانی و سبکی منحصر به واجد حالتی اا بی

 .(3186)ميراایی مهر،رسيد  اعالي این سبکی می

 

 کاري در اروپا آيينه.تاريخچه 2-9

تر اا انواع مسای، مفار  و    تر و شفاف فو دي كه صيقلی يها آیينهدر قرون وسطی 

، تا اینکه تحاولی پايش   شد میاستفاده  اا آنها  برنزي آن بود رواج فراوان یافآ و قرن

 32قارن   ، كتف شد. اماان ایان تحاو  در اروپاا     آیينهآمد و كاربرد شيته در ساخآ 

ي كاه  ا اي شيتاه  اي عباارت بودناد اا صافحه    شيته يها آیينه نخستين .ميالدي اسآ

اختراع اروپایيان  ین تکنيک،اما ظاهراً ا ،نااكی اا سرب اندوده شده بود ةپتآ آن با ورق

جاو كارد.   و در چين، هند یا به احتما  قوي در خاورميانه جسآ را آننيسآ و باید اادراه 
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پهناور اسالمی به اوج ترقی رسايده باود، اا    يها علوم و صنایع در سرامين ،در قرن دواادهم

راري و بلورساااي. بناابراین     مله اخترشناسی، پزشکی، ریاضايات، كاغذساااي، شيتاه   آن ج

و سپس باه اروپاا راه   شده  تواند ابتدا در همين منطقه صورت ررفته اي می شيته آیينهاختراع 

 ةجااي ورقا   اي یافآ و باه  باا هم جهش تااه، این صنعآ هر حا  در قرن بعد  اشد. بهیافته ب

اندودند، اا مخلوط قلع و جيوه استفاده كردند كه به مراتاب   می آیينهسرب كه در پتآ شيته 

 .(33-33:  3163)ریاضی،  افزود آیينهدرت بااتاب و شفافيآ بر ق

تدریج به مراحل تولياد صانعتی    رري و بلورسااي به سااي، شيته یينهآ ،در قرون بعد

 بزرگ مبد  شادند. شاهر   يها كارخانه به ،كوچک ساخآ آنها يها دسآ یافتند و كارراه

و شيته تخصص و  آیينهاروپا در ساخآ در  مركزي بود كه نخستين ،نورنبرگ در آلمان

در این امينه بلندآوااه شاد. در قارون    ،در شما  ایتاليا ،شهرت یافآ و سپس شهر ونيز

و شيتاه و   آیيناه متعددي براي ساخآ انواع  يها ها و كارخانه ميالدي، كارراه37و  33

هاا و   دسآ ایان شاهر، باا ناوآوري     وجود آمد و صنعتگران چيره بلورین در ونيز به ياشيا

هام    ابتکارات جالبی كه در این امينه اا خود نتان دادند، شاهرتی در سراسار اروپاا باه    

ي جاالبی در صانایع   موفق به نوآور 3633در این ميان یک فرد انگليسی در سا   ادند.

جاي استفاده اا مخلوط قلع و جياوه باراي انادودن پتاآ      سااي شد و آن اینکه به آیينه

نظر اهميآ داشآ كه  ، اا مخلوط جيوه و نقره بهره جسآ. این تغيير اا اینآیينهشيته 

كاه   متضامن خطراتای باود، در حاالی     ،كاربرد جيوه به خاطر سمی بودن این فلاز ماایع  

 به اودي در ،تااه این تکنيکبرد و  استفاده اا نقره احتما  هررونه خطري را اا ميان می

 .(26 :3163)ریاضی، ) جا رواج یافآ همه
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 کاري آيينههاي مختلف  . خانه مالباشي، اصفهان، طرح1تصوير

 

  ايران کاري آيينههنر  .تاريخچة2-2

مادارک   و شاواهد  تنها دسآ نيسآ. سابقه روشنی در در ایران كاري آیينهقدمآ  اا

شااه طهماساب    ةنااي خانا  تزیين ب در براي نخستين بار آیينهاا موجود حاكی اسآ كه 

انتقاا    باا  و قازوین آغااا   اا بنا كاري در آیينههنر  قزوین استفاده شده اسآ. در صفوي

 و باه ایان شاهر    جاري قماري  ه 3666 سا  قزوین به اصفهان در پایتخآ صفویان اا

  ایران رسترش یافآ. سپس به شهرهاي دیگر

كاه باه   باوده  خانه  آیينهكاخ  ستفاده شدهميزان انبوه ا به آیينهبنایی كه در آن اا  رینت عروفم

صافی   امان سلطنآ شااه  این كاخ در .اسآ تزیين به این نام شهرت یافته در آیينه سبب كاربرد

پارچاه   یاک  هااي  آیيناه  دیوارهاي ایان كااخ باا    ایوان و، تا ر، سقف ساخته شد. رود ااینده كنار

رایش شده بود كاه اا بااتااب تصاویر    آ دراااي یک و نيم تا سه متر و پهناي كمتر اا یک متر به

 ،اا ایان پاس   .شاد  مای مناظر ایبا و جالب پدیدار  آیينهن در آرود و درختان ساحل شمالی  ااینده

طاور   باه مردان امان صفوي راه یافآ و در كاخ چهلستون نيز  دولآ يها ي به خانهكار آیينههنر 

 .(23 :3163)ریاضی،  تزیين بنا استفاده شد منزلة بهي كار آیينهاا رسترده 

 صاورت  باه  رااهی   و تخاآ  يهاا  آیيناه  صاورت  باه  راه  این دوران،ي در كار آیينه

سااده شاامل    يهاا  آیيناه باا طارح    عمادتاً ه اسآ كه ررفت انجام می ،برجسته يها آیينه

رره اجرا و باا   يها طرحانواع ستاره و  اي، قبه ،نگينی يها معمولی مانند طرح يها برش

 .(26 :3163)ریاضی،  شد ام میخاص انج يها برش
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هاي  چهلستون اصفهان، طرح آيينهکاريهاي سقف خانه شيرمحمدي،  سقف ايوان  آيينه.1و3،8تصوير

 )آرشيو ميراث فرهنگي اصفهان( کاري آيينهمختلف 
 

یداري سياسی و اقتصادي سرچتمه ررفته شده اا آن براي مدتی اناپ برافتادن صفویان و

دیوانخاناه   ،پاس اا ایان دوره   ةكااري شاد   آیينهچار ركود كرد. نخستين بناي كاري را د آیينه

هااي   و ستون هم به فرمان آقامحمدخان قاجار ویران شد كه آن ،خان اند در شيراا بود كریم

بااساااي ایاوان    براي توسعه و را آنبزرگ  يها آیينهدرهاي خاتم و  یکپارچة حجاري شده و

 31 ةساد  كااري در  آیيناه  آ مرمر كنونی( به تهران حمل كردناد. تهران )ایوان تخ ةمارالعدار

رسترش نهاد و تکاملی تدریجی اما محسوس داشاآ. در طاو     هجري قمري رو به ترقی و

 ایاوان و  ،كاخ رلساتان در تهاران   ةالعمار هاي شمس اتاق این قرن آثار ایبایی چون تا رها و

در متاهد   آستان قدس رضوي ةدارالسياد كاري آیينه حضرت عبدالعظيم در شهر ري و ةآستان

انجام ررفآ كه هر یاک   قم در )س( ستان حضرت معصومهآصحن جدید  ةینآدیگري ایوان و 

تحاو  دیگاري    ،يكاار  آیيناه كاربرد رسترش . آید می شمار به كار این دوره  ةبه تناسب شيو

هااي   مذهبی و كااخ  ة اماكنكاري اا محدود آیينه ،اسآ كه در این سده پدید آمد. اا این پس

 3.به كار برده شدی رسترده در اماكن همگانی صورت به سلطنتی خارج شد و 

 
 کاري خانه مالباشي، اصفهان آيينه.99و91تصوير

 

                                                           
1 . http://mirasyar.persianblog.ir/post/1895(p:1.accessed:21711391)   

http://mirasyar.persianblog.ir/post/1895
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 ،پارچه بر روي دیوار بنا رایج بود یک هاي نصب شيته صورت به غاا آي در كار آیينه

هجاري   مسايزده  ةدر پایان ساد تر و ریزتر شد تا  به تدریج كوچک آیينهسپس قطعات 

و  ماد آ درمانناد آن   راوش و  شاش ، لواي، به اشکا  مثل  آیينهقمري قطعات كوچک 

هاي تخآ و برجسته در كنار یکادیگر(   )طرح الماس تراش صورت به را  آنها هنرمندان،

اساآ كاه اا نظار تناوع     راره  كاري طرح متهور  آیينهها در  ترین طرح بردند. رایج بکار

 نظير اسآ. نوع خود بی رونارون هنر ایران در ها ن در رشتهآاربرد اشکا  و ك
 

 
 اصفهان ، خانه شيرمحمدي،تراش الماس. طرح 92تصوير

 

ه ژویا  به آنهارونارون و یا تركيب و تلفيق  يها شيوه  بندي به نقوش دیگر چون قاب

 و نايم مقارنس  ، اساليمی ، قطارسااي، لچک، ترنج ،ي سقف اا جمله شمسهكار آیينهدر 

ي اا تلفياق  كاار  آیينهدر تزیينات . رایج بوده اسآ، اي رود كه به كاسه شهرت دارند كره 

 یدآ می شمار به اي اا هر دو هنر  يزهآمكه در حقيقآ  شود نيز استفاده می آیينهبري با  رچ

 . شدهاي بعد بح  خواهد  كه در قسمآ( 3186مرآتيان، )
 

 کاري آيينهيوه اجراي کار در .ش3

، چساب، ساریش و   آیينهند اا ا كاري عبارت آیينهدر هنر  شده الح و مواد استفادهمص

ناد اا قلام طراحای،    ا شاوند عباارت   كاري استفاده می آیينهرچ نرم. ابزارهایی كه در هنر 

 بُر و كاردَک. آیينهاندااي روي شيته، ميز ایر دسآ، الماس  كش براي خط خط

طارح ماورد   كاار   یا شخص آیينه معمار، حطرااین رونه اسآ كه نخسآ، روش كار، 

بندي رره محاسبه  اجراي طرح روي كاغذ پس اا تتخيص ابعاد و تقسيم وآماده  رانظر 
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رذارناد و روي   سطح كار مای  كنند و بر سپس كاغذ طراحی شده را سوانی می .شود می

ل شاده  ررده بر دیاوار منتقا   ةوسيل كنند. پس اا آن اا روي طرحی كه به انی می آن رره

متاري كاه در    یاک ساانتی  محاافظ  هاي  هر رره را در خود خرد كرده و به وسيله آیينه

چسباندن قطعاات آیيناه    .شود شود، رره اصلی نمایان می رره چسبانده می اطراف نقش

  .شود انجام میروي دیوار با رچ و سریش 

یاا  كار داراي نقاوش یاا خطاوط برجساته      ةامينكه كاري  آیينهدر سطوح همچنين 

را  آیيناه قطعاات   و دهكار كااري آمااده    آیيناه متابه طارح   راامينه بر  رچفرورفته اسآ 

 .كناد  مای آمااده   رش داده شدهكار در اندااه و اشکا  مورد نظر با الگویی مقوایی بُ آیينه

اساس طارح   بررا  آیينهخميري كه مركب اا رچ و سریش اسآ قطعات  ةوسيل به سپس

و برجستگی و فرورفتگای  چسبانند  میتته بر سطح كار كُ فتار دسآ روي رچة وسيل به

در خاتمه سطح كار  شود. نقوش دلخواه و مورد نظر پدیدار  كنند تا میایجاد را مورد نظر 

 .(13-16: 3168)شيخی،  ندنك براق می و هكردرا پاک 

 

 
 چسباني )کارگاه مرآتيان( آيينهبري و  آيينه. مراحل 93-98تصاوير

 

 هاي گچي ه.آراي4

 امانی، ةبري اا هنرهاي وابسته به معماري اسآ كه در هر منطقه و هر دور هنر رچ
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. رچ به دليل داشتن خاصيآ چسابندری، رناگ   شته اسآبک مخصوص خود را داشکل و سَ

 شته اسآ.ينی دایكاربرد ایادي در هنرهاي تز مطلوب، كاربرد آسان، فراوانی و اراانی،
 

  .معرفي گچ4-9

اا  . این كاانی، وجود داردشکل سنگ در طبيعآ   به وكانی غيرفلزي اسآ  یک رچ،

درصد  پنجاه نزدیک به اا نظر حجمی،. اسآنظر وانی متتکل اا سولفات كلسيم و آب 

در حالاآ   .اساآ این آب به آب تبلاور متاهور    .دهد آب تتکيل می را آنساختار معدنی 

 هاایی  سنگ رچ داراي ناخالصای عمدتاً ولی  اسآسفيد رنگ  سنگ رچ، ،خلوص كامل

صاورتی یاا حتای     ،اي قهوه ،خاكستريآن رنگ  شود میسبب  ها اسآ كه این ناخالصی

  .(33: 3163)حامی،  نظر برسد  سياه به تقریباً
 

 تاريخچه گچ .4-2

به پيش اا ساختن ختآ و پخاآ   رچ، تاریخ ساخآ شناسی بر اساس شواهد باستان

رچ، اندود كردن دیوارهاا و ساطوح    ةا كاربردهاي ویژرسد. یکی ا صورت آجر می  آن به

. رساند بري، این آراستگی را به حد كما  و دلنوااي می هاسآ و هنر رچ داخلی ساختمان

كه در آنااتولی و   اسآسا  قبل  8666مربوط به ، مانده اا رچ جاي  هترین آثار ب قدیمی

ر هاواي آااد در درون  ها سانگ راچ را د   سا  قبل مصري 3666 .اند سوریه كتف شده

در نهایآ این پودر . كردند كوبيدند و تبدیل به پودر می را می سپس آن سوااندند آتش می

پوشاندند. برخای   ها و معابد خود را با رچ می كاخ يها كردند و دیواره را با آب تركيب می

  هاا راچ با  هاا   یونانی، این عالوه بر اند. رچ در اهرام مصر كتف شده ةاولي يها اا نمونه

 كردناد.  معابدشان اساتفاده مای   ةپنجر براي( اسآ)رچ سلنيوم كه شفاف  صورت خاص

 اناد  بارداري كارده   یوناانی كپای   ةهازاران مجسام   اا، باا اساتفاده اا راچ   نياز  ها  رومی

 .(33: 3166)فيروامندي، 
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 گچ در ايرانکاربرد تاريخچه . 4-3

 ةتپا  نکته را كتف آثار رچی در هفاآ  اند. این آشنایی داشته ایرانيان اا دیرباا با رچ

كاربرد رچ در پوشاش قوسای    .كند یيد میأخواستان كه مربوط به تمدن ایالمی اسآ ت

یادراار ماناده اساآ.      هخامنتی باه  ةها در قسمتی اا بناهاي تخآ جمتيد اا دور كانا 

نماساااي كااربرد    باراي همچنين  سااي بناها و ساسانيان در اسکلآ ةمالت رچ در دور

ساخآ تزیيناات   فناوري. اشکانيان و هخامنتيان نيز با این عنصر و فراوان داشته اسآ

 .(33: 3133)امانی،  اند رچی آشنا بوده

 

 بري قبل و بعد از اسالم تاريخچه گچ .5

 بري قبل از اسالم .گچ5-9

هاي تخآ جمتيد را نخسآ  هاي داخلی كاخ ستون رخیبدر این دوره، هخامنتيان: 

  .اند نقاشی كرده قرمزهاي آبی و سفيد و  سپس با رنگكاري و  رچ

 ةدر دور هاا شاروع و   باري در ایاران اا اماان پاارت     توان رفآ تزیينات راچ  ها: می پارت

تزیين نمااي   صورت به  پارتيان )قصر آشور( ةبري دور اا نمونه رچ ساسانی به اوج خود رسيد.

  بري كه باه  تزیينات رچ ،ن در اوروکهمچني. رفته اسآ بکارقصر با نقوش رياهی و هندسی 

هندسای و ساتاره نمایاان اساآ اا هنار یوناان ررفتاه شاده اساآ.           شکل اشکا  ريااهی، 

خاصايآ  باه دليال   بناا  ، راچ  .دشو پارتيان ظاهر می ةپيکرسااي با مواد رچی در ایران با دور

ماالت  دهد كه چارا ایرانياان باراي     این نتان می ل پخته مزیآ دارد وبر رِ، سخآ شدنش

بري آميخته و قواعد  ها نقاشی با رچ پارت ةاند. در دور هاي آجري خود اا آن استفاده كرده تاق

 .(36: 3177)ريرشمن،  خاص خود را به آن تحميل كرده اسآ

انادود شاده و اا    راچ ، ساساانی باا ضاخامآ ایااد     ةدیوارهاي آجري ابني ساسانيان:

هاي رلدار شامل  د كه رذشته اا طرحبزرگ بو ةبرجست يها خصوصيات تزیين آنها نقش

كه نزدیک ایگورات چغاانبيال قارار    ییها شد. در مقبره تصاویر حيوانی و انسانی نيز می

همچناين تعاداد ایاادي    . اناد  ها را با اندود رچ سفيد كارده  دیوارهاي داخل مقبره دارند،
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هااي   حدساآ آماده كاه داراي نقاوش و طار     ه اا رچ ب ییها هاي تزیينی و حلقه پالک

 اند بري ارائه شده اي اا آثار رچ كما  رسيده  بهة نمون، ساسانيان ةدر دور هندسی هستند،

انگاور   ةخوشا و برگ ماو   ،ساقه ،هاي رياهی موضوع آنها طرحكه  )تيسفون و بيتاپور(

 باري،  آنهاا را باا راچ   كاه  شاد   هاي ساسانيان اغلب با سنگ و رچ ساخته می كاخ .اسآ

   .(16: 3133اند )امانی، داده می جاد نقوش برجسته اینآنقاشی و ای مواایيک،

 

 . دوران اسالمي5-2

شده اسآ، ولی به دليال   در بناها استفاده می بري هنر رچنيز اا  اسالمپس اا ظهور 

 يهاا  در قالب نقوش برجسته اا رل و رياه و نيز انواع طرح هنرسااي، این  حرمآ پيکره

در قالب انواع خط و متنوع تجلی یافآ تا پيش اا رواج ویژه  و بندهاي ختایی، بهاسليمی 

  .كاري، رچ تنها عامل ایبایی و تزیين بناها و فضاهاي مذهبی شد كاشی

هااي   و محاراب  پيماود بري راه تکامال خاود را    در این دوران هنر رچ :سلجوقيان

در دوران  .اناد  ارت ایادي كار شاده ایادي اا این دوره باقی مانده كه با مه ةبري شد رچ

تنها در مساجد بلکاه در قصارها و منااا  اعياان و اشاراف نياز         نه، بري رچ ،سلجوقی

اا مياان آثاار   . ها شامل مناظر شکار و مهمانی باود  كه اغلب طرح اسآ شده استفاده می

ه و با  كوفی مزهّربا خط بسيار ایباي  مسجد اردستان يها بري توان به رچ این دوره می

اشاکا    باه  در داخل و خاارج بناا   بري رچ كاربريكه  همداندر  رنبد علویانخصوص 

 .(73: 3168)سمسار،  كرداشاره  ،رونارون جمع شده اسآ

 
 سامرا)ازراست به چپ( هاي نيشابور، هاي گنبد علويان، حفاري بري . گچ21و91تصوير

http://mirasyar.persianblog.ir/post/9815(p:9.accessed:21319311)) 
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 ةاا خصوصايات برجسات   .بري به سرحد كما  رسيد ایلخانی، هنر رچ ةدر دور :انايلخاني

بري و استفاده بسيار اا آن بود. راحتی كار با رچ در شاکل   العاده در رچ مهارت فوق ،این دوره

ة بيتاتري  اساتفاد  ،رچ براي تزیيناتاا  كه در این دوره شدباع   آجر، در مقایسه با نآدادن 

     شود. برجسته تقسيم می نيمو  صورت برجسته دوبري در این دوره به  رچ .شود
 

 
 بري محراب الجايتو، مسجد جامع اصفهان . بخشي از گچ29تصوير 

 

توان اا مسجد جامع اصافهان و   شده میه استفادبري  رچاا آنها  این دوران كه در ةاا ابني

ویاژه   هاي رسترده باا اناواع خطاوط، باه     وجود آمدن محراب بهبایزید بسطامی نام برد.  ةمقبر

طومااري و اساليمی   ريري انواع رره هندسی با نقوش اسليمی، بکارهاي مختلف كوفی،  رونه

ز راودي و برجساتگی   پهن و نيا  يها  ي كتيبه و اسپرهاي خط با رل و برگ ماري در  به

تزیيناات   بري در ایان دوران شاد.   كارهاي عظيم رچ نقوش، موجب تحولی عظيم و خلق شاه

باودن و   تدریج رو به درررونی رفآ و پر  رچی معمو  در دوره سلجوقی، در عصر ایلخانی به

 ةبهتارین نمونا  ( 38: 3163. )شاراتو، این دوران شد بري شلوغی تزیينات تبدیل به ویژری رچ

 .  این تحو ، محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان اسآخص شا

محقق، نسخ، ثل ، رقاع، ، انواع خطوط كوفی، بري این دوران در هنر رچ ان:تيموري

فراوان شده اساآ. اا آثاار فاراوان     ةاستفاد اا خط معقلی خصوص  بهتعليق و نستعليق و 

مساجد ميادان كاشاان،     درِهاي رچی اراشامند سار    بندي توان به مقرنس این دوره می

شيخ احمد  ةبري شده در بقع خرررد در خواف و خطوط رچ ةرچی مدرس يها قطاربندي

 .(36: 3133)حبيبی،  جامی در تربآ جام اشاره كرد
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اا جملاه   .وجاود آماد   هباري با   رچ فندر  يجدید يها در این دوره شيوه صفويان:

بيتاتر در آرایاش   اا آن، كه  )برش ظریف رچ به فرم ظرف تنگ( بري تنگ يها آرایش

 ةشايو  كار شده اسآ. بهتآ هتآو  قاپو عالیمانند  یشد و در بناهای دیوارها استفاده می

هااي مختلاف اا روي    )برش و خالی كردن طارح  درآوري تخمه دیگر تزیينات این دوره،

ري و نقاشای روي راچ محساوب    بُا  تاته بري تزیينی با برجستگی كم، كاه كُ  رچرچ(، 

 .بري بود جدیدي در هنر رچ فنبُري اشاره كرد كه  كُ  و شود می

هنار   رویاد:  باري مای   در مورد هنار اناد و قاجاار در اميناة راچ     رودراي  زنديه: 

همراه با رال   اندااي ترنجرچی،  بندي مقرنس، بري رچفراوان و اراشمند اا  يها آفرینی

، عمارت كاله فرنگیدر  خصوص  بهو  شيرااچون  یو رياه و نقوش بدیع در آثار شهرهای

 به وجود آمد. اسآ، پارس ةمواخان اند كه امروا  ةاولي ةمقبر
 

 
 ها، کاشان بري، خانه بروجردي .گچ22تصوير

 

 هاا  ساااي  در سرستون خصوص  بههاي شاهی  در كاخهاي فرنگی  اا طرحی یتقليدها :قاجار

طاور   اما به ؛انجام ررفآ اي دیگر و پاره آباد عترتو  رلستانی چون یها ها در كاخ سااي و سقف

 خصاوص   بهو نقوش اصيل ایرانی،  هنرتوان رفآ كه این تقليدها هررز نتوانسآ جاي  قاطع می

باا ذوق هنرمنادان ایاران     ةآ ررفته اا سارپنج ئكه نت هاي اسليمی و ختایی و رل و رياه نقش

و « مرَكااخ اِ »باري   تاوان باه راچ    بري این دوره مای  اا ميان آثار فراوان رچ بود را بگيرد.امين 

 كاشاان « يها بروجردي ةخان»، و «طباطباییة خان» يها بري و رچ شيراادر « نارنجستان قوام»

 یااد كارد   ایاران و آثار دیگار   شده و بسياري اا بناها یاد هاي شگرف در بناهاي همراه با نوآوري

   .(16-3166:13)رودراي،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 شناسي . فن1

بُري، هرچند به اختصاار،   و مراحل انجام كار در كُ  فنقبل اا پرداختن به چگونگی 

گونگی تهية راچ باراي مصاارف مختلاف اشااره و پاس اا آن باه بحا  درباارة          به چ

  شود. شناسی این هنر پرداخته می فن

 

 آماده کردن گچ در حاالت مختلفنحوه 

 را آن ،دكننا  باه آن اضاافه مای   را ریزند و راچ   دستی: مقداري آب در یک ظرف می

وري در ساختمان )محکم براي كارهاي ف. این رچ آید بدسآتا رچ دستی  انند میهم  به

 . رود می بکار ها( كردن سر تيرها و چهارچوب

 .كنناد  به آن اضاافه مای  را ریزند و رچ  : مقداري آب در یک ظرف میتهتكُ نيمة بررچ اِ

انند و براي چند دقيقه به حا  خاود   هم می بهخوب  را آنبعد اا اینکه سطح آب را رچ ررفآ 

. نناد ك مصرف می ،هم اده به را آنكمی  موقع استفاده،. وندرچ آبخور ش يها رذارند تا دانه می

   .مورد مصرف آن، ایركار اسآشود و  این نوع رچ دیرتر ررفته می

و اا  اساآ رچ  يها بره اسآ و تفاوت آن در نوع دانهمانند رچ اِ :تهتكُ نيم ةرچ نرم

  شود. براي روي كار استفاده میآن 

كنند و پس اا  تهيه می ته اما اا رچ خيلی نرمكت تته: این رچ را مانند رچ نيمرچ كُ

هر چقادر آب   .دهند مالش می انند، هم می دوباره به را آنآنکه شروع به سفآ شدن كرد 

 صورت خمير در آیاد   به كنند تا سيراب شود و خود را اا دسآ بدهد به آن آب اضافه می

 .(3161)اصالنی، 

 بندي تزيينات گچي روي بنا اصول اليه-

راه،  یة آساتر،  یاة بساتر و     سآ اا: تکيها  بري عبارت هاي مختلف یک رچ بخش

 هاي تزیينی.   یه

هاي مختلف بعادي روي آن   شود كه  یه راه: اصو ً به بختی اا كار رفته می تکيه

 . اسآراه اا ختآ خام یا آجر  موارد، این تکيه بيتترريرد. در  قرار می
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ريارد، آساتر    راه قرار مای  صورت اندود روي  یة تکيه   یة آستر: به پوشتی كه به

راه و ایجاد سطحی  هاي تکيه شود. منظور اا كاربرد این  یه، تسطيح ناهمواري رفته می

 هاي بعدي اسآ.   مناسب و یکنواخآ براي اجراي  یه

 شود.  كُتته براي اندود استفاده می  یة بستر:  یة رچی كه معمو ً اا رچ نيم 

هاي تزیينی: بنا به نوع تزیين، ضخامآ و ماد  راچ فارآوري شاده متاخص        یه

كتته و ضاخامآ آن   فرم رچ، رچ نيم شدبح  دربارة آن بُري كه  شود. مثالً در كُ  می

 .(3161)اصالنی،  اسآهاي ك   ها یا شيته آیينهمتناسب با اندااة 

 

 بُري . کُپ1-9

. این هنر با تلفيقی اا رچ اسآبُري   اا جمله هنرهاي تزیينی وابسته به معماري، كُ

ينة كُ  یا محدب )كوه( باوده  یآ شده ينة استفادهیموارد، آ بيتترشود. در  اجرا می آیينهو 

 3آیيناه تار و كاانون آن در پتاآ     مجااي، كوچک صورت به ينة كوه یاسآ. تصویر در آ

ينة ایان هنار باه    هاي تخآ نيز در این فن استفاده شده اسآ. پيتا  آیينهاا  ،اسآ. البته

اصالنی، اا اساتيد رردد اما در همان دوره مانده و ادامه نيافته اسآ.  دوران صفوي بر می

ایاران باا موضاوع    « هنر ةهاي اا یاد رفت رنجينه» رردهماییدانتکدة هنر اصفهان، در 

، اشااره  در كاخ هتآ بهتآ اصفهان بُري كُ كاري موسوم به  آیينهشناسی تزیينات  فن

صفوي باه دساآ فراموشای     ةهاي اخير بلکه در همان دور هنر نه در دههه این كرده ك

  .(82: 1خيا ، شماره آیينهه اسآ )سپرده شد

ساراي   هاا اا جملاه مهماان    هاي معدودي در برخی مکاان  در عصر حاضر نيز نمونه

سااي ایان   توان رفآ این موارد، اقدامی براي احيا و بااانده شود كه می عباسی دیده می

 هنر بوده اسآ.

                                                           
اي باه ناام كاانون     يناه، اا نقطاه  ی. ارر چند پرتو، موااي محور اصلی به آینه كوه بتابند، اداماه پرتوهااي بااتااب در پتاآ آ     3
 .(3166ينه كوه، مجااي اسآ )هایليدي، كلوین، فيزیک نور،یآ كانونرذرند كه  می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 بُري . چگونگي مراحل انجام کُپ1-2

كناد: باراي    رونه ذكر مای  دهقانی، دربارة سابقه و چگونگی پرداختن به این هنر این

ها، ابتدا طرح مورد نظر را روي كاغذ ترسايم و   بُري دیوارها یا سقف اجراي تزیينات كُ 

وي بساتر رچای كاار ررتاه     اند. سپس طارح ساوانی را ر   كرده سوانی یا سُنبه می را آن

كنند. بدین ترتيب كه محل دقيق طرح را روي بستر متخص كرده و این كاار را باا    می

اي كاه   دادند. سپس با استفاده اا بالتتکی پارچه نقر كردن خطی در مرا طرح انجام می

كوبيدند تا اا آن رد شده بر سطح طرح بنتايند.   حاوي رنگدانه یا دوده اسآ بر طرح می

بریدناد.   كردناد یاا مای    هاي ك  را آماده می آیينهایجاد طرح و قرص كردن آن،  پس اا

شدند. پس اا  ها با مخلوطی اا رچ و سریش در محل مورد نظر چسبانده می آیينهسپس 

هاي ك  به محل مورد نظر، مجدداً سطح كار با راچ نايم كتاته     آیينهاتمام كارِ اتصا  

كار با شمته كردن دقيق رچ، ساطح ماورد    تاد رچشده كه در این مرحله اس پوشانده می

كرده اسآ. پس اا اتمام كاار، مجادداً طارح اولياه روي كاار       نظر را صيقلی و تخآ می

دقيق روي سطح رچای انداختاه    صورت به شده تا طرح  انداخته شده، ررته و سمبه می

ی كاه  هاای  شود. سپس با استفاده اا عالمات راهنمایی كه اا قبل متخص شده )مکاان 

، «دنبار »باري كاه    ها را با نوعی ابزار خاص راچ  آیينهمتصل شده اسآ( رچ روي  آیينه

 آیيناه دادند تا امانی كه  این عمل را انجام می آیينهباشد برداشته و تا مرا رسيدن به  می

 .(36-38: 3163كامل متخص شود )دهقانی، صورت به 
 

 کپ آيينه سازي آماده.1-3

: طریقة اسآ رونه ذكر كرده هاي ك  این آیينهی تهيه در خصوص چگونگ 3مرآتيان

اي  ها یا ظاروف شيتاه   ينة ك  یا محدب به این صورت بوده كه اا تُنگیآماده كردن آ

هااي   همين منظور، تُنگ  شده یا حتی راهی به كه بدنة رِرد و محدبی داشته استفاده می

اناد.   كرده می آیينهر پتآ آن، اند. این ظروف را با نتاندن فلز د شده اي ساخته می شيته
                                                           

 كار اصفهان ينهی. اا اساتيد آ3
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ساراي عباسای    هاي محدب موجود در مهمان آیينهكردن  آیينهبراي  شده او فلز استفاده

 .(3186اصفهان را جيوة سه آب )سه بار جيوه شده( معرفی كرده اسآ )مرآتيان،

 

 هاي موردي .نمونه3

 .کاخ هشت بهشت3-9

اا جمله بناهایی اساآ كاه   كاخ هتآ بهتآ مربوط به دوران شاه سليمان صفوي 

هاي شامالی، شارقی و غربای و     بُري در قوس هاي تزیينی ایاد اا جمله كُ  داراي آرایه

كاه   اساآ هاي شمسه در سقف جبهاة جناوبی    در چهار سمآ و طرح 3ها همچنين اااره

شاود   طاور كاه در تصااویر دیاده مای      متأسفانه بخش كمی اا آن باقی ماناده و هماان  

هااي جادي    هاي باقی مانده نيز دچاار آسايب   ر ریختگی و بخشهاي ایادي دچا بخش

 اسآ.

هااي محادب و    آیينههاي تخآ،  آیينه: هستندهاي این كاخ به سه شکل  كاري آیينه

هاا،   ها اكثراً در سقف، ایار قاوس   كاري آیينهدر كنار یکدیگر.  آیينهتركيبی اا هر دو نوع 

هااي   رنبدي در كناار معارق   د. طرح قبهشو ها دیده می دوا  و همچنين دور تا دور اااره

هاا باه    . شاید علآ تخآ كار كردن بعضی قسامآ اسآچوبی نيز داراي این نوع تزیين 

تري بوده كه تهياة آیناة    در ابعاد بزرگ آیينهها نياا به  دليل این بوده كه در این قسمآ

هااي   راره صاورت    كاري باه  آیينهمحدب با این اندااه متکل بوده اسآ. انواع تزیينات 

   .اسآهاي اسليمی  هندسی و طرح

                                                           

  . پایه دیوار1
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 ها بُري کُپ. کاخ هشت بهشت اصفهان، موقعيت قرارگيري 4پالن 

 (             ها             سقف   قوس ها و )ديوار و ازاره
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 بُري ازاره و قوس طاق، کاخ هشت بهشت، اصفهان سقف، کُپ هاي بري کُپ. 23-28تصاوير 
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 ها، کاخ هشت بهشت اصفهان بُري از کُپ آيينه. ريزش  21-32ويرتص

 

 
 هاي کاخ هشت بهشت اصفهان کاري در قوس آيينههاي  . طرح33و34تصوير
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 . مدرسة رودابه3-2

این مدرسه با كليساي متصل به آن كه با توجاه باه ناوع ماواد و مصاالح و دیگار       

، در خياباان شايخ بهاایی    اساآ  3ي او رفته در آن  مربوط به دورة پهلاو  بکارتزیينات 

دبيرساتان   ةمنزلا  باه  اا آن اكنون نياز كااربري داشاته و    اصفهان واقع اسآ. این بنا هم

 . بخش كليسا نيز در اختيار متوليان فرانسوي كليساسآ.شود میپسرانه استفاده 
                   

 
 ها ريبُ پموقعيت کُ طقه سه اصفهان(،آرشيو شهرداري من(. مدرسه رودابه، اصفهان،5پالن 

 

كه متصل باه كليساایی اساآ كاه در      اسآبخش شمالی این بنا شامل یک ایوان 

بُاري وجاود دارد.    هاي دیوار ایان ایاوان، كُا     پتآ آن واقع شده اسآ. در تمام قسمآ

اي اسآ كه در دو طارح، اناار و انگاور باه      ميوه -هاي درختی هاي آن عموماً طرح طرح

 اند. تصویر شده فرد  منحصر بهبسيار ایبا و  صورتی

                                                           
سقف و... كاه   هاي  يهاي و استفاده اا رنگ براي تزیين كاربند هاي و سرستون هاي ایوان )پایه ستون . با توجه به طرح ستون3

 .( اسآمربوط به دوره پهلوي 
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 بُري مدرسه رودابه، اصفهان ها درختي و ميوه اي کُپ   . انواع طرح35-41تصاوير

 

 ها . مشاهدات و آزمايش3-2-9

 شود: هاي این بنا دیده می بُري اا نکات قابل توجه كه در كُ 
محدب با قطع بزرگ بوده با توجاه باه    آیينهكه نياا به  ها طرحهایی اا  در قسمآ -

اینکه تهية آن كار متکلی بوده، اا یک طرح خالقانه استفاده شده اسآ. بدین صاورت  

تاوان رفاآ باعا  افازایش      هاي شکستة ك  استفاده شده كه حتی می آیينهكه اا تکه 

 .(18اسآ )تصویرده ششناسانة اثر نيز  حس ایبایی
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جدا شده، قسمآ كمبود را با رناگ   آیينهیا به دليلی كار نتده   آیينهدر نقاطی كه  -

 .(36تا رنگ سفيد رچ اا ایبایی و جلوه طرح نکاهد )تصویراند  دهكرآميزي  اي رنگ نقره

متااهده   آیيناه )ثاباآ شاده(، جااي خاالی     ده شا هایی اا طرح قرص  در قسمآ -

جا شده و  جابهرذاري مفقود یا طرح،  آیينههاي شاخص  ها، مکان شود. در این قسمآ می

شود  طور كه در تصاویر ایر متاهده می اند. همان همين دليل اا ادامة كار دسآ كتيده به

در  آیينهمطمئن شدیم.  آیينههاي ذكر شده، اا خالی بودن ایر رچ و نبود  با تخليه مکان

رونه  توان نتيجه ررفآ همان نقطة دیگر كه طرحی وجود نداشآ، یافآ شد. بنابراین می

هااي   با مکاان  آیينههاي  شود ررته طرح دقيق نبوده و مکان در تصاویر ایر دیده میكه 

 .(32و33)تصاویر طرح، تطابق نيافته اسآ

 
در داخل گچ، مدرسه  آيينه، فرورفتگي آيينه، خالي بودن زير طرح از آيينهجايي  ه. جاب49-42تصوير

 رودابه، اصفهان

 
 آيينهاگذاري هاي سالم از لحاظ ج . قسمت43تصوير
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 اصفهان، مدرسه رودابه ،آيينهها با ريختگي گچ و  ي کپ ازارهها طرح. 44-43تصوير

 

انجام عمليات حفظ و مرمآ هر بنا، مستلزم وجود اطالعاتی پيراماون ناوع ماواد و    

در ایان خصاوص باراي شناساایی      بناابراین . اسآشناسی آن  مصالح، شيوة عمل یا فن

هااي ماذكور، اا مطالعاات و     بُاري  كننادة كُا    آیيناه و نوع فلاز   جنس آستر، نوع بسآ

تر براي شناساایی   هاي آامایتگاهی و دستگاهی استفاده شد. اا آامایتات شيمی بررسی

باه آساتر اساتفاده شاد و باراي       آیينهدر چسباندن  شده كننده و بسآ استفاده آیينهفلز 

3تتخيص جنس آستر و چسب نيز اا آناليزاتور 
SEM فاده شد.است  

SEM.  نتيجه آناليز 3-2-9-9
2  

رونه كه در طيف شمارة یک عنوان شده، عناصار متااهده شاده باه ترتياب       همان

: كلسيم، روررد، سيليسيوم و آلومينيم كه ميزان و درصد وجود عناصار نياز   اند اا عبارت

همين ترتيب اسآ. وجود دو عنصر شاخص كلسيم و روررد نتاانگر وجاود ساولفات     به

 . اسآسيم )هیپس؛ رچ( در اثر كل

                                                           
 کترونی. ميکروسکوپ ال 3

2   .SEM  اسآانجام شده در آامایتگاه مركزي دانتگاه تربيآ مدرس تهران. 
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 گچ، مدرسه رودابه، اصفهان )آناليزاتور دانشگاه تربيت مدرس تهران( SEMطيف 

 

تاوان   الذكر ررفته شده به نکاتی می دربارة تصاویر ميکروسکوپی كه با دستگاه فوق

هاایی متااهده    ، قسامآ آیينهاشاره كرد اا جمله اینکه: در نمونة مالط متصل به پتآ 

شکلی دارند. باا توجاه    یعنی حالآ آمورف یا بیند هستشود كه فاقد شکل كریستالی  می

شاکل،   ، احتماا ً بخاش بای   اساآ به اینکه رچ داراي ساختار بلوري، سوانی و ساتونی  

همچناين تاودة    .(38و36)تصاویر  اساآ ؛ یعنی سریش، آیينهمربوط به چسب متصل به 

شاهد این ادعاسآ. كلية تصاویر، رچِ شود،  متاهده می 32شکل بزرری كه در تصویر بی

 ام اساآ را  بُاري   دهای كُا    مربوط به  یة رویی تزیينات را رچ كُتته؛ كه براي فرم

 دهد.  نتان می

نيز ریزبلورهایی مربوط به تبلور مجدد هیپس در حضور رطوباآ دیاده    31در تصویر

 .شود شود. در تصاویر دیگر بلورهاي ستونی هیپس )رچ( متاهده می می



 هنرهاي تزیينی رو به اوا  در حواه معماري/        63

 

 تصاوير ميكروسكوپ الكتروني از نمونة گچ مدرسة رودابه:

 

 
 . شبكه فاقد فرم کريستالي، احتمال حضور چسب آلي48و41تصوير

 

 
 . حضور بلورهاي ستوني ژيپس و ذرات بي شكل چسب51و59تصوير

 

 
 . حضور بلورهاي ستوني و سوزني ژيپس، تبلور مجددبلورهاي ژيپس52و53تصوير

 

كردن وجود  آیينهاینکه احتما  استفاده اا سه فلز نقره، قلع و سرب براي  با توجه به

اناد، باراي    تبادیل شاده   آیينههاي قدیمی نيز اكثراً با نقره و قلع یا سرب به  آیينهو  رددا

 شرح ایر( استفاده شد:  تتخيص این فلزات )به آامونكننده اا  آیينهتتخيص فلز 

، جدا و اا ررد و غباار تمياز شاد.    شده آینة بررسیدر آغاا، قسمتی اا  نقره: آزمون

، با بيستوري اا محل جدا شده، در لولة آامایش حاوي اسيد نيتریک آیينهآنگاه فلز پتآ 

غليظ قرار ررفته حرارت داده شد. این تركيب، پس اا اندكی حرارت در اسيد حل شاد و  
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كلر )كلرید سدیم( نياز   محض سرد شدن نيز تتکيل رسوب سفيد داد. در ادامه، یون  به

به محلو  اضافه شد كه هيچ رسوبی نداد. بدین ترتيب، هيچ نتاانی اا وجاود نقاره در    

 نيامد. بدسآتركيب 

مقداري اا محلو  فوق در یک لوله آامایش ریخته، اسايد كلریادریک    قلع: آزمون

بيتاتر   به آن اضافه شد. در نتيجة این آامایش، مقدار كمی اا رسوبات قبلی حل شد اما

 آن نامحلو  باقی ماند. 

 اا دو روش استفاده شد:  یون سرب،براي شناسایی  سرب: آزمون

 آیيناه ترتيبی كه ذكر شد، به تركيب فلاز پتاآ     ، بهسولفوریک اسيد رقيقمقداري 

بدسآ آمد كه نتاانگر وجاود یاون     PbSO3رسوب سفيد رنگ ، درنتيجهاضافه شد كه 

 سرب در تركيب مورد نظر بود. 

افازوده و   آیيناه مچنين براي اطمينان، مقداري اسيد نيتریک نياز باه فلاز پتاآ     ه

مقداري پتاسيم كرومات رقيق هم بر آن افزوده شد. در نتيجة این آامایش نياز رساوب   

 .اسآارد رنگی حاصل شد كه نتانة وجود كرومات سرب 
   بست آزمون

ش و سریتم در براي تتخيص بسآ مصرفی كه احتما  وجود یکی اا دو مادة سری

موليش استفاده شد. بدین ترتيب كه باا اساتفاده اا مقاداري آلفاا      آامونرفآ، اا  آن می

نفتو  و الکل سفيد، محلو  آلفا نفتو  در الکل تهياه شاد. مقاداري اسايد ساولفوریک      

 صاورت  باه   تر پيشغليظ نيز به این محلو  اضافه شد. آنگاه نمونة بسآ مورد نظر، كه 

اي رناگ مایال باه     ود، به تركيب حاصل اضافه شد. ظهور یک فاا قهاوه پودر در آمده ب

قرمز بين دو فاا اسيد سولفوریک و آلفا نفتو  الکل، وجود سریش را تأیيد كارد. نتيجاة   

كند. بنابراین و با توجاه باه    آامایش مربوط به سریتم، هيچگونه تغيير رنگی ایجاد نمی

باه راچ، شناساایی و     آیينهفی در اتصا  نتایج این آامایش، وجود سریش در بسآ مصر

 تأیيد شد.
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 سراي عباسي .مهمان3-3

ساراي   اي اا بااساااي یاک كااروان    سراي عباسی كه نمونه در طبقة همکف مهمان

هااي   شود. این آثار، اا طرح بُري دیده می هایی اا كُ  ، طرحاسآمتعلق به دورة صفوي 

ها نيز طرح ميوه همراه  كه در این طرح اسآمهندس ابراهيميان با اجراي استاد روحانی 

 .شود با رُل و بُته دیده می

 
 ها ريبُ پ(، موقعيت ک9333ُ. مهمانسراي عباسي، اصفهان )کياني،1پالن 

 

 
 سراي عباسي، اصفهان بُري مهمان هاي کُپ . انواع طرح54-51تصاوير
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 باسي، اصفهانسراي ع بُري مهمان هاي کُپ . انواع طرح53-51تصاوير

 

 . فروشگاه کفش ميالنو3-4

محل فروشگاه كفش موسوم به ميالنو، واقاع در خياباان آمادرااه اصافهان، تقریبااً      

هاي جدیدي اا هنر  روي مهمانسراي عباسی، اا جمله معدود بناهایی اسآ كه نمونه روبه

 برداري داده نتد.  ري در آن موجود اسآ كه اجااة عکسبُ كُ 

 

 يشناس .آسيب8

رساان   كه هر دو مواجاه باا عوامال آسايب     اسآو رچ  آیينهبُري شامل  ساختار كُ 

 كلای  ةدست دودر  توان می را بُري در كُ  ویژه هب ،د یل تغيير ،طور كلی به متعدد هستند.

 :بندي كرد طبقه و آسيب رچ آیينهآسيب 
 

 آيينههاي  .آسيب8-9

، ریختگای، شکساتگی،   یررفتگا  ماه  آید معمو ً وجود می هب  آیينهكه در  ییها آسيب

 ی،بيولوهیک هاي تخریبحاصل  راهكه اسآ  آیينهشدن یا اا بين رفتن اندود پتآ   سياه

دليل اینکه بافاآ اصالی ماادة      ، بهآیينههاي  . در مورد آسيبدنهست و شيميایی فيزیکی

 هایی كه در بخش نقاشای پتاآ   دهد، كلية آسيب شيته تتکيل می را آندهندة  تتکيل

 توان به این بخش نيز نسبآ داد.  شيته ذكر شد را می
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تواند همراه با  رطوبآ می اسآ.مه ررفتگی، ناشی اا حضور رطوبآ در دراا مدت  -

كننده را تحآ  آیينهها یک پایه اسيدي ایجاد كرده، فلز  مواد آ یندة هوا اا جمله سولفات

 تأثير قرار داده و باع  اكسيد شدن آنها شود.

هاي فيزیکی یا به واسطة تماس با  كننده كه تحآ تأثير ضربه آیينهتگی مادة ریخ -

 تواند ایجاد شود. رطوبآ می

تواناد رخ   می آیينهكنندة پتآ  آیينهسياه شدن كه تحآ تأثير اكسيد شدن فلزات  -

  23-26: 2636),شاود   و اخاتال  در انعکااس ناور مای     آیينهكدر شدن  كه باع  66دهد 

(Hamilton. 

 

 هاي گچ .آسيب8-2

رفتاه در   بکاار هاي وارده بر یک اثر، با نوع مواد  آنچه مُسَلم اسآ اینکه، نوع آسيب

هایی كه این مواد با یکدیگر و با بستر دارند مرتبط اسآ. در ضایعات وارده  آن و واكنش

ي هاا  آسيب تر دربارة پيش تواند دخالآ داشته باشد. بُري نيز عوامل ایادي می بر آثار كُ 

 . خواهد شدهاي مربوط به بخش رچ بح   . در ادامه، آسيبشد، بح  آیينهبخش 

بري ریته در عوامل ایر دارد: عوامل تکنيکای، جانس راچ، عوامال      هاي رچ آسيب

 محيطی، عوامل صنعتی، عوامل انسانی و بيولوهیکی.
 فني.ضايعات 8-2-9

مصرفی، ناخالصی وجود ارر تزیينات با روش صحيح اجرا نتده باشد یا اینکه در رچ 

داشته باشد كه ريرش رچ را كم كند یا مصالح كار شدة ایر راچ، نامناساب باشاد، اثار     

شود. مثالً چوب، آستر خوبی براي كارهاي رچی نيسآ ایرا، با جذب  داراي ضایعات می

ها باع  رهاا شادن راچ اا     اند. بندكتی بين ختآ رطوبآ متورم شده، رچ را پس می

همچنين ارر اندود كاهگلِ ایر، داراي ررد و غبار باشد، باع  پس ادن و شود.  دیوار می

 .(316-316: 3171كند )رهبري، طبله شدن رچ شده ريرایی رچ را كم می

هاا،   دانسآ. در بسياري اا قسمآ فنیتوان ضعف  یکی اا عوامل ریزش بندها را می
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بار ساطح بساتر چسابانده      لاب  باه  خورده، تقریباً بدون فاصله و لب   بُرشهاي كُ آیينه

قرار دارند و باا  یاة رچای     آیينه، بندهاي رچی  یة رویی بر سطح درنتيجهشوند.  می

، اتصاا   درنتيجهایر ارتباط ندارند و درواقع، پایة رچی آنها به  یة بستر متصل نيسآ. 

 .(21: 3163)دهقانی: شوند راحتی اا سطح كار جدا می آنها ضعيف بوده و به
 س گچ. جن8-2.2

بُري، نوع رچ مورد استفاده اسآ كه اا نظر  رساننده بر آثار كُ  اا دیگر عوامل آسيب

هااي موجاود در    باشد. همچنين ناخالصی درجة حرارت پخآ، اِبري و نرمی متفاوت می

تغييار   را آنرچ؛ براي مثا  آهک، موجب تغيير در خاواص شايميایی راچ شاده و دوام     

 دهد. می

 
 ، هشت بهشت، اصفهانآيينهختگي . ري11و  19تصوير

 

 . رطوبت8-3

كناد. رطوباآ صاعودي     طرق رونارون موجباات تخریاب بناا را فاراهم مای       رطوبآ به

تواند تخریب ایادي در پیِ بنا ایجاد  كند( می )رطوبتی كه اا امين به سمآ دیوارة بنا نفوذ می

)رطاوبتی كاه باه سابب     كند كه ممکن اسآ تا نزدیکی دوا  ادامه پيدا كند. رطوبآ نزولای  

كناد(، تزیيناات را    هاي بنا حركآ می ها و نزو ت جوي اا سقف به سمآ پایين دیواره ریزش

شود. با توجه باه   شدن و ریزش تزیينات می كند و رطوبآ تعریقی كه باع  پوسته  تهدید می

 هاي ك ، مخلوط رچ و سریش باوده و بنادهاي روي تزیيناات نياز اا     آیينهاینکه چسب ایر 
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تاوان تاأثير رطوباآ را     باشد، می باشد و مقاومآ هر دو در برابر رطوبآ كم می جنس رچ می

بُري متااهده كارد. رطوباآ باعا  سساآ شادن راچ و         بر تخریب و ریختن تزیينات كُ 

 .(22-21: 3163شود )دهقانی،  رها شدن آینة متصل به آن می درنتيجه
: راهی ریختگی روید میبهتآ هاي هتآ  بُري شناسی كُ  دهقانی در بخش آسيب

اناد، ولای    شود كه  یة رچ و سریش آسيبی ندیاده    در نقاطی متاهده میهاي كُ آیينه

 اند كه شاید بتوان د یل ایر را براي آن ذكر كرد: ها جدا شده آیينه

. ایان  اسآروي آن جدا شده داراي تخلخل بسيار  آیينهاي كه  ها  یه در برخی قسمآ -

 ها شده اسآ.   آیينهشدن  و رچ شده و باع  جدا  آیينهشدن سطح تماس  حالآ باع  كم

 آیينهاا  یة رچ و سریش جدا شده اسآ  یة ایرین  آیينهها كه  در برخی قسمآ -

شدن ميزان  ، باع  كمآیينهتوان رفآ صيقلی بودن رچ و سطح  بسيار صيقلی اسآ. می

 چسبندری دو  یه بوده اسآ.

كه احتما ً  آیينهاا رچ و سریش جدا شده،  یة ایرین  آیينه ها، در بعضی قسمآ -

بر سطح رچ و سریش باقی مانده اسآ كاه احتماا ً باه دليال كام باودن       اسآ، سرب 

 بوده اسآ.      آیينهچسبندری  یة سربی به پتآ 

اي اا رچ و سریش؛ كه مقاداري اا راچ و ساریش بار        و  یهجدا شدن آینة كُ -

به دليل سسآ بودن یا عدم پيوستگی  یة راچ و ساریش    غنده باشد،مسطح كار باقی 

شدری در سریش اتفاق افتااده    سسآ درنتيجهتواند به دليل جذب رطوبآ و  بوده كه می

 و بندها شده اسآ. آیينهداشتن  تحمل  یه، در نگه باع  عدم درنتيجه،باشد. 

عدم چسابندری آساتر و    جدا شدن  یة تزیينی و رچ بستر اا آستر رچی ناشی اا -

 .(38-31: 3163تأثير نيسآ )دهقانی،  كه در این امر رطوبآ بی اسآبستر 

توان رفآ باا توجاه    بُري می تأثير مخرب رطوبآ بر روي كُ  خصوصهمچنين در 

هایی كه در اثر رطوباآ   با رچ متفاوت اسآ، تنش آیينهبه اینکه ضریب انبساط حجمی 

تبخيار   درنتيجاه شاود.     انبساط و اادیااد حجام راچ مای    شود باع ها ایجاد می در  یه

 شود.  و آسيب می  رطوبآ و ایجاد ختکی موجب ایجاد تَرَک
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 هاي انساني . آسيب8-4

مادة شکننده، بسيار  منزلة به آیينهبُري به دليل برجسته بودن و همچنين حضور  كُ 

تواناد   یخی نياز مای  كننادران در امااكن تاار    ضمن اینکه حضور باادید اسآ؛پذیر  آسيب

هااي كااخ    توان رفآ عمده آسايب  هایی را متوجه این آثار نماید. براي نمونه، می آسيب

دليل كه این كاخ مدتی كاربري مدرسه این . همچنين به اسآهتآ بهتآ اا این نوع 

ها چتمگير اسآ. دسآ كتيدن بار ساطوح    و مدتی كاربري مسکونی داشته این آسيب

سااا تخریاب    شود. همچنين متروک ماندن بنا اميناه  ش آن میتزیينی رچ باع  فرسای

هاساآ. در   شود. كاربري نادرسآ نيز یکی دیگر اا این نوع آسايب  بيش اا پيش آن می

بُاري   مدرسة رودابه با وجود اینکه حصار كوتاهی در برابر ایوان مزین باه تزیيناات كُا    

آماواان در اماان نيساتند.     دانشبااي  كتيده شده این آثار در برابر ضربات ناشی اا توپ

هاا   بري سزایی در آلودری و عواقب ناشی اا آن در رچ آلودری ناشی اا محيط نيز تأثير به

ها دارد. با توجه به موقعيآ مدرسه در محور اصلی خيابان، ارتعاشات حاصل  كاري آیينهو 

ریزتارک در   اا رفآ و آمد وسایل نقلية موتوري را كه در دراامدت سبب ایجاد تَارَک و 

 شود نباید نادیده ررفآ.  ها می بري رچ
 

 هاي بيولوژيک . آسيب8-5

و جذب رطوبآ باع  ایجاد  آیينهجمع شدن ررد و غبار بين بندها و دراهاي رچ و 

ها شده باع   شود كه با رذشآ امان محل مناسبی براي رشد ميکرواررانيزم قتري می

يده شدن تار عنکبوت بر ساطح تزیيناات،   شود. همچنين تن اا بين رفتن قتر سریش می

شود. باا بودن در و پنجرة بناهاا، شارایط را باراي     سبب جذب ررد و غبار و رطوبآ می

 .دكن میهاي بيولوهیکی فراهم  رزینی حترات و پرندران و بروا دیگر آسيب  نه

روررد موجود در هوا اا سوختن ماواد ساوختی مثال اغاا ، اغاا        آلودگي هوا:-

وجاود دوده در هاواي منااطق صانعتی یکای دیگار اا        شاود.  نفآ حاصل می سنگ یا

اي چرب و آلوده باه اسايد ساولفوریک     . دوده مادهاسآدر این مناطق موجود متکالت 
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شود، به بافآ آنها نفوذ كرده و باع  اا باين رفاتن و    ها وارد می اسآ. وقتی در ریزتَرَک

   .(23: 3167شود )ریدرر،  میپوسيدری 

كه در ایار باه آن    اسآكنندة محيط، ذرات معلق موجود در هوا  اا مواد آلودهیکی  

 پرداخته شده اسآ.

 
 بُري مدرسه رودابه اي کُپ . آسيب سازه12تصوير

 

 .ته نشست ذرات معلق در هوا بر سطح تزيينات8-1

تارین آنهاا یعنای     ترین ذره به ابعاد مولکو  و بازرگ  تواند اا كوچک ذرات معلق می

نتسآ و چسابيدن ذرات روي ساطح    ریزشن را شامل شود. در این بين، درصد تهذرات 

تر بيتاتر خواهاد باود. ایان چسابندری باه ماهياآ نيروهااي          در ذراتی با وان سنگين

چسبندری شکل و اندااة ذرات، خواص فيزیکی و شيميایی ذرات و ویژری سطح اا نظر 

 .(338: 3166تخلخل و ابري و نرمی بستگی دارد )تدین،
 

 . باد8-3

بُاري   الذكر توسط باد، حُکم سمباده را دارند كه سطح كُ  شونده فوق ذرات ریز حمل

 .(33: 3171كند )رهبري، مرور فرسوده می را سایيده و به
 

 .دما8-8

شاود. ماثالً هاواي     درجه حرارت متفاوت داخل و خارج دیوار باع  ایجاد آسيب می

مایع در آمده و صورت به ده و در اثر سرد شدن ررم اا داخل ساختمان به خارج نفوذ كر
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هاي محلو  به فضاهاي نزدیک  ها و دراها نفوذ كرده و باع  انتقا  نمک درون شکاف

ادری، یک خطر عمده براي رچ اسآ كاه آب نفاوذي باه درون     شوند. یخ به جداره می

 تركاند. می را آنمصالح به دليل یخ ادن افزایش حجم یافته 
 

 . نور8-1

شاود.   ور به دليل داشتن انرهي ررمایی موجب تخریب اا هر دو وجه نور و دما مای ن

اناد، در سااعاتی اا    ها در فضاي باا واقع شده بُري در مکانی مانند مدرسه رودابه، كه كُ 

 روا تحآ تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند.
 

 .عوامل غيرمنتظره8-91

این حوادث در سطوح  يااي به توضيح ندارد.تخریبی آنها ن تأثيراتسيل و الزله كه 

تواند موجاب ریزتارک    هاي ناشی اا امواج صوتی ترافيک می پایين، حتی با ایجاد لراش

 هاي فرسوده شود. ها و رچ در شيته

كاه خالصاة    شاده ري مدرسة رودابه، مطالعه و بررسی بُ  هاي كُ نمونه آسيب براي

 شود. ه میمصور در تصاویر متاهد صورت به نتایج آن 
   هاي مشاهده شده در نمونة مورد مطالعه: آسيب

 (73تخریب و ریزش بستر رچی )تصویر -

 (77تخریب و ریزش  یة آستر )تصویر -

 (73ها )تصویر سااي و  نه ها حفره -

 ررد و غبار و آلودری روي تزیينات )تمام تصاویر( -

 یا شيته )تمام تصاویر( آیينهشکستگی  -

 (76و76)تصویر هآیينجدا شدن قاب رچی دور  -

 (76و73اا روي بستر )تصویر آیينهبلند شدن رچ و  -

 (77و71و72و بستر اا روي آستر )تصویر آیينهجدا شدن رچ و  -
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اي، ريختگي بستر، ريختگي  بُري ريختگي بستروآستر، آسيب سازه هاي کُپ . انواع آسيب13-13تصاوير

 ، مدرسه رودابه، اصفهانآيينه
 

 . علل زوال1

در آن اماا سارعآ اوا     ؛ساآ ه بوده و رو به اوا  ،هنرهاي سنتی بيتترمانند  ريبُ  كُ

تحقيقات صورت ررفته د یل  در. به د یلی بيتتر بوده اسآ دیگر هنرهاي سنتی مقایسه با

 :معرفی كرد ترین علل رو به اوا  رفتن این هنر مهممنزلة  بهتوان  ایر را می

 .  یا محدبهاي كُ آیينه خصوص  بههية مواد اوليه آن در امينة ت فنكار بودن پر -

  .ایبایی شناسانه هنر جلوة ي اصلی و كمرنگ شدنها فرسایش و آسيب نمونه -

را ایادي مدت امان ، بدین معنی كه مهارت یافتن در آن، این هنرمدت فراريري  -

مگی بار  خاص، ه ةطلبد. با توجه به تجربه شخصی و مصاحبه با هنرمندان این رشت می

خبره شادن در   كنند كه بيان می د ونهاي خاص و تجربه كافی اذعان دار داشتن مهارت

 طلبد. میرا امان و حوصله ایادي این رشته، 
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 هاي سنتی عالقگی نسل جدید به نمونه بی -

 توضيح داده شد. شناسی كه در بخش آسيب متفاوتهاي  آسيب -

بر بودن براي  امان، وجه به سختی كاربا ت ؛حد كافی عدم وجود افراد متخصص به -

باه  ، این هنار  متخصص به آمواش انیادريري این هنر و همچنين عدم عالقه هنرمند

 این هنر اا یاد خواهد رفآ. مرور

و  هاا  ساامان مياراث فرهنگای، دانتاگاه    مربوط اا جمله يها عدم توجه ساامان -

هنر و هنرهاي متابه یاا حتای    براي ترویج این ریزي خاصی برنامهدیگر مراكز مرتبط، 

ویاژه هنار    جلوريري اا نابودي آن ندارند. همچنين عدم نظارت بر امااكن تااریخی )باه   

 . (اسآهاي موردي آن بسيار اندک  بُري كه نمونه كُ 

هااي   رونه حفاظآ و نظارتی اعم اا مساتندنگاري و ارایاة طارح    در این امينه، هيچ

شناسایی اا دیدراه مساتندنگاري و   ،این طرح مرمتی صورت نگرفته اسآ. در -حفاظتی

هااي مدرساه روداباه باراي یاک نموناة        بُري شناسی كُ  شناسی و تا حدودي آسيب فن

 فرد، صورت ررفآ.  موردي منحصر به
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 مقدمه

تزیينای،   يهنار منزلاة   باه جهان  در سرتاسر طالكاري اا جمله هنرهایی اسآ كه عمدتاً
هاي مختلف تاریخی بااقی   شده و آثار متعدد تزیينی كه اا دوره شناختهتجملی و راه مذهبی 

مانده رواه این موضوع اسآ. استفاده اا ورق طاال روي ماوادي چاون سانگ، چاوب، فلاز،       
جانس طاال   اا  طالكاري شده تماماً ءتوانسته این تصور را ایجاد كند كه شی شيته و رچ می

. كاربرد ورق طال روي آثااري كاه داراي برجساتگی و فرورفتگای باوده ایان حاس را        اسآ
اا  ءكرده اسآ. چه بسا آثار طالكاري شده كه سودجویان به ظن اینکه كال شای   شدیدتر می

   .(1: 3163)شریفی،  اند تراشيده، طال ساخته شده اسآ

رساانده   و نور معنوي را مای اا حضور خدا بوده  نماديها  در طالكاريدرختش طال 

د كاه  كرتوان متاهده  ارتدوكس می 3هاي یکوندر برخی ا را آنهاي مذهبی  اسآ. جنبه

الهی بودن آن و حضاور خادا در آن   ة نتان خطوط طالیی و نتان دادن هر چيز با طال،

اي اا  اي كاه نتاانه   تابلوها باا هالاه   ةصورت امينه پدیده اسآ. بيتترین مصرف طال ب
                                                           

3. Iconاند برده مذهبی  بکار می عمدتاً يها ها براي  نقاشی ، بسترهاي چوبی كه روس. 
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روید درختش اصلی در  می 3ساینآ پایو رونه كه  آن اسآ. رفته بکارخداوند بوده  ةجلو

بناابراین طاال    دهاد.  ار را نتان مای رآن، مخلوقات پرهيزدور  ةمركز، نماد خداوند و هال

و  مهيجاده  هااي  نقر درین حالآ نرفته اسآ. ا بکارد تزیين و رنگ اانحصاراً براي ایج

هاا قاوت    در ایکاون باه خصاوص   تزیينی آن  ةجنبو  فتهرو به تنز  ر ميالدي، منواده

 .(Hart,144202) یابد خطوط تزیينی كاربرد می صورت به ريرد و بيتتر  می

 
 ، کليساي سانتاماريا، فلورانس. اليه چيني با مضمون مذهبي9تصوير

 

 معرفي .9

 هنري آمده اسآ اا جمله: فنتعاریف مختلفی در مورد این 

اندااي طومارها، نقوش  شود كه در نقش اي اطالق می ت برجستهچينی به تزیينا  یه

با رچ ساخته شده اسآ. این تزیيناات   و عمدتاًشده استفاده مانند آن  هندسی، اسليمی و

هاي مقدس، ميز، دیوار و ساقف كليساا یاا     هنرمندان ونيزي براي تزیين سطوح جعبه را

كردناد و قبال اا    اي اا فلاز تازیين مای    یهچينی را با   كه روي  یه  اند برده بکارها  كاخ

 .(Oneil,22:2012) شد نرم و رنگی پوشيده می 2وسجِبا یک  یه  ک و  تزیين،

                                                           
1. Saint Paol 

2  .Gesso،  الكااري آبای یاا    جسو یک سطح سفيد و سخآ اسآ كه براي پوشش، قبل اا رذاشتن  یة طال یا همراه باا ط
. جسو تركيبی اا چسب )یاا سریتام   اند به مصریان نسبآ داده راشود. استفاده اا این جسم بسيار كهن  روغنی اا آن استفاده می
ن( و كلسيم كربنات یا كلسيم سولفات اسآ. در ابان هنرمندان، راهی به جسو، سفيد طالكااري هام   مخرروش یا چسب پارش

رود ایارا اا جاذب رناگ باه داخال ساطح        كاارمی  رذاري نقاشی باه  چوب پالستيک قبل اا رنگرویند. روي كرباس كاغذ  می
دهد. خاستگاه جسو ایاد متخص نيسآ اما هنرمندان قبو  دارند مربوط به ایتاليا اسآ.  كند و به آن استحکام می جلوريري می

كار رفته اساآ. جساوي    ها  به هاي چوبی و مجسمه واهة جسو، در ابان ایتاليایی معاد  واهة رچ اسآ و عموماً در فرسک، جعبه
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شود  شود. این تركيب جدید باع  می پليمرهاي اكریليکی و كلسيم كربنات ساخته می  امرواي با استفاده اا مخلوطی اا رنگدانه

 .(http://www.ehow.com/gesso accessed:26/3/2633)جسو قابليآ انعطاف داشته باشد

http://www.ehow.com/gesso
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صاطالح  ا كاري اسآ كاه روي آن طالكااري شاده باشاد.     چينی نوعی برجسته  یه

ساو  و اا جِ بردناد  مای  بکارروتيک نقاشان  ةكه در دوراسآ  فنیتوصيف   «3پاستيگليا»

 .(Mojmir,2221011) كردند میكار استفاده و روي آن طالكاري  ةامين براي

ل به قطار ایااد، باا    چينی را ساختن و نقاشی طرح مورد نظر با رِ هنر  یه ،آقاجانی

صاورت    به ،دنكررنگ قرمز كه براي جلوريري اا ترک خوردن و برجسته  اي اا هناليتتُ

چيادن  یاه روي    به عبارتیریف كرده اسآ. تع ريرند،  قرار می  یه روي هم دیگر  یه

ها، اقدام باه   فرو رفتگی ها و و پس اا ایجاد برجستگی شود میچينی ناميده   یه كه  یه

 .(377: 3138)آقاجانی، كنند  میچسباندن طال روي آن 

نهایآ در شود و  هاي متفاوت ظاهر می هاي ایرین به رنگ طالكاري، بسته به رنگ

ماا تركياب ثاباآ و متخصای باراي ایان ناوع        ا ؛شود ان میدرخت ،نبعد اا جال خورد

 هاي متفاوتی در مورد آن وجود دارد. دستورالعمل ایراتوان یافآ  تزیينات برجسته نمی

ررفتاه یاا روي    قارار مای   ءروي شای  مستقيماًیا طال  ة ی ،طور كلی به فندر این 

بسته باه فان و    و ررفته ر میقرامواد متابه و مکمل  اي اا رل سفيد و سریتم و امينه

اساآ  دیگر متفاوت بوده اسآ. همچنين  ام  مکانبه  مکانیاا ة آن دهند مواد تتکيل

ماس و   جز طال اا فلزهاي دیگري مانند نقره،ه چينی ب در اروپا براي  یهكه اشاره شود 

 .(63: 3138آقاجانی، ) استفاده شده اسآنيز ی مانند برنج یآلياهها
 

 تفاده از طال پيشينة اس. 2

 در ساير ممالک-

ر برابار  ایااد د دليال جاالي ایباا، مقاوماآ      باه  باه طاال   هااي دور،   اا رذشته بتر

 نخستين. كرده اسآپذیري و كميابی، توجه  ی، شکلیاكسيداسيون و دیگر عوامل شيميا

                                                           
1. pastiglia 
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ساا  قبال اا مايالد مسايح( باه طاال اشااره         3666)خود  در كتاب مقدس یانهند ،بار

 ةچهاارم فراعناه در هازار    ةاستفاده اا طال مربوط باه سلسال  دورة ترین  دیمیاند. ق كرده
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 ةليا بوده اساآ. همچناين در برخای آثاار سلسال     مصر عُ ةچهارم قبل اا ميالد در منطق

اطالعااتی موجاود اساآ كاه      ساوم قبال اا مايالد،    ةیعنی حدود هزار دواادهم فراعنه،

اا  را آنفان طالشاویی و اساتخراج     صر،د كه مردمان آن عكرتوان اینگونه استنباط  می

ه استفاده اا طال در جواهرسااي و تزیينات، بآن دوره، دانستند. در  هاي معدنی می سنگ

 . ه اسآآنان، كاهنان و مقامات بلندپایه، ممنوع بود ةجز براي فرعونيان، خانواد

اهاا در  در دوران بعدي استفاده اا طال به اشکا  مختلف دیده شده اساآ. تمادن اینک  

هاایی اا طاال، انادودهایی پار ارق و      امریکاي جنوبی درون فضاها و روي دیوارها با ورقه

اناد كاه    ررفتاه  بکاار هایی قيمتای   سنگها  ورقهبرقی ایجاد كردند. همچنين بر روي این 

دیاوار نامياد. آناان طاال را مظهاري اا خاداي       « كاري مرصع»توان این نوع آرایش را  می

پایتخاآ   دانستند و براي ساخآ معبدي به نام خاداي خورشايد در   یخورشيد روي امين م

هاي  كه اا تمدن مایاقوم هاي طال استفاده كردند.  تزیينات با بررهنمونة اینکاها اا بهترین 

دانستند كاه ایان    خوبی می هامریکاي مركزي در جنوب مکزیک بودند نيز جواهرسااي را ب

  .(O.Medenbach,H.Wilk,22680:-2) در آثار مکتوفه اا این قوم متهود اسآ
 

 در ايران-

رردد. ایان فلاز باا     برمیقبل اا ميالد  سوم  ةدر ایران استفاده اا طال به اواخر هزار

 صاورت  باه  شاده   ی كاه اساتفاده مای   طالی ،بلورهاي كوارتز و شن همراه بوده بنابراین

آن مقاداري ماس    بهآن  سااوكارياستحکام و قدرت منظور افزایش   نبوده و بهخالص 

 .دندكراضافه می نيز 

این رویاي در مناطق ایویه كردستان، مارليک، حسنلو و لرستان موجود آثار طالیی  

دار ساخته شده اسآ. در آثار فلازي   فلزي طالیی و حجم ياسآ كه در ایران، ابتدا اشيا

اوج  شاود.  هاي ارین دیده می ظروف و مجسمه ،منقوش كه اا سومریان نيز بدسآ آمده

هایی با لعاب فلزي اا جنس  ريري كاشیبکارو ترصيع و  ءريري طال در ساخآ اشيابکار

 طال، مربوط به دوران هخامنتی اسآ.
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اي  در دوره اشکانيان عالقه ایادي به ساخآ جاواهرات طالیای و نقاره    پس اا آن،

نياز رواج  ريرد. این هنر در دوران ساساانی   كاري اوج می مرصع بوده اسآ. در این دوره،

شاود. همچناين اا    اي دیده می داشته و آثار ایادي اا جمله سکه و ظروف طالیی و نقره

شده اساآ. پاس اا اساالم باه دليال       الياف طال یا نقره در بافآ منسوجات استفاده می

آرایی  بيتتر در كتاب طال در ظروف و همچنين منسوجات،اا ایستی و عدم استفاده  ساده

برداري  بهره دوبارهصفویه  ةمعادن طالي ایران در دوراا طور كلی  بهكاربرد داشته اسآ. 

   .(22: 3161 )ایدت، شدبرداري  معادن طالي موته بهره اا قاجار ةهمچنين در دور شد.

نقاشای،  و هنرهاا اا جملاه   صانایع  بيتاتر  طاال در  اساتفاده اا   در عصر صفوي و قاجار،

اي موارد فارش باا اليااف     و در پاره منسوجاتتذهيب، تتعير و طالكوبی روي فلزات و بافآ 

هاا و   صفوي، بسياري اا بناها اا جملاه كااخ  ة دوردر  خصوص  بهدوران طال، رایج بود. در این 

 ستفاده كردند.  ا مذهبی اا روش طالچسبان و نقاشی روي آن براي تزیين بناة ابني
 

 تاريخچه طالچسبان .2-9

 .كه خاستگاه دقيق این هنر ناشاناخته اساآ  شود  اا منابع موجود چنين استنباط می

رود به بيش  می بکار اءهاي طال روي اشي طالكاري به شکل طالچسبان كه در آن برره

كه در آنجاا بارگ طاال روي    شود  نسبآ داده میشمالی فریقاي اسا  پيش به 3666اا 

هااي مقاابر مصار نتاان      تا ظاهر طالیی به چوب ببختاد. نقاشای   هرفت می بکارچوب 

 ، تزیينات موميایی و ... استفاده شده اسآ.  ، تابوت دهد كه طال روي مبلمان یم

ها در قرن چهاارم قبال اا مايالد در آتان،      دیگر كاربردها شامل طالكاري مجسمه

طالكاري در جنوب امریکا، پارو،   فنونها در قرن شتم و انواع مختلف  طالكاري خمره

 بریتانيا و اروپا بوده اسآ.، اسپانيا

هاایی اا تزیينااات   داراي نموناه  ،بهَذَخ خطای مُاا سَا هااي قادیم ایتاليااا و نُ   قاشای ن

نياز  ميالدي اند. اا قرن دواادهم  اي هستند كه با بسآ راینی روغنی ایجاد شده برجسته

 ،ل سفيداي اا رِ روي امينه ورق طال مستقيماً ،هاي متعددي وجود دارد كه در آنها نمونه
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 ،شده اسآ. اا اواخر قرن دواادهم تاا اواساط قارن سايزدهم    سریتم چسبانده با همراه 

 شاااد انجاااام مااای اي سااافيدرنگ هاااا در ایتالياااا روي اميناااه طالكااااري مجسااامه
(Wetherall,22220222). 

رواج نياز  پانج قارن در قبارس     مدت به ميالدي چينی اا اواسط قرن سيزدهم   یه

باه   ،هاي كم حجام  كاري تهنوعی برجس ،هاي مناطق شرقی اروپا چينی داشته اسآ.  یه

 ،در قارن سايزدهم   شاود.  هااي آن در بالکاان دیاده مای     همراه نقاشی بوده كاه نموناه  

چينی به شهر كاتالونياي اسپانيا شد. ساپس شاهر    هاي صليبی باع  نفود فن  یه جنگ

ناپل در كتور ایتاليا اا مراكزي بود كه این فن در آن توسعه پيدا كرد. این هنر اا شاهر  

 رفته اسآ. نيز نا  به دیگر شهرها مانند فلورانس و سيهناپل 

تاوان   این هنار باه هلناد رسايد. همچناين در انگلايس مای       ميالدي در قرن چهاردهم 

نفاوذ هنار    ةقرن را متاهده كرد كاه نتيجا  این هاي مربوط به اواخر  چينی هایی اا  یه نمونه

رن چهااردهم مايالدي پيتارفآ    بوده اسآ. فن طالكااري اا قا  سرامين ها به این  ایتاليایی

 .((Mojmir,2221012 كرد و در قرن پانزدهم و شانزدهم به اوج خود رسيدسزایی  به

شدند.  هاي روشن تزیين می هاي طال و رنگ امانی، محراب كليساها با ورق ةدر این دور

برد هاا كاار   طالكاري شده در تزیين محراب ةاررچه قبل اا این هم استفاده اا تزیينات برجست

هاا و   هااي موجاود در نقاشای    ال در تازیين لبااس  طَا مُ ةداشآ، اما استفاده اا تزیينات برجست

ها به اوج خود رسيد. هنرمندان در اجراي این تزیينات اا فنون مختلفای كاه در آنهاا     مجسمه

 .(Richardson,22220214) استفاده كردند ،موادي مانند جسو و موم كاربرد داشآ

كردن دساآ یافتناد كاه باعا       هرهمُ فننرمندان اسالو و آلمانی به در قرن شانزدهم، ه

بردناد و ساطح    مای  بکارورق طال را ان شد. آن افزایش جلوه و درختش بصري طالكاري می

 كردند.   مهره نمی ،خواستند مات بماند كردند و قسمتی را كه می مورد نظر را مهره می
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 کليساي سانتاماريا، فلورانس ،سردور . استفاده از طال در هاله 2تصوير

 

را هااي فلازي و طالیای     تازیين باا ورقاه    ،عمومی ة، سليقميالدي در قرن هفدهم

نياز اساتفاده   هاي فلزي  ، بُرادههاي فلزي ورقهافزون بر . در قرن هيجدهم، كردمحدود 

ه هااي امينا   رناگ و  هاي فلزي ورقه، جلوه و تأثير آثاري كه با استفاده اا نتيجه در. شد

ایار   رفتاه در  بکاار بيتتر شد. رل ارمنای  آمد  وجود می به فلزيهاي  برادهها و  رقهویر ا

هایی اا رنگ قرمز باود. تماامی    هاي ارد، سياه، سبز و تناليته شامل رنگ ،هاي طال ورقه

فلزي كه ایر آن قرار ررفتاه باود ایجااد     ةثيرت بصري مختلفی را در ورقأها ت این رنگ

 .(Serck,2221:12) كردند می

چينی براي تازیين فضااهاي    تزیينات  یه نخستين، ميالدي اا اواخر قرن هيجدهم

چينی براي تازیين قااب    در طو  قرن هيجدهم اا  یهدر آنجا معماري وارد امریکا شد. 

ایگزین مناسابی  شد و ایان هنار جا   ، مبلمان و تزیينات وابسته به معماري استفاده آیينه

 .دشاري براي حکاكی روي چوب و طالك

در فرانسه در امان لویی هتاتم كاه    ميالدي ها در قرن هيجدهم بهترین طالكاري

شده نتاان دهاد،    اش را اا طریق نمایش كارهاي طالپوش نمایی خواسته قدرت رویا می

 ،طاور كلای   . باه ه اسآرفت بکارها و آثار چوبی  خورد كه بيتتر روي مجسمه چتم می به

كاه  اساآ  مصر قدیم مربوط به  ،رود می بکاررواه هاي طالپوشی كه ام روشسرچتمة 

 .(Douglas,142401) اند مورد اصالح قرار ررفته، در دوران رنسانسو  بعدها

ایان  دوم  ةهاي قرون وسطی كتف شد. در نيما  در قرن نوادهم، برخی دستورالعمل
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نات كردند اا آثار قرون وسطی تقليد كنند. در این قرن تزیيتالش نرمندان رخی هب قرن

در طاو    .(Wetherall,22220212) بارده شاد   بکارچينی در فضاهاي بيرونی نيز   یه

پرهزینه توان  می را آنعلآ اصلی چينی كاهش پيدا كرد كه  استفاده اا  یه، قرن بيستم

 ذكر كرد.عمومی يقة بودن این تزیينات و تغيير سل
 

 بسترهاي طالچسبان .2-2

هاي مختلف اعم اا  راه ستر مخصوص روي تکيهاغلب اا یک ب، براي چسباندن طال

برخای اا  ، انجام شدههاي  بر پایة آامایشاستفاده شده اسآ. مانند آن  چوب، رچ، فلز و

ل سارخ باوده اساآ. در بساترهاي     این بسترها اا جنس رچ، كربنات كلسيم، آهک و رِ

 پایاة آلای(  )ماده باا   اا یک بسآ آلی ،رفته بکارل سفيدي كه براي طالكاري جسو و رِ

هایی كه اا جنس رچ یاا   كه امينه  چسباننده استفاده شده اسآ. در صورتی ةماد منزلة به

باا رال    هاا  بسترسااي مصري ةاند. عمد هاي شيميایی سخآ شده آهک بوده با واكنش

هاي رياهی مانند موم، سریتام   هاي مصرفی شامل صمغ سفيد و سریتم و عمده بسآ

 و راین درخآ كاج بوده اسآ.

آهک شکفته نيز بستري براي طالكاري بوده كه در برخی اا آنهاا فسايل حيواناات    

دریایی دیده شده اسآ. هنرمندان مصري به چند روش اا جسو براي طالكاري آثار خود 

ناااكی اا   ة یا باا  چوب همراه  ةاا ده  یمطالعه شده، كردند. در یک نمونه  استفاده می

دد جسو، یک  یه كربنات كلسيم و در انتها اا ورق جسو، یک  یه پارچه، یک  یه مج

 .((Douglas,142402 طال استفاده شده اسآ

باراي اجاراي    ،مصار  ةمرباوط باه دوران پادشااهی فراعنا     اتر تزیينا طور كلی د به

سنگ چسبانده شده ساپس روي پارچاه باا     كتانی روي ماسه ةیک  یه پارچ ،طالكاري

هاي برجسته با طال پوشش  كاري روي جسو قسمآ دهنجسو پوشيده شده و در انتها با كَ

 داده شده اسآ.

طالكاري در آثار مصري استفاده شاده اساآ. در یاک     ةاا رل ارمنی نيز براي امين
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سنگی مصري مربوط به هزاره شتم قبل اا ميالد كه در جناوب مصار یافاآ     ةمجسم

كه اا مصار   ییي طالها اسآ. برره طالكاري استفاده شده ةاا این رل براي امين ،شده

 هاي امرواي متابه هستند. با نمونه شود، نگهداري می لوور پاریس ةدر مواو یافآ شده 

، اا لحااد تناوع بافاآ   نياز  تولياد آنهاا   روش و  تر نااکكمی هاي امرواي  اررچه نمونه

 .(Howel,222200) ترند توسعه یافته ،درختندری و دوام
 

 يرانپيشينه و کاربرد طالکاري در ا .2-3

 قبل از اسالم

 ينتاان اا كااربرد ورق طاال روي اشايا    اا دوران باساتان،  آمده  بدسآآثار بررسی 

معماو ً   ،شاده  كه با این هنر انجام مای  هایی دارد. در تصویرنگاريدر این دوران فلزي 

 ةدورمرباوط باه    كردند. همچينن مهرهاي بازرگ  طال استفاده می هبراي صورت اا برر

تاوان   ساسانی می ةهاي دور اا طالكاري اند. هایی اا طال پوشانده شده هخامنتی با ورقه

 هاا را مساتقيماً   هاي پيکر انسانی و جانوري تيسفون اشاره كرد. این نگااره  به دیوارنگاره

ترسايم  اي  خرایی، ارد، سبز، طالیی و نقرههاي قرمز، رلی، اُ اي اا رچ با رنگ روي  یه

 ند. ا   كرده

توان نتيجه ررفاآ كاه ایان     یچنين مطور كلی  به ،چينی در ایران هظهور  یدربارة 

 .شده اساآ به این سرامين وارد در اثر مراودات فرهنگی و هنري بين ایران و اروپا  ،فن

اا ایاران  تر بيتا  ،چينای در اروپاا   آمده اا كاربرد هنر  یاه  بدسآهاي  نمونها پيتينة ایر

و  ،یاک ساو   نگای باين ایاران و اروپاا اا    تبااد  فره  ،صفوية در دور خصوص  به. اسآ

توانسته امينه  ،به هنرهاي خارجی اا سوي دیگر آن ةهنرپروري دستگاه صفوي و عالق

 چينی فراهم سااد.  را براي پذیرش فنون جدید اا جمله  یه
 اسالمي دوران

بيتتر اا ورق طال در تزیيناات معمااري    ةاستفاد ي مبنی برشواهد، ایلخانی ةدر دور

ساطوح  بار  در فضااهاي معمااري    ،هاي فلازي در ایان دوره   استفاده اا ورق دارد. وجود
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 ةنمونا . اسآغااان خان در تبریز  ةمقبر ،هاي آن اا نمونه شود. شده متاهده می  بري رچ
دیوار با رچ سفيد  ،اولجایتو ةمقبرة كه در با ي اااراسآ رنبد سلطانيه در انجان  ،دیگر

هاي مختلف و طالیی كاه در   نگا رتزیين چند رنگ و كتيبه بآثار  ،كار شده و روي آن
 شود. متاهده می  ها برجسته اسآ، بعضی قسمآ

پير بکران اصفهان اسآ كاه آثااري اا طالكااري     ةبقع ،دیگر اا آثار این دوره ةنمون
ها با ورق  محل مقبره یافآ شده اسآ. این طالكاري ةروي حروف كتيبه محراب و كتيب

 حروف انجام شده اسآ.  ةهاي برجست طال روي قسمآ
 تيموري ةدور

جادي اا تزیيناات طاالي برجساته در ایاران       ةتوان سرآغاا اساتفاد  تيموري را می ةدور
امارواه خاارج اا   استفاده شده كاه   ییاا ورق طال براي تزیين بناها ،این دوره قلمداد كرد. در

 ةمجموعا این آثار، هاي  اا نمونه. دارند قراردر شهرهاي سمرقند و هرات سرامين ایران یعنی 
 .(36: 3167توان نام برد )هالكویی، را میبی خانم در سمرقند  بی رور امير و مسجد

 صفوي ةدور

بان و هنرمندان باا كاساتن اا ابعااد و اشاکا  آثاار و افازودن       هِذَمُ ي،صفو دورةدر 
 يهاا  جلاوه  ،طاال  اصلی رنگ ةامين منزلة به ،سبز و قرمز ،آبی ،سياه ،هاي طالیی امينه

در  وپيتاين   ةبسياري اا مراحل و مباانی كاه در دور   دوره،ند. در این دادتااة به نقوش 
دقاآ در ترسايم خطاوط و     ،د هار چناد  ماجرا درآ به  ،رذاري شده بود مکتب هرات پایه

اا جملاه   داثر هنري خو يدمراحل تول ةدر كلي بایددوره، هنرمند  ینا درشد.  ترنقوش كم
ها متبحر  ها و رنگ هماهنگی بين طرحو همچنين  آنها ر كار، آشنایی با خواصابزا ةتهي
خرا، رل ماشی، سفيداب سرب، شنگرف، انگار، رونااس، حناا،   هایی مانند اُ رنگ .بود می

 هاي استفاده شده در تزیينات این دوره هستند. عمده رنگ ،اعفران، طال و نقره
باا   ،این دوره ها در ها، كليساها و كاخ ها، امامزاده نهطالكاري تعداد ایادي اا ابنيه مانند خا

 الادین اردبيلای در اردبيال،    شايخ صافی   ة. اا جمله مقبار ندا هاي خاصی صورت ررفته ویژری
هااي   كليسااي واناک، كااخ     اماامزاده اساماعيل،    مسجد سااروتقی،   رون و یآ اصفهان،ها

 .(38)همان: توان نام برد ستون و دیگر فضاها را می قاپو، هتآ بهتآ، چهل عالی
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 افشار و قاجار زند، ان دور

باشاد.   دراین دوران نيز شواهد استفاده اا تزیينات طالكااري در ابنياه، موجاود مای    

مواردي مانناد   ،اند هاي پيتين خود بوده وارث سنآافزون بر اینکه این دوران هنرمندان 

 ةاستفاده اا رنگ قرمز براي  ی چينی بدون هاي برنزي و  یه طال، ورق استفاده اا پودر

 . اند را نيز به كار بردهتداركاتی 

عمارت خورشيد در كالت  ،افتاریه ةمانده اا دورشده و برجا  تزیينترین بناهاي  مهم

 نادري اسآ.

رواج  ،رچ باري شاده   ةاستفاده اا پودرهاي فلزي روي نقوش برجست ،قاجار ةدر دور

شااهی در   علای  و اعلم در اصافهان، شاتررلوي فاتح    حقيقیهاي  هخان ا جملها پيدا كرد

ن اشااره  آباه  تاوان   میقاجار  ةدوردر ارتباط با این نوع تزیينات البی كه تة جنک. كاشان

ثير أكه تا اسآ فلزي  ل اردرنگ به نام رل ارافتان به جاي پودرراستفاده اا یک  ،كرد

  كرده اسآ. بصري طالكاري را با هزینه كمتر ایجاد می

 
 خانه حقيقي، اصفهان -. طالکاري زرافشان3يرتصو

 شناسي؛ چگونگي مراحل کار . فن3

طال، بسآ، باوم یاا    ةاا برر چينی در  یهكه در بخش معرفی اشاره شد  رونه همان

در ایار باه چگاونگی    ود. شا  استفاده می ،باشد بستر، كه خود تركيبی اا مواد مختلف می

 شود. ساخآ آنها پرداخته می
 

 وپا.در ار3-9

 برگ طال ة. تهي3-9-9

كه یاک تکاه   ترتيب  بدین ،این روش امرواه نيز براي ساخآ ورق طال كاربرد دارد
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باه  ورق ناااک شاده    آنگااه ایان  شاود.   مینااک و وبيده ك ،طال بر روي یک سطح صاف

پوشاش   تر پيشهاي پارشمن یا كاغذ پوسآ كه  ده و بين ورقهمقطعات مربعی درآ صورت 

در ایان مرحلاه، عمال    . ريرناد  قرار میبه آنها داده شده خراي قرمز اُی اا اكنانرم و بسيار 

هاا را   د. سپس برراه ها به اندااة مورد نظر برس كوبيدن را آنقدر ادامه می دهند تا ابعاد برره

باا كاغاذ پوساتی    تاا   شاود  ه میكوبيد برند و هر قسمآ مجدداً می، اا وسط كاغذ در آورده

باين  بُرند و براي بار ساوم   هاي یکسان می ان، آنها را در ابعاد و اندااهاندااه شوند. در پای هم

 .(Mactaggart,3863:66) آید بدسآتا ضخامآ  ام دهند  كاغذ پوستی قرار می

سریش  كه عموماً ،ها در تزیينات، ابتدا سطح مورد نظر را با بسآ برره ةبراي استفاد

هاي رياهی و سفيده تخم  انند عسل، شيرههایی م یا در مواردي اا بسآ ،یا سریتم بوده

طاال   ةبرر ،كرد آب و چسبنده پيدا می حالآ بی ،پوشانيدند و پس اا اینکه بسآ مر  می

 دادند. را با احتياط و مهارت روي آن قرار می
 بوم سازي .3-9-2

جساو و رال ارمنای اساتفاده شاده كاه باا        مانناد  سااي اا مواد مختلفای   براي بوم

 شده اسآ.  ت اا جمله روغن كمان، براي كار آماده میهاي متفاو روغن

كه  هبود ، جسوددا هاي نقاشی را تتکيل می چينی اي كه بستر  یه در اروپا ماده جسو:

غالاب   ةمااد  و باشاد  مای تركيبی اا كربنات كلسيم یا رل سفيد همراه باا بساآ سریتام    

 ،اي چسبانده شده كه آن  یه یهورق طال روي   ،ها چينی چينی بود. در تمام این  یه  یه

ایان باوده اساآ. طای     تركيبی اا اخاراي ارد و قرماز و شانگرف در بساآ روغان یاا رِ      

ساياهرنگ نياز تتاخيص داده شاده كاه       ةماد یشناسی، نوع فنهاي انجام شدة  آامایش

 اسااآ بااوده  چيناای  حااد واسااط بااين طااال و  یااه     ةمااادو  ،آن اا قلااع  جاانس
Mojmir,2221086)). 

شده اسآ. اساتفاده اا   شمالی اا رل سفيد براي ساخآ این بستر استفاده می اروپاي در

. ه اساآ شد پذیر براي ایجاد نقوش تزیينی می رل سفيد باع  ایجاد خميري نرم و انعطاف
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اا راچ   ،در ایتاليااسآ. ه داد میافزایش  را آنچينی را جسيم كرده و پایداري  این ماده،  یه

 شده اسآ.   جسو استفاده میبراي تهية  اصل ةماد عنوان )سولفات كلسيم( به
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. ایان  اساآ ررفته شاده   3بولوسرل ارمنی یا رل سرخ، اا واهه یونانی  :گل ارمني

اا و دار اسآ كه منبع آن در ارمنستان باوده   داراي تركيب سيليکات آلومينيم آهن ،ماده

باين  ایان مااده   شاده اساآ.    مای طالكاري اساتفاده   ةامين منزلة بهاوایل قرون وسطی 

س طالكاري هم معروف اسآ. رنگ آن اا صورتی كام رناگ تاا قرماز     به رُ، طالكاران

 ارد و خاكستري هم دیده شده اسآ. یپررنگ و راه

 منزلاة  باه هاي قدیمی به موادي مانند موم صابون، پياه و چربای    برخی دستورالعمل

طال  ةكردن روي برر مهرهعامل روان كننده در تركيب رل ارمنی اشاره دارند. این مواد، 

 .((Oneil,22:2024 كند آسان میرا 

 ،كاه  بختد در صورتی بصري رنگ ارد طال را بهبود می ةرل ارمنی ارد رنگ، جلو
هام یاک    ،این رال  ،طور كلی . بهكند عمقی فلز طال را بيتتر می ةجلو ،رل ارمنی قرمز

سطح طاال را پرداخاآ   طوري كه بتوان  بهكند،  سطح صاف را براي ورق طال فراهم می
 طال باه  ةبختد. همچنين امانی كه برر میبه ورق طال ررمی خاصی اینکه كرد و هم 

رود ته رنگ سبز  بکارتر براي طالكاري  با عيارهاي پایين خصوص  بهضخامآ بسيار كم  
كرد. حا  ارر این برگ طال بر روي یک سطح سفيد قرار داده شود جلوه سردي  پيدا می

خاود را بيتاتر   اشاد  ویژه ارر در ورق طال عيب و نقصای موجاود ب   بختد. به به تابلو می
ساطح قرماز   كناد،  اا سطح كار ریزش پيدا ، همچنين ارر بختی اا آناد. سا نمایان می
نقااش  ایاادي هام    موارد در. ردمناسبی در تعامل با طالي اطراف دا ةجلو ،رنگ ایرین
جاز رناگ قرماز    ه دیگر با  هاي رنگاا  طال را بر روي جسوي سفيد رذاشته یا مستقيماً

 .(Bamford,2224) استفاده كرده اسآ
 روغن کمان-

رباا ایجااد   روغان كماان یاا كهُ    ،ک به همراه ساندورس زرَاا تركيب خاص روغن بَ

چينای اساتفاده    كتی و همچنين براي تركيب با رل یا رچ  یاه  شود كه براي مهره می

ها در شرایط تااریکی   وب پایين دارد. روغنذ ةنقط رنگ ارد و ،این روغن. شده اسآ می

                                                           
1. Bolos 
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 .(3163: 66 )شریفی، ميل به ارد شدن دارند ،و رطوبآ

، آب ریختاه  ظرف بزررای در  ،در متون تاریخی آمدهچنانچه  ،این روغن ةبراي تهي

دا  شاد، ساندروس را   كاامالً  وقتی دیگ  دهند. قرار میآتش با حجم و شعله ایاد روي 

. حارارت را  كنناد  روغن بزرک به آن اضاافه مای  . آنگاه دووب شذریزند تا  میداخل آن 

را داخال آب  مایع حاصله اي اا  آماده شدن، قطره آامونبراي  .پایين آورده تا پخته شود

 ایان  غيار آمده، در  بدسآشده، بسته شد، محصو  مورد نظر ریخته ریزند. ارر مایع  می

 حرارت ادامه یابد.د صورت بای

 

 طالچسبانانواع  .4

 طالکاري آبي .4-9

. طالكاري آبای  اسآتر  طالكاري روغنی پيچيدهدر مقایسه با  ،طالكاري آبیروش 

شامل قرار دادن صفحات نااک طال برروي یک رل رنگی اسآ. بعاد اا اینکاه اتصاا     

متفااوت   ةبسته به رنگ اميناه، تناليتا   ،خورد. طالكاري انجام ررفآ، سطح كار جال می

داده تواناد جاال خاورده و صايقل      می شود كه طالكاري آبی می ريرد. طرحی خود می به

  .Hart,144202).) حاصل شود شود تا انعکاس بهتري 

 يهاا و اشايا   ها، مبلمان، صنایع دستی، مجسمه طالكاري آبی بيتتر در قاب عکس

اي   یه صورت به جسو  ة ی 32-7رفته اسآ. روش كار شامل به كار بردن  بکارهنري 

رل رس با خااک   ة ی 3-6د یک سطح صاف و مخملی اسآ كه روي آن با براي ایجا

 ،شود. این سطح باا یاک چساب رقياق     هاي مختلف پوشيده می رس الک شده در رنگ

ساطح  را آب  چنانکههم مرطوب كرده را آنسپس سطح  .شود پوشيده شده و ختک می

هااي   . ورقشاود  طال روي آن قرار ررفته، جذب ساطح مای   ةبرر ،دكن میایرین جذب 

اندااه  دادند و با استفاده اا یک چاقوي تيز به هاي خاصی قرار می طالیی را روي بالتتک

داشاتند. در   اا روي بالتتک برمی را آنطالكاري  ةو سپس به وسيله ابان ندبرید می ام 

اي نارم روي اميناه    خوبی اتصا  نيافته بود با بالتاتک پارچاه    هر قسمآ اا برره كه به
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دیگري  ةشد با برر طال ایجاد می ةپارری و نقصی در برر ،باندند. ارر در حين كارچس می

 ةبررا ، در این مرحله شد. ناميده می «ريري غلط»اصطالح به كردند كه  تکميل می را آن

جالي خاود را   براي اینکه سطح طالكاري شده درختش و .رسيد نظر می  مات به، طال

 بدساآ كردناد كاه هام درختاش  ام      كتای مای   رهمالیمآ مه  به را آن ،آورد بدسآ

هایی مثال   اا سنگ ،كتی . براي مهرهه اسآشد می اتصا باع  استحکام هم  ،آمده می

امارواه اا سانگ آراات     شده اسآ. ها استفاده می هماتيآ بلوري و یاقوت و دیگر سنگ

اضافی اا سطح  ةپس اا ختک شدن، هر ذر .(Bamford,22240114) شود استفاده می

رود كه مخلوطی  می بکار 3نهایآ روي سطح، یک پوشش حفاظتیدر شود.  كار جمع می

قرمز )معاروف باه خاون     -اا چسب ضعيف و  ک الکل با مقدار كمی راین رياهی ارد

 عواملكه استفاده اا آن براي ایجاد یک كنتراسآ نهایی مناسب اسآ.  اسآسياوشان( 

خلوص یا  ةاا جمله خلوص طال كه دامن .ظاهري طالكاري مرثر هستند ةایادي در جلو

هاي متعددي ظااهر شاده اساآ.     و رنگ آن با آلياه كردن در طيف 32-23 عيار طال اا

 ةضاخامآ یاک بررا   در این امر تأثيررذار اساآ.   طال ةهمچنين ضخامآ و نااكی برر

اساتفاده اا ورق طاال باا     .اسآشفاف  صورت نيمه اینچ و به 236666/3 ،طالي مرسوم

باه  تواناد   مینيز هاي بعدي  با مالحظات خاصی همراه بوده اسآ. پوشش ،آ كمضخام

 .(Bamford,22240108)كند اضافه شود و طالكاري دوبل ایجاد سطح اثر 
 

 
 چيني آبي، مضمون مذهبي، کليساي ورونا، وين . اليه4تصوير 

                                                           
1
. Ormolu 
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 طالکاري روغني .4-2

ساطح آغتاته باه     بر روي طالكاري روغنی، شامل قرار دادن صفحات نااک برگ طال

روي چاوب،   تواند مستقيماً چسب طالكاري می اسآ. )چسب روغنی( چسب مخصوص طال

 را آندهاد و   اي می رود. جسو به طالكاري، نرمی ابریتم رونه بکارسو پالستر یا روي یک جِ

گای  تواناد رن  معمو ً جسو میهرچند سااد.  رنگ، سردتر اا چوب و پالستر می ةاا لحاد تناليت

 آورد.   می بدسآآید و ررمی  ام را  رنگ قرمز در می  شود كه معمو ً به

و بار روي  ما  قلام  ةوسيله شکل مایع غليظ ب  جسو به ، روغنی چينی براي اجراي  یه

. در ه اساآ كارد  كه یک سطح برجساته ایجااد مای    هشد یک سطح صاف قرار داده می

شد و یک  یه بساآ   يده و صاف میكتانی ساییک پارچه با نيز سطح كار  ،صورت نياا

شده و سپس ورق طال روي چسب یا بسآ ماورد نظار    یا چسب  ام روي كار اجرا می

كيفياآ كاار اا مرغوبياآ باا تري      ،تر بوده این برره نااکه ررفته اسآ. هر چ قرار می

طاال   ةميزان نااكی، تعداد برری بود كه اا یک ساک  ةبرخوردار بوده اسآ. معيار محاسب

 .(Bamford,22240114) آمد می سآبد

 
  کليساي ورونا، وينچيني روغني،  . اليه5تصوير 

 

 طالکاري چسبي .4-3

ررفاآ كاه ایان     روي چسب قرار می قطعات كوچکی اا برگ طال بر در این روش، 

. در ایتاليا معماو ً  شد ماليده می در محلی كه قرار بود طالكاري انجام شود چسب دقيقاً

متااهدات   درشاد كاه تركيباات متفااوتی داشاتند.       روغنی اساتفاده مای  هاي  اا چسب
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هاي مختلف مانناد سافيداب    راهی اا تركيب روغن بزرک و رنگدانه ،آامایتگاهی انجام شده

كارده و باعا     هاي ضخيم ایجاد می ها  یه شده اسآ. این رنگدانه سرب و انگار استفاده می

هااي رارم مانناد     اا رنگداناه  ،الكاري چسابی شدند. در چسب ط برجسته شدن طالكاري می

كه به این منظاور در طالكااري    اي بهترین ماده واسآ  شده میاي و ارد استفاده  قهوه ،قرمز

   .(63: 3166 )هالكویی، رفته، رل ارمنی بوده اسآ می بکارچسبی 

 
 9. طالکاري چسبي، مضمون مذهبي، آرشيو شخصي جان داگالس1تصوير 

 

 کنوني هاي چيني اليه-

اا هر چيز دیگار،  بندي كردن سطح، خواه این سطح رچ باشد یا چوب یا  بعد اا آب 

رود. وقتی ایان  یاه    می بکارپوشش اا چسب طال  ةشود و یک  ی ررد و غبار تميز می

س كوچاک و  ربا یاک بُا   .دهند طال روي آن قرار می ةیک صفحه اا برر ،چسبناک شد

برداشاته   ،برچساب اا پتاآ كاار    ،و چسبانده شاده طال اا پتآ محکم  ةبرر ،نوک تيز

طاال   ةقطعاات اضاافه بررا    داشته باشاد. قبل همپوشانی  ة یبا د بای ،شود. هر  یه می

 چهاار مادت    هتميز و با  ،سطح ،تميز و نرم و مرطوب ةسپس با یک پارچشده، برداشته 

آرامای    فلز باه  ةرادبا بُ ،شود. وقتی چسب ختک شد ساعآ اجااه ختک شدن داده می

 آرامی در حد یک  یه مالياده   یک  یه روغن كهربا به ،سطح طالكاري سمباده خورده

. خاورد  مهاره مای  ، سطح، تميز شدهدر نهایآ شود.  ختک می یک شبانه روا مدت به و 

 رود. می بکاربراي مناطق بزرگ و سطوح مختلف عمدتاً این طالكاري 

                                                           
1. jan Duglass ( چینی، نیویورک و هنرمند الیه دار مجموعه ) 
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اا  اساتفاده  در رذشاته  .ودشا  ف طال استفاده میاا آلياههاي مختل ، امة بنا به تناليت

استفاده اا یک ورنی یاا  ک باا   با  را آنرایج بوده اسآ كه نيز قلع و نقره به جاي طال 

 كمتار ایجااد كناد    ةثيرات بصري ورق طاال را باا هزینا   أدادند تا ت رنگ ارد لعاب می ته

Howel,222200)). شاد  زي نقاشای مای  آمي كه قبل اا رنگ، غير اا این نوع طالكاري، 

 .ررفته اسآ راهی پس اا اتمام نقاشی نيز طالكاري صورت می
 

 ها در ايران چيني شناسي اليه . فن5

مهمی اا لحاد نوع روغان و   ةسااي كه مرحل بوم ةبعد اا مرحل ،در تزیينات دیواري 

شاود كاه باه آن     چينای آغااا مای    سریتم استفاده شده دارد،  یاه  ميزان آن یا صمغ و

تركيبی اا رل رنگی  ،شود. در این مرحله تداركاتی هم رفته می ةایجاد  ی سااي یا ه ی

سریتم یاا ساریش    كه عموماً كننده( )ماده روان و رچ یا رل سفيد به همراه یک بسآ

طرح مورد نظر بار ساطح راچ دیاوار یاا ساقف       و صورت برجسته استفاده شده  ه بوده ب

اا بسآ و چسب مورد نظر كاه   ،هاي برجسته شود. پس اا ختک شدن  یه رذاشته می

 ،پاس اا آن  د.شاو  روغن كمان، سریتم و صمغ بوده بر روي طرح رذاشاته مای   عمدتاً

اضاافات   ،نتيند. طرح مورد نظر تکميال  برره یا ليف طال بر روي این  یه برجسته می

ه شاود كا   كردن انجام مای  نهایآ عمل مهرهدر ريرد.  صورت می شبرداشته شده، پرداا

 .(73: 3166 كنند )هالكویی، طال را با روغن ادن، مهره می ةمعمو ً  ی

كه امکان قرارريري برگ  در نقاطی ،هاي چوب یا رچ هاي مختلف با امينه براي نقاشی 

كاه امکاان دسترسای باراي     اناد   نحوي قرار ررفتاه   كه در عمق به طال وجود ندارد )نقاطی

توان اا پودر طالي معلق در محلاو  روغنای    (، میدقيق ممکن نيسآ فرمچسباندن طال به 

 .(36: 3163 )شریفی،هستند هاي اكليلی معروف  نام روغنه كه بد كراستفاده 
 

 ساخت برگه و پودر طال .5-9

توصايف  روناه   یان را ا تهيه بررة طاال شيوة عهد صفوي  ةحل طال و نقر ةدر رسال
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باه  رارم اساآ را    7/3برابار باا   سآ كه مثقا  طال كه ا ر همه احوا  معروفد»كرده: 
كنند و  تر تقسيم می به قطعات كوچک را آنمفتولی باریک و بلند در آورده سپس  صورت 

پوشاانند و اجاااه    با سریش مای  را آن ي پوسآ آهو رذاشته و اطراف  را آنهر قطعه اا 
هاا   مفتاو   ةدهند تا ختک شود و هيچ هوایی به داخل راه نيابد. بعد اا رذاشتن هم می
دواناد.   محکم مای  را آنهایی اا چرم راو قرار داده و دور   ي تکه را آن ي پوسآ،  ه ب

كنناد. آنقادر    سپس چرم دوخته شده را روي سندان قرار داده و ضربه ادن را آغااا مای  
د شاو قدري نااک  به دبایورق در آید. این اوراق  صورت به هاي طالیی  كوبند تا ميله می

هااي   ها بااا شاده و ورق   سپس چرم. ضربه پتک( 32666)حدود  باشد تا ترد و شکننده
در  دبای ،پودر طال داشته باشند ةشود. حا  ارر قصد تهي اا  ي پوسآ در آورده می طال

ها را وارد كرده و روي آنها سریتم پخته شده اضافه نمایناد   ظرف سنگين یا چينی ورق
ا قدري سفآ شود. سپس این خمير را بار  مالش دهند ت را آنهاون  ةو با انگتآ یا دست
دهند  تر شود. سپس داخل ظرف برده حرارت می كوبند تا سفآ می، روي سندان رذاشته

طالیی اسآ بسيار  ،سابيده شود. این طالي كوبيده شده دبایحا   شود كه در این نرمتا 
هماين پاودر را كمای شستتاو     ساپس   ،آیاد  مای خوشرنگ و ایبا كه به شکل پودر در 

داخال ظرفای    را آنتا سریتم اضافه خارج شود و پس اا خارج شدن سریتام،   دهند یم
 با مقداري سریتم پختاه باه   دبای ،بردن پودر طال بکاركنند. هنگام  ریخته و ختک می

 ،ارار طاال   ،. در ایان مراحال  دشواستفاده  و مقدار چند قطره در ظرف مورد نظر ریخته 
و چنانچه بخواهناد   رویند به آن طالي پخته میاند كه  برق خاصی می ،مهره اده شود

چاون بعاد اا    .بيتتر كنند را آنطال برق كمتري داشته و مات باشد نياا اسآ كه چسب 
باراي تغييار و    .رویناد  درختندری كمتري دارد كه به آن طالي خاام مای   ،مهره شدن

ایارا   مقداري نقره به این هدف دسآ یافاآ دن كرتوان با اضافه  تعویض رنگ طال می
چنانچه بخواهند رنگ طال اا آن حدي  كند. رنگ طال تغيير می ،با كم و ایاد كردن نقره

كه هسآ ایباتر جلوه كند هنگام پودر شدن و اضافه كاردن سریتام، قادري اعفاران     
با سنگ عقياق ساطح    ،سایيده با آب ا   به سریتم اضافه كرده، پس اا ختک شدن

 .طال و نقره عهد صفوي(حل  ةرسال)« كنند رنگ را مهره می
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 طالکاري پودري يا فرنگي .5-2

ري اقاد ، بادین منظاور م  حل طال و نقره عهد صافوي آماده   ةرسالهمانگونه كه در 

اي كه چرب نباشد ریخته سپس ورق طاال را در كاساه    سریتم یا صمغ عربی در كاسه

چکانناد   یمالند. سپس كمی نمک در آن ریخته و چند قطره آب م انداخته با انگتآ می

دارند تاا   كاسه را ثابآ نگه می ،مالند تا وقتی تمام طال حل شود .بعد اا آن قدر می و این

 تاهِ  ،طوري كه محلاو   نتين شود سپس آب را آهسته اا كاسه خارج كرده به محلو  ته

 .شاود  كاسه بماند ختک مای  كاسه بماند كه آماده استفاده باشد. چنانچه این تركيب در

 انند. هم می  به را آنریزند و  ري آب در آن میاقدممجدد،  ةبراي استفاد

كنناد   مخلوط مای  ،بسآ منزلة به ،با صمغ عربی را آنپس اا آماده شدن پودر، مقداري اا 

ایان   ها و هاله دور سر استفاده شده اساآ. همچناين   پردااي در جامه ،فنكه معمو ً این نوع 

 اسآ.   رفته بکاررود،  بکارتواند  طالكاري براي مناطقی كه برگ فلز نمی نوع

روش مناسابی نيساآ ایارا     ،همانناد پارس یاا حاک كاردن      ،هاي امارواي  روش

طال ایاد بوده و شاید همان روش قرون وسطی كه اا آلياه كاردن طاال باا     ةپالستيسيت

باه  شاده و طاال    ملغمه و خارج نمودن جيوه توسط حارارت انجاام مای    صورت به جيوه 

ماناد، مناساب باشاد. همچناين اا طریاق احيااي        نارم بااقی مای   پاودر بسايار    صورت 

 .(73: 3166)هالكویی،  توان به پودر طال دسآ یافآ الکتروليتيک می
 

 . انواع بوم سازي5-3

ساااي یاا    آماده ،كار ةقبل اا اجراي تزیين نقاشی روي دیوار  ام اسآ بستر یا امين

 شود:  میبه چند مورد اشاره در ادامه  ،رایج يها سااي اا بوم سااي شود. اصطالح بومبه 

سااي اا پودر طال براي اندود كردن ساطح اساتفاده    در این بوم بوم زرك يا زر افشان: -

چسبندری آن به دیاوار افازایش    ،باع  جذب روغن شده ،بندي ذرات طال كه دانهاسآ شده  می

هااي كاغاذي و    انناد باوم  م ،بيتتر براي ارافتاندن سطوح كوچاک  ،سااي یابد. این نوع بوم می

 كند. همگن ایجاد نمی تزیين خوشنویسی و... استفاده شده ایرا سطح یکدسآ و
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 ،سااي ابتدا سطح دیوار تميز شاده ساپس روي ساطح    در این بوم بوم برگ طال:-

طال بار روي ساطح دیاوار     ةروغن كمان ماليده و پس اا رذشآ مدت امان كوتاه، برر

بيتتر اا این  ،، نياا به مهارت ایاد دارد. در تزیينات دیواريشود. این مرحله چسبانده می

سااي براي طالكاري استفاده شده اسآ ایرا سطح طاال یکدساآ و یکنواخاآ     نوع بوم

 .(36: 3166 )همان، اسآ

باين  صاورت ررفتاه یاک مقایساه تطبيقای       يهاا  با توجه به مطالعاات و بررسای  

 :شده اسآایر ارائه در قالب جدو   ایران و اروپا هاي چينی  یه
 

 فنهاي ايراني و اروپايي از نظر مواد و مصالح و  چيني . مقايسه اليه9-3جدول

 مكان
 بستر

 چيني اليه

 الية

 تدارکاتي

 فلز

 مصرفي

 نوع

 چيني اليه
 مضمون فن

 ايران

 تزیين)دیوار
 به وابسته
 (معماري

 رل جسو،
 رل سرخ،
 ارد

 طال،
 نقره،
 مس،
 برنج

 آبی،
 روغنی

 كتی مهره
 رل طرح عمدتا
 بوته و

 اروپا

 دیوار،
 فلز، چوب،

 مجسمه
 ...و

 سرخ، رل
 سفيد رل

 روغنی طال
 بدون عمدتا
 كتی مهره

 مذهبی عمدتا

 

 . مطالعات موردي1

شناسای و   فن لحادتاریخی صورت ررفته كه اا  ةچهار نمون دربارةمطالعات موردي 

هااي كااخ    چينی نمونه،  یه . این چهارشده اسآآناليز  متاهده و بررسی،شناسی  آسيب

كاه دو ماورد او  اا   د هستني در اصفهان ا هاه ةحقيقی و خان ةقاپو، خان  چهلستون، عالی

هاا و   . در این راستا متاهدات، بررسیندهستقاجار  ةاا دور اخير ةصفوي و دو نمون ةدور

وي بار ر  ،طور كلی صورت ررفته و متااهدات آامایتاگاهی و آنااليز    ها به شناسی آسيب

 -خاناه حقيقای   -اجارق ةا و یک نمونه اا دور  قاپو عالیكاخ  -صفوي ةیک نمونه اا دور

 انجام شده اسآ.
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 کاخ موزه چهلستون.اليه چيني و طالچسبان 1-9

ي شده اما بيتتر فضاها بنااین كوشک اا بناهایی اسآ كه در امان شاه عباس او  

اا جملاه در   راي تزیيناات متناوعی  . این كاخ دااسآآن مربوط به امان شاه عباس دوم 

هاي ایان   چينی  یه .اسآداراي تزیينات طالكاري  ،ایوان و سقف ها، اتاق مركزي، تا ر

اند. همچنين  هاي طال تزیين شده تداركاتی قرمز رنگ صورت ررفته و با برره ةبنا با  ی

 اند. چينی برجسته شده و طالاندااي شده ها با  یه تهورل و ب
 

 
 ها ( موقعيت اليه چيني9331. کاخ چهلستون،اصفهان،)پيرنيا، 3 پالن

 

 حقيقي ةچيني خان شناسايي اليه .1-2

در شاهر   فارد   منحصار باه  هااي   قاجار، اا خاناه  ةاخوان حقيقی مربوط به دورة خان

چينای   اصفهان اسآ كه داراي انواع تزیينات معماري مانند نقاشی پتاآ شيتاه،  یاه   

اكناون در اختياار    هام  ،. ایان خاناه  اساآ و...  آیيناه ي، نقاشی ارطالچسبان، نقاشی دیو

 .داردو كاربري  اسآدانتگاه هنر اصفهان 
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 ها . خانه حقيقي، اصفهان، موقعيت اليه چيني1پالن 

كاه   اسآاستفاده اا طال در تزیينات آن  ،حقيقی ةرفته در خان بکاراا جمله تزیينات 

سااي اجرا شده اسآ. با توجاه باه    طال و فرنگی بري با روكش چينی، رچ  یه صورت به 

آناليز شده بود و ایان   تر پيشقاپو  هاي مربوط به كاخ چهلستون و عالی چينی اینکه  یه

چينای آن در اتااق    ، بر این اساس، تزیينات  یهندهستصفوي  ةمربوط به دورنيز دو بنا 

 .شودقاجار، بررسی  ةهاي دور چينی الگویی اا  یه منزلة بهتواند  كه می شدشمالی، آناليز 

 
بري با روکش  ، گچزرك. طالکاري 8تصويراصفهان  خانه حقيقي، کاري، زركطالکاري  .3تصوير

 طالچسبان

 
 طالچسبان بري با روکش گچ .91تصوير  زرك،خانه حقيقي، اصفهان  . طالکاري 1تصوير
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 ،خانه حقيقي، اصفهاناري. طالک92تصوير     ، خانه حقيقي. اليه چيني99تصوير 

 

اا كه بنا  نتين شمالی این شاهقسمآ در واقع هاي  چينی بدین منظور قسمتی اا  یه

كاه   شاد ميکروساکوپی و آامایتاگاهی    همتاهدجدا شده بررسی، عکاسی، ي اصلی بنا

 .ایر اسآشرح   بهنتيجة این بررسی 

و ایاار ااي پاكساامااورد نظاار اا هررونااه راارد و غبااار و آلااودری   ةنموناانخسااآ 

هاا   . به این ترتيب  یهشدسبرداري برابر متاهده و عک 336ميکروسکوپ با بزررنمایی 

 :ندایر متخص شد صورت به 

 رچ در چند  یه -او  ة ی

 روغن تيره شده و ضخيم -دوم ة ی

 اي موارد متمایل به سبز نااک در پاره ورق طالي نسبتاً -سوم ة ی

 دهكتی ش روغن مهره -چهارم ة ی

 شود. دیده می (31- 36)تصاویر كه در بخش تصاویر ميکروسکوپی اسآ

 
 هاي خانه حقيقي چيني اليه . تصاوير ميكروسكوپي1-2-9

 
 چيني، خانه حقيقي .گچ زير اليه94تصوير چيني خانه حقيقي   . بست اليه93تصوير
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 ه حقيقي. سبز شدگي طال، خان91 تصوير . سبز شدگي طال، خانه حقيقي95 تصوير

 
 . گچ و برگة طال، خانه حقيقي98تصوير      . حضور بست، خانه حقيقي93تصوير 

 

چينای اا رال    تداركاتی این  یه ة یدر شود،  می متاهدهكه در تصاویر  رونه همان

قابل  ةرفته، استفاده نتده اسآ. نکت بکارصفوي  ةهاي دور چينی در  یه سرخ كه عمدتاً

با توجه باه اینکاه    .(31)تصویر شود رنگ سبز در طالكاري دیده می توجه دیگر اینکه ته

ريرد در این مکان كه اا رل سرخ استفاده  خود می سبزي طال را به ،تداركاتی قرمز ة ی

دیگر اینکه هنگاامی كاه برراة طاال باه       ةشود. نکت می متاهده این سبزي نتده طبعاً

سابز  ، فاام  اما در این مکان ؛ريرد یخود م رنگ سبز به ضخامآ مطلوب و  ام نرسد ته

. همچناين اساتفاده اا   اساآ ده شاده  ادليل خوردری الکتروشيميایی آلياه استف  موجود به

صاورت  نياز   XRDالاذكر، آنااليز    فاوق  ةمتهود اسآ. روي نمون 7و3بسآ در تصاویر 

 شاوند. بار   مورد آامایش متخص مای  ةرفته در نمون بکاراین آناليز، تركيبات  در ررفآ.

متااهده  شماره دو پيوسآ  رونه كه در دیاررام همان ،دریافتی اا آامایتگاه طيفاساس 

بيتاترین مقاادیر را    3تر بوده و پس اا آن كلسايآ    اا همه شاخص 3رچحضور شود،  می

                                                           
1. Gypsum 
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1. CaCo3 
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یافاآ شاد. مقاادیر بسايار نااچيزي كاوارتز و        3آب همچنين مقدار كمی رچ بی .داشتند

روناه   توان این دليل ناچيز بودن آن، می ود داشآ كه بهوجنيز سيليکات كلسيم و پتاسيم 

مجزا  ةیک ماد منزلة بهريري كرد كه درون هیپس و یا رچ مصرفی وجود داشته و  نتيجه

 اند. به كار نرفته
 

 قاپو عاليکاخ  و طالچسبان ها چيني هي. ال1-3

هجاري  او  قرن یاادهم  ةنقش جهان اا شاهکارهاي نيم ةاین كاخ به نام دولتخان

اسآ كه شاه عباس ساخته اسآ. در طبقات همکف، سوم، چهارم و شتام آن تزیيناات   

جز اثر طالچسبان بار رال   ه ب ،ها خورد. اا تمامی این طالكاري طالچسبان به چتم می

هاایی    راه كلی، متاهدات عينی، ر طور به چيزي باقی نمانده اسآ. ،تداركاتی ةخرا و  یاُ

چينای كاه     یاه اولياه    هاي طرحغبار و ررد و چركی و  ة ی اا طالهاي ریزش كرده، با

 دهد.  كنند را نتان می سالم مانده و فرم اثر را تداعی می عمدتاً

رفتاه در یاک    بکارشناسی یا شناسایی مواد و مصالح  بيان شد فن تر رونه كه پيش همان

ناساایی، اساتفاده   هاي ش . یکی اا راهاسآاثر هنري، اا نخستين مراحل حفاظآ و مرمآ آن 

چينای   اي كه هالكویی روي تزیينات  یه در آناليز  یهاا آناليزاتورهاي دستگاهی اسآ. مثالً 

ينای و باا روش   يرفتاه پروت  بکاار هااي   چينی  یه در شده ، بسآ استفادهدهداقاپو انجام  عالی

اجازاي  هاا،   هایان اسايد آمينا   كه نااک، اسيد آمينه پرولين شناسایی شده  ةكروماتوررافی  ی

 .اسآ، مربوط به بافآ سریتم نكاله و كالهن هستند ةتتکيل دهند

یيد تركيبات قندي احتمالی، آامایتاتی صاورت ررفتاه   أهمچنين براي تتخيص و ت

قاپو  عالیمربوط به  هاي نمونه ،كه عدم وجود آنها را نتان داده اسآ. در آناليز عنصري

آهن و سولفات تتخيص داده شده كه باا   حضور عناصري مانند كلسيم، ،و چهل ستون

                                                           
1 . CaSo4 
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ها نيز متخص شده اساآ. نتاایج كلای، حضاور كلسايم       این نمونهآ كمي EDSآناليز 

چينای   هاي  یه دهد. آناليز فااي  یه رس حاوي یون آهن را نتان می یسولفات و نوع
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 دهد.  نتان می 3به  3صورت ررفته كه نسبآ رچ به رل سرخ را  XRDدستگاه  بانيز 

صافویه بادین    ةهااي دور  چينای  نتيجه ررفآ كه  یه رونه نتوان ای طور كلی می به

مخلاوط كارده، چساب     رال سارخ   باا پودر رچ ریزدانه را ابتدا شده كه  صورت اجرا می

كارده و   مای تولياد  مایع روانی را فزوده، بدین ترتيب ابه آن سریتم محلو  در آب ررم 

هاایی كاه قارار باوده      بر سطح قسامآ  را آنو ما قلداده تا ب به هنرمند می را  نااین امک

با قرار دادن چند  یه اا این مخلاوط، نقاوش برجساته    . سپس طالكاري شود قرار دهد

طاال باا یاک روغان روي آنهاا چسابيده شاده اساآ.          ةبررپایان، شده و در  ایجاد می

 .ندا هاي صورت ررفته اا نوع روغنی بوده طالكاري

 

 
 هاي طبقه ششم (، موقعيت اليه چيني9331)پيرنيا، ،اصفهانقاپو عالي. کاخ 99پالن 

 

 
 طبقه ششم اصفهان، ،قاپو عاليهاي  تنگ بريچيني  . اليه91تصوير
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هاي سقف  چيني . اليه29تصوير  قاپو عالي، کاخ هاي ديوار طبقه ششم اليه چينيريزش . 21تصوير 

 قاپو عالي، ششمطبقه 

 

 
 قاپو عالي، طبقه ششم، .اليه چيني تنگ بري23تصوير     قاپو عالي، .اليه چيني ديوار ايوان22تصوير 

 
، طبقه ششم، .اليه چيني روغني25تصويرطرح گل شاه عباسي، چهلستون     . اليه چيني24تصوير

 قاپو عالي

 
 ، چهلستون، تاالر مرکزي. آسيب اليه چيني23و21تصوير

 

باه  چينای    یاه  ةشود. در یک نوع، مااد  چينی متاهده می دو مد   یه قاپو عالی در

و چندین بار روي سطح دیوار قرار داده شاده تاا نقاش برجساته     ممایع با یک قل صورت 
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سطح دیوار خراش داده شده و نقش فارو رفتاه روي دیاوار ایجااد      ،ایجاد شود. در نوع دیگر

هاا   كه فرو رفتگای  طوري چينی پر شده به  یه ةهاي فرو رفته با ماد درون قسمآسپس شده 

سوم دیاده   ةدر تا ر طبق ،چينی همچنان فرو رفته اسآ. این نوع  یه ،كامالً پر نتده و نقش

 اند. شدهو نابود ریخته  ،ي این تزیيناتهاسفانه بخش ایادي اا طالأشود كه مت می

رونه كاه   هاي دیوار، همان بري در قسمآ تنگ ،قاپو تم عالیش ةهاي طبق چينی  یه

 ي ااریخته و قسمآ نااچيز  ي آنها بخش اعظم طالكاري ،شود ویر متاهده میادر تص

، صافوي  ةهااي دور  چينای  چينی طبق كليه  یه تداركاتی  یه ةآن باقی مانده اسآ.  ی

يناای، طبااق الگااوي چ تااداركاتی  یااه ة یاا .اسااآباادون آساايب  قرمزرنااگ و تقریباااً

 .اساآ داراي آسايب   هاا  قرمزرناگ و در برخای قسامآ    ،صافوي  ةهااي دور  چينی  یه

 .اند ریخته همگی تقریباً ،چهارم ةهاي طبق چينی  یه يها طالكاري

اماين  »و  «خراساانی »راران تزیيناات ایان بناا،      اي كه با مرمآ مصاحبهدر جریان 

ه، بسيار حساس و ظریاف دانسات   يكار چينی را مرمآ  یهها صورت ررفآ، آن «الرعایا

مقدم بار مرماآ    ،اذعان داشتند كه حفاظآ، نگهداري و باارسی مداوم بر روي این آثار

یک تميزكاري ساده و ایجااد یاک    صورت به چينی را  كارهاي مرمتی  یه آنهاسآ و راه

ال هررونه  یه یاا لياف طا    فزودنپوشش حفاظتی مانند پریما  رقيق ذكر كردند و با ا

روناه كاه در    مخاالف بودناد و هماان    ،طالچينی به فرم اولياه  براي ایجاد و برررداندن

اا اضاافه   ،شاود  دیاده مای   26و26ویر اا جمله تصری آثار، ادید آسيبمربوط به تصاویر 

اصالنی در این خصاوص  اوليه اجتناب شده اسآ.  صورت به و ایجاد مجدد طرح دن كر

ی نا يب شيپا  متکل دوبروا  كننده، محافظآ هی  منزلة هب ما یپر اا استفادهذكر كرد با 

 چساب  يهاا   یه در اسآ قادر ما ،یپر ونيامولس در موجود آب نکهیا نخسآ. شود می

نفاوذ   ن،یيپاا  اريع صورت دري طالكار ةی  و( آب در شان يریپذ انحال  سبب بهی )آب

 شادن  كامال  اا بعاد  ،ماا  یپر شده سخآ ) یه نااک( لميفدوم؛ . دینما اشکا  جادیا و

 درجاه  26 اا باا تر  دماهااي  در آن یساردروان  ةدرجا  به توجه با ش،یراير يها واكنش

 .(3186 ،خراسانی) بود خواهدی طيمح يها یآلودر جذب به قادر گراد،يسانت
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چيني ديوار تاالر  .اليه21چهلستون      تصوير ،چيني سقف تاالر مرکزي اليه  28 رتصوي

 ،چهلستونمرکزي

 

 
 

، چيني ديوار تاالر مرکزي . اليه39تصوير   ، چهلستون   چيني ديوار اتاق غربي . اليه31تصوير 

 چهلستون

 
 ، چهلستونچيني ديوار . آسيب اليه33تصوير ، چهلستون   چيني ديوار تاالر مرکزي . اليه32تصوير 

 

 
 قاپو عالي، ديوار هاي چيني اليه.آسيب 34تصوير
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 يا هاژ ةخانو طالچسبان . اليه چيني 1-4

در  چينای و طالچسابان   داراي تزیيناات  یاه  به جا ماناده و   قاجار دورةاین خانه اا 

در اختيار ساامان اصفهان و شهرداري تصرف اكنون در  باشد كه هم نتين می بخش شاه

 .قرار داردشناسی   اصفهان

 
 ها اي، اصفهان، موقعيت اليه چيني . خانه اژه91پالن 

 

 
 اي، اصفهان خانه اژه. آسيب طالکاري 35و31وير تص

 

 
 اي، اژه خانه ،. طالکاري زمينه38تصوير اصفهان اي، اژه خانه ي،کار يينهآبا  يقتلف ي. طالکار33تصوير

 اصفهان



 هنرهاي تزیينی رو به اوا  در حواه معماري/        313

 

 
 اي، اصفهان ، خانه اژه(يجانورطرح .  اليه چيني حاشيه  و زمينه )گل و بته، 31و41تصاوير

 
 اي، اصفهان ، خانه اژهکاري آيينهاطراف . طالکاري 49تصوير

 

 شناسي آسيب .3

 باه سارعآ  كنند. فرایند پيرشادری   شروع به تغيير میایجاد  چينی اا امان آثار  یه

را تساریع  تغييارات  ایان  نيز هاي انسانی  هاي محيطی و دخالآ آغاا شده و دیگر آسيب

 شاده  بررسی ةویژه در سه نمون هب ها را چينی طور كلی د یل تغيير در  یه اما به كند. می

 ساه در  تاوان  ، مای حقيقای  ةخانو  قاپو، كاخ چهلستون كاخ عالیآثار تاریخی اصفهان، 

 :بندي كرد طبقهشناسایی و كلی  ةدست

 چينی در  یه شده هایی ذاتی مواد استفاده ویژری 

 عوامل محيطی تأثيرات -

 .انسانیهاي   دخالآعوامل یا  -
 

 چيني در اليه شده مواد استفادههاي ذاتي  . ويژگي3-9

، پوسته شدن )تااو   خوردن طور كلی شامل ریزش، چروک هاي طالكاري به آسيب

در  شاده  ذكر شد مواد استفاده تر پيشرونه كه  . هماناسآادن(، تغيير رنگ و خوردری 

 .اسآرل ارمنی و سریتم و بررة طال  ،رچ چينی این بناها عمدتاً  یهتزیينات 
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فيزیکای آن  هایی اسآ كه باع  كاهش مقاومآ  ها و شکاف اراي حفرهسطح طال د

شود. بسياري اا  میآن شود. همچنين پایين بودن سختی طال سبب خراش برداشتن  می

باا توجاه باه ساختی     كاه  ابعادي بيتتر اا ضخامآ بررة طال دارند  ،ذرات معلق در هوا

ح كاار برداشاته شاود. در    راحتای اا روي ساط    شوند بررة طاال باه   پایين طال سبب می

در اثار حضاور تركيباات     شاود كاه احتماا ً    تغيير رنگ طال دیده مای  ،فضاهاي داخلی

. عيار طال نيز در ایان  اسآسولفيدي حاصل اا واكنش رااهاي سولفيدي و رطوبآ هوا 

تواند سرعآ تيررای   طال با عيار پایين و افزایش تركيبات رورردي می الآ دارد.امر دخ

 .Lins,2222022)ند )را تتدید ك

توانناد   عوامل ایادي مای  .اسآچينی  ماده دیگر، روغن براي اتصا  بررة طال بر سطح  یه

اند  عبارتد كه نها اا سطح شو این چسبندری را تضعيف كنند و باع  پوسته شدن و ریزش ورقه

وتی را در هاي متفاا  العمل چينی كه هر  یه عکس جنس بودن بررة طال، روغن و  یه غيرهم اا

انبساط و شوک  ،ویژه در فضاهاي بيرونی سبب انقباض هدهد. تغييرات دما ب برابر محيط نتان می

باع   ،ختک شدن ةروغن در مرحل ةفعل و انفعا ت  یهمچنين  شود. ها می در چسبندری  یه

 .(63: 3166)اصالنی،  شود كاهش قدرت چسبندری آن می

هااي   چينای، فرساودری  یاه    هنگام ایجاد  یه عوامل دیگر اا جمله اشکا ت فنی

ارتعاشاات صاوتی و   كه اا آن مياان،  شوند  سبب ایجاد نقص در آن مینيز،  ضعيف شده

 ثير بيتتري خواهد داشآ. أهاي فرسوده ت ها بر روي این  یه انواع آلودری
 

 ثير عوامل محيطيأ. ت3-2

 تغييرات دما

اصاطالح  باه  كاه   اساآ هااي خاصای   با توجه باه اینکاه سااختار راچ داراي بلور    

هااي مختلاف    ررم و سرد شدن سبب انقباض و انبساط در جهاآ ) ندهستررد  ناهمسان

بلورها به یکدیگر فتار آورده و تمركز تنش  ،. در هر سيکل اا انقباض و انبساط(شود می

، سابب تخریاب  طاو نی مادت  در تغييار  ایان   ةشود. ادام در برخی نقاط كم و ایاد می
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 .ريرد تبدیالت فااي صورت می ،شود. همچنين در اثر تغييرات دمایی رچی میبلورهاي 

كاهش حجم خواهد داشآ كه این خود سبب ایجااد  ، مثالً رچ در اثر اا دسآ دادن آب

كاه اا   اساآ سریتام   ،چينای   یاه  يدیگار اجازا   شاود. اا  ک و تخلخل در رچ مای رَتَ

و ررماا سابب سساآ     اساآ اس به دماهاي با  حسو هاي كالهن ساخته شده  انجيره

 .( (Mac taggart,22:2012شود میمولکولی آن شدن اتصا ت 
 رطوبتتغييرات 

فرایند حل شادن   ،دار شود خيس و نم ،در اثر رطوبآ ایاد ،چينی كه  یه در صورتی 

تبخير آن آب ، بدیاهش چنانچه رطوبآ محيط كاكه ريرد  هاي رچ صورت می كریستا 

بلور در خواهد آمد. این روند باا ورود مجادد آب و ختاک     صورت به  شده و رچ مجدداً

باا  شاود كاه البتاه     مای سبب سسآ شدن ساختار رچ ه و شدن دوباره اتفاق خواهد افتاد

 .بيند آسيب می ،ترین ضربه مکانيکی كوچک

چينای دارد. باا پاایين     ثير ایادي در فرایندهاي تخریبی  یهأت ،رطوبآ نسبی محيط

. این دشو میآب یا انيدرید تسریع  تبدیل رچ آبدار به رچ بی محيط، آمدن رطوبآ نسبی

 ،شاود. اا طارف دیگار    چينای مای    یاه  سپسكاهش حجم سبب سستی ساختار رچ و 

هاي شيميایی فراهم كناد. باا باا  رفاتن      تواند محيط را براي انجام واكنش رطوبآ می

هاي  یک سري واكنش محيط باع  ایجاددر رااها و ذرات معلق  ،رطوبآ نسبی محيط

 يشاود. دیگار اجازا    چينای مای   ها سبب تخریب  یه شوند كه این واكنش شيميایی می

تواند مقادیر ایاادي آب   می ،اسآآلومينو سيليکات  یكه نوع ،رل ارمنیانند چينی م  یه

ایان مااده    ،هاي آبای  در تماس با بسآ ،همين دليل  را بين صفحات خود جذب كند. به

ایان پدیاده هنگاام     كند. انقباض حجمی پيدا می ،دهد ود را اا دسآ میكه آب خ امانی

چينای چاون     یاه  ةدهناد  مواد تتاکيل ، دهد اما پس اا آن هم چينی رخ می اجراي  یه

هااي ناشای اا    توانند رطوبآ محيط را جاذب كارده و آسايب    شدت قطبی هستند می به

، م را در خاود حال كارده   تواناد سریتا   رطوبآ ایاد همچنين می د.نرطوبآ را سبب شو

بااا  ،در اثر رطوبآ ،هاي مارپيچی كالهنی سریتم چينی شود. انجيره سبب جدایش  یه
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رفته ایااد   بکارحا  چنانچه ميزان سریتم  .شود منقبض می ،شده و در اثر ختک شدن

. با توجه افتد اتفاق میچينی   یه يفرو ریختگی اجزا ،باشد یا نوسانات رطوبتی ایاد شود

حضاور باادیدكننادران و    ،كااخ ماواه و اداري   منزلة بهترتيب   استفاده اا این بناها به به

كاركنان سبب ایجاد رطوبآ ناشی اا تنفس و دم و باادم كه بخار آب ایادي را در طو  

 .(Howell, Kevin, 22220224)شود  ، میكند امان ایجاد می
 نور

نام فتوليز سبب تخریاب   فرایندي به دركه اسآ نور یکی اا عوامل مخرب  این آثار 

هااي راینای سابب     در بساآ  خصوص  بهشود. نور،  میها  و اا دسآ دادن خاصيآ بسآ

شاود كاه ایان     هاا مای   ایجاد اتصا ت عرضی و كمرنگ شدن و سسآ شادن رنگداناه  

فراوانی داشته و باادیدكنندران  ،روي سطوح خارجی بنا شدیدتر اسآ. این بناها ،تخریب

چناين  مادت در معارض     طاو نی در  رو ااایان ريرناد،   برداري قرار می کسدر معرض ع

 (.Howell, Kevin, 22220221)هایی نيز قرار دارند  آسيب
 

 هاي ناشي از دخالت انسان . آسيب3-3

اا تخریب عمدي یا  .شوند اند و موارد ایادي را شامل می ها بسيار رسترده این آسيب

 .دنشاو  عناوان مرماآ روي آثاار اعماا  مای      تحاآ  ههایی ك وانداليسم ررفته تا آسيب

تاوان ناام    را می شوند طور غيرمستقيم به آثار وارد می هاي انسانی كه به همچنين آسيب

 .(36: 3166)اصالنی،  هاي صوتی و غيره آلودری، اا جمله آلودری هوا برد.
 

 لستون(قاپو و چه عالي )کاخ صفويدورة هاي  چيني هاي اليه . مشاهدات و آسيب3-4

 ها: ترتيب اليه

 رچ و رل قرمز در چند  یه ؛او  ة ی

 فيلم نااک صورت به روغن ؛ دوم ة ی

 ورق طالي نااک   ؛سوم ة ی

 .روغن محافظ ؛چهارم ة ی
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 ها همشاهد

چينای، اا ناوعی    بار  یاه    اینکاه عاالوه   اناه مورد این خقابل توجه در این  ةنکت -

بري  روي تزیينات رچمستقيماً طال را  ،یقين  به طالكاري استفاده شده كه احتما  قریب

، چينای نباوده   ایرین،  یاه  ة ی ،شود دیده می 23طور كه در تصویر  اند. همان برده بکار

 سبز ةعدم وجود تناليت طال مستقيماً بر روي سطح رچ كار شده اسآ.

 (26پوسته شدن و خرد شدن بررة طال )تصویر -

 (11طال )تصویر تداركاتی همراه با ةجداشدن  ی -

 و..(26و38)تصاویر  جدایش چسب و ریزش طال اا سطح  یه تداركاتی -

  ریختگی بيتتر طال در نقاط پرنور -

 (12ررفتگی روغن در سطح كار و عدم ایجاد استحکام براي  یه طال )تصویر مه -

 (13چركی همراه با ذرات روغن و عدم انعکاس نور )تصویر ةیک  ی ایجاد -

 (28و26)تصاویر چينی هاا سسآ شدن بستر  یهاي ناشی  آسيب -

 سطح ورق نااک و درختنده  -

 روغن با غلظآ كم -

 .سبز ةعدم وجود تناليت -

 قاجار:دورة  هاي چيني ترتيب اليه

 روغن مهره شده ة ی -

 روي همبر  ةراهی دو یه، یک  ی يورق طال -

 روغن یا چسب اتصا )سریتم( -

  .بستر رل سفيد ورچ -
 

 قاجار(دورة  ) حقيقي ةده شده در خانهاي مشاه . آسيب3-5

 (37و 33ویرا)تص یه طال  درختش كم و سبزرون بودن

 (31)تصویر اي شدن سطح طال شبکه-
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 (33و36)تصاویر چركی سطوح طالیی-

 (6)تصویر هاي اكليلی یا پودري تيره شدن قسمآ -

 .(8و6)تصاویر ریختگی طال -

 صفويهاي دورة  علل پايداري بيشتر طالکاري

 ريري ورق طال با ناخالصی كمتربکار -

 استفاده اا روغن كمان مرغوب -

 .تداركاتی ةهاي معدنی و رچ براي  ی استفاده اا رنگ-
 

 . تميزکاري طالکاري3-1

و در صورت امکان با ميکروسکوپ  با احتياط دبایتزیينات طالكاري شده تميزكاري 
توان اساتفاده كارد.    هاي شيميایی نمی اا محلو . براي انجام این كار انجام ريرد ،دستی

و با توجه باه   هانجام داد ام شناسی  مطالعات فنباید تدا این تزیينات اب براي تميزكاري
 برد. بکارتركيبات مناسب را براي تميزكاري  ،نوع و ميزان آلودری

 

 . علل زوال8

وا  آن نسابآ  رو به اوا  اسآ اما سارعآ ا  ،مانند دیگر هنرهاي سنتی ،چينی هنر  یه
روناه كاه    هماان مرور اماان،   به ،. این هنراسآبيتتر  ،بنا به د یلی ،به دیگر هنرهاي سنتی

اجرا شاده اماا در   مانند آن  در اروپا بر روي بسترهاي متفاوتی مانند چوب، رچ، فلز و ،ذكر شد
 صاورت بختای اا تزیيناات   ه خاورد و فقاط با    به چتم نمیدر انتخاب بستر ایران این تنوع 

د یال ایار را    ،مطالعات و تحقيقات صورت ررفتاه  درمعماري بر روي دیوار اجرا شده اسآ. 
 :معرفی كرد فنترین علل رو به اوا  رفتن این هنر و  مهم منزلة بهتوان  می

مورد نيااا  هاي  روغن ةپرهزینه بودن استفاده اا طال و همچنين متکل بودن تهي -

هاي ماشينی در توليد صنایع  اه رشد فزاینده تکنيکبا توجه به اینکه امرو. )روغن كمان(

،  آمااده و موجاود  اساتفاده اا ماواد و مصاالح     شاود،  متاهده میداخلی تزیينات دستی و 

 هزینه و آسان در الویآ و ارجحيآ قرار دارند.  كم
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 )مواد و مصالح اوليه(؛ تداركاتی ةطال یا امين تهية برگ عدم كيفيآ در -

دار شدن حس  هاي اصلی و كمرنگ شدن جلوه و خدشه نمونهفرسایش و آسيب   -

 .هنر شناسانه ایبایی

رفتاه دچاار    بکاار  يهاا  چينای  عمده  یه ،شود طور كه در تصاویر متاهده می همان

 شناسی به آنها اشاره شد. اند كه در بخش آسيب فراوان شده يها آسيب

تهية بارگ طاال، تهياة     سااي اا جمله تکنيکی بودن این هنر؛ كلية مراحل آماده -

طلبد. با توجه به اینکه هنرمندان  چينی، مهارت و خبرری ایادي را می بسآ و بستر  یه

اند امارواه ایان    سااي تخصص و تجربه داشته جانبه در آماده طور كامل و همه قدیمی به

 امر شاید انجام پذیر نباشد.

 د.توضيح داده شی شناس هاي انسانی، كه در بخش آسيب آسيب-

رونه  ؛ همانچينی رلی( ي سنتی و بستر یکسان ) یهها در طرحانحصاري  ةاستفاد -

اروپایی اا بسترهاي متفاوتی براي  يها چينی در  یه ،كه در ابتداي این بح  عنوان شد

عدم تنوع در استفاده اا بستر و همچناين محادود   ، استفاده شده اما در ایران  یه چينی

 .نداردسنتی، طرفداران ایادي  يها یهما ها به نقش شدن طرح

متاولی   كاه  هاي ذیربط، اا جمله ساامان مياراث فرهنگای   توجه بودن ساامان بی -

 ، به احياي این هنر اسآ اصلی حفظ هنرهاي سنتی

اندک بودن شمار هنرمندانی كه در این رشتة هنري تخصاص و مهاارت  ام را    -

 دارند.
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 معرفي   .9

موجاودي هوشامند    منزلة بهدارد كه  ناریته در تاریخ كهن اندری انس ،هنر نقاشی

، كه آن نقوش  روي امين؛ در كنار كار و شکار براي اندری، نقتی هم به یادرار رذاشته

 شوند. در كنار مفااهيم متناوعی   هاي انسان غارنتين شناخته می با عنوان نقاشیاكنون 

 يهاا  جلاوه  ،آماده  بدساآ كه بر آثار نقاشی روي دیاوار، سانگ، سافا ، فلاز و غياره      

آميزي  ها و نقوش و رنگ ريري ابزار هنرمند در انتقا  طرحبکار ةفرم و شيو ةایباشناسان

اي باه مراتاب بيتاتر اا اماروا      رساتره اما در عصر تاریخی، تمدن ایرانی كاه  ؛ آنهاسآ

سانتی؛ بار روي    ةیکی اا ابازار رساان   منزلة بهسترده نقاشی در سطوح وسيع و رداشته، 

 يهاا  ها نياز متناساب باا ویژرای     شده اسآ. موضوع نقاشی هاي دیواري ترسيم می بوم

 شده اسآ. میانتخاب فرهنگی و دینی و سياسی آن روارار، 

تزیين یا ابال  یک پياام اساآ   آن،  روشی كه تنها رسالآ منزلة بهنقاشی دیواري را نباید 

اراشمند آن در ارتبااط   يها اصالآهاي نقاشی دیواري و  شآ، بلکه ضمن توجه به ویژریپندا

 يهاا  چند وجهی و همگانی كه توانسته رارایش  يهنر منزلة به را آن دبا محيط و مخاطب بای

. دكار فارض  د كنا بصري محيط استفاده  يها دیگر هنري را در خود تجربه نماید و اا قابليآ



 هنرهاي تزیينی رو به اوا  در حواه معماري/        333

 

فضاایی واحاد و    ،توانناد در تركيبای بادیع باين اثار و محايط       می ،ایشآثاري اا این نوع رر

 يهاا  قومی مخاطب و عوامل بصري در طبيعآ و ساخته يها ها و خاطره هارمونيک اا آرمان

 .(63: 3161(كفتچيان مقدم، د را در ساختارهاي بدیع تکميل نمای بتر
 

 تعاريف. 9-9

متفااوتی آورده  هااي   صاورت   هبا رونارون  يها در فرهنگ ،نقاشی دیوارياصطالح 

در فرهناگ   «La peinture Murale»فرهناگ ایتالياایی   درباراي مثاا ،    شده اسآ.

معاااد   «mural pittora»در فرهنااگ فرانسااوي و  «wall painting» انگليساای،

، نقاشای دیاواري را   «روبرت»نامه فرانسوي  ه اسآ. لغآمدآاصطالح نقاشی روي دیوار 

نوع نقاشی كه مستقيم بر روي دیوار ترسيم شاود یاا در    هر» :كند این چنين تعریف می

تفاوت  .شود و سپس روي دیوار نصب شود، نقاشی دیواري رفته مید شوجاي دیگر كار 

در آن اسآ كاه نقاشای دیاواري در تناساب باا       ،اي این نقاشی با نقاشی سه پایه ةعمد

 ةكلما  ،ناماه  هماين لغاآ   در«. كند ربط و تناسب پيدا می ،معماري و فضاي اطراف خود

رود  اثري اسآ كه بر روي مقطعی طولی با  می ،دیوار» دیوار چنين توصيف شده اسآ:

. در «شاود  ررفتاه مای   بکاار و براي محصور كردن، جداساختن یا حمل كاردن چيازي   

 تعریاف كارده اساآ:    روناه  ایان  تركيبی نقاشی دیواري را ةنيز واهبریتانيا المعارف  هدایر

فرهنگ  .«رود می بکاراشی اسآ كه براي تزیينات روي دیوارها و سقف بنا نوعی اا نق»

 «یاواري د»هاا را باه ناام     روناه نقاشای   امریکن نيز ایان  -لغات آنگلوساكسون و  تين

عنصري اساآ داراي هویاآ    ،شود كه دیوار اند. اا تعاریف با  چنين استنباط می خوانده

 دهاد  كاربردهاي متفاوتی را ارائه می ،ان آنكاربردي كه با توجه به نوع هدفمندي طراح

 .(273: 3166(كرامتی،

ذكار   چناين  ،بستر نقاشی دیواري منزلة به ،هاي دیوار كفتچيان در خصوص ویژری

 كند: می

 اثر دیواري باید متناسب فرم و ابعاد دیوار باشد.  -
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به دليال  اشد. مواد و مصالح اثر دیواري باید متناسب با مواد و مصالح بستر دیوار ب -

 و باه تناساب امکاناات، آب و هاواي خااص منطقاه       ،رفتاه در دیاوار   بکاار مواد اینکه 

بصري متفاوت در  يها باید داراي قابليآ هستند، بنابراینهاي رونارون متفاوت  فرهنگ

شکل و بافآ مصالح بوده و اا سوي دیگر داراي خاصيآ اثرپذیري مواد مختلاف دیگار   

 روي خود باشند. 

آ اثر دیواري باید كليّ بنابرایندیواري نباید نقش كاربردي دیوار را تغيير دهد.  اثر -

شناسای رناگ و    )ساختار ایبایی تابع نقش كاربردي دیوار و معماري حاكم بر دیوار باشد

 فرم اثر دیواري نيز باید تابع هارمونی حاكم بر بنا و نقش كاربردي دیوار باشد(.

شناسای   بافآ دیوار و متناسب ساختار ایبابا اید متناسب اجراي اثر دیواري ب ةشيو -

 .(61: 3161)كفتچيان مقدم، معماري حاكم بر دیوار باشد

تاوان در ساه راروه ایار      بصري نقاشی و دیاوار را مای   ،بر این اساس، ارتباط كيفی

 بندي كرد: تقسيم

ده و در هماهنگ ش ،آثار دیواري كه با عوامل و كيفيات بصري دیوار به حد كما  -

اناد. اوج ایان    ساختار ایباشناختی حااكم بار دیاوار قارار ررفتاه      ةنگاه كلی تحآ سيطر

مانند شاام آخار    .خوبی متاهده كرده توان در آثار هنرمندان رنسانس ب هماهنگی را می

 وناردو داوینچیئل

اناد و   آثار دیواري كه توجهی به عوامل و كيفيات بصري دیاوار و محايط نداشاته    -

همانناد تابلوهااي غيردیاواري     و نها محملی براي حمل نقاشای محساوب شاده   دیوار ت

 ی.ئهر مکان و امانی ارائه رردند مانند آثار بسياري بر دیوارهاي پمپ توانند در می

كاه   طوري اند. به اي منسجم و نو ارائه داده مجموعه ،ثار دیواري كه در تركيب با دیوارآ -

ضامن حفاظ همااهنگی باا فضااي حااكم معمااري باا          ،این آثار در تركيب جدید هنرمناد 

نفع خود تغييار   ريري اا علم مناظر و مرایا و استفاده اا خطاي باصره، دیوار و محيط را به بهره

ميکال  »اثار   «رستاخيز»مانند تابلوي  .كند خود را بر دیوار حاكم می آرمانیدهد و تركيب  می

 .(63-67: 3161م،)كفتچيان مقد «سيستين»نمااخانه در محراب  «آنژ
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 (34)کفشچيان مقدم: . نقش ديواري حيواني، غارهاي اوليه، تمدن اورينياك9تصوير

 

 .تاريخچه نقاشي ديواري2

كاه در غاار    اسآهزار سا  قبل  16666دنيا متعلق به حدود نقاشیآثار ترین  قدیمی

نگتآ یا قلم باا  ها با ا د. این نقاشین سکو و فون دوروم در مونتينياک فرانسه قرار دار

 ،بوفالو بز،تصاویر ایادي اا اسب،  .اند سياه انجام شده ةدان استفاده اا اخراي قرمز و رنگ

 دهناد  و تصاویر بسيار كمی اا انساان را نتاان مای    «اروش» ماموت و نوعی راو به نام

 .(33: 3162)ولآ،

. اررچاه  شاود  آغااا نمای  ئا  ا نقاشی راشاید همگان، برخالف تصور  ،تاریخ نقاشی 

خلق پيرامون خود را با نگاه به طبيعآ و الهام اا مورد نظر خود نقوش  انسان نخستين، 

شخصی و باورهاي قومی بوده و متناسب باا   يها شدت تحآ تأثير برداشآ  كرده، به می

 يهاا  نقاص باا نموناه    فار  اا شباهآ بای ، نياا و توان اجرایی خود براي انتقا  مفاهيم

را در نقاوش كاامالً ررافيکای و اساترليزه     موضاوع  . ایان  اساآ  دهكر تالش می، اصلی

كرده و  استفاده میاا آن تصویري  ةاده و یا در خطوط اولي ها می )تجریدي( كه بر سفا 

 .دریافآتوان  ش میا هندسی يها حتی نقش
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 (35)کفشچيان مقدم:  . نقش حيوان در نقوش ديواري اوليه، غارهاي فرانسه2تصوير

 

، باه تصاویر كاردن آنچاه     باشند ررایی بوده ش اا آنکه مقيد به شباهآ و طبيعآبيآنان 

. راهی باا طرحای اا   ندا به انتزاع و نمادسااي روي آورده ها دانسته پرداخته و در نقش  ام می

شاکار   ،اي كردند و با تصاویر رااوميش تيرخاورده    بالیاي آسمانی را دفع می ،موجودي خيالی

كردناد و   مای  نقشچيرری بر جانوران را  ،كردند. بر پایة ایمانی جادویی می پربارتر فردا را آراو

به افزایش تعداد آنها و باروري نسلتان امياد   ،ها با تکرار تصاویر جانوران مورد شکار بر صخره

تار و   نئبا حركآ انسان اا دوران ررسنگی و وحتآ اا مرگ به سمآ اندری مطم بستند. می

مآ مراسام  حر و جاادو باه سَا   مآ معانی سِا تر، این نقوش نيز اا سَتأمين آذوقه و مسکن به

شاد و   تواناایی مقدسای شامرده مای     ،نقاشی ،رود. به این ترتيب عبادي و پرستتی پيش می

 .(33: 3162)ولآ،شاید در اختيار افراد خاصی قرار داشآ 
 

 تاريخچه نقاشي ديواري در ايران .2-9

 قبل از اسالم .9ـ2-9

اا  اي تصااویر نقاشای شاده    ،كوهدشآ استان لرستان ةارهاي منطقغایران و در در 

بارد  و  هميانغارهاي : اند اا عبارتترین غارها  مهم اا تف شده اسآ. برخیك ،حيوانات
در شما  غرب كوهدشآ  ميرمالث و دوشهدر كوه كيزه در شما  كوهدشآ، غار  سفيد

نقاشای شاده    ،گ ساياه با رنا  ،كه روي دیوارهاي آن حدود یک صد و ده نقش مختلف

و كمان و حيواناتی چاون اساب، باز     هاي رام و شکار با تير صحنه ،ها این نقاشی اسآ.

اي ساده و ابتدایی و با تركيباات ماواد رنگای     شيوه دهد كه به كوهی و سگ را نتان می

 .ندا قرمز اخرایی، سياه و اندكی ارد خلق شده
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در دورانای كاه   و لرساتان  ان ساكن ةوسيل هاي مزبور به روید: نقاشی می «رریتمن»

ایان دوران مرباوط اساآ باه     كاه   ایسته ترسيم شده حالآ رردآورنده آذوقه می  بتر به

ها ختک شود و انسان بتواند اا كوه پایين آماده و   چندین هزار سا  پيش اا آن كه دره

 .(23 :3136)ريرشمن،بيرون اا كوهستان اندری كند 

باه   ،شناساان خاارجی و ایرانای    تی مركب اا باستانئپس اا اظهار نظر رریتمن، هي

هااي لرساتان شابيه     نقوش روي صاخره  كه منطقه لرستان اعزام شدند و اعالم كردند

ماقبل تااریخ اساآ    ةهاي اخير و مربوط به دور نقوش مکتوفه در شرق اسپانيا در دوره

لآ برجساته،  حا هاي عظيم كه به هاي متعدد و در ایر صخره صخره صورت به كه عمدتاً 

هاي پيدا شده در آنجا د لاآ بار    سفا  اند نقش شده اسآ. خرده بر دیوار غار قرار ررفته

بيتتر ذهنی هساتند و   ،سبک این نقوش. ها در غار دارد سکونآ در جوار این برجستگی

آميز در نتان دادن پيکرها و حركات آنها در عين سادری، به بيان روشن  صراحآ اغراق

 ،اسآ. نقوش مزباور  و رریز شکارچيان با حيوانات اسآ، یاري رسانده موضوع كه جنگ

باه ایان    .(62-61: 3176، )اساکندري  اند آميزي شده با قرمز اخرایی و سياه رنگ عمدتاً

هااي   بااتاب نياامندي ،در دوران غارنتينیكه  هاي دیواري نقاشیتوان رفآ  می ،ترتيب

  دهند. اهاي فطري و معنوي جامعه پاسخ میه نياامرواه باندری انسان بودند،  ةاولي
 هخامنشيدورة  .2-9-9-9

هنري درباري اسآ كاه تاأثيرات ایاادي اا هنار اقاوام و ملال        ،هنر در این دوران

 ةچه در امين ،مختلف پذیرفته ليکن آنچه شایان ذكر اسآ اینکه نفوذ و تأثير هنر بيگانه

ف نباوده بلکاه، باا در آميخاتن باا      تقليد صار هاي هنري،  امينهسایر معماري و چه در 

 خود ررفته اسآ. رنگ و بوي ایرانی به، هنرهاي بومی

آمده، كاخ شااهور   بدسآقی كه آثار نقاشی دیواري بر روي رچ در آن طیکی اا منا

 باه ، انساان اا ساه سار   همچنين تصویر تزیينی و  يها در شوش اسآ كه آثاري اا رل

 3133ساا    يها كاوشجریان د و قرمز و آبی، در سياه و سفي يها طبيعی با رنگ ةانداا 

دیوارها ختتی بوده كه با اندود كاهگل ضخيمی  يها راه نقاشی تکيه آمده اسآ. بدسآ
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اجارا   ،بستر نقاشای را كاه اا جانس راچ باوده      ة ی ،پوشانده شده و سپس بر روي آن

 اند.  كرده

خامنتی باوده اساآ.   ه يها سنگی نيز اا دیگر تزیينات كاخ يها آميزي ستون رنگ

آميازي شاده    ها به رنگ ارد روشن رناگ  مجموع ستون ،در آپاداناي شوش ،براي مثا 

داده اساآ بلکاه نقاایص     هاا مای   طوري كه نه تنها ظاهري شبيه مرمر به سنگ بود. به

 .(36: 3133)تجویدي،  پوشانيد آهکی را می يها سنگ

 بی نياز مرساوم باوده اساآ.    چاو  يهاا  تزیينی بر روي ساتون  يها آميزي و نقاشی رنگ

، نظيار كناف   ،اي اا الياف ريااهی  چوبی ابتدا با  یه يها عقيده دارند كه روي ستونان محقق

نهایآ ساطح رچای آمااده    در شده اسآ و  اندودي اا رچ اجرا می ،ه و سپس روي آناندپوش

 ةوسايل  هها، كف بناا با   . همچنين در كاخدندكر میتزیين  ،مختلف يها وسيلة رنگ شده را به

توان كف كاخ تچار در تخاآ    اندود رنگی می يها مالت سبزرنگی اندود شده اسآ. اا نمونه

 .(33: 3167 )اصالنی، جمتيد كه با مالت قرمز رنگی فرش شده اسآ را نام برد
 اشكانياندورة  .2-9-9-2

بري و نقاشی روي دیوارهاا اا   نویسد: رچ یدوره ماین بارة نقاشی دیواري اصالنی در

توان به دو بخش  اصر مهم تزیين در معماري این دوران اسآ. آثار هنر اشکانی را میعن

اي كه اا اواخر قرن او   یونانی و تقليد اا آثار شرقی پيتين و دوره ةآثار دور .دكرتقسيم 

آورند.  قبل اا ميالد آغاا و اشکانيان با تلفيق عناصر اقتباسی، هنر خاص خود را پدید می

اد فضاهاي تصاویري اا  جبا رردش نرم و آااد، تخيلی بودن نقوش و ایترسيم خطوطی 

 ةبار خاالف دور   ،. در دوران اشکانیاسآها تأثير هنر یونان بر هنر دوران نخسآ  نتانه

شاود.   رخ ظاهر می تمام يها شدند، نقش رخ نتان داده می كه اشخاص اا نيم هخامنتی

 يهاا  با توجه به آرااهی د بای سآ و تماشارر یکنواخآ ا ها تقریباً حا ت و جامه ،ها چهره

ررایی به سبک یوناانی در   رونه واقع هيچ در غير این صورتخویش تفاوت آنها را دریابد 

 دوسآ داشتند اا هنر یونان برررفتند.را تنها آنچه  ،ميان نيسآ. اشکانيان

ه دیاواري اشاکانی پيادا شاده كا      يهاا  ثاري اا نقاشیآسيستان،  ، دردر كوه خواجه
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در  كرده و متعلق باه قارن او  مايالدي اساآ.     دیوارهاي تا ر بزرگ كاخ را تزیين می

ثر أمتا  را آنخارجی كاه   يها دورااوروپوس در كنار فرات، نيز هنر اشکانی با وجود جریان

طارا   ،طور كلی در نقاشی دوران اشاکانی  شود. به ري نمایان میتبا قدرت بيت ،سااند می

بادون ساایه و    يها بردن رنگ بکارند دوران قبل، عبارت اسآ اا ها مان بردن رنگ بکار

 يهاا  هنر ایرانای در اغلاب دوران   يها مسطح. این ویژری اا ویژری صورت به روشن و 

و در  شاد  مای ساساانی نياز تعقياب     ةو هماان سانتی اساآ كاه در دور     اساآ  تاریخی

بسايار جاالبی در    ةریقا ط  و به شد میآغاا عصر اسالمی اا آن پيروي  ایرانیِ يها نقاشی

 اعصار بعد انعکاس یافته اسآ. يها نقاشی

سطوح رنگين در تصاویر پارتی، باا خطاوط ساياه محادود رتاته       ،اي موارد در پاره 

طاور عماوم     ريري شناخته شده به قلم منزلة بهایرانی  يها این عامل كه در نقاشی .اسآ

شود و اا  كنند متاهده می رهيز میبردن سایه و روشن پ بکاركه اا  ییها در بيتتر شيوه

وسيلة محادود كاردن    تجسم حجم به يها سایه جایگزین نيم ،به وجهی خاص ،نظر فنی

 .(33: 3167 )اصالنی، باشد سطح می

 
 (38: 9331)سيف، هاي کوه خواجه، دورااوروپوس . نقاشي3،4تصوير

 

 
 (49: 9331)سيف، . نقاشي شوش، تصاوير حيواني5تصوير
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  ساسانياندورة . 2-9-9-3

 ،آثار منقوش متعلق به دوران ساسانيان چندان فاراوان نيساآ  ي ها آنکه باقيماندها ب

هنوا در داخل مراهاي كنونی كتور و در دیگر نقاطی كه در عصر ساسانی یا مساتقيماً  

 يهاا  نموناه  ،كم و بيش ،بوده و یا در قلمرو فرهنگی ایران قرار داشته ایرانجزو كتور 

شناسای   اساس نظر پژوهندران و با توجاه باه مادارک باساتان     اقی مانده كه براصيلی ب

  .(13: 3133)تجویدي،توان آنها را بدون تردید متعلق به دوران ساسانی دانسآ  می

قصر تيسافون   .ها مزین بودند در منابع تاریخی آمده كه قصرهاي ساسانی با نقاشی

بوده اسآ. تحقيقات اخير  -داد  تان میكه تسخيرانطاكيه را ن -داراي نقاشی روي رچ 

هاي روي رچ را در قصر شااهی   در خصوص مقر ساسانی، در ایوان كرخه، وجود نقاشی

مقادس   ةكاوه خواجاه یاا تپا     ،در سفر به شرق ایران ،«سراوریل استين»كند.  ثابآ می

باه  سالم ایران را كتف كرده كه متعلاق  ادیواري قبل اا  يها دیده و نقاشی را  ناسيست

ها، یکی مربوط به تصویر رستم اسآ كه نتساته و رارا    ساسانيان اسآ. اا ميان نقاشی

با رنگ قرمز نقاشی و باا رناگ ارد آرایاش یافتاه اساآ. رارا        ومنحنی در دسآ دارد 

 ،كند. یکی اا اشياي مکتوفه راو و اا ررا متهور رستم حکایآ می نامبرده به شکل سر

وضع و شاکل، همانناد   این ا  پرستش ایستاده و در ح  شکلی داراي سه سر اسآ كه به

 ةدوردیگار  نقاشای دیاواري    تصاویري اسآ كه در تركستان چين كتاف شاده اساآ.   

شاکار یاا    ةاشاره كرد، بختی اا یک صاحن  به آن توان تاریخی و عصر ساسانی كه می

هنگاام   «پنسايلوانيا » ةو ماوا  «يافيالدلف»رام اسآ كه هيئآ متترک حفاري دانتگاه 

آسيب فراوان دیاده ولای اا نظار     ،. با اینکه این نقشندحصار دامغان یافت ةكاوش در تپ

داراي اهمياآ بسايار اساآ. در     ،در داخل فالت ایران بررسی مدارک موجود اا این هنر

تر مانده، قسمتی اا پيکار یاک ساوار و مركاب وي      بختی اا این نقاشی كه نسبتاً سالم

 (.31: 3166)كن باي، شود دیده می

 ةداشاته، باا صاحن    كتفبا وجود وضع نامطلوبی كه هنگام  ،نقاشی دیواري شوش

آن،  ةاي دارد. سابک توصايفی پيوسات    هاي طاق بستان شباهآ قابل مالحظاه  حجاري
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دهد و با سبک نقاشی دیواري شوش كامالً پيوستگی دارد.  نتان میرا اندری و حركآ 

خواهد باه   شاه بر اسب سوار اسآ و می هد:د مناظر ایر را نتان می ،پی در پی ،این نقش

. اندپردا میاي به رامتگري  چتري بر با ي سر دارد. رامتگران روي صفه شکار برود و

تااد و سرانجام در پایين صحنه، شاکاررري   در با ، اسب شاه چهار نعل در پی شکار می

 .(33: 3166ن باي،)ك رود و تركتی در دسآ دارد شاه به حالآ یورتمه می پایان یافته و

وسيعی كتانده شاده اساآ و چنانچاه     يها قلمرو نقاشی عصر ساسانی به سرامين

فراوانی اا این هنر در داخل سرحدات كنونی ایاران یافاآ نتاده، در     يها تاكنون نمونه

طاور     باه . كند مجاور، تا حدي این نقيصه را جبران می يها عوض بقایاي آن در سرامين

یکی اا عناصر تزیينی وابساته باه معمااري     ،دیواري يها ه نقاشیتوان رفآ ك كلی می

آجر و یا سنگ، پاس اا انادود   ، ی اا جنس ختآیعهد ساسانی بوده كه بر روي دیوارها

هاا،   نقاشی ةشده اسآ. موضوع عمد نمودن سطح دیوار با رچ، كاهگل یا ساروج اجرا می

 يهاا  عاالوه طارح   ه اساآ و باه  شاهان و تتریفات درباري و راه شاه در برابر خدا باود 

 يهاا  تزیينی انسان، حيوان، نقش شکارراه و رل و ريااه یاا نقاوش هندسای در رناگ     

 .(33: 3167 )اصالنی،اسآ  شده كار برده   مختلف نيز به
 مانوي يها ديوارنگاره .2-9-9-4

دسآ توانایی در نقاشای داشاته و باه ایان سابب       ،رذار مکتب مانوي ، پایه«مانی»

ه كارد  جزیی اا مذهب خاود تبلياغ مای    منزلة بهیافته و هنر نقاشی را اي  انهشهرتی افس

اا بررسای مناابع قادیمی روشان      اناد.  مبر نقاش نياز خواناده  اطوري كه او را پي به اسآ.

كرده و  مخصوص خود را نيز با نقاشی تزیين می يها دیوار پرستتگاه ،شود كه مانی می

ی او اا قبيل طرا تکوین عاالم و خلقاآ بتار و    بيتتر مظهر عقاید مذهب ،ها این نقاشی

 ظلمآ بوده اسآ. بامباراه نور 

نياز   «خوچاو »و  «تون هوانگ»در تركستان، در غارهاي  «تورفان»جز حفریات ه ب

در بين نقوشی كه در غار خوچو وجود دارد كه مانی پيدا شده  يها اا نوشته ییها قسمآ

مانی اسآ كه باه شاکل مغاولی باا سابيلی       اند كه رویا خود مرد بزرری را نقاشی كرده
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آویخته و ریش دو شاخ اسآ و در پتآ سر او شکل هاللی اا قرص خورشيد رسم شده 

 .(17: 3133آن سفيد اسآ )تجویدي،  ةو حاشي قرمزكه متن آن 
 دوران اسالمي. 2-9-2

و نقاشای   رريحركآ تااه و جدیدي در عالم تصاویر  ،با ظهور دین اسالم در ایران

بناا نهااد و باه جااي      را آن وجود آمد. اسالم اا آغاا نبردي پيوسته با شرک و مظااهر  هب

. سارلوحه قارار داد  عظمآ و جال  و جاه دنيوي، جال  معناوي و خلاوص نفساانی را    

توانسآ مقدار ایادي خود را اا آ یاش تصاویررري دنياوي     نقاشی اسالمی می بنابراین

نقاشی دچار نوعی تناقض شاد.   ،عباسی بر ایران وي ومَپس اا تسلط حاكمان اُ .دور كند

اا رشاد   ،استناد به اینکاه تصویرساااي در اساالم حارام اساآ      ااموي و عباسی ب حُکام

هاي خاود اا نقاشای و حتای تصاویر انساان       كه در كاخ نقاشی جلوريري كردند در حالی

: 3176جاوانی، )ررفتناد  نوعی نقاشی را در انحصاار خاود     به ،كردند. در حقيقآ استفاده 

دارد نقاشای   هر حا  اا شواهدي كه در نقاشی ایرانی آشاکار اساآ معلاوم مای      به .(63

  .دشو میطور باشکوه و رسترده پدیدار   صفویه به بعد اسآ كه به ةدیواري فقط اا دور
 سامانيان  ة. نقاشي دور2-9-2-9

 یافاآ شاده   باستانی در نيتابور ةهاي باستانی روي یک منطق كاوش نقوشی كه در

دهد. یک قطعاه   هنرهاي تصویري ایران را در امان حکومآ سامانيان نمایش می ةشيو

نقاش ساواركاري را نتاان     ،قلام پرداختاه شاده     سياه ةشيو  هاي مذكور كه به اا نقاشی

ایان   ،اكبار تجویادي   ةرفتا  ایران باستان موجاود اساآ. باه    ةدهد كه اكنون در موا می

در خاور تعماق اساآ. در     ،اا نظر مفاهيم عميق آن ،تابورهاي انتزاعی و مجرد ني نقش

رفته و رمواي در آن پنهاان اساآ كاه در     بکاراي  تمثيالت بسيار و پيچيده ،این نقوش

هاا و   هاي مرماوا و پيچاک   شود. طرح دسآ كمتر اثر نقاشی اعصار پيتين متاهده می

تعبيرند و حکایاآ   همگی قابل ،شود ها متاهده می دوایري كه بسان كره در ميان دسآ

 يهاا  ناجریا  ةنمایند ،هاي دیواري نيتابور نقاشی ،اا جهانی عميق دارند. روي هم رفته

 .(28: 3133 )تجویدي، اسآمختلف در هنر ایران در دوران سامانی 
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 سلجوقياندورة . 2-9-2-2

شاواهد متعاددي را مبنای بار وجاود       ،شناسی و متون تااریخی  باستان يها رزارش

 ،ایان بناهاا   ةدهاد. اا جملا   ها در بناهاي عهد غزنوي و سلجوقی نتان مای  دیوارنگاري

 ،هاا  ایان نقاشای   وجاود دارد. افغانستان  «بااار يلتکر»كه بقایاي آن در هستند ها  كاخ

اا  .اند شده رخ تصویر رخ و پاها نيم ها تمام رر چهل و چهار شخصيآ اسآ كه بدن نمایان

كاخ ارسالن سلجوقی و  ،ه داراي دیوارنگاره هستندك ،دیگر بناهاي قابل ذكر این دوران

 .(12: 3173)ريالنی، اسآخرقان  ةهاي دوران برج
 يلخانياندورة ا .2-9-2-3

ري، چيازي   ةجاز آثاار كوچاک یافاآ شاده در منطقا      ه این دور دیوارنگاري ةدربار

 نخساتين  عمومياآ یافاآ.  ه در ایان دور  ،آميزي نقوش رچی اسآ. رنگده تنرزارش 

شاود. اا   چين در فرهنگ و هنر ایاران متااهده مای    هنر ةا تأثيررذاري رستردا مرحله

نماي داخلای  و  و در سلطانيهیتالجا ةتوان به مقبر میه هاي دیوارنگاري در این دور نمونه

 اشاره كرد. رنبد ركنيه در یزد

 تيمورياندورة  .2-9-2-4

اناد.   كارده  یهاي خود استفاده م خها در تزیين بناها و كا اا دیوارنگاره ،تيمور و جانتينانش

و نسخ خطی به سمرقند كه پس اا فاتح تبریاز و بغاداد اا ایان      ها باكوچانيدن نگاررران كت

نگااررري   ةها را توسط ایتان و مطابق با شيو مناطق صورت ررفآ، احتما  ایجاد دیوارنگاره

هاا،   دسای و اساليمی  عالوه بر نقاوش هن  ،این نگاررران در تزیين بناها. دكن میكتب تقویآ 

تارین بناهااي عهاد تيماوري كاه اا       اا مهم. اند كرده نقش انسان و حيوانات نيز استفاده میاا

تاوان باه مساجد روهرشااد و مدرساة دودر در       می ،نقاشی در تزیينات آن استفاده شده اسآ

 .(3: 3166اشاره كرد )ابراهيمی،خرررد  هغياثي ةمدرسو  متهد
 صفويدوران . 2-9-2-5

هاي هناري   در نيمة او  حکومآ طو نی صفوي در ادامة انتقا  سنآ ب اول:مكت

اا هرات به تبریز، قزوین و اصفهان، هنر نقاشی باه درجاة بلنادي اا اباداع و اساتواري      
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رسيد. استيالي شاه اسماعيل بر هرات و مهاجرت استادان هنر به پایتخآ شاه اسماعيل 

اش اا طرف شاه اسماعيل باه مادیریآ كتابخاناة    در تبریز و پس اا آن انتخاب بهزاد نق

سلطنتی، مقدمة این پيترفآ بود. با آمدن بهزاد اا هرات به تبریز، مکتب بغداد و تبریاز  

و سبکی نو در نقاشی پدید آمد. تا پايش  د شكه تا این امان متداو  بود، تقریباً منسوخ 

طارا چينای     هاا این نهضاآ هناري، نقاشاان چتام و ابارو و ساایر متخصاات را با        

ساختند. بهزاد شيوة نقاشی را به طبيعآ و اندرانی مردم امان نزدیاک سااخآ و در    می

سااي را كه تا آن امان بدان طریق معمو  نبود، مرسوم ساخآ و تصااویر   نقاشی، شبيه

آميزي غنی و تزیين ماهرانة  اشخاص را چنان نقش كرد كه رویی انده و جاندارند. رنگ

دهد و حااكی اا همااهنگی نقاشای و شاعر      تخيلی و شاعرانه را ارائه میتصاویر، دنيایی 

بنادي منااظر طبيعای در     براي توصيف موضوعات تغزلی و شااعرانه اساآ. در تركياب   

شود كه یک تپه یا یک رشته تپه تا حدود بسيار با  رساترده   بسياري موارد متاهده می

افق »اصطالح در سيار متداو  بوده شده باشد و این شگرد را كه در نقاشی قدیم ایران ب
رویند و بدان معنی اسآ كه خط فرضی افق تا نزدیکی مارا فوقاانی تصاویر     می« رفيع

 شود. تر اا سطح امين نمایانده می رود و سطح آسمان بسيار باریک با  می

شود، تحاو ت ایاادي    صفوي كه اا امان شاه عباس آغاا می مكتب دورة دومدر 

شاود. شااه عبااس توجاه ایاادي باه        ها متاهده می ویژه دیوارنگاره به در نقاشی ایران،

اش به معمااري و   ساختن ابنيه و تزیين آنها داشآ و عتق او به جال  و شکوه و عالقه

تزیينات وابسته به آن، در معدود آثار به جا مانده اا آن دوران نماودار اساآ. باا انتقاا      

ري، اصفهان مركز اصلی هنرهاي ایران شد. هج 3667پایتخآ اا قزوین به اصفهان در 

هاي دورة سلطنآ شاه عباس، شکوه و عظمآ این عصر هویادا و   طور كلی در نقاشی به

خورد وضاعيآ و چگاونگی    چتم می ها به آشکار اسآ و بيتتر موضوعاتی كه در نقاشی

ی، هاي شکار شااه  هاي پادشاهان، صحنه اندری درباري و طرا رفتار طبقة اشرافی، رام

تصاویر كتايده    هاا باه    هاي خرم بود. اشخاصی كه در ایان نقاشای   هاي ایبا و با  كاخ

اناد كاه در اجاراي آنهاا نهایاآ       اند با قامتی رسا و پوشش فاخر و ایبا امتياا یافتاه  شده
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ها كه  عالوه در دوران شاه عباس، تأثير هنر اروپایی در نقاشی رفته اسآ. به بکارمهارت 

یابد. براي بررسی چگونگی نفوذ هنار اروپاایی    وجود داشته، شدت می اا اوایل قرن دهم

در نقاشی ایران،  ام اسآ در متن شرایط اقتصادي و سياسی عهاد شااه عبااس او  و    

. اا جمله نقتای كاه هنار عهاد مغاو ن در      شودعوامل متعددي توجه به جانتينان او، 

به ایران داشته وجود ارمنيان ساكن هاي معينی اا نقاشی سدة شانزدهم اروپا  انتقا  جنبه

جلفاي نو كه در تماس دائم با اروپا بودند، حضاور هنرمنادان و جهاانگردان اروپاایی در     

شمار اا باختر امين و بسياري اا ماوارد دیگاري كاه     دربار صفویان، ورود آثار هنري بی

هااي فنای و    يوهتدریج اا لحاد ش  ها را تحآ تأثير قرار داده و به ابتدا موضوعات نقاشی

 جا رذاشته اسآ. هاي اجرا نيز تأثيرات ایاي در نقاشی ایرانی به روش
 زنديهدورة . 2-9-2-1

هااي   رغم تعداد اندک دیوارنگااره  علیروید  میاندیه  ةآهند در خصوص نقاشی دور 

تواناد اا طریاق بررسای     هاي این آثاار مای   ، بسياري اا متخصهاا این دوره جا مانده به

هاي ایر كی و نيز آثار نقاشی رنگ روغن شناسایی شاوند. اا جملاه    ي نقاشیها ویژری

هایی اسآ كه عمومااً بار بساتري اا     استفاده اا رل و مر  در نقاشی ،اشتراكات یاد شده

 ةبا توجه به معماري و شهرسااي دور اند. رچ در تزیين بناهاي این دوران عموميآ یافته

دوم  ةابعاد وسيع ادامه یافآ و در كناار آن، در نيما   درسنآ دیوارنگاري   كریم خان اند،

 .سنآ نقاشی مکتب شيراا سر بر كتيد ااا دواادهم هجري، سبکی مجز ةسد

 
 (42: 9331، )آژند . نقاشي پرتره دوره زند1تصوير



 336فصل چهارم، نقاشی دیواري    /    

 

همآ تنی چند   نگاررري ایران كه به بوته فراموشی سپرده شده بود به ،در این ميان

این سابک نقاشای كاه تحاآ      .رسيدستعداد و ذوق، درربار به اعتبار اا نقاشان صاحب ا

، «محماد بااقر  »، «محماد صاادق  »نقاشانی چاون   ةوسيل رفآ به حمایآ دربار پيش می

مياراا ابوالحسان   »،  «رضاا كرماانی  » ،«ميراا محمد كاظم بن محمد»، «محمد امان»

 .(33-33: 3163، )آهند به كما  رسيد «ميراا بابا» و «غفاري كاشانی»، «مستوفی

اي در اباان و بياان    روناه  هنرمندان این امان در تکاپوي یافتن جلوه و معنی دیگر

هنري كه بتواند اا پس این همه آشوب و جنجا ، راهی به ساوي آراماش و    .هنر بودند

ریاا و   ویژه نگااررري، در قاالبی صاادقانه و بای     بنابراین هنر این عصر، به .سکون بيابد

شود. نگاررران، رو سوي  حکایآ رل می شده و نقش و نگارهایش سراسر ادعا متولد بی

هاي قرن در د  و جاان ماردم خاناه داشاته اساآ.       نهند كه قرن ها و حکایاتی می قصه

افتاریه سار بركتايد و مضاامين     ةصفوي و دور ةنقاشی اواخر دور اا ،نقاشی این دوره

اندیاه در   ةاحساسای، نقاشای دور   شاعرانه و تغزلی خود را پرورش داد. بيان عااطفی و 

شرایطی  اند انسان را در ةجا مانده اا دور  هاي به نگاره صفوي بيتتر بود. ةمقياس با دور

دهد كه این خود بيانگر آرامش اسآ كه پس اا اماماداري ناادر، در    اا آسایش نتان می

رارایش باه    شااهد  ،فرما بوده اسآ. شيراا در این دوره سالطين اند در ایران حکم ةدور

 نگااري دربااري اروپاایی و ذوق و    هاي صفوي، سبک اساساً چهره تلفيق و تركيب قالب

 عاميانه بود.  ةسليق

ساااي اداماه یافاآ و     فرنگای  ةشناسای، در ایان دوره همچناان شايو     اا نظر سبک

هااي ایرانای در    شناسای  هاي تزیينی و ایبایی بندي خصوصيات نقاشی فرنگی را با نقش

اا  ،هاي دیواري این دوره هاي ررم و طالیی در نقاشی لو نور و كاربرد رنگهم تنيد. تأل

كارد. یکای اا    خصوصياتی اسآ كه اا نقاشی مکتب شيراا در هنر این دوره رسوخ پيادا 

جاا ماناده    باه  خاان اناد   هاي آخار سالطنآ لطفعلای    سا در  هایی كه ترین چهره ظریف

  .(1: 3168کوب،)مس اسآاي متعلق به یکی اا شاهزادران  چهره

هایی كه اا این  پرده بيتتر، مانند اند چهره و اندام مضامين نقاشی دیواري اند عمدتاً
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. هساتند  فاقاد حركاآ فيزیکای و داراي آراماش و ساکون     آنها  اسآ.جا مانده  دوره به

هااي نارم و سايا  آن باا      اي اساآ و خاط   ژه داراي ظرافاآ وی  ،طراحی چهره و لبااس 

باا   ،آثاار ایان دوره   هاي افقی جلوي پارده مکمال اساآ.    ه و خطهاي عمودي امين خط

هاي نگاررري سنتی ایاران، اتکاا باه ساطوح دو      ژری شرایط و وی ةوجودي كه مجموع

رياري اا   ررایای(، بهاره   توجهی به عاالم ماادي محساوس )ذهنای     بی ،بعدي، درختش

رارا( را   درون هاي كوچک )متعارف و اندااه ها و هاي روحی )لطيف و سبک( و قالب رنگ

ویژه  آثار هنرمندان رذشته، به ةرون دارا هستند، احساس فضاي ملکوتی، تمثيلی و بهتآ

تبریز را در بيننده ایجاد ننموده و برخوردار اا مضامين  نگاررران مکتب تيموري، شيراا و

 .(36-33: 3163)آهند، هستند  و محتواي امينی و دنيایی

 قاجاريه. دورة 2-9-2-3

نتقا  حاكميآ اا اندیان به سالطين قاجاار، سانن هناري صافویان كاه در      در پی ا

اواخر قرن یاادهم هجري قمري تأثيرات هنر اروپاایی را در خاود نمایاان سااخته باود،      

. تاالش  دش میفعاليآ هنرمندان محسوب  برايهاي هنري  ترین دستمایه همچنان مهم

روشاان و نيااز  ريري سااایهاربکااپرسااپکتيو، بعاادنمایی اا طریااق  يالقااابااراي هنرمنااد 

هاي  در دیوارنگاري انسآ.دتوان اا اهم این تأثيرات  بندي و آرایش این آثار را می تركيب

در مواردي مضامين احساسای و   ،بر مضامين سياسی، حماسی و مذهبی این دوره، عالوه

شاته  كه استفاده اا آنها تا این حد در هنر ایاران ساابقه ندا   شود متاهده میشهوانی نيز 

تاوان باه    بار تهاران، مای     عاالوه  ،هاي عهاد قاجاریاه   معرفی دیوارنگاره مورداسآ. در 

رویاد   مای  مساکوب . شهرهاي دیگري چون شيراا، تبریز، كاشان و اصفهان اشاره كارد 

 :كرد كلی تقسيم ةتوان به دو دور قاجار را می  ةنقاشی دور

دليل اینکاه روحانياآ، متاوق      درباري اسآ. به كه عمدتاً اسآكالسيک  ةدور؛ اول ةدور

بودناد كاه اا    این ترتيب تنها خریدار هنر نقاشی، درباار و اشاراف دولتای      هنر نقاشی نبودند به

معاشتاان را   و كرده ابزار كارشاان را فاراهم   دانان حمایآ هنرمندان، نقاشان، شاعران، موسيقی

   اند. هردك می در قبا  آن براي آنها كارنيز  ها نقاشو كردند  می مينأت
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چند  مردم عادي تماس چندانی ندارد، هر ةنقاش با اندری روامر ،در چنين شرایطی

باايش موضااوع نقاشاای را و  كاام ،باشااد. همااين شاارایط خااود اا ميااان آنهااا برخاسااته

شااه و شااهزادران و بزرراان     ةچهر موضوع تابلوها، تک ،همين سبب  كند. به می معين

سارررمی درباریاان بودناد و در یاک كلماه       ةكه مایدولتی اسآ. رقاصان و نوااندران 

 ي دیگر تابلوها اسآ.ها مجالس بزم اا موضوع
شااه و پاس اا آن اساآ. در     نقاشی قاجار مقارن با سلطنآ ناصارالدین  ؛دوم ةدور

شاود. ایان    تر می دوم قرن نوادهم ميالدي ارتباط ایران و اروپا روا به روا رسترده ةنيم

كناد   مای  اجتماعی بزرگ و عميقی ایجادهاي  داخلی، درررونی تحو ت ةاضاف  عامل به

سيس دارالفنون، أصنعآ چاپ، ت ة. توسعدشو می كه در انقالب متروطيآ آثار آن آشکار

بيش مرباوط باه هماين دوره و مقاارن باا پادشااهی       و  همه كم ایجاد ارتش مدرن و...

اروپاایی در   يهاا  ایاه نمود هار چاه بيتاتر طارح م    ، شاه اسآ. در این دوره ناصرالدین

معاروف بااه   ساااي  نقاشای عامياناه یااا خياالی    شاود.  دیاواري دیاده ماای   يهاا  نقاشای 

خاستند نيز مرباوط باه ایان     كه هنرمندان آن اا ميان مردم عادي برمی «اي خانه قهوه»

 .(3: 3168)مسکوب، دوره اسآ

 

 موضوعات نقاشي .3

 صفوي ةقبل از دوري موضوعات نقاش .3-9

درون  يهاا  متغير بود. مثالً نقاشی ،بنا تناسب كاربردِ به ی،موضوع نقاشدر این دوره، 

سردر همين بناها تفاوت موضوعی داشته اساآ. تصاویري    يها ها با نقاشی برخی حمام

كه در كاخ امير مسعود غزنوي براي تفرج و عيش نقاشی كرده بودند با تصاویري كه در 

هادف تحریاک     باه  ،یبااً در هماان دیاار   سفارش همان سلساله و تقر   به ،همان روارار

متفاوت بوده اسآ. نقاش   ،قهرمانی شاهنامه ترسيم شد يها فردوسی به سرودن داستان

نقاوش تجریادي و    ،رفآ می بکاردر مساجد براي تزیين نيز و نگاري كه در همين ایام 

بایاد  ها  نقاشی .شد به تنوع مخاطبان مربوط می ،تزیينی بود. بختی اا این تنوع موضوع
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. سواد بصاري و ساطح دریافاآ و    ندساخت نياا مخاطبان و باادید كنندران را برآورده می

هاا و   ظریاف كتااب   يهاا  ایوان و نگااره  د،مسج ،حمام يها درخواسآ مخاطبان نقاشی

 .(38: 3167،ميراایی مهرظروف سفالين بسيار متفاوت اسآ )
 

 صفوي ةها و موضوعات نقاشي دور ويژگي .3-2

 ،در مورد موضوعات نقاشای سابک صافویه    «تاریخ نقاشی ایران»سير ب لف كتارم

: در آغاا ربع سوم قارن هفادهم   نویسد حا ت و حركات این دوره میو  ها ةطراحی پيکر

آن پتم آویازان باود یاا     يها كردند كه لبه ميالدي، مردان هنوا كاله پوسآ به سر می

ناوار   ةسرپوش بادبزن مانند باا لبا   د.نهادن قرمز بر سر می يها دستارهاي بزرگ یا كاله

 شاوند  هاا دیاده مای    شاه عباس و شاه صفی در بسياري اا نقاشی ةپوستی در اواخر دور

   .(23: 3161رري،بينيون، )
چهره اا اناان را، رقاصاان و اناان دربااري تتاکيل       تک يها موضوع بيتتر نقاشی

دواي باود.   خاصاه ابریتام   اعالتار،  ماردان  در مقایسه باپوشاک انان،  ةدادند. پارچ می

هاشان اا پوسآ و اا جواهرات براي تازیين   جبه ريسوانی آویزان و صورت به موهایتان 

كردناد و بار دساآ و     ها را با حنا قرمز می شد. پاها و دسآ جامه و یراق نيز استفاده می

 هاا  طور كلی این طراحی كردند. به خالکوبی می ،پاي دختران، با نقش و نگارهاي مفصل

 .(36: 3176)فروهر، ی برخوردار بودندمقو ةپسندان مردمة اا مای

برررفتاه اا طبيعاآ    تزیينات و نقوش ایجااد شاده در امااكن صافوي،     ،طور كلی به

كناد.   ها و موارد دیگر خودنماایی مای   اي در آرایش دیوارها و یا پارچه رونه ایباسآ و به

ضامن   شاود.  عد فضا القا میبُ تابلو،تركيب كلی  ةامين بااتر شده و در پس ،فضاي نقاشی

ایباساآ و دیادن آن چتام را خساته      تركيبی الهاام ررفتاه اا طبيعاآ    ،این كه نقوش

 د.آاار كند و روح را نمی نمی
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 هاي طبيعت گرايانه، دورة صفوي،آرشيو شخصي آيدا هاشمي شاه مشهد، استفاده از طرح حمام.3تصوير

 

 طاور خالصاه در خصاوص    یه و قاجاار باه  صفو ةدور يها پژوهتگر نقاشی3،هاشمی

 روید: صفوي می ةهاي نقاشی دور شناسی ویژری نماد

مختلاف و موضاوعات متفااوت،     يهاا  ها و شيوه آنچه در تمام این تصاویر با سبک

طبيعاآ و   ،واقاع درهاساآ.   صحنه ةمتترک اسآ حضور عناصر و نقوش رياهی در هم

یاک   ةپاس امينا   صاورت  باه  چه و  دچه موضوع نقاشی و تصویررري باشن ،عناصر آن

باراي   باشاند،  حاشايه و نوارهااي تزیينای    صاورت  باه   چاه و  ،روایآ یا موضوع خاص

. اا دیگر نکات جالب توجهی كه اا تصااویر  ندناپذیر عنصري جدایی ،دیواري يها نقاشی

ی اسآ كه در نزدیکای  ینقش بستن عناصر رياهی بر دیوارها ةنحو ،آید ارائه شده بر می

كاري، فرش و پارچاه   اا جمله هنر مينياتور، هنر كاشی ،آن دوران يبا سایر هنرها بسيار

انتزاعی و نمادین،  صورت به راه  ،ها باشد. عناصر رياهی در این نقاشی در این دوران می

ررایاناه باا رعایاآ كامال      واقاع  صاورت   باه ی نياز  اند، راه رفته بکارتخآ و دو بعدي، 

او به برخی موضوعات قراردادي كه در  .(3: 3166)هاشمی، ندا ها ترسيم شده روشن سایه

 كند: اشاره مینيز شود  این دوره دیده می يها نقاشی

ها كاسته و فقط روي تزیينات لباس و نقوش  كاري اا ریزه ،این دوره يها در نقاشی»

و اي  قهوه آبی سير، سبز روشن، آبی روشن، ها معمو ً رنگ لباس كار شده اسآ. ،پارچه

ورق طاال و   صورت به آن كردند و اا  نمیاا رنگ اكليل طالیی استفاده . اسآاي  سرمه

شااهانه و   ةایورآ ت و ظروفی كه جنبا هایی اا لباس،  بخشبراي نمایاندن  راهی نقره،
                                                           

 پژوهتگر نقاشی ،نقاشی اا فرانسه ارشد ، كارشناسآیدا ،. هاشمی 3

. امامزاده عبداله دزفول، استفاده از 8تصویر

، دورة صفوی، طبیعت گرایانه هایطرح

 همان
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وّر و دَمُ ،وجه اشتراک در فرم صورت ها در تمامی چهره كردند. اشرافی داشته استفاده می

هااي كوچاک    لاب  ،باادامی شاکل و اباروان كتايده     يهاا  چتمبيضوي شکل اسآ با 

اناد. تماامی    اي به ایبایی صورت نمای  كه لطمه ،پر يها تيز و رونه يها بينی ،اي غنچه

اا  «محماد قاسام  »و  «محماد یوساف  »، «رضاا عباسای  »اا  اثار چناد   ه جزها ب چهره

 «.شاهزادران یا منتسب به شاهزادران اسآ

اا، هاي با  محيط ،جا مانده  صفویه در تصاویر به ةاا دور كه ییها معمو ً در فضاسااي

نماایش   صفوي، ةهاي نقاشی دور اا دیگر ویژری رودخانه و درخآ نمایان اسآ. ه،چتم

 سه رخ اسآ. صورت به ها  چهره

نوعی  این دوره، عميق در آثار توان رفآ، با نگرشی نسبتاً این مبح ، می ةدر خاتم

 ،باود  غيار اا ایان مای   چنانچاه  و  شاود  متاهده مای  اندیتهنگري و تمركز  عرفان، واقع

 .(3186مصاحبه شخصی، )هاشمی، شد اا یادها و دیدها محو می ،اي رونه به

كه ابان مکتب نقاشای   شناسی مربوط به آثار این دوره را هاي ایبایی ویژری ،جوانی

هااي   رای تماام ویژ  كاخ چهلستون كه تقریبااً  يها در نقاشی خصوص   به ،اصفهان اسآ

 :كند چنين ذكر میطور خالصه  بهجا دارد،  نقاشی صفوي را یک

هاي تخآ، درختان و متضاد و در عين حا  ایجاد هماهنگی بين  استفاده اا رنگ -

 ؛آنها

)متفااوت باودن رناگ     هاي طبيعای  بودن رنگ هر چيز و تفاوت آن با رنگ یگانه -

 طبيعی موضوع با رنگ نقاشی شده(؛

 ؛خطوط تيره براي محصور كردن سطوح رنگی توجه بيتتر به -

 ؛ها ها و رنگ بندي فرم با پالن ،دوري و نزدیکی يحذف پرسپکتيو و القا -

 ،ها همه نورانی و شفاف و خود رنگ ،عبارت دیگر  نور یکنواخآ در كل تصویر، به -

 ؛منبع نور هستند

 ؛پردااي به سبک نقاشی اروپایی حذف نور و سایه -

 ؛انسانی در حا ت مختلف يها بندي به پيکره ر تركيبتوجه اصلی د -
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ها و ارائه طراحی محکم و قاوي در جازء و كال     هاي بيانی پيکره توجه به حالآ  -

 ؛ها پيکره

 ؛ایجاد حس شاعرانه با توجه به واقعی بودن موضوعات نقاشی -

ا واضاح، روشان و دقياق ا    صورت به يات پيکره و عناصر نقاشی ئپرداختن به جز -

 ؛ها ها و نقوش روي لباس ها، بته ي، كوهاپردا جمله مو، چهره

 .(33: 3176)جوانی،  ها با نوع كاربري بنا ارتباط مضامين نقاشی -
 

 قاجار ةدوردر ها و موضوعات نقاشي  ويژگي.  3-3

؛ كه تا حدي رينياتوم دو نوع سبک سنتی ،شده، چنانکه پيش اا این بيان در این دور

نامياده   خاناه  قهوهشد و سبک دیگر كه سبک  صفوي اجرا می ةهاي دور با همان ویژری

 .در تااریخ هنار ایرانای باود     يجدید ةآمد. این نوع نقاشی اخير، پدید اجرا در می  به ،شد

بيتاتر تصااویر   ، پسند و ماذهبی اساآ. موضاوعات ایان سابک      عامه، خانه سبک قهوه

ها رفته رفتاه   خانه وران ملی بودند. قهوهآ ها و نام ر مذهبی، جنگئپيامبران و امامان، شعا

 .دندكرجاي خود را در بين مردم معمولی باا 

هاي حماسی و مذهبی را براي ماردم   ناداست ،سرایان و نقا ن در این مکان، داستان

ها نقاشی  خانه ها را بر روي دیوارهاي این قهوه ناهمان داست ،هنرمنداند. كردن باارو می

 ،بار كردند؛ اما این نقاشان را پتتيبانی می ،اادران پادشاهان و اشراف تر پيشكرده بودند. 

. در بيتتر كنند تصویر میآن مناظر را روي دیوارها  ،هنرمندان به درخواسآ مردم عادي

شاد.   آميازي مای   رناگ  ،این مناظر كه بيتتر به درخواسآ عمومی بود ،ها خانه این قهوه

هاي خصوصی داخل و خارج اا  چنين در برخی مواهو هم ملی ةها در موا ایباترین مثا 

 .(31: 3167شود )آقاجانی،  كتور نگهداري می

ساخآ. تابلوهاي این عصار   توان نکات ایر را مطرح فن نقاشی این دوره می ةدربار

معمو ً رنگ روغن اسآ. در نقاشی سنتی و كالسيک ایران )مينياتور( باا رناگ روغان    

 شود. اا نقاشی اروپایی ررفته میشد. این نوع رنگ  نمی  كار
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خارا، ساياه،   خصوص قرمز ارغاوانی و اُ  بهقرمز، هاي  امينهها و  طيفمعمو ً  ها رنگ

اي و یتامی و   بينابين، مخلوط قرماز و قهاوه  هاي  سبزهاي انگاري و امردي و تركيب

شيرین انده و شاداب هستند كاه باراي چتام خوشاایند و لاذت      ي ها كلی رنگ طور به

كمتر نتاانی   ،تلخ، مرده و خفه مثالً كبود، چرک یا خاكستري كدري ها اا رنگ .بختند

شود و  می سااي مراعات قرینه ،هم قاجار ةكمپوایسيون تابلوهاي دور در. یافآ توان می

پيادایش دورنماساااي یاا     ،نقاشای ایان دوره  هااي   اا جمله ناوآوري . اا اصو  آن اسآ

كه نداشآ  وجود این صورت بهی كالسيک ایران پرسپکتيو اسآ كه پيش اا آن در نقاش

هاا،   ثير نقاشی اروپایی در هنر تجسمی این دوره اسآ. رذشاته اا ایان، منظاره   أت ةنتيج

نقاشای اروپاساآ. طبيعتای كاه نقااش       مايالدي  تقليد اا مناظر قارن شاانزده و هفاده   

كه خود در آن  و نه طبيعتی كند، اا دید نقاشان اروپایی اسآ نه اا دید خود او می تصویر

 .(3186)ميراایی مهر، شناسد  می را آنبرد و  می سر  به

، نگااري در ایاران   . چهاره اساآ  3«نگاري چهره»، هاي نقاشی قاجار اا دیگر ویژری 

 هاي این رونارونی را باید در ریته. هاي نوع خود در غرب دارد روندي متمایز اا ررایش

هااي معناوي در ایان سارامين      ژرای  هااي فرهنگای و وی   نهادهاي اجتمااعی، نتساآ  

تنهاا در   ناه  ،اناد  كرد. بسياري اا عواملی كه بر اندری ملآ ایران اثررذار بوده وجو جسآ

بلکاه در تعياين محتاواي آنهاا نقاش شاایان        ،ها و آثار هنري شکل بختيدن به شيوه

 .(1: 3168)مسکوب، اند  توجهی به عهده داشته

و شااهان و   شدحمایآ ، هنري درباري منزلة به، نگاري چهرهاا صفویه دورة اا اواخر 
اي اا خاود   نگااري اراناده   آثاار چهاره  ، در امان اندیه و قاجاار  به خصوص، شاهزادران

  رذاردند. جاي به

                                                           
1. Portrait painting 
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ایران تاا اماان    نگاري در چهره ،پذیري اا هنر اروپایيان و تقليد اا آنان ثيرأوجود ت با

اا آن با فرساتادن نقاشاان اا   پس  ده اسآ.الملک داراي خصوصيات بارا ایرانی بو صنيع

هاي اتصا  به  بسياري اا رشته ،سوي دربار براي آمواش به اروپا و باارتتتان به ایران
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طور كلی خصوصايات نقاشای    به .(3186،ميراایی مهر)  شدایران رسسته ة نقاشی رذشت

 ایر خالصه كرد: شرح  به توان قاجار را می

هااي   حالاآ، بادن   با نگااه خااموش و بای    ،افراد، دوره ایني ها در بسياري اا نقش

جنبتی باشاد  اا تواند نتان  نسيم یا چين و شکنی كه میها نيز  حتی در لباس ،ختکيده

تقليد اا آفریننده نيسآ، عمل دساآ   ةوجود ندارد. افراد، نقش افرادند و نقاش در اندیت

 رر وجود دارد.  صنعآ

كل واحد و یکپارچه اسآ ناه خطای ممتاد و     یکدوره، مفهوم امان در نقاشی این 

 پذیر. امان، قدسی و الهی، االی و ابدي اسآ.   تقسيم

قبا و ردا یاا   ،ررفتن دسآ و پا، دامن ررایی در طرا قرار اي واقع فنی و حرفه ناتوانی

آشاکار   ،عاشق و معتاوق  ةیا مثالً در نگاه رنگ و بيگان ،شلوار صاف و بدون چين انان

اا  .شاود  روشان و صاریح ترسايم مای    وط تصویر با خطا  ،مينياتورنقاشی  شود. مانند می

 رل، ميوه و پرنده اسآ. ،بيتتر ،شود. نماد طبيعآ اي دیده نمی چندان نتانه ،روشن سایه

فارد اا عاارف و عاامی، وجاود دارد. شااهزادران و      ، اي مانناد هار دوره   ،قاجار ةدر دور

توانااي   دساآ ه با آناان  ة چهر هستند و تک دولتان نيز مردان و صاحب درباریان و دولآ

در نقاشای   شده اسآ. ترسيم ،الملک و یکی دو تن دیگر مانند صنيع ،پردااان استاد چهره

پياماد و حاصال تحاولی     ،انادری آناان  هااي   توجه باه ماردم عاادي و صاحنه     غرب،

دوم پادشااهی   ةاجتمااعی اساآ. در ایاران هام ایان توجاه كماابيش در نيما         تاریخی

بلکاه بيتاتر    ،شود اما نه مانند اروپا و بر اثر تحو  درونی اجتماع ن شاه پيدا میناصرالدی

نقاشان امان اا امکانات آن. اا  ةتقليد هنرمندان به سبب ورود صنعآ عکاسی به ایران و

رارد روي باوم نقااش     دورهة باين و پزشاک و درویاش و فروشاند     طاالع  اماان، همين 

 شوند. می ظاهر

رفآ، ایان   یافآ و اا مراهایی خود فراتر می برتري و تعالی میخالف مينياتور كه رب

بارد رو   اند و نه به اجتماعی كه در آن به سر می اش بيرون می هنر نه اا چارچوب بسته

اي اا  نمایناده روشاه   آ،آورد مگر به استثنا. بنابراین نقاشای قاجاار در بهتارین حالا     می
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توان در آن باایافآ ولای   امانه را می  منش ها و اي اا ویژری واقعيآ اسآ. هر چند پاره

 .(1-3: 3168)مسکوب،  پردااد حقيقآ روارارش می كمتر به واقعيآ و ،خود

نظم و ساختار ختک  ،در تصویر شاهان و بزرران یا مجالس درباري ،اا سوي دیگر

 باادامی و هااي   هام پيوساته، چتام    ابروهاي كمانی به ؛توان دید، در طرح صورت را می

ي نقاشای  هاا  با وجاود نارساایی  هر حا  ه ب شود. می هميته دیده ،انداخته رلهاي   رونه

مکتبی اسآ با سابکی   ،در قياس با نقاشی قرن نوادهم اروپا باید رفآ این نقاشی قاجار

اراش آن اساآ و   ةسآ كه هم موجب و مایا همين سبب داراي اصالتی اا آن خود و به

 .(33: 3166جعفري،) سااد نر متمایز میهاي دیگر این ه اا نمونه را آنهم 
 

 
 . نقاشي ايراني، اواخر دوره شكوفايي نقاشي ايراني، پرتره8و1تصوير  

 

 صفوي  ة.تأثير نقاشي اروپايي بر نقاشي دور4

ذكر شد، ميزان تأثير هنر اروپا در  تر پيشرونه كه  ل هنر صفوي همانئاا عمده مسا

هند شرقی، انگليس، هلند و فرانسه در  يها مپانیبااررانی، ك يها آئآن اسآ. نقش هي

بيتتر در موضاوعات   ،سآ كه تأثير اروپاا بر اینة برخی این قلمرو چتمگيرتر بود. عقيد

باید با مراجعاه باه    را صفوي ةاروپا در نقاشی دور تأثيراما  ؛نقاشی بوده نه در سبک آنها

قلمارو بایاد بار طراحای جدیاد       در این .نقاشی بيان داشآ نه اا راه موضوعات آنها فن

طبيعای و كوشاش رشاد نيافتاه و مقادماتی در       يهاا  مایاه  ريري رواافزون اا رنگ بهره
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روشان و   رنگ و روغن، مرسوم شادن ساایه   فنمتداو  شدن كيد وراید. أها ت الگوبندي

 . ندهستهایی اا تأثيرات نقاشی اروپایی  ها نمونه ایجاد پرسپکتيو و مرایا در نقاشی

بيتاتر  ريارد،   رسوخ فرهنگ اروپایی در ایران اا امان شااه عبااس او  شادت مای     اررچه

پژوهندران شروع تأثير قطعی هنر اروپایی بر هنر ایران را به دوران شاه عبااس دوم و باارتاآ   

ورود اروپایياان و   ،حاا   هار ه با دهناد.   محمد امان اا یک دورة مطالعه هنري در ایتاليا ربط می

صافوي دررراون    ةدر اواخر دور خصوص   بههنرهاي تصویري ایران را  ،ایرانهنرمندان آنها به 

تارین نقاشاانی كاه در اواخار      اا معاروف . را پدیدار ساخآ «سااي فرنگی»كرد و اسلوبی به نام 

 .(6: 3161)آهند،  توان به محمد امان اشاره كرد دوران صفویه به اروپا اعزام شدند می
عليقلای بياک   »این تاأثير برخاساآ و نقاشاانی چاون     اا ، سااي سبک و اسلوب فرنگی

ایان   رو دنبالاه  آنهاو فرااندان  «كش بهرام سفره»، «محمد امان بن محمد یوسف»، «دار جبه

اا  .خالی اا این تأثيرات نباود  ،سبک و اسلوب هنري بودند. آثار نقاشانی چون رضا عباسی هم

گااررري ایاران جاوان فرنگای را در     دسآ كم دو نگاره وجود دارد كه با سبک سنتی ن ،رضا

باانماایی كارده اساآ.     ،فرنگای  اا جمله سگ و كاله ،فرنگی با ساا و برگ خاص آنها ةجام

محماد  » ،«معاين مصاور  » ،«محمد شفيع عباسای »اا جمله فراند او  ،شارردان رضا عباسی

كه در درباار شااه عبااس و شااه      «ارمنی ميناس» و استاد «محمد یوسف حسينی» ،«قاسم

 .(2-1: 3161دور اا این تأثيرات فرنگی نبودند )آهند،   كردند به سليمان كار می
 

 
 چهلستون، سبک مينياتور . سبک فرنگي،99و91تصوير
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 هاي اروپايي بر نقاشي قاجار تأثير نقاشي.5

ثيرپاذیري اا هنار نقاشای اروپاایی را آشاکار      أبندي و آرایاش آثاار دورة قاجاار، ت    تركيب

آميزي رل سرخ بار   اي اا روس، طراحی و رنگ هاي شيته ناطرح رلد ،نمونه سااد. براي می

هساآ   ،تار اا هماه   فرانساوي و مهام   ةانان ةهاي چينی اا انگليس، البس روي كاسه و بتقاب

نتسته بار روي   ةتن نگاري، اا نيم اسآ. در چهره كامالً تقليد اا كتورهاي غربی ،فتحعلی شاه

نماودي   ،فرانسوي الهام ررفته شاده اساآ. علام پرساپکتيو     واا آثار نقاشان روسی  ،صندلی

هاي قارن   اا نمونه ییها ها در نقاشی ویژه ایتاليایی دارد، نقش و نگار اغلب پارچه رنسانسی، به

هاي طبيعی در ایان آثاار    اجراي همانندسااي با بافآ  ةفرانسوي اسآ. شيو ميالدي هيجدهم

یی متابه عين خارجی آن دارد كاه ایان باانماایی در    شود كه سعی در باانما وفور دیده می به

 .(36: 3161)آهند،  رسد نگاري به اوج ظهور خود می نقاشی اا چهره

 

 . هنرمندان دورة صفويه1

توان بر اسااس تااریخ حياات آنهاا باه چهاار راروه         هنرمندان بنام این عصر را می

 : دكربندي  طبقه
شاود و اوج   چهارم قرن دهم هجري آغاا مای  ةهاا د حدوداًان كه امان تولد آن هنرمنداني

ویاژه اوج حاكمياآ    او  قرن یاادهم هجري به ةدوم قرن دهم و نيم ةفعاليتتان مربوط به  نيم

   .«رضا عباسی»و «صادقی بيگ»، «سياوش ررجی»شاه عباس او  در اصفهان اسآ؛ مانند 
اادهم هجري اسآ او  قرن ی ةمربوط به نيم حدوداًان كه امان تولد آن هنرمنداني

تحآ عنوان پياروان   اند كه عموماً و در دوران حاكميآ شاه عباس او  و دوم فعا  بوده

معاين  »، «محماد قاسام  »شاوند اا جملاه    و شارردان سبک رضا عباسای شاناخته مای   

   .«شفيع عباسی» ،«افضل الحسينی»، «مصور

ري باوده ولای   او  و دوم قرن یادهم هج ةحدود نيمان كه امان تولد آنهنرمنداني

كننند اا جمله  سااي فعاليآ می شوند و در سبک و سياق فرنگی سبک اروپایی می ةشيفت

  .كش دار و بهرام سفره بهبيک ج محمد امان علی قلی
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عنصر تصویري كه خاود   نخستين ،«الدین بهزاد كما »در نگاررري  ،الدين بهزاد کمال
هاي منظم و ظریاف انساان در    پيکره اسآ.انسان  تصویرسااد  نزدیک می  را به چتم انسان

دید بهازاد در  . با چيدمانی خردمندانه، فضاي اثر را در اختيار و حاكميآ خویش دارد  كل نگاره
نما و تناسب انادام    ةخطوط كنار با نگاررران پيش اا خود متفاوت اسآ، ،انسان ةترسيم پيکر
انساان در    ةبهزاد به پيکار   ةتوجه ویژ .آتر تصویر شده اس با ظرافآ هرچه تمام ،در آثار بهزاد

، هااي متناوع در ترسايم لبااس     سآ. پوشش رنگی و انتخاب رنگاهویدنيز نوع پوشش آنها 
 ،سامبلی اا عظماآ و روحانياآ     منزلاه  انسان بهة خود رواه این معناسآ كه بهزاد براي پيکر

  كتااند و هنارش را باه    قلم را به سخن مای  ،باشد. او با ابانی انتزاعی ل میئخاص قا یاراش
 .(12: 3163،اعتماديررداند ) و بوي حکمآ و عرفان مزین می رنگ 

مختلفای اا جملاه نگااررري     يهاا  آقا رضا و هم عصرانش در حواه ،رضا عباسي

ساااي،   باافی، كاشای   پارچاه  يهاا  برگ نگاري، طراحی باراي كارخاناه   نسخ خطی، تک

ایان   ةها و دیگر ابنيا  زرگ دیوارنگاري كاخویژه طرح جدید و ب هاي فرشبافی و به كارراه

باا قلماو و    اغلاب باا خطاوط رهاا و آااد و    كه هاي رضا  كردند. طراحی دوره فعاليآ می

هاي اشيا و افاراد   خوبی توانسته ویژری دهد كه او به اند، نتان می اجرا در آمده  مركب به

اي كاه   روناه  هاش در نهایآ ظرافآ و دقآ نتان دهاد، با   را با سبک و اسلوب شخصی

وجاود   باب جدیدي در فضاي نقاشی اصفهان عصر صافویه باه   ،توان رفآ این شيوه می

ناوع جدیاد نقاشای در     ةشخصيآ اصلی در توسع ،رضاآقا ؛3«آليس تيلور»رفته آورد. به 

ررایش نقاشی به سابک   ،اا امان حيات و فعاليآ رضا عباسیود. دربار شاه عباس او  ب

رناگ و باوي مکتاب     ،ثر اا نقاشای اروپاایی  أ، ولی هنوا آثار متا رردد اروپایی آشکار می

 .(11: 3163،اعتماديماند ) نقاشی اصفهان را دارد كه او در مسير خود باقی می

 ةعناوان پيتاگامان دور   باخود برخی هنرمندان نقاش دورة صفوي را  ةآهند در مقال

 :اند اا عبارتكند كه  رذاري می تجدد نام

رضا عباسی اساآ. او اهال    معتقدند شفيع عباسی فراند آقا برخی ،شفيع عباسي 
                                                           
1. alice taylor 
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كميناه شافيع   » اصفهان و نقاش دربار شاه صفی و شاه عباس دوم اسآ و در آثار خود با رقم

ساآ و اا  ا نآ يهاا  عاشق طبيعآ و ایبایی ،كند. شفيع عباسی در آثار خود امضا می «عباسی

رو نقاشای رال و    توان پيش آورد. او را می می نواا پدید چتم يها نگاره ،رل و مر  و پرندران

دساتی   ،سااي هم رتایی و صورت در چهره ،شفيع عباسی ،مر  در ایران دانسآ. با این همه

 رود.   در اواخر عمر به هند می دارد و در خوشنویسی نيز شهره اسآ. او ظاهراً
قاشاان  وي شاررد آقارضا عباسی بوده اسآ. كار معين مصور همچاون ن  معين مصور

مساتقل و   يهاا  آرایی و نگاررري اساآ ولای در طراحای چهاره     اوایل دورة صفوي كتاب

اي  او بيتاتر آثاار خاود را باا دقاآ و وساواس ویاژه       . سرآمد اساآ  ،منفرد هم يها نگاره

آشاکار   ،مستقل يها پردااي نگاره رتایی و صورت كند. مهارت او در چهره رذاري می تاریخ

. استادش آقا رضا در ایام كهنسالی اساآ  ةچهر او تک يها گارهترین ن اسآ. یکی اا معروف

اروپایی كاار  ة تصویر جوانی كه با شيو  كار اسآ و بهمتغو  رضا عباسی  آقا ،در این نگاره

بلکاه   ،مند اسآ مردم عالقه ةتنها به باانمایی اندری روامر  نگرد. معين مصور نه كرده می

كناد.   ها را با كالم و تصویر شکار مای  دااد. او لحظهپر به تبيين كالمی این تصاویر هم می

هاا   توان سرا  ررفآ. او در ایان نگااره   اا تأثيرات نقاشی اروپایی را می ییها رره ،در آثار او

راذارد و اا پتاآ عيناک     مای  رضاا عباسای بيانش عرفاانی را وا     همچون اساتادش آقاا  

اراشامند و   يهاا  امپرسايون نگارد و نمودهااي    ررایی و دنيوي به موضوعات خود می واقع

 رذارد. یادرار می  سيزدهم هجري به ةاش در سد اا امانه فرد  منحصر به
سااااي و  كااه در شاابيه اسااآ اا نقاشااان دوران شاااه عباااس دوم شــيع عباســي

لقاب   بوده اسآ. ظااهراً  سااي ماهر پردااي و نقش مجالس رامی و بزمی و پرنده چهره

دار  هاو همچون محمد امان و جبا  ةريرد. شيو می خویش را اا شاه عباس دوم «عباسی»

جدیادي   ةنگاررري ایرانی و اروپایی اسآ و در این قلمرو به شيو يها در تلفيق و سنآ

تاوان اا   طراحی خطی او اا محمد امان متمایز اسآ. اا جمله آثاار او مای   یابد. دسآ می

، جلوس شاه عبااس  دوانی صفوي در حا  اسب ةبهمن در حا  شکار، تيراندااي شاهزاد

و  «محمادتقی » ،كاار شايخ عباسای را فرانادان وي     ةنام بارد. شايو   ،دوم و سفير هند
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ريارد و   مکتب پدر و محمد امان را پی می ،نقی ویژه علی دهند و به ادامه می «نقی علی»

 نمایاند. باا میتوانمندي قلم خود را  ،آرایی سااي و مجلس در چهره
وي در  شاه سليمان صفوي اساآ.  ةاا نقاشان دور ،محمد زمان بن حاج يوسف قمي

كند. او در آنجا باه دیان    امان شاه عباس دوم براي فراريري نقاشی اروپایی به ایتاليا سفر می

او نتاان   . سبک و موضاوعات آثاار  رذارد بر خود می «امان ولوئپا»ررود و نام  مسيحيآ می

ضاوعات و مضاامين خاویش را اا    دهد كه وي با نقاشای اروپاایی آشناساآ و بيتاتر مو     می

رزیند. تأثير نقاشی هند و اروپاایی هام در بعضای آثاار او پيداساآ. موضاوع        مسيحيآ برمی

باه  اي با فرهنگ اساالمی، ایرانای نادارد. در ماواردي هام       مواردي، رابطه هاي او در نقاشی

قارون   درهاي فرهنگی امان خود نظر داشاته اساآ. عنصاري كاه در نقاشای ایاران        جنبه

هاا، مثال دقاآ در     هاي تزیينای در نقاشای   متمادي رعایآ شده اسآ، یعنی استفاده اا جنبه

شاود. حتای    هاي ظریف، در آثار محمد امان هام دیاده مای    پرداخآ ها و كاري جزیيات، ریزه

مایاه )موتياف(    نقش منزلة بههاي اوسآ، اكثراً  نقاشی ةهایی كه در امين ها و رل شکل درخآ

 شود.   امان او دیده می هاي رذشته و حتی هم یا در نقاشیها  كتاب ةدر حاشي

و  «عباسای  دار اعليقلای جبا  »و  «عليقلای بياک فرنگای   »به ناام   ،دار اعليقلي جب

دار اا اهالی آلبانی اسآ كه در امان شاه عباس  هجب معروف اسآ.نيز  «آرناوات عليقلی»

نماید  یابد و چنين می ولتی راه مید ةخانه یا جباخان آید و در آغاا به جبه دوم به ایران می

شود باه جباادار    اجدادي او بوده باشد و هنگامی كه به ایران وارد می ةحرف ،كه جباداري

مالامان دربار شاه عبااس دوم   وجز ،یابد. جبادار پس اا تترف به دین اسالم شهرت می

باه   ،ساالم جوید و پاس اا پاذیرش ا   دار عباسی بهره می خود اا لقب جبه يها و در رقم

: یکی مجلس بزم اسآدو اثر  دوم،شاه عباس  ةیابد. اا آثار او در دور عليقلی شهرت می

آید و امارواه در   می «شاه عباس ثانی كمينه عليقلی ةغالمزاد» اي كه در آن رقم شبانه

آرميتاه روسيه اسآ. دیگري تصویر سه كودک خردسا  چارلز او  انگليسی اساآ   ةموا

غالمزاده شاه عباس ثانی كميناه   هو» كند و رقم برداري می روپایی كپیكه اا روي آثار ا

اما اا آثار ایاد عليقلی در امان شاه سليمان معلوم اسآ كه بيتتر كوشش  ؛دارد «عليقلی
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 ن دوره تعلق دارد.ینقاشی به ا ةاو در حيط

تبای  آميازد و مک  می نقاشی اروپایی كالسيک را با مکتب نگاررري ایران در ةاو شيو

در ایان   ،سااي شهرت دارد. هم او و هم محمد امان آورد كه به فرنگی وجود می به ةویژ

كنناد و   هنر شرقی را با هنار غربای تركياب مای     ،دو هنرمند و هستند و هررمکتب پيت

   كنند. ریزي می هنر نقاشی جدید ایران را پی ةشالود

سده یااادهم   ةوي در ميانكش نيز معروف بوده اسآ.  به بهرام نقره ،کش بهرام سفره

ناام   «جاانی » ،ر بوده اسآ. فراند اوداكند و پيرو محمد امان و عليقلی جبا هجري اندری می

كناد. او در اصافهان انادری     اروپایی را در نقاشی پيته می ةدارد كه او نيز همچون پدر، شيو

طریاق   هنرمنادان خاارجی كاه اا    .(6-36: 3166سااا دارد )آهناد،   كارده و لقاب فرنگای    می

ررجستان و هند باه درباار شااه عبااس      ،ارامنه ،هاي تجاري هلند سفيران و شركآ ،پزشکان

، 2«یوسآ لمپن هلنادي »، 3«یان وان هسلآ هلندي» اند اا عبارت، او  و دوم راه یافته بودند

 .3«يآدریان رودآ فرانسو»، 3«لوكار هلندي»، 1«فيليپس وان آنجل»
 

 . نقاشان دورة قاجار3

ذر غفاري، یکای اا صاحابة معاروف     خاندان بزرگ كاشان كه نسب آنها را به ابویکی اا 

رسانند، خاندان غفاري اسآ. اا این خاندان، صاحبان سِامَآ قضااوت،    پيغمبر اكرم اسالم می

ابوالحسان  »تاوان:   ظهور آمده اسآ. اا جمله آنان می  حکومآ، سياسآ، طبابآ و... ایادي به

عليرضااا »، «ابوالحسان ثااانی »، «الملاک غفاااري  الحسان صاانيع ابو»، «المساتوفی الغفاااري 

 را نام برد. «الملک غفاري محمد كما »و  «ابوتراب غفاري»، «مسعود غفاري»، «غفاري

                                                           
1. jan van Hasselt 

2. joost Lampen 

3. Philips Van Angel 

4. lokar 

5. Adrian Gouda 
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 را بهمحمد غفاري  .افو  قاجاریه ةنقاش بزرگ دور ،الملک( )کمال محمد غفاري

براي تکميل فن نقاشای   ،كرده بودند. او پس اا مدتی كار براي دربار الملک ملقب كما 
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در حقيقآ  ،الملک سفري به اروپا كرد. با مرگ كما  ،آثار استادان بزرگ غربة و مطالع

الملاک را باه    دانسآ. شاید بتوان كار كما  تمام شده باید عمر این مکتب نقاشی را هم

پيش اامسافرت به فرنگ و پس اا مسافرت تقسيم كرد. پيش اا سافر، آثاار او    ةدو دور

 ثير سنآ نقاشی كالسيک، عصر قاجار و پيش اا آن اسآ. أت تر تحآبيت

اساآ كاه در محافال آن اماان، او را      قاجاریاه ترین نقاش دورة  بزرگاو  ،الملک صنيع

مياراا  الملاک لقاب یافاآ.     باشی و سپس صانيع  بودند. وي، او  نقاش رافائل ایران نام نهاده

كام ترقای    ابوالحسن خان بنا به ذوق فطري و استعداد موروثی تحآ تعليم استادان خود، كام 

طاوري كاه در    در ردیف نقاشان مبرا آن دوره قرار ررفآ، باه  كرد وكرده، هنر خود را كامل 

 ياجاااه داده شاد تاابلو    ويشاه قاجار، به  سلطنآ محمد ةدر دور هجري قمري3236سا  

 رنگ روغنی اا صورت شاه تهيه كرده بدین وسيله جزو نقاشان دربار قرار ريرد.

قالی بوده بعادها   ةشهر كاشان اسآ. او كه در ابتدا بافند ةاایيد ،ميرزا احمد نقاش

 نخساتين پردااد.  شود و پس اا آن به نقاشی دیواري می قالی می ةهاي نقت مبتکر طرح

 عاشورا بوده اسآ.  ةمذهبی در خصوص واقع يها طرح او نقاشی

باا مضامون رال و مار       یهای او نيز اهل كاشان بوده و نقاشی ،حسينعلي تسلط

 .كتيده اسآ

بعاد  ، كاري ساختمان بوده كاري و نااک اصلی او رچ ةكه حرف استاد عنايت نقاش

جاا رذاشاته     هاي رل و مر  اا خود به نقش ،مخاطبش  بنا به ذوق و سليقه ،اا اتمام كار

 استفاده اا رنگ نيلی آسمان در كتيدن رل و مر  بوده اساآ  ،اسآ. اا ویژری خاص او

 .(32-33: 3168)سيف،

 

 قاجار و صفوي نقاشي سبکهاي  و شباهت ها تفاوت . 8

اي كه بين مکتب صفوي و قاجار در كل آثاار نقاشای    عمده هاي تفاوتطور كلی  به

 :اند اا عبارتتوان دید  میدیواري 

هااي فرنگای    همان تداوم تأثيرات نقاشی ،امان قاجاردر آثار نقاشی رنگ روغن روي رچ -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
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داده هاا تغييراتای    در اسلوب چهره و لبااس ولی وجود آمده ه در ایران اسآ كه در امان صفویه ب

 شود. یوفور دیده م سااي و پرتره به صورت قاجار، دورههاي  نقاشیدر اسآ. شده 

   .حجمی اسآ تا هندسی ،بيتتر ،پرسپکتيو در هر دو دوره-

هااي رارم اا جملاه ارد و     بيتتر رناگ  ،برده شده در امان قاجاریه بکارهاي  رنگ-

 .ندا كه در امان صفویه كمتر استفاده شده اسآقرمز 

اي اا رل سفيد كار شاده ولای    دیواري روي  یه يها بيتتر نقاشی ،در امان قاجار-

 .(33-37: 3176)جوانی، نقاشی شده اسآ ،روي بستر رچ مستقيماً ،امان صفویهدر 
 

 شناسي فن .1

اماا قبال اا    ؛نقاشی و چگونگی انجام آنها پرداخته خواهاد شاد   فنوندر این بخش به انواع 

 توضيح داده خواهد شد. ،رفته می بکارمختصري در مورد مواد و مصالحی كه براي اجرا  ،نٱ
 

 نقاشي ديواري مصالح. مواد و 1-9

 .اسآشامل بستر، رنگ یا رنگدانه و بسآ 
 رنگ و رنگدانه .1-9-9

در هاایی   مخلاوط هااي طبيعای یاا     نماک  صاورت  باه  تركيبی معدنی اسآ كه  ،رنگدانه

كننده و مواد افزودنی تركياب   امانی كه رنگدانه با بسآ، رقيق .هاي متفاوت وجود دارند رنگ

 هاي خاصی باشد. اا جمله اینکه: داراي ویژری باید نگدانهردهد.  شود تتکيل رنگ می می

 ؛همگن باشد -

 ؛در بسآ مورد استفاده نامحلو  باشد -

 ؛در برابر نور خورشيد و عوامل محيطی مقاوم باشد -

شاوند بار آن تاأثيري     اا نظر شيميایی خنثی بوده و موادي كه با آن مخلوط مای  -

 ؛دننداشته باش

، قدرت پوشانندری و پخش شوندری مناسابی داشاته   جذب سطحی، درختندری -

 .(31: 3167باشد )اصالنی،
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 ها بندي رنگدانه . طبقه1-9-9-9

 شوند: بندي می رنگ، دوام، مصرف و غيره طبقهأ، ها بر حسب منت رنگدانه

هایی هستند كه در آب نامحلو  بوده و منتأ خاكی  رنگدانه معدني: يها رنگدانه-

 م.اكسيد روي، ارد كادميومثل یا امينی دارند 

یا حياوانی  رياهی هایی كه در آب محلو  بوده و منتأ  رنگدانه :آليهاي  رنگدانه-

 ي.ارد هندو  مثل ایندیگودارند 

ابتادا   ،رنگ، مخلوطی اا بسآ و رنگدانه اسآ. باراي آمااده كاردن رنگداناه     رنگ:

باه  اب كارده  آساي  را آنكردناد. ساپس    قطعات حاوي مواد رنگی را شسته و ختک می

هایش  تا ناخالصی )رنگدانه معدنی( آمده را شسته بدسآآوردند. پودر  پودر در می صورت 

 .(63: 3173)ريالنی، خالص آماده شود ةشسته شود و رنگدان
هاي معادنی و آلای    اا انواع رنگ ، عمدتاًدیواري امان صفویه و قاجار يها در نقاشی

 ایر استفاده شده اسآ:
 نيهاي معد رنگ(الف

 ب شيخ یا كربنات و هيدرات قليایی سرب اسفيد -

 كربنات كلسيم  ی اارل سفيد یا نوع مخصوص -

 آبی  جورد         -

 ا كربنات قليایی مسیآبی مس یا آاوریآ  -

 سبز مس یا انگار )ما كيآ( -

 قرمز سرنج یا اكسيد نمکی سرب  -

 سولفور جيوهیا  قرمز شنگرف-

 ، قرمز، ماشی(اخراها )ارد، قهوه اي -

 ارنيخ )ارد ارنيخ( یا تري سولفورارسنيک -

 ورق صورت به نقره  -

 .ورق صورت به طال  -
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 )رنگينه( هاي آلي رنگ (ب

 جوهر كرم یا قرمز دانه )قرمز شفاف متمایل به شنگرف( -

 .(21-23: 3167)آقاجانی، آبی نيل -

 بست .1-9-2

اناد   رفتاه  می بکار ها ر چه بيتتر رنگهایی كه براي ريرایی ه چسب اند اا عبارتها  بسآ

 ،تخم مر  یا صمغ عربی و ماوم  ةارد ،احتما  ایاد به شود. كه باع  انسجام ذرات رنگدانه می

، تركيب صمغ عربی و موم نياز  هشد ها در آب استفاده می رنگ ةعلآ نامحلو  ساختن  یه ب

 اساآ پوسآ تخم مار    ةیحالآ مخصوص و ایبایی را كه شبيه به رو ،ها بسآ رنگ منزلة به

طور كلی اا لحااد ماهياآ    به .(36: 3166صفري،ده اسآ )دا می ،رنگ ةبه سطح خارجی  ی

 كنند: آنها را به سه دسته تقسيم می ،ها بسآ

ختاک و   ،هاي همگن كه در اثر تغييرات شايميایی  یک قسمتی: بسآ يها بسآ -

و  ر  در نقاشای تمپارا  تخام ما   ةتاوان ارده و سافيد   شوند. اا این راروه مای   سخآ می

 .ک را نام بردزرَختک شونده مثل روغن بَ يها روغن

بسآ معمو ً داخل یک حال  حل شاده و باا    ،دو قسمتی: در این نوع يها بسآ -

ذرات  ،حال  تبخير شده و بسآ ،كه پس اا استفاده اا رنگد شو میها مخلوط  پيگمانآ

توان محلو  صمغ عربی در آب یا محلو   ريرد. اا این رروه نيز می پيگمان را در بر می

 راین در تربانتين را نام برد.

 نوع او  و دوم.  يها مركب: تركيبی اسآ اا بسآ يها بسآ -

صامغ   ،كه در قدیم براي نقاشی روي دیوار )نوع تمپارا( اساتفاده شاده    ییها اا عمده بسآ

كمی روغن به آن اضافه  ،نردي آكه براي اا بين رفتن تُ اسآتخم مر   ةو ارد 2، سفيده3عربی

  .(66:3166)صفري صدیق،  صمغ عربی سهم بيتتري نسبآ به بقيه دارد سآ.شده ا می

                                                           
   اسآهاي پلی ساكاریدي اسآ كه قابل حل در آب  .صمغ عربی یا صمغ آكاسيا كه اا دسته صمغ3
شود تا غتاي آن رسيخته شاود. پاس اا    . سفيده تخم مر  ماده پروتيينی اسآ كه براي استخراج پروتيين آن، به هم اده می2

 شود. صورت یک  یه نااک استفاده می كردن، مواد جامد ته نتين شده اا آن بهجدا 
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 :اند اا عبارتشد  برده می بکارهاي مذكور  بسآ رنگ منزلة بههایی كه  بقيه چسب

 سریش بعد اا صاف كردن محلو  آن با آب -

هام ادن ایااد آن و تاه     هو ب تخم مر  بعد اا اضافه كردن چند قطره سركه ةارد -

 شدننتين 

 كتيرا -

 حيوانی شفاف )سریتم( يها چسب -

 .(66: 3173 )ريالنی، روغن پخته شده -
 بوم .1-9-3

ساآ اا ادن  ا عباارت و  برناد  می بکاراصطالحی كه نقاشان و رچبران  ،بوم نمودن

 هاا  یک چسب محلو  رقيق روي سطح رچی مورد نظر كه اا جذب ماایع بساآ رناگ   

بوم نمودن یعنای آمااده كاردن ساطحی اا راچ،       ،بيان دیگر  عمل آورد. به هلوريري بج

 آميازي نمایناد   راحتای بتوانناد روي آن رناگ     هكاغذ، فلز و چوب و غيره كه نقاشان با 

 .(361: 3176)جوانی،
 ورني .1-9-4

هااي رناگ،    منظاور حفاظاآ اا  یاه    ها به  یة محافظ كه پس اا تکميل نقاشی یا

هاي سطح نقاشای باا  یاة     شدن انعکاسات نور اا سطح نقاشی و جالي رنگ یکنواخآ

تاوان محلاو  كتيارا و     شود. اا انواع رایج آن می نااكی اا یک مادة محافظ پوشانده می

 .(31: 3167را نام برد )اصالنی، روغن كمان شکر، سریتم رقيق و شيره و
 

 نقاشي نونفانواع  .1-2

 نقاشي غاري فن .1-2-9

 كنند: به دو رروه ایر تقسيم میرا غارنتينان  نقاشی
یاک   با ی هستند كهیها )اوليه(: نقاشی آنها چاپ مثبآ یا منفی دسآ ها اورینياكی -

 . شده اسآدیوار غارها كار  ر طبيعآ بوده بردقرمز خاكی موجود  خون یامایع رنگی كه 
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ی تکامال  ینهاا  ةجا نتي ،)تکاملی(: نقاشی درون غاار عصار مارادالنی    ها ماردالينی-

سابکی   دیادراه هاا و اهمياآ آنهاا را اا     تدریجی نقاشی بوده و خصوصيات این نقاشای 

 .دكرشرح ایر خالصه ه توان ب می

اساآ. باراي نتاان دادن ایان      رعایاآ شاده  به غایاآ  ررایی  طبيعآ، ها در این نقاشی

نتاان   ،یاآ بعادي و در نها  بهتر نتان دادن ساه  برايسنگ  يها حتی اا صخره ،ررایی واقع

رساد كاه در    دیواري این دوره به نظار مای   يها نقاشی نخستين. اند دادن حجم استفاده برده

هاي اصالی   سا  قبل اا ميالد مسيح اسآ. رنگ 26666وليتيک باشد كه مربوط به ئپالدورة 

بوده كاه   خون و ... ،منگنز ،هاي طبيعی اكسيدهاي آهن رنگ ،اند برده بکاركه این هنرمندان 

به آنها سياه ذغا  یاا   سآ وا  داده خرا تا ارد را به دسآ میاي اُ اا قهوه ییها رنگ ،عناصراین 

 باراي . اا همين دوران اسآ كه بتر در اثر تجربه دریافتاه كاه   كردند میاضافه نيز استخوان 

امکان باقی ماندن رنگ  ،بردن این ماده بکاربرد و بدون  بکاربسآ  دبای رنگ حتماً ةثبآ  ی

سااختند   اا پر پرندران یا پتم حيوانات می د ندارد.  ام به ذكر اسآ كه قلموهاي اوليه راوجو

 .(33: 3176كردند )جوانی، چوب استفاده می يها یا اا بریده

نگاري، این هنار مساکوت    دليل تحریم هنر نقاشی و شمایل  دوران اولية اسالمی به

شود. تمركاز هنار نقاشای     ي پرداخته میماند و اا دورة تيموریان به بعد به تصویررر می

رفتاه در ایان دوره و    بکارهاي  دیواري اا دورة صفوي شروع شده كه در ایر به تکنيک

 شود. پس اا آن؛ دورة قاجار، پرداخته می
 قاجار صفوي ودوره  يها نقاشي ديواريفن . 1-2-2

 ایر اشاره نمود:  فن چهارتوان به  می ي این دورانها طور كلی در انجام دیوارنگاره به
 آبرنگ فن. 1-2-2-9

شاده كاه اولای، بادون ماادة       به دو صورت آبرنگ جسمی و روحی كار می فناین 

 .اسآو دومی با مادة پركننده  3پركننده )سفيداب شيخ(

                                                           
 . كربنات قليایی سرب3
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3تمپرا فن. 1-2-2-2
 

هاي مختلف اعم اا تمپراي كدر، تمپراي غيرجسمی )رنگدانه باا   به صورت ،فناین 

شاود( و تمپاراي    مخلوط شده و منتج به یک سطح نسابتاً ماات مای    یک بسآ رياهی

جسمی )رنگدانه با یک بسآ پروتئينی مانند سفيده یا اردة تخم مار  مخلاوط شاده و    

   .(37: 3167دهد( اجرا شده اسآ )اصالنی،  یک سطح شفاف شبيه رنگ و روغن می

  باه باوم   ،دشا تک ؛ پس اا آنکه سطح دیوار مورد نظر كامالً خفنبراي اجراي این 

نمودن آن سطح با محلو  كتيرا و شکر یا محلو  رقيق صمغ عربی یا چساب حياوانی   

مقدار كمی رنگ اخاراي   ،كننده به مایع بوم ،در بعضی موارد .دندكر میخيلی رقيق اقدام 

قرمز بسيار  ةوجود آید. ضخامآ این  یه شد تا سطحی قرمز رنگ ب افزوده مینيز قرمز 

هااي تصاویري    تداركی قرمز اسآ كه در بعضی اا نقاشای  ةهمان  ی ،این ناچيز بوده و

، اساآ رخ  ساه  صاورت  باه  ها  این نقاشی يها چهره شود. دیواري امان صفویه دیده می

اند. عناصر با یاک   صورت تخآ كنار هم قرار ررفته  رنگ آنها شفافيآ خاصی دارد و به

 .(33: 3176)جوانی: شده اسآ كند، انجام ريري ساده كه حدود را متخص می قلم
 رنگ روغن فن. 1-2-2-3

 ،علاآ اصالی آن  كاه  استفاده شاده   فندر آسيا، خاورميانه و در ایران  كمتر اا این 

آثاار   در خلق ،علآ ختک بودن آب و هوا در اغلب مناطق ایران  . بهاسآعامل اقليمی 

اده شده اسآ. فقط در آبرنگ استف فنبيتتر اا  ،هنري، نقاشی موجود در بناها و مساجد

امان صفویه اسآ كه روش رنگ روغن متداو  و براي ساخآ و ساا تابلوهااي بازرگ   

آن هناوا هام    ةعلاآ كااربرد سااد    باه  ،. این روشاسآده شاستفاده  فندیواري اا این 

هاا اینکاه    دیگار نقاشای   در مقایساه باا   ،مهم رنگ روغن يها مصرف دارد. اا شاخصه

در این قبيل تابلوهاا   دومپردااي استفاده شده  روشن و حجم اا سایه فن در این نخسآ

 .(33: 3167)آقاجانی، نوعی پرسپکتيو حجمی نيز رعایآ شده اسآ

                                                           
1 .Tempra 
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 ،بوده كه ایان روش اجرا پذیري آن در موقع  خاصيآ مهم دیگر رنگ روغن، نرمش
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 دليل اینکه مدت اماانی طاو     همچنين به آ.استوار اس روي همبر ها  رنگ رذاشتنبر 

دهاد و   كتد تا ختک شود، امکان كار و پرداخآ هر چه بيتتر را به استاد نقاش می می

 .(66: 3173)ريالنی، این مزیتی اسآ بر روش آب رنگ
 3تكنيک فرسک يا فرسكو. 1-2-2-4

روتياک و رنساانس و   ، هاي باستانی و بيازانس  طور وسيع در تمدن به ،اا این شيوه

اا  ،شاود كاه در آن   به مواردي محدود می ،فناین  اسآ.ده شحتی قرون جدید استفاده 

شابيه   ،شود كه فرساک  رفته می شود. ایرسااي دیوار استفاده می منزلة بهماسه و آهک 

ریته در  ،فرسک ةاهو اسآ. تاریخ بر دیوارهاي آهکی غارها بوده ةتجربيات نقاشان اولي

  دارد. ،به معنی تر و تااری لغآ ایتاليایی فرسکو

ضخامآ مرطاوب   كم ةروي یک  ی آبو  پودر رنگش، با استفاده اا مخلوط در این رو

رناگ، روي بساتر آهکای قارار      شود. شود، اجرا می رفته می 2كومالت آهک كه به آن اینتونا

هاي كربناتاسيون كه ناشی اا تركيب اكسايد كلسايم موجاود در     واكنشدر ريرد و نقاشی  می

شاود ذرات پاودر    باعا  مای   ،. این واكنششود آهک با دي اكسيد كربن هواسآ سخآ می

)فرساک   «بوناو فرساکو  » نفا د. در نرنگ به ثبات برسند و پس اا ختک شدن پوسته نتو

شود كه پس اا اتمام كار، ساطح آن در ایار    رفته می 1«آریچو»ابر ایرین  ةبه  ی ،مرطوب(

امان كاار بایاد   طو  در  كار دليل اینکه سطح  بون فرسکو بهفن شود.  ناپدید می «اینتوناكو»

اعآ اماان  سا  32الای   36آمد. معماو ً   می شمار به دشوار نقاشی  فنونبود جزو  مرطوب می

بهتر اساآ   ،مطلوب ةآمدن نتيج بدسآختک شود. براي   ام اسآ تا سطح مرطوب كامالً

آغاا كند و دو ساعآ پايش   را آنمرطوب، نقاشی روي  ةنقاش یک ساعآ پس اا ساخآ  ی

 .(3186)پياسنتينی،  اا ختک شدن سطح، كارش را به پایان برساند

                                                           
1. Feresco 

2. Intonaco 

3. Aricio 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
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ادند تواناایی اتماام    ح اثر كه حدس میبختی اا سط ) 3«جورناتا»هنرمندان در هر 

                                                           
1.Giornata 
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افزودند. وساعآ ایان بخاش     اینتوناكو را می ة،  ی(دارندتخص آن بخش را در امان م

اي باشد كه قرار بود در آن قسمآ نقش  یک فيگور یا منظرهة ممکن بود محدود به انداا

ان هار جورناتاا و   در پایا  كردناد.  ببندد و در بيتتر موارد، كارشان را اا با ي اثر آغاا می

باون فرساکو وجاود     فان كار باا   ةشد، امکان ادام امانی كه سطح كارشونده ختک می

شاد تاا    اینتوناكوي نقاشی نتده باید اا سطح اثر ادوده مای  ة ی ،نداشآ. در این حالآ

كار در روا بعد آماده باشد. ارر در این مورد اشاتباهی اا هنرمناد سار     ةسطح، براي ادام

باا   بود مجبور شود تمام سطح اثر را بتراشد و دوباره اجرا كند یا اینکه بعداًممکن  ،اد می

 .(3186)جيگانته، فرسکوي ختک آن بخش را ترميم كند

باون   ةروش دوم و در تضااد باا شايو    3«ساکو  -فرسکو»فرسکوي ختک، سکو یا 

سکو  -سکو در ابان ایتاليایی به معنی ختک اسآ و تکنيک فرسکو ةفرسکو اسآ. واه

براي اینکه رنگ بر  ،شود. در این روش برخالف بون فرسکو روي سطح ختک اجرا می

تمپارا(   ة)شايو  تخام مار    ةاردپودر رنگ را با موادي مثال   ،روي سطح ختک بنتيند

 پایدار بماند.  ،كنند تا بر روي سطح ختک و یا روغن مخلوط می چسب

کاه در  دليال این   باه اي را كه باید داشته باشند، ندارند.  ها جلوه رنگة هم ،در بون فرسکو

شادت قلياایی ساطح مرطاوب      توانند در محيط به ها می دانه فقط بعضی اا رنگ ،بون فرسکو

اساآ كاه ایان     ییهاا  یکای اا رناگ   2«پروس»آبی براي مثا  كنش انجام دهند. وا ،آهکی

 .(3186شوند )جيگانته،  سکو افزوده می فنبا  ،رنگ آبیاین متکل را دارد و معمو ً 

 

 ها بر روي ديوار چگونگي اجراي ديوارنگاره. 1-3

ختاآ یاا آجار     اا كه عموماً راه اصلی دیوار بنا بر پایه و تکيه ها عموماً دیوارنگاري

صاورت    شوند كه باه  طور كلی به سه مرحله تقسيم می و به اند ساخته شده، انجام ررفته

 :اند اا عبارتخالصه 

                                                           
1.Feresco 

2 .Prussian blue 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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 گاه )ديوار( تكيه سازي آماده. 1-3-9

بناهاا متاترک    ةكاري هم عبارت اسآ اا اندودكاري روي دیوار كه در بخش نااک

 ررفته اسآ: بوده و طی مراحل ایر صورت می

براي برطرف نمودن ررد و غباار و ريرایای بهتار     ،در این مرحله :مرطوب نمودن -

 .اند كرده اندكی مرطوب می را آناندود روي دیوار، 

منظور شاقو  نماودن دقياق    ريري با رچ انده )رچ سخآ و مقاوم(: كه به شمته –

 .ه اسآررفت آستر انجام می ةدیوار، هدایآ و صاف و هموار نمودن  ی

 صاورت  باه  اا خاک و كاه باود و   آستر كه عموماً ةآستر(: اندود یا  ی ةد ) یاندو –

شد. بعضی مواقع اا رچ الک شده باه ميازان دو واحاد و یاک واحاد       كاهگل ساخته می

 كردند. استفاده می ،خاک

 ةمتار روي  یا   پنج ميلی قطر حدود  نرم به ةرویه: عبارت اسآ اا اندود رچ الک شد ة ی –

رویه، راه اا چندین قسامآ   ة ی .رفآ می بکاردیوار داخل بنا ن براي سفيد كرد عموماًكه  آستر

 شده اسآ. تر استفاده می فيتر و لط تدریج اا ضخامآ كمتر و رچ نرم  كه به هشد تتکيل می

 .اسآررفته  انجام میرویه مرطوب بوده  ةدیوار: در امانی كه هنوا  ی ةبندي بدن تقسيم –
 سازي( گاه ) بوم زي تكيهزيرسا. 1-3-2

ممانعاآ   رااه،  ها باع  پایداري و دوام ذرات رنگ بر تکيه طور كلی ایرسااي در نقاشی به

شاود. ایان    آساتر مای   ةهاا و اساتحکام  یا    اا جذب بسآ رنگ به دیوار، درختندری رناگ 

 .شود گل و رویه كه اا جنس رچ اسآ، انجام میهاا كا كه عمدتاً بسترسااي بر روي  بوم

اا محلو  كتيارا و شاکر، محلاو      عصر صفویه عموماً يها در ایرسااي دیوارنگاره

هاا   هر یک اا چسب  رقيق صمغ عربی یا سریتم استفاده شده اسآ. در بعضی مواقع به

باا   يهاا  نمودند كه تحآ عنوان دیوارنگااره  مقداري رل سرخ یا رنگ معدنی اضافه می

رنگ روغان اا روغان    يها همچنين در نقاشی. ندهست یة تداركاتی قرمز قابل تقسيم 

 ،شده اسآ. چنانچه نياا به طالكاري طرح باشاد  سااي استفاده می ک پخته براي بومزرَبَ

سطوح رچی ةاقدام به ادن یک دسآ رنگ قرمز روي كلي ،بعد اا بوم نمودن سطح رچ
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نای و  چي ی قرمز رنگ اسآ كاه در فصال  یاه   اتتدارك ةكه این همان  یه منظور نمود

 طالچسبان توضيح داده شد.  
 گاه انتقال طرح روي تكيه. 1-3-3

مبه ترسيم، سُا  ،كادر مورد نظر روي كاغذ ةانداا  شده به آماده می تر پيشطرحی كه 

ررفآ. با ررد سياه داخل  شده سپس بر روي سطح بوم شده قرار می )سوراخ سوراخ( می

ساياه   يهاا  وسيلة  نقطاه  رح منظور بهكردند تا ط پارچه نااک شروع به ررده نمودن می

چاين   مو، طرح نقطاه  وسيلة رنگ متکی رقيق و قلم . سپس بهدشوروي دیوار متخص 

 .(63: 3173نمودند )ريالنی، مذكور را پررنگ می ةشد
خاوب ساایيده شاده و     تر پيشهایی كه  رنگده شروي سطح رچ كه طرح آن متخص 

و ه شاد آميازي   جاهاي مورد نظار رناگ   صورت تخآ و جسمی دره بده شبسآ آن امتحان 

كاه   نحوي هآميزي تصاویر، ب آوردند. بعد اا رنگ وجود میه وسيله سطوح رنگين تخآ ب بدین

 ،عباارتی ه یاا با   ،نقاشای شاروع باه تکميال آن     يترتيب اا باا   ؛ بهتر به آن اشاره شد پيش

 باراي  ،ي آن تمام شدريري بر رو آميزي و قلم آخر كه رنگ ةكردند. در مرحل ريري آن می قلم

 .(66: 3173 )ريالنی، شد محافظ استفاده میاا  یة رنگ  ةحفاظآ  ی

فان  رفتاه(   بکاار )نوع بساآ   آميزي روي دیوار بنا به نوع نقاشی اجراي رنگ مسلماً

 شود. خاصی را داراسآ كه به نوع تناسب مکان، امان و دیگر شرایط انتخاب می
 

 . مطالعات موردي91

هاي یکای اا بقااع متبركاه، یاک كااخ و دو خاناه اا        ي روي نقاشیمطالعات مورد

 .شود میقاجار صورت ررفته كه بررسی  -هاي صفوي دوره
 

 . نقاشي بقاع متبرکه91-9

 . سابقة نقاشي بر ديوار بقاع متبرکه91-9-9

هاي نخسآ اساالمی، بایاد    تزیين آرامگاه بزرران یا بقاع متبركه را، حداقل در سده
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تصاویر    روناه كاه مسااجد هيچگااه باه      آرایش مساجد پيگيري كرد. هماان  در راستاي

هاي خوشنویسی و نقاش و   جانداران آراسته نتد و همواره تزیيناتی تجریدي مانند كتيبه

 بردند.  رونه تزیينات بهره می ها نيز اا این نگارهاي مُذَهب داشتند در آرامگاه

دهناد، باه    هاي ایادي به دساآ نمای   اهیباره آر منابع تاریخی موجود، در این ،البته

ترین بناي آرامگااهی   ناچار در این امينه باید به آثار موجود مراجعه و استناد كرد. قدیمی

اش، روي اندود رچ، نقاش و نگاار دارد، مقبارة ارساالن جااذب، در       كه در نماي داخلی

اخته ه.ق یعنی در عهاد غزناوي سا    168منطقة سنگ بسآ خراسان اسآ كه به تاریخ 

هاي رياهی و  هاي اندكی اا نماي داخلی كه هنوا سالم اسآ، نقش شده اسآ. در بخش

هاي روشن روي رچ اجرا شده اسآ. پس اا آن، بناهایی كه تزیيناتتاان   تزیينی با رنگ

هاي خرقان دانسآ، فراوان اسآ. پس اا مدتی  هاي دیواري برج توان ادامه نقاشی را می

حداقل در رروهی اا بناهاي آرامگاهی، متحو  شاد و تحاآ    ها، سير تکامل این نقاشی

تأثير عوامل متعدد، تصویر انسان همراه با موضوعی روایی بر دیوار بقااع نقاش بساآ.    

هااي جااري در جامعاه و     ها همگاام باا دررراونی در دیادراه     تحو  در موضوع نقاشی

ة عواطااف و هاا، قاباال ارایاابی اسااآ و آن تزریاق نيرویای جدیااد و انگيزناد      حکوماآ 

 .(26: 3167تغيير اندیتة مخاطب اسآ )ميراایی مهر،  درنتيجهاحساسات، 
 ها بقاع متبرکه هاي نقاشي . ويژگي91-9-2

اي وجود ندارد بلکاه ساطح    ها، اغلب كادر و محدودة تعریف شده رونه نقاشی در این

اعري كاه  اي بزرگ، بستر هنرنمایی نقاش اسآ. نقاش، همچون ش دیوار بقاع، در اندااه

آفریناد.   بخواهد به بداهه شعر بسراید، تركيب خود را در امان و همگام با امان رذرا می

شناساد ولای در    هاي اراشامندتر رساترة دیاوار را مای     لحاد تجربه، بخش  ررچه او به

هاا و رویادادها را    رود و صحنه كند و پيش می بسياري موارد، كارش را اا جایی آغاا می

كند و فقط هنگامی كه سطح دیاوار   م و رنگ بر سطح دیوار نقش میپتآ سر هم با قل

 كتد.  در آن سوي بنا به پایان رسيد دسآ اا كار می

هاا،   ها نيز وابسته به تقسايمات معماراناة بناا، در داخال دررااهی      رروهی اا نقاشی
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، اند كه در این صورت ممکن اسآ نقاش، قبل اا آغااا كاار   ها اجرا شده ها یا رف طاقچه

هاي مورد نظر تنظيم كرده باشد و اا كادري كه بناا   عناصر تصویري خود را در موقعيآ

 .(3186كند، پيروي نماید )ميراایی مهر، به او تحميل می

تاوان   هاي دیگر نقاشی معاصار، مای   ها و مقایسة آن با رونه با مروري بر این نقاشی

ساآ و همااهنگی جاالبی باا     هاي این آثار، بسيار پرتحارک و پویاا ا   بندي رفآ تركيب

اند. بيش اا هر چيز صحنة جنگ در این  مفاهيم و موضوعات پرتحرک خود برقرار كرده

شاود و البتااه كاه رویاادادهاي پركتاكتای همچااون جناگ، بااا      هااا دیاده ماای  نقاشای 

هاي پر تحرک و قطري تناسب بهتاري دارد و ایان، بياانگر درک مناساب      بندي تركيب

 موضوع و تركيب آن.نقاش عامی اسآ اا تناسب 

نقاش بقاع، به توصيف رویدادي خاص در امان و مکاانی متاخص بسانده نکارده     

ها را باه دلخاواه در كناار یکادیگر طاوري چياده كاه در روایاآ،          ها و مکان بلکه امان

تأثيررذاري و صراحآ بيان تقویآ شود. او اا ارتفاعی معقو  و متناسب با قامآ آدمای،  

هاي داستانی مختلف كاه در   نگرد ولی آنها را در موقعيآ میبه عناصر تصویري خویش 

هاي راه بسيار دور اا هم روي داده اسآ، در كنار هم چيده و  هاي متفاوت و مکان امان

كناد و هنگاامی كاه     اش تصویر مای  اندااة آنها را متناسب با اهميآ داستانی و اعتقادي

یري و پيکرهاي متعدد دارند، در خواهد رویدادهاي مختلف را كه هر یک عناصر تصو می

كنار هم بنتاند، براي تفهيم بهتر داستان، با خطی كه در قسمتی اا كاادر خاود ترسايم    

در حين وابستگی به تركيب اصلی، صحنة فرعی را كه رویی رویدادي در پتآ  و كرده

شادید نياز كاه اا     هااي  تغيير شکلكند. اغراق و  صحنه اسآ به بينندة خود عرضه می

ريارد. او باا    كنندری اثر قرار می رونه نقاشی اسآ، در راستاي تهييج هاي بارا این ریویژ

كند و به حدي اسآ كاه   ها جلب می این تمهيدات، توجه بيننده را به باابينی این نقاشی

تواند مخاطب و عواطف او را چنان منقلب كند كه او را بگریاند. او اثر خود را در حاد   می

برد تا جایی كه عوام، دساآ روي آن   قدس در نظر مخاطب با  مییک شیء و پدیدة م

روناه شاناخآ اا مخاطاب و     به نيآ تَبَارُک بار چهارة خاویش بکتاند. ایان      و كتيده 
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 .(3186هاي نقاشی نتوان یافآ )ميراایی مهر، تأثيررذاري را شاید در هيچ یک اا رونه

هاا را تغييار    اساآ انادااه   تر، ممکان   تر و روشن نقاش بقاع متبركه براي بيان صریح

تار باه تصاویر بکتاد و در اجاراي       تر و دیگري را كوچاک  دهد. پيکر شخصی را بزرگ

جا بکتاد، سابيل برخای را     به ها را جا همين صورت عمل كند؛ مثالً چتم پيکرها نيز به 

تر اا حاد متعاارف باا انادامی      تر و ناتوان بلندتر اا معمو  ترسيم كند و شخصی را ابون

تصویر درآورد. اغراق مورد نظار،    رنجد به و قهرمان را تواناتر اا آنچه در خيا  می ناساا

هم اا لحاد طراحی و هم اا جنبة موضوعی، محسوس اسآ؛ بدین ترتياب كاه، بيتاتر    

هاا   ها، حالآ حماسی و قهرمانانه دارند. اا همين رو اشخاص در حالآ رویدادها و صحنه

 .(3186)ميراایی مهر،شوند  می العاده نتان داده و اعما  خارق

كارد   تصویررر دیوار بقاع به رنگ واقعی و طبيعی عناصر و پيکرهاایی كاه ترسايم مای    

ها كامالً غيرطبيعی دیده شود. ماثالً   همين علآ، ممکن اسآ رنگ  چندان توجهی نداشته به

گ اساآ؛  اسب نيلی رنگ یا چهرة بنفش رنگ. درواقع، نقاش به دنبا  استفادة نمادین اا رنا 

هاا تحاآ تاأثير     نواا و خوشایند، رنگ شناسی حسی خود و روابط متقابل چتم  براساس ایبایی

 .(83: 3167كند )ميراایی مهر،  عناصر داستانی، رسترة دیوار را رنگ آميزي می
 شناسي رنگ . نماد91-9-3

 اربکهایی كه او در آثارش  نقاش دیوارهاي بقاع، پالآ رنگی غنی ندارد و شمار رنگ

هاي شفاف اصلی بهاره ررفتاه تاا صاراحآ بياانش       اا رنگ اغلببرد محدود اسآ.  می

هاي تركيبی كمتر استفاده كرده اسآ. پخاش ساطوح رنگای كاه      بيتتر شود و اا رنگ

اغلب تخآ اسآ، عمدتاً حسی و اا پيش تعيين نتده و اساساً چيزي به نام اتاود رنگای   

آميازي دیگار    هاي خود در رناگ  بته آنها، تجربهمعنی بوده اسآ. ال براي نقاشان بقاع بی

اند و جایگاه فرهنگای و سانتی و رااه عقيادتی      بقاع را در حافظة خویش محفود داشته

اما این بيان نمادین، در همه جاي اثر و  ؛بردند رنگ را تا حدي شناخته و اا آن بهره می

هااي مهام    قسامآ  خورد، بلکه بيتتر در پيکرهاي اصالی و  چتم نمی به یک ميزان، به

دیوارنگاره استفاده شده اسآ. مقدار و نحوة استفادة نمادین اا رناگ در مياان نقاشاان،    
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شاان باا    هاي آنهاا و آشانایی   یکسان نيسآ و بستگی به رستردری حواة اطالعات و آراهی

هاي نمادررایی رنگی كه در رروهای   مضامين فرهنگی و مذهبی عاميانه دارد. برخی اا نمونه

 اند، چنين اسآ:   ررفته شده بکارن آثار، طبق قراردادهاي نانوشته، ولی پذیرفته شده، اا ای

هميته قرمز رناگ اساآ كاه نتاانی اا شاهادت اساآ؛ در       )ع(  قباي امام حسين -

 كه جامة دیگر امامان و امامزادران و قدیسان، سبزرنگ یا نيلی اسآ. حالی

ن، سابز اساآ و هالاة ناوري كاه      بند، دستار و عمامة بزرران دیا  سربند، پيتانی -

ريرد سبز و راه طالیی اسآ. رناگ سابز، بايش اا دیگار      ررداررد سر ایتان را فرا می

جا با آراهی انتخااب شاده و نمااد و نتاانة      ها جنبة نمادین داشته و تقریباً در همه رنگ

اندااة رنگ مذكور مفهوم و مصداقی واحاد    پاكی و قداسآ اسآ و هيچ رنگ دیگري به

ارد. در رروهی اا آثار، رنگ نيلی نيز براي قدیسان اساتفاده شاده كاه نمااد آراماش      ند

 درونی و وقاري معنوي اسآ.

تاوان رفاآ اساسااً     رنگ سياه در لباس انان اهميآ ایادي دارد تا جایی كه مای  -

اي اساآ اا عازاداري    رنگ لباس انان در این روایات، سياه اسآ و طبعاً نمااد و نتاانه  

 ماتم اا دسآ رفتن مردان و سرنوشآ غمباري كه برایتان رقم خورده اسآ.ایتان در 

اند. افزون بار   برده بکارهاي ررم را بيتتر  براي صورت، اندام و جامة اشقياء  رنگ -

شاود.   با بيان نماادین عرضاه مای    راهها نيز  كار رفته در اندام اسب  هاي به انسان، رنگ

كه رناگ   جا سفيد اسآ؛ در حالی  ، در همه)ع(حسين ، اسب امامذوالجناحمثالً رنگ بدن 

نيز اغلب سفيد انتخاب شده اساآ. در   براقاسب دشمنان، معمو ً تيره اسآ. رنگ بدن 

 آميزي فرشتگان، رنگ سفيد بسيار كاربرد دارد.  رنگ

ي باشاد كاه اا مناابع    رو ااایان رفته در آثار، شااید   بکارهاي  كم بودن شمار رنگ -

برده اسآ. با این همه، بار   بکارآنها را سایيده و  هشخصبه اند و نقاش  همحلی تهيه شد

توان به این ترتيب آنها را ذكار   كنند می اي كه در نقاشی اشغا  می مبناي وسعآ رستره

كرد: بيش اا همه رنگ نيلی، سبز، اكر یا رلِ ماشی، سياه، قرمز، آجاري و ارد )جاوانی،   

3176 :82-86 ). 



 هنرهاي تزیينی رو به اوا  در حواه معماري/        382

 

 ستان اصفهان. بقاع ا91-9-4

هااي روایای ماذهبی را بار      هایی اا نقاشای  توان نمونه شهرهاي ایران می بيتتردر 

ها تقریباً در همه جا یکسان اسآ، اما به جز  دیوارهاي بقاع یافآ. اررچه مضمون نقاشی

ريالن، در جاهاي دیگر، رابطة نقاشی با فضاي معماري چندان یکدسآ نيسآ. در یاک  

یاک    هاي درون و بيرون بقاع به ان رفآ كه در ريالن، به نقاشیتو مقایسة تطبيقی می

اناد.   ، حتی راهی بر نماي بيرونی، بيش اا نماي درونی كار كارده اسآ اندااه توجه شده

این آثاار   اغلبتوان نقاشی را در نماي بيرونی بقعه دید.  ندرت می اما در جاهاي دیگر، به

ررایی موجود در معمااري ایان سارامين را     ن درونتوا اند كه می را درون بناها قرار داده

 .(37: 3167عامل ررایش به نقاشی در درون بنا دانسآ )ميراایی مهر، 
 .امامزاده زيد )شاه زيد(:  91-9-4-9

هجري قمري در اصفهان بنا شده اساآ. بقعاه، عماارت     883این امامزاده در سا  

اا و غرب كاه هار دو اتااق    اي اسآ متتمل بر صحن و دو اتاق كوچک در شرق  ساده

هجاري   3686یابد. این دو اتاق، الحاقی بوده و در سا   درهایی به صحن راه می طریق

 شود. ريرد به آن اضافه می قمري در پی تعميراتی كه در امان شاه سليمان صورت می
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 هاي ديواري زاده زيد، اصفهان، آرشيو ميراث فرهنگي، موقعيت نقاشي . امام93پالن 

 

 
 باشارق بن شيث، بارگاه يزيد اکبر علي. امامزاده زيد؛ رزم  93،92تصوير
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 . امامزاده سلطان علي؛ مشهد اردهال؛ امامزاده زيد، ضامن آهو94و95تصوير

 

راران،   اماا عماده تحليال    ،هاي این بقعه، فاقد نام هنرمند و تاریخ اجرا اسآ نقاشی

اند؛ اا جملاه آنادره رادار معتقاد اساآ:       دانستهها  تاریخ مرمآ بنا را همان تاریخ نقاشی

هاي دیواري  ه.ق نقاشی 3686بدون شک به هنگام تعميرات امامزاده یعنی حدود سا  »

كه داخل بنا را اینآ بختيده به انجام رسيده اسآ. پاكباا نيز این انتساب را تأیيد كرده 

ند. ررچاه اثار باه    ا هجري شمسی مرمآ و بااسااي شده 3178ها در سا   اسآ. نقاشی

هاي تصویري و اجرایای در آن وجاود دارد    عهد صفوي منسوب اسآ ولی برخی ویژری

ها، ااویاة دیاد و    ها، جامه پردااي افکند؛ اا جمله برخی چهره رر را به تردید می كه تحليل

عهد صفوي نيسآ و به ادوار بعادي   نمایی، معمو  در ویژه ميل به واقع حالآ پيکرها، به

كاران به نسخة اصلی وفاادار نباوده    این احتما  وجود دارد كه مرمآ ،سآ. البتهمربوط ا

 .(36: 3176)جوانی،  «هاي قبلی تغييرات یاد شده رخ داده باشد یا در بااسااي

بخاش  »رویاد:   هاي امامزاده اید می جوانی، در خصوص عناصر تأثيررذار بر نقاشی

و هخامنتايان ررفتاه شاده، یعنای مفهاوم      تأثيراتی كاه اا ساساانيان    اند اا عبارتاو  

هااي   ارر نگااهی باه حجااري   « موضوعی دارند و به قو  ريرشمن در كتاب هنر ایران

هااي ایان دوره نياز مفهاوم      شاویم بساياري اا حجااري    هخامنتی بينداایم متوجه می

اند و بسياري اا روایاات   الساعه اا نظر موضوع ابداع نکرده موضوعی دارند و چيزي خلق

بعدي، تأثيراتی اسآ  اند. مرحلة ها متجلی شده هبی درباري یا تاریخی در این حجاريمذ

ريري بکاار ريري رناگ و روغان،   بکاار  اناد اا  عبارتكه  اسآكه اا اواخر امان صفویه 
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 ام اساآ  . (3186پرسپکتيو، استفاده اا سایه روشن و دادن حجم باه عناصار )جاوانی،   

، ممکن اساآ نقااش، شاناختی اا رذشاتة تااریخ      در هر دو بخش مذكوراشاره شود كه 

سنتی و سينه به ساينه   صورت به هاي نارزیر یا  نقاشی نداشته باشد، اما بر اصل شباهآ

 اا استاد به شاررد و اا نسلی به نسل دیگر انتقا  یافته اسآ. 

ها، دورتا دور دیوارهاي داخل را اا پاایين تاا ایار رنباد فارا ررفتاه و مجاالس اا         نقاشی

ها، مجالسی اسآ همچون ظهر عاشورا، شابيه   اند. مضمون این نقاشی یکدیگر تفکيک نتده

حضرت عباس كنار شط فرات، به ميدان رفتن حضرت عباس، مجلس عايش یزیاد، ضاامن    

باا پساران اارق شاامی،     )ع(با شارق بن شي ، جنگ قاسم بان حسان   )ع(اكبر آهو، پيکار علی

هاا بادون    ر تصاویر متخص اسآ، در طراحی این نقاشای طور كه د رودا  قتلگاه و ... همان

ها و نام اشخاص در نظر بگيرند آنها را در  اینکه ترنج یا محدوده هندسی براي عنوان مجلس

 .(81: 3176اند )جوانی، كنار افراد و رویدادها بر امينة دیوار طرح كرده

دارد؛ هااي مثباآ بسايار توجاه      ویاژه شخصايآ   هاي اصلی، به نقاش، به شخصيآ

تار   شود. هر چه شخصايآ، مهام   قراردادهاي رنگی، بيتتر براي آنها رعایآ می بنابراین

رفته در پيکار او، بيتاتر اساآ. ماثالً      بکارهاي  باشد توجه نقاش به نمادین بودن رنگ

( 31كتاد )تصاویر   تصاویر مای    با پسران اارق شامی را باه  )ع(وقتی جنگ حضرت قاسم

هاي دیگر و  ها، همين دو پيکر اسآ و چه بسا در بخش توجه اصلی به نمادشناسی رنگ

توجه  امينه و موضوعات فرعی داستان، به رنگ نمادین عناصر موجود در صحنه بی پس

 .(83: 3167بوده اسآ )ميراایی مهر، 
 هارونيه . بقعه 91-9-4-2

این بناي قدیمی كه قسمآ اصلی آن به عهاد صافوي مرباوط اساآ در نزدیکای      

همين نام در اصفهان قرار دارد. ایاوانی   اي به  جنب مسجد علی در محلهمسجد جامع و 

اند چند مجلس نقاشای دیاواري هماراه باا دیگار       كه در عهد فتحعلی شاه به آن افزوده

هاایی كاه فاقاد     بري دارد. نقاشای  كاري و رچ آیينهتزیينات معمو  عهد قاجار همچون 

هاا   بنادي  تب اند و قاجار دارناد. تركياب  هاي متأثر اا مک تاریخ و نام نقاش اسآ ویژری
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دهد. دو مجلس نقاشای در طارفين در    ایستا و طرا نتستن، حالتی رسمی را نمایش می

ورودي وجود دارد؛ مجلس سمآ راسآ، امام علی و حسنين و مجلس سمآ چ  پيامبر 

 دهد كه صورتش پوشيده اسآ. اسالم را نتان می
 

 
 ها آرشيو سازمان نوسازي و بهسازي اصفهان(، موقعيت قرارگيري نقاشي. بقعه هارونيه، اصفهان)94پالن 

 

 
 . هارونيه؛ رزم علي اکبر 91و93تصوير
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 . هارونيه؛ تمثال پيامبر)س(،  نبرد کربال 98و91تصوير

هایی اا مجاالس   مانند افزوده شده به بنا نيز، بخش هاي فضاي هتتی بر قسمآ پخ

 )ع(و حضرت ابوالفضل )ع(اكبر ا آن ميان مجلس جنگ علیروایی مذهبی باقی مانده كه ا

( كه با تركيبی پرتحرک و پویا كار شده اسآ. دو فرشته 36)تصویر قابل تتخيص اسآ

شاود كاه تاأثير نقاشای غربای       متقارن در با ي ورودي ایوان دیاده مای   صورت به نيز 

 وضوح در آنها نمایان اسآ.  به
 کههاي بقاع متبر شناسي نقاشي آسيب

كه هر اند  حمل شدهنوع آسيب را متدو طور كلی  بهدیواري بقاع متبركه  يها نقاشی 

 ه با آنهاسآ.هعملکرد احساسی مخاطبان هنگام مواج ةدر نتيج ،دو

پياامبر و  ویاژه   باه  هاي محباوب،  صورت شخصيآمذهبی دیواري  يها در نقاشی -

اا بيتاتر  اناد،   نهاا دساآ كتايده   لحاد اینکه اائران براي تبرک بار آ   ، به)ع( امام حسين

 .اند فرسایش و تخریب شدهدیگران دچار 

متعددي كه افراد و اوار پاس اا ایاارت و تماشااي تصاویر و تجسام       يها آسيب -

 ،ذهنی آنچه بر مظلومان رذشته اسآ و اعالم همدردي با اوليا و ابراا تنفر خود اا اشقيا

 اند. آنها را اا حدقه بيرون آوردهان یا چتم  چهره و تصویر آنها را مخدوش كرده
 

 ها خانه. 91-2

 نخساتين اساالمی،   يهاا  ساده  درهاا   رونق نسبی نقاشای دیاواري در خاناه   ة دربار
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اما برشمردن عوامل مرثر در رونق یافتن آن، نياامند  ؛سآامقطعی در دسآ  يها آراهی

طویال و  هااي   ن دا ،اسالمی با دیوارهااي بلناد   ةرراي دور درون يها تأمل اسآ. خانه

نياا به این داشآ كه در درون با مناظر و مرایاایی آذیان شاود.     محصور اا چهار سمآ،

و بخاش انادرونی كاه هايچ      ها براي پذیرایی ميهمانان جدایی ميان بخش بيرونی خانه

اي شد كه  خود انگيزه و آنچه را در آنجا بود ببيند، را نداشآبه آنجا  وروداي اجااه  بيگانه

رونی را با تصاویر اشخاص بيارایند و هر نقتی كه بخواهند بيافرینند. یکای اا  بخش اند

هاا   د یل آراستن بخش اندرونی، تفریح خاطر انان بود كه در آن روارار در حصار خاناه 

باري و   كاري و راچ  آیينهخانه داراي  هاي اعيانی عمارت امستان در خانه بردند. سر می به

خانه، تمامی دیوارها تركيبی اا راچ و كاهگال    و در تابستاننقاشی بر سقف و دیوار بود 

 .(36: 3168بختيد )سيف، داشآ كه اا نظر روانی به اهل خانوار آرامش می

 

 . خانه امام جمعه91-2-9

و متروكه رها شده باود   صورت به ها  كه مدتصفوي اسآ  ةاین خانه مربوط به دور

 يهاا  آسايب . اسآعلميه  ةكاربري حوا اكنون در حا  مرمآ براي آماده شدن براي هم

اسآ. بنا در دو به این بنا وارد شده  و هم اا لحاد تزیيناتاي  هم اا لحاد سااه فراوانی،

هااي   كاه در دو سامآ آن اتااق    اساآ هااي مجااور    هنتين با روشاوار  طبقه شامل شاه

می خاورد. تماا   چتم میه اكنون در حا  مرمآ اسآ ب اي كه هم خانه تر با حوض كوچک

و  آیينهنقاشی پتآ  اعم اا نقاشی دیواري، ،فرد  منحصر بهاین فضاها با تزیينات ایبا و 

 كه در تصاویر مربوطه متهود اسآ. شود چينی و طالچسبان دیده می  یه

رناگ و  آنها  فنرل و مر  و  ،ها عمده طرح ،رونه كه در تصاویر متهود اسآ همان

 ،سابز  ،هاا، آبای   ستند. بيتترین تركيب رناگ انده و شفاف ه اغلبها  . رنگاسآروغن 

هاا اا نظام برخوردارناد و     بندي و كادربندي . تركيباند مختلف يها تناليته قرمز و ارد با

 .ندهستتفکر منطقی نقاش ة ها نمایند طرح



 388فصل چهارم، نقاشی دیواري    /    

 

 
 ديواري هاي نقاشي. خانه امام جمعه، اصفهان، موقعيت 94پالن 

 

 
 ه امام جمعه، اصفهان، گل و مرغ.ديوارنگاره حوضخانه خان21و 29تصوير

 

 
 . ديوارنگاره جبهه شرقي خانه امام جمعه، اصفهان22و 23تصوير
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 ، سقف حوضخانه خانه امام جمعه، اصفهاننشين شاه.سقف 24.و25تصوير

 

 
 هاي نقاشي حوضخانه، سقف گوشواره شرقي،خانه امام جمعه، اصفهان . مقرنس21و23تصوير

 

 متاروک مانادن،  باه دليال   ذكار شاد    تار  پيشرونه كه  هماننه این خا شناسي: آسيب

هااي محيطای اا    شود آسيب طور كه در تصاویر دیده می اسآ. هماندیده هاي فراوانی  آسيب

 حاماال نقاشاای يهااا ماننااد شکسااتگی و ریختگاای طاقچااه اي هاااي سااااه جملااه آساايب

اماا   ؛ح وجاود دارد طرریختگی رنگ و هاي نقاشی مانند  همچنين آسيب(، 26و23و21ویرا)تص

هااي   آسايب  مسائل و متکالت،این  وجودسآ كه با ا این ريردآنچه بيتتر باید مد نظر قرار 

ایان   كاه  رنداساتوا نسبتاً نقاشی اا لحاد ماندراري رنگ و تزیينات  اي چتمگيرتر اسآ سااه

 اسآ. بوده باكيفيآمرغوب و ريري فنون و مواد بکارشاید مربوط به 
 اي . خانه اژه91-2-2

 اكنون در اختيار قاجار بوده كه هم ةدور يها اا خانهرونه كه ذكر شد  هماناین خانه 

هااي مجااور داراي    و اتااق  نتاين  شااه در این خاناه، قسامآ   . اسآشهرداري اصفهان 

. دنهسات نقاشای دیاواري   باا  چينای و طالچسابان هماراه     تزیينات ایااد اا جملاه  یاه   

 اناد  هاي انده ررا با رنگ هاي طبيعآ عمدتاً طرحهاي آن اا لحاد موضوعی،  تصویررري
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تماام   شاود.  دیاده مای  ند هسات هایی كه مربوط به سبک نقاشای ایان دوره    چهره و تک

قاجاار در نقاشای ایان فضاا      ةدور فان هاي غالاب و   موضوعات و رنگ ،ها بندي تركيب

دليال    شناسی این خانه بایاد متاذكر شاد كاه باه      اسآ. در خصوص آسيبرعایآ شده 

هاایی اا آن نياز    هاي محيطی متوجه آن نتده و بخاش  استفاده و حفاظآ اا آن، آسيب

 اسآ.  شدهمرمآ 

 
هاي  اي، اصفهان )آرشيو سازمان نوسازي و بهسازي اصفهان(، موقعيت نقاشي . خانه اژه95 پالن

 ديواري

 

 
اي،  ف، خانه اژههاي نقاشي با موضوعات مختل بندي . نمايي از جبهه شمالي و شرقي، قاب28تصوير

 اصفهان
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 اي، اصفهان بوته، خانه اژه . سقف، ستون در دو جبهه شرقي و شمالي، طرح انساني و گل و21و31تصوير

 

 
 اي، اصفهان ، خانه اژهنشين شاه. پيش بخاري، ازاره 39و32تصوير

 

 
 اي، اصفهان ، خانه اژهنشين شاه.تصاوير ديوار، جبهه شمالي 33و34تصوير

 

 
اي،  .ورودي اتاق شمالي، نقش گل و ميوه، قاب حد فاصل طبقه اول و دوم، خانه اژه35و31تصوير

 اصفهان
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 ديواري کاخ يها نقاشي .91-3

 ییهاا  ها و دیگر بناها را نيز با نقاشای  نخستين اسالمی، بسياري اا كاخ يها در سده

جاا ماناده اا    به يها ی كاخآراستند. مثالً برخ می هكه با عملکرد و كاربرد بنا متناسب بود

دوم هجري و كاخ جوسق الخاقانی كه یادراري  ةالحير غربی، سد  مانند كاخ ،عهد اموي

ق سااخته  ه. 227 – 226 يهاا  سا  درمعتصم عباسی اسآ و  ةاا عهد عباسيان و خليف

این اسآ كه تزیينااتی   ةدهند نتان ،جا مانده شده اسآ. آنچه اا كاخ جوسق الخاقانی به

در  ،مختلف بنا مرتبط اسآ. براي مثا  يها ون نقاشی با كاربرد یا عملکرد قسمآهمچ

تجریدي و تزیينی در معرض دید عموم بوده و تصااویر عايش و    يها بري رچ ،این كاخ

 .(26: 3161و...، بينيون) ها قرار داشآ خانه عترت، در خلوت

سالطان  » ن نقل كرده اسآ:دیواري چني يها نقاشی ةدربار ،بيهقی نيز در تاریخ مسعودي

خبر یافآ كه مساعود اتااق كاوچکی     ،محمود اا طریق جاسوسانی كه بر پسرش رماشته بود

باا تصااویر    را آندر ميان با  پيرامون قصر خویش در هارات سااخته و ساقف و دیوارهااي     

عربی و فارسی كتاب سانسکریآ تزیين كارده اساآ. محماود     ةترجم يها برررفته اا نسخه

خاصان خود را به هرات فرستاد تا درستی یا نادرساتی ایان خبار را تحقياق و باه او      یکی اا 

رزارش كند. اما جاسوسانی كه مسعود در دربار پدرش داشآ پيتااپيش خبار واقعاه را باه او     

درنگ سقف و دیوارهااي آن اتااق را راچ انادود كردناد و       فرمان داد تا بی، رساندند و او هم

به درون كاخ آمد و در آن اتاق را به اور باا كرد، چيزي جز چناد   سلطان ةهنگامی كه فرستاد

 .(36-36: 3167ميراایی مهر،) « غيرمصور كه بر دیوارها آویخته بودند ندید ةلوح

سااي به همراه تزیينات داخلی و خارجی در دوره صفویه نيز رواج داشته اساآ.   كاخ

بحا  و   بخاش  در ایان چهلساتون   جمله كاخاا هاي دیواري  نقاشی ابتزیين این بناها 

 .شود میبررسی 
 کاخ چهلستون. 91-3-9

هااي   احداث كوشک چهلستون بود كه با افزودن قسمآ ا اقدامات شاه عباس او ،ا

 اسآ.آن در آمده  یشکل نهای  به امان شاه عباس او ، ةاولي ةرونارون به هست
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 هاي ديواري . چهلستون، اصفهان، موقعيت نقاشي91پالن 

 شوند: كلی تقسيم می ةهاي این كاخ به چهار دور اشینق

انجاام   يباا نظاارت و   يو ياات و در اماان ح  یكه به سبک رضا عباس يآن دسته آثار -

 .دنهستكاخ  یررفته و مربوط به بخش اصل

 
 . تاالر مرکزي چهلستون، بزم دونفره، تمپرا با طالکاري33تصوير

 

نخسآ قرن یاادهم هجري سااخته   ةیعنی آثاري كه در عهد شاه عباس او  در ده

 بنادي،  اي در طراحای تركياب   اا مهاارت و پختگای اساتادانه    هاا  . این نقاشیشده اسآ

 ی برخوردارند.یريري و ساخآ و ساا نها قلم رزینی، رنگ
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 . اتاق شمال شرقي چهلستون، مجلس بزم، تمپرا38تصوير

به بختی اا بناساآ   مربوط آن دسته كه منطبق بر سبک رضا عباسی ولی عمدتاً -

كه در عهد شاه عباس دوم به بنا افزوده شده اسآ كه قوت و پختگی آثار راروه او  را  

   ريري ندارند. خصوص در قلمه ب

 
 (81: 9331)آقاجاني، زاده هندي، رنگ روغن . اتاق جنوب شرقي چهلستون، مراسم قرباني شاه31تصوير

 

كاار   هندياما به سبک  اسآس دوم شاه عبا ةآن دسته آثاري كه مربوط به دور -

 شده اسآ. 
 

 
 . تاالر مرکزي چهلستون، جنگ چالدران، رنگ و روغن41تصوير

 

كه به سبک اروپایی در سبک رضاا عباسای و باه دساآ اساتاد       يآن دسته آثار -

 .اند كاران ایرانی كار شده
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 .کاخ چهلستون، تاالرمرکزي، مجلس بزم، تمپرا49تصوير

 

 
 تمپرافن خ چهلستون، اتاق شمالي، . کا42تصوير

 

 :اند اا عبارت این كاخ يها رفته در نقاشی بکار يها تکنيک

  تمپرا.تداركاتی قرمز با روش  ةهاي تصویري روي دیوار با  ی نقاشی -

مانناد   تمپارا،  تداركی قرماز باا روش   ةهاي تصویري روي دیوار بدون  ی نقاشی -

هاي دو اطاق كوچک شمالی و جنوبی قسمآ  اشیهاي تصویر سالن مركزي و نق نقاشی

  .ورودي سالن مذكور در كاخ چهلستون

 :ندشو میبندي  شرح ایر تقسيم  ههاي تصویري رنگ روغن كاخ كه خود ب نقاشی-

ی اا یهاا  با سبک و شيوه نسبتاً ایرانی با نتاانه  هاي تصويري رنگ روغن نقاشي

 يهاا  مانناد نقاشای   .اسآرانی آفریده یک نقاش ای كهاحتما  ایاد   سبک هندي كه به

تصویري بزرگ رنگ روغنی در چهار طارف ساالن كااخ چهلساتون و مجاالس بازم و       

 ی شاهان صفوي.  یپذیرا
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 . مجلس پذيرايي ازهمايون، تاالر مرکزي چهلستون، رنگ روغن43تصوير

 

 ی اایهاا  نتاانه و با سبک هندي با امتياااات   هاي رنگ روغني تصويري نقاشي

ایرانی كه احتما ً نقاش ایرانی یا هندي دربار شاهان صفوي سااخته و اا   ةسبک و شيو

اطااق   مانند مجلس رقص و موسايقی كااخ   ،هاي رنگ روغنی متمایز اسآ سایر نقاشی

 ی.یرو هكوچک قسمآ ورودي به سالن طرف جنوب تابلو روب
 

 
 ، اتاق جنوبي چهلستون، رنگ روغنبازي آتش. مراسم 44تصوير

 

ی كه به احتماا  ایااد   یبا سبک و شيوه اروپا ي تصويري رنگ روغنيها نقاشي

داخل  يها مانند نقاشی .ی در دربار شاهان صفوي ساخته شده اسآیتوسط نقاشان اروپا

هاي ساخته  نام نقاشیه قسمآ ورودي به سالن مركزي كاخ چهلستون كه ب يها طاقچه

 .(76-66 :3168،ريالنی)د هستنها معروف  شده توسط هلندي
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 . ايوان شمالي چهلستون، مرد اروپايي، رنگ روغن45تصوير

 

 چهلستون يها ناسي نقاشيش سيبآ

قاجاار اساآ كاه    ة مربوط باه دور ي این بنا ها هاي وارد شده به نقاشی عمده آسيب

تاا ميازان     تابلو را با ضربات تيتاه اخمای كارده    منظور،. بدین اند دهيروي آنها را پوشان

. آسايب  ایجاد نمایناد روي  نقش مورد نظر را برروي آن ایادتر شده و بتوانند  جذب رچ

ها باه دليال    رنگدانه ،هاي داخلی تابلوهاسآ كه در تابلوهاي رنگ و روغن آسيب دیگر،

نهایاآ  در كنناد كاه    هاي فتوشيميایی شروع به تجزیه شدن مای  ن و واكنششد اكسيد

 .اسآده ش هاآن موجب كدري
 

 
هاي، چهلستون، تاالر  ها نقاشي و ريختگي رنگ در ساير قسمت . ريختگي بخشي از اليه41و43تصوير

 مرکزي
 

 
 . ريختگي بخشي از نگاره و مخدوش شدن چهره، کدرشدگي رنگ، چهلستون، تاالرمرکزي48تصوير
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 ها نقاشي  و مخدوش کردن بمنظور ايجاد اليه ديگري نقاشي، .ريختگي بخشي از اليه41تصوير

 ستونچهل

 

اینکه بيتاتر در  اند به دليل  خارجی كاخ واقع شدهة كه در محوط یهمچنين تابلوهای

هاا   آ یندهو  شب و روادماي اا جمله تابش نور آفتاب، اختالف معرض عوامل محيطی 

ایان  . هااي انجاام شاده اساآ     برخی مرمآ اند. مورد دیگر، سيب بيتتري دیدهاند آ بوده

و حتای    ها صورت ررفته اصو  و مبانی مرمآ دیوارنگاره نها بدون در نظر ررفت مرمآ

 .(3186،)پدرام اند راهی به تابلو چيزي افزوده و یا كم كرده

 

 هاي ديواري نقاشي شناسي . آسيب99

شناسای اجتمااعی و    توان در دو بخش آسيب دیواري را می يها شناسی نقاشی آسيب

 كرد. بررسی ،شناسی اا لحاد مواد و مصالح و محيط آسيب
 

 شناسي اجتماعي آسيب .99-9

آهناگ و قاوت    ن،هنرمند بر جامعه متکی اساآ، لحا  روید  رونه كه ريالنی می آن

تواناد سااختار جامعاه را     می او .ريرد كند می اي كه در آن اندری می احساس را اا جامعه

را هاا   رد كناد، برخای ویژرای    را آنتواند با آن موافقاآ یاا    مثبآ یا منفی بيان كند، می

هنرمند كسی نيسآ كه نوعی آراهی اجتمااعی را  . تقویآ و با برخی دیگر مخالفآ كند

در طور اخص، با ساليقه و قریحاه مطارح كناد و      طور اعم و نوعی آراهی هنري را به به

 ةهاي اجتماعی، ایدیولوهیک و نحو تفاوت باشد، بلکه در مورد شکل دیگر اصو  بی مورد
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همچناين بيگاانگی    .(62: 3173ريالنای،  ) وليآ كامل داردئها، نيز مس بيان این آراهی

اي اسآ كه به عوامال ایاادي بساتگی داشاته اا جملاه       مردم یک جامعه با هنر مقوله

بااشناسای مساائل روا و مطارح كاردن آن باا هنار        دربارةوليتی هنرمند جامعه ئمس بی

 نماید.تواند این مهم را برآورده  خویش. یک نقاش بيش اا هر هنرمندي می
 

 ساختاري نقاشي ديواريشناسي  آسيب. 99-2

رساان و فراینادهاي فرسایتای كاه باعا  تخریاب و        عوامل آسيبدر این بخش، 

در یاک  . شاود  مای طاور خالصاه بررسای     باه شاوند   دیاواري مای   يهاا  تضعيف نقاشی

عوامال فيزیکای، شايميایی و    كلای   را در ساه بخاش   تاوان آنهاا   بندي كلی می تقسيم

 .يم كردبيولوهیکی تقس
 فيزيكي   . عوامل99-2-9

؛ تأثيرات نور، حرارت، رطوبآ، امواج صوتی و ارتعاشاات،  اند اا عبارتترین آنها  مهم

و ماوارد دیگاري    مواد و مصالحبودن  نامرغوب ،فنی هاي ، ضعفیبالیاي طبيعی، انسان

ریاب  ی و تخیكه در بسياري اا مواقع متعاقباً باع  تتکيل یا تسریع فراینادهاي شايميا  

آن رات يثتاأ . براي مثا ؛ اررچه نور یک عامل فيزیکی اساآ،  ندشو میشيميایی در آثار 

شيميایی ایجاد شاده موجباات    يها ها یک اثر تخریبی اسآ كه در اثر واكنش بر نقاشی

 .  كند ها را فراهم می تغيير رنگ، فرسودری و اوا  نقاشی
 رطوبت .99-2-9-9

دیاواري برساد كاه برخای اا      يهاا  نقاشی رطوبآ ممکن اسآ اا طرق مختلفی به

 :اند اا عبارتترین آنها  مهم

 ؛رطوبآ نفوذي- 

 ؛رطوبآ صعودي یا با  رونده- 

  ؛هواي مرطوب در سطح دیوارهاي سرد)متراكم شدن( كندانسه شدن - 

 ؛)مواد جاذب الرطوبه( رطوبآ ناشی اا مواد هيدروسکوپ -
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 آید.   ن با  میرطوبآ ناشی اا هواي مرطوبی كه اا امي -

دليال رخاداد ایااد،     ترین عوامل تخریبی اسآ كه اهميآ آن به رطوبآ یکی اا مهم

شايميایی   يها تخریبی و كمک به حمله يها داشتن نقش واسطه در بسياري اا واكنش

 : اند اا عبارترات تخریبی رطوبآ يثتأ. برخی اا اسآو بيولوهیکی 

 ؛شيمياییي اه واكنش بيتترمحيط  منزلة هبرطوبآ  -

در اثر برخورد قطرات باران و تگرگ و جریاان یاافتن آب بار     سااوكاريتأثيرات  -

  ؛سطح دیوارها و تخریب سطوح نقاشی

ها و تبلور مجدد پس اا تبخير و ایجااد تارک و پوساته در     انحال  برخی اا نمک -

 ؛دیواري يها نقاشی

ر فصو  سرد كه نتيجه آن اا مختلف و انجماد د يها نفوذ به داخل منافذ و  یه - 

  اسآ؛هم ريسختگی و ایجاد تنش در اثر افزایش حجم 

   .وعوامل بيولوهیکی  كپک ، رشد قارچ برايمساعد نمودن محيط  -
 ديواري   يها ها و تأثير آنها بر نقاشي نمک .99-2-9-2

هاا،   نيترات ها، سولفات صورت به مختلف یک نقاشی دیواري  يموجود در اجزا هاي نمک

 آنها ممکن اسآ یکی اا موارد ایر باشد:أ كه منتند هستكلریدها و غيره ، ها كربنات

ساولفات كلسايم، كربناات كلسايم،      يهاا  دهنده دیاوار: نماک   قسمتی اا مواد تتکيل -

ها چنين منتاأیی دارناد. كلریاد     سولفات سدیم، سولفات پتاسيم، سولفات منيزیم و سيليکات

جریان هواي دریایی منتقال   اا طریقو اغلب  اسآب سطحی طور طبيعی یک رسو سدیم به

ولی قادر اسآ تخریاب ساطوح    نيسآشود. این نمک نيز خود داراي اثر تخریبی چندانی  می

 .دیگر سرعآ بختد هاي دي هيدراسيون نمک فرایند هيدراسيون و ةوسيله را ب

آ؛ مهاجرت دیواري كه رطوبآ در آن سهيم اس يها یکی اا عوامل تغيير در نقاشی

: تبخير سطحی اند اا عبارتمهم تخریب آن  هاي و جنبه اسآمحلو   هاي و تبلور نمک

ها  طبيعآ و منتأ نمک ،ها ها در اثر تبلور نمک و متبلور شدن، خرد شدن و تضعيف  یه

رنگ یا  يها سطحی كه ممکن اسآ در اثر عبور آب اا ميان آستر و  یههاي  و پوشش
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بار در اثر كندانسه شدن رطوبآ غها یا تثبيآ رسوبات  طح نقاشیچکه كردن آب روي س

 .(PhilippotوMora,226012:-244) تتکيل شوند

بروا شاوره   ی،سطح نقاش يرطوبآ رو ایانبار راتيثتأآشکار  هاي نتانهاا  یکی شوره: -

ناوع   یان محلاو  اساآ. ا   هااي  وجود نماک  یده،پد ینا ی. عامل اصلاسآ آن روي يدکسف یا

 موادوجود دارد كه در تماس با رطوبآ باع  تبلور و بروا  یوارد یا یدر مواد نقاش اغلبها  نمک

 يو هوا یوارد ينتباد  رطوبآ ب  كه حالی درد ذارر یمناخواسته بر سطح اثر  ها شوره صورت به 

 ييارات تغ 1شاود  یكه تراكم رطوبآ واقاع ما   ییها در حا  انجام اسآ. تنها در محل يزن يطمح

اا حد اساآ   يشرطوبآ ب ی،مسئلة اصل ينه،ام ینا در. شود یاثر م دیدری آسيب سبب ناخواسته

 . یدنما یها را محلو  م كه نمک يا رونه به

نجاماد.  ابار ساطح دیاوار بي    ییهاا  تواند به پيدایش تَرَک راهی اوقات بروا شوره می

د داشته باشد. وجو ،مانند آجر یا خاک ،بنارفته در  بکارنمک ممکن اسآ در مواد  اصو ً

طور طبيعی در هواي مناطق نزدیک به دریاا یافاآ     ها مانند سدیم كلرید به برخی نمک

د. همچناين  نا مان نماک بااقی مای    صورت به شود. فضو ت نيز پس اا انتقا  با آب  می

پيامادهایی  مارور    د بهنتوان سولفات كلسيم و متتقات سيليکات نيز میمانند بعضی مواد 

 د.ننقاشی دیواري باقی رذار هاي در برخی تکنيک بروا نمکمانند 

باه ساطح نقاشای    كه وجودشاان   یهای اا ميان نمک نده:رسان آسيب يها مکن-

سولفات كلسيم و ساولفات  ، سولفات منيزیم، توان به سولفات سدیم میرساند  آسيب می

وا نيترات پتاسيم با شدت كمتاري باعا  بار   ، پتاسيم اشاره كرد. همچنين نيترات سدیم

تواناد باه    شاود مای   شود. كربنات كلسيم كه در فرسک یافآ مای  شوره روي نقاشی می

جامد. كلرید سدیم نيز نوعی رسوب اساآ  نكه بسيار سخآ اسآ بي هایی تتکيل پوسته

 .(33-33: 3166)حسامی، شود كه روي سطح تتکيل می
 آسيب رنگ. 99-2-9-3

باه  و دسآ مرمتگران پيتين  این كار در بيتتر موارد به گذاري بيش از حد: رنگ

ه هماه  كا  اسآ روا  بر این بودهدر این امينه، درخواسآ كارفرمایان اتفاق افتاده اسآ. 
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پروایای   رار،  رمآم ،رو اااینبيتتري باشد.  ةداراي جلو، خواستند اثر سقفی یا دیواري می

 یکای اا متاکالت اصالی،    رذاري روي نقاشای اصالی نداشاته اساآ. امارواه،      اا رنگ

 داشتن این اصالحات غيرضروري و حتی ناشيانه اسآ.بر

باختگی و اردي نقاشی د یل متفاوتی دارد اا جملاه   رنگ اصو ً :کدري رنگ زردي و

ترناد. تغيياري كاه كااربرد ایان ماواد در        ها اا هماه مهام   موم و چربی 1انواع جال 1ها روغن
شدت یافتن یا تيره شادن   1آورد شامل بر هم ادن تواان رنگی دراامدت روي سطح پدید می

تخام مار  و مانناد آن خاود      ة. برخی موارد دیگر همچون صمغ عربی، سافيد دشو میرنگ 
 ةخاوبی باراي حملا    ةطور مستقيم در برهم ادن وضعيآ اثار دخالاآ نادارد لايکن تغذیا      به

 .(36-33: 3161)اصالنی، رساند به نقاشی صدمه می درنتيجههاسآ كه  ميکرواررانيزم

 شود، كه باع  آسيب آثار نقاشی قدیمی میلی ئمسایکی اا  :رنگ پودري شدن -

هماين    شود و باه  جدا شدن رنگ اا حال  اسآ كه باع  تبدیل شدن رنگ به پودر می

 .(31-38: 3166)حسامی، راحتی ممکن اسآ اا روي سطح كار برداشته شود  دليل به

ممکن اسآ رخ  رویی و خرد شدن آن به چند دليل ةجداشدن  ی پوسته شدن: -

یاا باروا رطوباآ و     طور مستقيم روي سطح بچکاد  دهد. اا جمله در صورتی كه آب به

باه ساطح اتفااق     ایرین، يها یا نفوذ آب اا قسمآ ی،تراكم آن در محل خاصی اا نقاش

فراهم  درنتيجهاحتما  تتکيل بلورهاي نمک و  1ها افتاده باشد. در هركدام اا این حالآ

 اشيدری نقاشی اسآ.  مدن شرایط اا هم پآ

اي كه براي آثاار دیاواري    ترین مسئله مهم :زيرين ةرويي از الي ةجدا شدن الي

 جدایی اسآ. در صورتی كاه خاالی باودن فضااي ایارین محارا شاود،        افتد، اتفاق می

 .دشواین جدا شدری باید اصالح  شک، بی

دادن   کمشا  ،اصاطالح  یاا باه   ایارین،  يها كردن سطح: جدا شدن سطح اا  یه طبله

ممکان اساآ هركادام اا     عباارت دیگار،    . بهدكن میمختلف بروا  هاي صورت به  دیوار،

انادااي   ترین نوع فاصاله  رایج ،اا هم فاصله ررفته باشند. البته ،آنها ةیا حتی هم ،ها  یه

   .((Bomford, D.Dunkerton,2224062 افتد در سطح رویی اتفاق می ،طور غالب به
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 و تغييرات دما حرارت .99-2-9-4

كه در فضااهاي خاارجی بناهاا اجارا      ییها خصوص نقاشیه دیواري و ب يها نقاشی

 . ندهستناشی اا تغييرات دما  يها اند همواره تحآ تأثير آسيب شده

فتوشيميایی تخریب مانناد رناگ بااختگی     هاي افزایش دما باع  تسریع واكنش -

 . دشو میمواد رنگی در معرض تابش نور 

 بختد.  و عوامل بيولوهیک را سرعآ می ها رشد ميکرواررانيسم با  همراه با رطوبآ،دماي  -

مختلاف   يتخریبای در اجازا  رات تاأثي حاصل اا تغييرات دما، اا دیگار   هاي تنش -

 آید.  می شمار به ها  نقاشی

ویاژه دیوارهااي ناااک( نياز      هاختالف دما بين سطوح خارجی و داخلی دیوارها )ب -

 دیواري به دنبا  دارد.  يها در نقاشیها را  آسيب

طاوري كاه    تغييرات دما همواره نوسانات رطوبآ نسبی را بدنبا  خواهد داشآ به -

 دهد.  افزایش می را آنافزایش دما باع  كاهش اسيدیته و كاهش دما 

تخریبای شايميایی،    يهاا  حرارت نه تنها یکی اا عوامال مارثر در تساریع واكانش    

هااي مختلاف فراینادهاي     تواناد اا راه  اساآ و افازایش آن مای   فيزیکی و بيولاوهیکی  

ها سرعآ بختد، بلکه تغييرات دمایی ناشی اا تغييرات فصاو  و   فرسودری را در نقاشی

حرارت در شب و روا )در فضاهاي خاارجی( و تغييارات ناشای اا تأسيساات      ةتغيير درج

وجود  هها دیواري ب ر نقاشیرا د ییها تواند آسيب حرارتی و برودتی )در فضاي درونی( می

  .(Philippot( وMora,2260: 224آورند
 تأثيرات باد و جريانات هوا .99-2-9-5

وجود آورد. بيتترین اثر تخریبای   هكلی یا جزیی در بناها ب يها قادر اسآ آسيب ،باد

 آید كه ذرات ریز شن و ررد و غبار را با خود همراه داشته باشد. وجود می ههنگامی ب ،باد

دشاان باا ساطوح    ربرخو ،اي كاه ایان ذرات دارناد    فرسااینده  اثار  علآ به ،در این حالآ

ها و  طوري كه ممکن اسآ خراشيدری ، بهدشو میها باع  فرسایش سطحی  نگاره دیواره

تنها خود نوعی آسيب فيزیکای   وجود آید كه نه هها ب حفرات بسيار ریزي در سطح نقاشی
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ناسبی را نيز براي تجمع رطوبآ، رااهاي آ ینده و عوامال  م يها بلکه مکان ،شود محسوب می

تاوان باه    مای  ،تخریب غيرمستقيم باد و جریانات هاوا رات تأثيكند. اا دیگر  بيولوهیکی ایجاد می

 هااي  نهایآ موجب تخریبدر  كهد كرباد اشاره  اا طریقهوا  ها انتقا  رااهاي آ ینده و آلودری

ع  افزایش جریان راردش هاوا و افازایش تبخيار ساطحی      همچنين با ،. باددشو میشيميایی 

شود. رارد و غباار، دوده و    ها می محلو  در سطح نقاشی هاي تبلور نمک ،آن ةشود كه نتيج می

تواناد ساطح تابلوهاا را كادر كارده و باه        ها می با نتستن بر سطوح نقاشی ،ذرات معلق در هوا

 .(3161درسی: )اصالنی، جزوهها صدمه بزند  وضوح و شفافيآ نقاشی
 ارتعاشات و امواج صوتي. 99-2-9-1

اي بر بناهاا و   فرایندهاي تخریبی ناشی اا امواج صوتی به دو صورت هوابرد و كوبه

صاوتی، عباور و مارور    ي هاا  رسااند. هواپيماهاا، آلاودری    دیواري آسيب می يها نقاشی

ر و صاداي  سااي، تأسيسات حرارتی و برودتای، سا   آ ت ساختمانی و راه شهري، ماشين

ایجاد امواج صاوتی   ،متفاوت يها حاصل اا كارخانجات و عوامل مختلف دیگر به شکل

باعا    ،تتادید  ةدیواري رسيده و در اثر پدیاد  يها به سطح نقاشی ،كنند. این امواج می

ریز و  يها ارتعاشات بر روي تَرَک ،كه طبق قانون عمومی تمركزد شو مینوسان در آنها 

 يهاا  باعا  تضاعيف و ریازش رناگ     درنتيجهیده بيتتر اسآ و د نقاط ضعيف و آسيب

 .(3161)اصالنی، جزوه درسی:د شو میپوسته شده 
 ساير عوامل .99-2-9-3

مختلاف اا جملاه    يهاا  توانناد آسايب   د كه مای ندیگري نيز وجود دار عوامل بسيار

تاوجهی و   سواي، بی طوفان، آتش ،الزله بالیاي طبيعی مانند سيل،. ار آورندب  هفيزیکی ب

معمااري،   هااي  غيراصولی، تعميرات و تغييرات در بخش هاي ناشی اا مرمآ يها آسيب

هاا و بساياري اا    آلی نقاشی يموجودات ميکروسکوپی و عوامل بيولوهیک اا اجزاة تغذی

 . دكر مورد بيانتوان در این  هستند كه می ییها دیگر مثا  موارد،
 مياييرسان شي فرايندها و عوامل آسيب .99-2-2

كاه در   ییهاا  ویژه نقاشی هب ،دیواري يها تواند در نقاشی ترین عواملی كه می اا مهم
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تخریب فتوشيميایی ناشای  كند شيميایی ایش اند، ایجاد فرس فضاهاي بيرونی قرار ررفته

شيميایی فرسایتی ناشی اا آلودری و ذرات معلاق در هاوا،    يها اا امواج نوري، واكنش

مربوط به روغن و راین و بساآ   هاي واكنش دهد، رخ می ها گدانهی كه در رنهای واكنش

 .Oneil, I, 22:2) :13)اسآمتابه ها و موارد  موجود در نقاشی
 ديواري   يها تأثيرات نور و تخريب فتوشيميايي نقاشي .99-2-2-9

تواند تغييراتای را در ماواد    میدیگر شکلی اا انرهي اسآ و مانند هر نوع انرهي  ،نور

هرچه طو  موج نور كمتر باشد انارهي آن بيتاتر اساآ و اثار تخریبای      . ود آوردوجه ب

تخریبی حاصل اا انرهي نورانی، تماماً رادیکالی اسآ  هاي بيتتري دارد. مکانيزم واكنش

 هااي  قطع انجيار، واكانش   هاي واكنش اند اا عبارت ها ترین این واكنش و برخی اا مهم

 ص مواد.پسآ شدن خوا هاي تغيير رنگ، واكنش

چگاالی، حالاآ    هاا،  عوامل مختلفی چون دما، رطوبآ، شدت ناور، ضاخامآ  یاه   

اا جمله عواملی هستند كه بار   ساختمان و ساختار شيميایی، ها، فيزیکی، وجود ناخالصی

طبيعی پرتو و مدت امان  يها رذارند. همچنين ویژری تخریبی نور تأثير می هاي واكنش

تخریبای ناور روي   رات تاأثي نه دارند. یکی اا باراترین تابش نيز نقش مهمی در این امي

ها هنگاامی كاه در معارض     هاسآ. نقاشی نقاشی ةو مواد تتکيل دهند ها ها، بسآ رنگ

 باختگی، ساخآ و شاکننده شادن    مرور امان دچار تغيير رنگ و رنگ  نور قرار ريرند، به

 . ندشو میرفته مواد بکار  ةرنگ، فرسودری و اا دسآ رفتن خواص اولي یة نااک 

باعا    ویژه نور خورشايد، حتای در ماواقعی كاه باا حارارت هماراه نباشاد،         به نور،

 شاود و هنگاامی كاه باعا  باا       ها می نگاره ةدیوار يها باختگی در برخی اا رنگ رنگ

هااي   علآ اختالف ضریب انبسااط حرارتای  یاه     هشود ب ها حرارت در  یه ةرفتن درج

اند، دچاار   رفته بکاركه در مرمآ  یاصلی یا آنهای ةتثبيآ كنند و یا مواد ها نقاشی، بسآ

آیاد. پرتوهااي فارابنفش     وجاود مای   هآسيب شده و معمو ً حالآ پوسته شدن در آنها ب

آلای شاده و    هااي  بااختگی و همچناين اكسيداسايون بساآ     باع  رنگ موجود در نور،

عوامال   دهناد.  دسآ مای خود را اا  ةخواص اولي ،شکننده شده ،آلی هاي بسآ ،درنتيجه
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صورت ایر ه هاي رنگ هستند ب  یه سااوكاريمختلفی كه قادر به تأثير بر خصوصيات 

 بيان شده اسآ:

  ؛هاي با خصوصيات منحصر به فرد خود بسآ رنگ .3

  ؛ها و نيز تركيب آنها با بسآ ها ذرات و تركيب رنگدانه ةخواص شيميایی، انداا.2

   ؛هاي رنگ ضخامآ  یه .1

  ؛ها حركآ و تنش در بستر رنگ ةشرایط محيطی و موقعيآ بوجود آورند .3

 ي رنگ. ها  ي مختلف در  یهها  كتش.3

تاوان   طور كلی دو نوع تغيير را مای  شوند كه به این عوامل باع  تغييرات ایادي می

 د:كرسی ربر

 ند. ا معروف «ي ختک شدنها  تَرَک»ي ریزي كه به ها  تَرَک (الف

آیند كاه باه    وجود میه ي خارجی بها ي رنگ كه در اثر كتشها  ي  یهاه  تَرَک (ب

 .(Philippot( وMora,2260: 220 رویند ي پوسيدری میها آنها ترک

صورت یک فيلم نااک ه كننده ب پس اا رذشآ مدت امانی كه روغن، بسآ و رقيق

خآ نتاده  در آمد، تغيير و تحو  محسوسی متاهده شده و این فيلم كه هنوا كامالً س

اكسايد   ةوسايل ه ماند. سپس عمل ختاک شادن با    باقی میكم، با چسبندری و غلظآ 

یاباد تاا    هاي رنگ ایادتر شده اداماه مای   یی كه در این امان غلظتتان در  یهها كننده

شوند. هنگامی كه فيلم هنوا خيس اسآ در سطوح رویی شاروع   هنگامی كه سخآ می

علاآ   ه. ولی پس اا مدتی بدشو میوان آن افزوده بر  بنابراین، دكن میبه جذب اكسيژن 

آیناد   در می راا، یا صورت تركيبات با وان مولکولی كمتر،ه اینکه تركيبات اكسيد شده ب

 ةیابد در حالی كه درج ادامه میهمچنان كند. این كاهش وان  شروع به سبک شدن می

رناگ ایجااد    ةانقبااض حجمای در  یا    ،درنتيجاه سختی و غلظآ رو به افزایش اسآ 

یی اسآ كاه در مقابال ناور سارعآ     ها در حضور برخی اا رنگدانه این تخریب،. شود می

 .((Rasty,Scoti:2264121-21  دنده ي تخریبی را افزایش میها واكنش

 



 هنرهاي تزیينی رو به اوا  در حواه معماري/        236

 

 رسان بيولوژيكي عوامل آسيب .99-2-3

دیواري اا مواد و مصالحی هستند كاه   يها نقاشی ةدهند تتکيل يررچه بيتتر اجزا

منظاور   كند، لايکن ماوادي كاه باه     ي اا جانب عوامل بيولوهیک آنها را تهدید نمیخطر

اغلب موادي هستند  ،دشو میبهبود بختيدن به خواص این مواد و مصالح به آن افزوده 

شاوند   كه تحآ شرایطی مورد حمالت بيولوهیکی قرار ررفته و ضایعاتی را متحمل مای 

كااه و اليااف ريااهی در     واهاد داد. باراي مثاا ،   را نيز تحآ تأثير قرار خ كه سایر اجزا

 يهاا  و حترات داراي رهیام   توانند منبع غذایی مناسبی براي موریانه لی میآسترهاي رِ

 یا حترات دیگار،  ها كاهگل توسط موریانه ةكاه در  ی اا بين رفتنسلولزي باشد كه با 

 دهد.  میخود را اا دسآ  ةاستحکام و پيوستگی اولي این  یه ضعيف شده،

معادنی داشاته و در برابار     اءاغلاب منتا   هاا  اررچه رنگدانه ،هاي رنگ در مورد  یه

تخام مار ،    ةسافيده و ارد  هاا،  عوامل بيولوهیکی مقاوم هستند ليکن موادي مثل صمغ

عنوان بسآ و ماواد افزودنای باه رناگ اساتفاده       كه بهمانند آنها انگور، سریتم و  ةشير

ميکارو   ةمنابع مناسبی باراي تغذیا   رفته، بکارعميرات سنتی د یا موادي كه در تنشو می

ایان   حرارتای،  -و عوامل بيولوهیکی هستند و در شارایط مناساب رطاوبتی    ها اررانيسم

 . ندكن میشروع به رشد و توليد مثل  موجودات با تغذیه اا این مواد،

فضو ت دیوارها و ریختن  ةروي لب نتستن پرندران بر بيرونی بناها، هاي در بخش

وجاود   هی نظير آنچه در با  به آن اشاره شاد با  یها تواند آسيب ها می آنها بر روي نقاشی

در هاوایی كاه داراي رطوباآ     هاا  و رلسنگ ها جلبک ها، قارچ ها، آورد. ميکرو اررانيسم

شوند و  ظاهر می ییها یا نقطه ها لکه صورت به و ند كن میرشد  عآسربه سآ نسبی با 

رنگ را تغيير داده و باع  رنگ باختگی یا تغييار رناگ و یاا     ةاهر  ییا ممکن اسآ ظ

هاا نياز    ها شوند كه در چنين حالتی پس اا پاک شدن اا سطح نقاشی محو شدن نقاشی

 .(63: 3167)اصالنی،ماند  كوچکی بر سطح باقی می هاي حفره
 تخريب و زوال آثار تاريخي و فرهنگي توسط انسان  . 99-2-4

شوند كه اا تخریب  شماري را شامل می بسيار رسترده و موارد بی ،ها بآسينوع این  
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كه با شاعار مرماآ آثاار     یهای آغاا شده ولی با آسيبیا هنر ستيزي  3«وانداليسم»عمدي آثار و 

خااص   يهاا  ريرد. انسان با دارا بودن ویژری شود نيز پایان نمی تاریخی به خود این آثار وارد می

ر به انجام اقداماتی اسآ كه موجب حفظ و بقاي این ميراث ررانبها شاود و  قاد اا یک سو، خود،

. متااهدات و  دشاو تواند به طرق مختلفی باع  تخریب، اوا  و نابودي آنهاا   اا سوي دیگر می

 يهاا  دهناد كاه بساياري اا آسايب     ها نيز نتان می دیوارنگاره موردانجام ررفته در  هاي بررسی

. برخای اا ایان   دا عواملی اساآ كاه انساان در آن نقاش اساسای دار     ناشی ا وارده به این آثار،

كاه   ییها و ضعف ها هوا، ارتعاشات و امواج صوتی، نقص ها مانند عوارض ناشی اا آلودری آسيب

نمایش آنها وجود دارد و مواردي اا ایان   ةها حفاظتی و مرمتی این آثار و همچنين نحو در روش

هاا   . ولی بسياري اا ضایعات و آسايب دكرغيرعمدي معرفی  ياه آسيب منزلة بهتوان  قبيل را می

شود كه خود قابل تقسيم به دو بخش آراهانه یاا   طور عمدي توسط انسان به آنها وارد می نيز به

 .(62: 3167)اصالنی،اسآ عمدي و ناآراهانه 

 

 هنرهاي سنتي کارهاي پيشگيري از زوال  راه. 92

فکاري ماردم    ايارتقا  باراي يدتی امان خود مطابق با واقعيات عقدر رذشته سنآ 

كم رو به فراموشی رذارده اساآ. شااید در ابتادا     رَوَند كمولی این  ه اسآ.كرد عمل می

در ایان   پرداخاآ. هرج و مرج رذشته اسآ  پاكسااي هنر امرواین كه ميراث پرباید به 

و كارآماد   و نکاات مثباآ   كرده ةمطالعبيتتر وارداتی را  هاي مکاتب و سبکباید راستا 

با آنکه حاصال  ، هنرهاي این سرامين .ه شودریخت د آنها دورئاوا و آنها را دریافآ كرده

مارور اماان دررراون شاده و       تباد  فرهنگی و هنري با كتورهاي دیگر بوده ولی باه 

 این مارا و باوم  نتانی اا شخصيآ و ویژری هنر  اند و این خود، هویتی ایرانی پيدا كرده

ن، اوا  و فراموشی، رریبانگير هنرهاي سنتی شاده كاه ورود عناصار    . در این ميااسآ

                                                           
1 .Vandalism 
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كار باراي   تزیينی وارداتی یکی اا د یل كمرنگ شدن آنها بوده اسآ. در ایر به چند راه

 اسآ.ده شپيتگيري یا كاستن روند سرعآ فزایندة اوا  این هنرهاي ارائه 
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  هاي تاريخي ي نمونهها حفاظت پيشگيرانه از آسيب .92-9

هاي فعلی و جلوريري  حفظ نمونه برايهاي مناسب  كار اتخاذ راهحفاظآ پيتگيرانه، 

مانناد   محيطی، فيزیکی، شيميایی بيولاوهیکی و   هاي انسانی، اا انهدام آنها در اثر آسيب

عباارتی اا باين رفاتن مظااهر     ه هاي تاریخی یاا با   باشد. ایرا اا بين رفتن نمونه میآن 

باشد. اا سوي دیگار،   می هاين خطر براي فراموش شدن این هنراول ،تزیينیموجود هنر 

موجاود،   ةهاي تااریخی و فضااهاي تازیين شاد     ل شدن براي نمونهئنمایش و اراش قا

مندشادن   تحریک انگيزة تماشارران و عالقه تواند عامل مرثري براي ایجاد عالقه و می

ي جدید و مرماآ و  ها يببنابراین جلوريري اا رسيدن آس نسل حاضر به این هنر رردد.

ثر باشاد.  رتواناد در پایاداري ایان هنار ما      مای  هاي نفيس، ي قبلی نمونهها آسيب ءاحيا

راام در ایان مساير، شناساایی      نخساتين هاي قبلی رفته شاد،   رونه كه در بخش همان

 هاي وارده به اثر اسآ. آسيب
 

 هاي تزيينيهنر يبراي احيا سازي بسترسازي و فرهنگ. 92-2

 وزشآم.92-2-9

ریزي درسی و آمواشی بهره جساآ.   ي برنامهها اا سياسآ دبراي تحقق این امر بای

در این راستا براي ایجاد و در اختيار قرار دادن امکانات آمواشی در بخش رذاري  سياسآ

هااي   . باا اختصااص دادن تصااویر و فايلم    هاي مهم در این اميناه اساآ   اا مقولههنر 

آمواان را متاخص   ي دانشها مندي هعالقتوان  می، آمواشی در مقاطع مناسب تحصيلی

هااي   اندیته ةاي براي ریته ادن جوان مندي امينه هبسا كه این عالق  و شکوفا كرد. چه

 شود. انآن ةخالقانه و هنرمندان

 هااا و كااالسبرراازاري بااراي  امکانااات بااراي ایجاااداختصاااص دادن تسااهيالت 

در  پویاا ساااد.   را آنه را پرورش داده و زانگيتواند امينة رشد و  آمواشی، می يها كارراه

هااي   تاوان كاررااه   مای  ريري اا دانش و هنر اساتادكاران،  مقاطع دانتگاهی نيز با بهره

 مندي دانتجویان را ارتقا داد. هو عالق دانشبررزار كرده و  یآمواش
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 پژوهش. 92-2-2

سااامان مياراث   اا جملاه   ،هاي ذیاربط  نابا حمایآ و یاري ساام بایددر این بخش 
فضاهاي پژوهتای را باراي دانتاجویان و     ،ي هنريها و پژوهتکده  فرهنگی، دانتگاه

به انجام شده رذشته و تحقيقات مطالعات ن هنرپژوهان فراهم كرد. با در اختيار قرار داد
كارهاي جدیادتر   توان به راه ورو می همچنين با ایجاد بسترهایی براي بح  و رفآ ،آنها
 مفيدتر دسترسی پيدا كرد. در نهایآو 

 تصاویر مساتند  با همراه ،تخصصی در این امينه و قرار دادن منابع هاي ایجاد سایآ
ناه فقاط   . ایان روش  دشوها نرهاین  يتواند روش سودمندي براي شناسایی و احيا می

در خاارج اا  هنر ایرانی دانش  يارتقا بلکهده ش عمومی داخل كتورآراهی اذهان  باع 
همچنين ایجاد اماكنی مانناد انجمان هنرمنادان كاه      3.دشو میرا سبب  ورمراهاي كت
هاي مختلف اا هنرهاي سنتی مختلف باشد و بتواند مركز و مأمنی باراي   داراي ررایش
 و طرح باشد، در این مقوله مرثر اسآ. انگارهتباد  نظر، 

 ها آموزش از طريق رسانه .92-2-3

هاي خود به  بختی اا برنامه ا اختصاص دادنب صداوسيماویژه  هاي رروهی به رسانه
ثري در احياي هنرهاایی نمایناد كاه در حاا      رد نقش منتوان می سنتی معرفی هنرهاي

تاوان اا   رهنگی، تااریخی( مای  ف) ها با توجه به موضوع فيلم همچنينفراموشی هستند. 
و  يموقعيآ یا محال مناساب باراي تصاویربردار     منزلة بهفضاهاي مزین به آثار هنري 

 . دكراستفاده  تهيه فيلم
باه   هنرهااي رو  ویاژه  آمواشی در خصوص هنرهااي سانتی باه    يها ساخآ برنامه

 .دشواي براي احياي مجدد این هنرها  تواند انگيزه می، فراموشی

نياز   اختصاص شماره یا بختی اا مجالت پرمخاطب به آمواش و معرفی ایان آثاار  

يب اذهاان عماومی و تحریاک حاس هنار      تواند بستري مناسب براي آراهی و ترغ می

 ایجاد كند. دوستی خوانندران 
                                                           

ینکاه نقاشای   ا فرهنگی شاهر رم داشاتيم او باا    اي كه با یکی اا دسآ اندركاران ميراث .  ام به توضيح اسآ كه با مصاحبه 3
 كرد. رنگ و روغن در ایران سابقه چهارصد ساله دارد اظهار تردید می
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: رویاد  مای هاي ماذهبی   كمرنگ شدن نقاشی بارةدر ، در این خصوصميراایی مهر

تصویري مردم بسيار  ةقئدر تغيير ذا ،مذهبی و كردارهاي آسيبی اا مفاهيم ها دوري توده

تبليغاات   و سریع و چتمگير بوده ،در موارد اجتماعی نيز این تحو  بوده اسآ. تأثيررذار

 .(73: 3167)ميراایی مهر،اند  سزایی داشته هتأثير بنيز ررا  تلویزیونی و افراد غرب
 هاي مناسب ناهاي صنايع دستي و بازاريابي در مك ايجاد کارگاه .92-2-4

اا  دارناد هناري   كارانجام  آمواش و قابليآتسهيالت براي استادكارانی كه  با ایجاد

منادي باه    آشانایی و عالقاه   ةامين دتوان آثار آنان می باااریابی اا سوي دیگر، و یک سو

هنرمنادان را   و انگيزة ماالی و معناوي   هخرید آثار هنري در عموم مردم را فراهم ساخت

انگيازه و تتاویقی    ،تتویق و حمایآ مادي و معناوي اساتادكاران   مسلماً .ایدتقویآ نم

 .هابراي حفظ و احياي هنر آن اسآ

القو  بر ایان   اي بسيار مهم و اساسی اسآ چرا كه آنان متفق حمایآ اا هنرمندان، مقوله

دادن كاار آنهاا، انگيازة توساعه و      اهمياآ جلاوه   اهميآ یا كم امر اذعان دارند كه به دليل بی

 .(3186هاي نو نيستند )امين الرعایا، ، در پی ایجاد طرحدرنتيجهخالقيآ در آنان اا بين رفته 

ماردم  نازد  سياساتمداران  اندااة   احترامی بهنقاشان دیواري  ،در مکزیکمثا  براي 

نمایش اند.  استواري با مردم برقرار ساختهة نقاشان دیواري رابطاین كتور، در ایرا  ،دارند

روي مردم بساته اساآ محادود     آنها برب هنر كه در هاي آثار هنري به رالريو عرضة 

كنناد و   ها ارتباط برقرار می با این نقاشینيز  روستاهاساكنان حتی كوچکترین  .دشو نمی

 .(3186)هاشمی، شوند هنر آنها آشنا می ةبا آواا
 

 و مناسب رساني صحيح اطالع. 92-2-5

دانتجویان و محققان، براي ها و تحقيقات انجام شده  قرار دادن طرح دسترسبا در 

ققان و هنرپژوهاان باا در نظار    ررفآ تا محرا  ها كاري بسياري اا دوباره جلويتوان  می

 .ادامة مسير دهند قبلی، ةها و مطالعات انجام شد ررفتن تالش

ة آنهاا در  ئا یادرار مانده ساامان مياراث فرهنگای و ارا    هاي به مستندسااي اا نمونه
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ساامان، راه ميانبري براي دسترسای باه   این هاي اینترنتی یا قرار دادن در آرشيو  پایگاه

 مندان یا حتی براي عالقهآنها مستقيم یا تصویربرداري  ةمتاهد ه عمدتاًاین آثار اسآ ك

 .پذیر نيسآ دانتجویان، امکان

و بحا  و تبااد  نظار باا حضاور      ها  همایش ،ها ایجاد پل ارتباطی اا طریق نتسآ

و هنرهاي مرتبط با آن نيز اا جمله اقداماتی اساآ   هامندان به این هنر استادان و عالقه

 .اسآمفيد  ها كاري یع مطالعات و جلوريري اا دوبارهكه براي تسر
 مخاطب ةتوجه به سليق. 92-2-1

 ،اي و تاریخی، موضاوعات  كليته موضوعاتجدا اا هنرمندان بتوانند كه در صورتی 

مخاطبان و متتریان قطعاً مایة خود قرار دهند،  را دسآامرواین و مظاهر اندری  ها جلوه

چينای    د. ایرک، كارشناس ميراث فرهنگی و استادكار  یاه دهن میافزایش  را آثار هنري

هااي مادرن،    روید با بررزاري نمایتگاهی اا آثار باا طارح و نقاش    در این خصوص می

 .این هنر كردمخاطبان بيتتري را متوجه توان  می
تزيينـات سـنتي در    موضـوع مناسـب شـهري و قـرار دادن     يها تزيين مكان. 92-2-3

 تزيينات شهري

و این نوع تزیينات، در اماكن و فضاهاي شهري، به تناسب مکاان   و اجرايطراحی 

تواناد باعا  افازایش حاس      مای ، نباشاند هنار   ةارتبااط باا مقولا    بای  كه حا  و هوایی

 شناسی در محيط و اماكن شهري شود.  ایبایی

هنرمنادان  تاوان   مای ، با ایجاد مراكاز مخصاوص در شاهر    روید می 3رونه كه مجنی آن

 سااا ن شهرامعماران و مهندسنرهاي تزیينی و معماري را ررد هم آورد و آنان را با مرتبط با ه

طراحای  قبال اا  داشاته،  عماومی نظاارت   ي هاا  تا هنگام طرح نقته براي مکانمرتبط كرد 

تاوان   مورد نظر انتخاب شود. بدین ترتياب مای  مناسب براي ایجاد طرح  هاي و طرح ها مکان

 بهره نباشند.       بی تزیينی هنرهايوجود اا نيز عمومی  يها مکاناميد داشآ كه 

بختی اا فضااهاي امااكن عماومی باه نقاشای ذكار       بارة تخصيص او همچنين در

                                                           
 التحصيل كارشناسی نقاشی دانتکده پردیس اصفهان فار حسينعلی،   . مجنی، 3
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، هاا  فرودرااه  آهان،  راههااي   هاا، ایساتگاه   كند: مراكز عمومی كتور اا قبيال ميادان   می

، اشاند ب مای رفاآ و آماد   پرهااي   هاي مسافربري و مانند آنها كه اا جملاه مکاان   پایانه

هار روا  آیناد.   مای  شامار  باه  ل هنري و فرهنگای  ئبراي تباد  مسامناسبی  يها مکان

هاا   هزاران نفر با بارهاي فرهنگی رونارون و اا طبقات و قترهاي مختلف اا این مکان

. با توجه به این امر كه اكثریآ اعضااي یاک جامعاه اا    كنند عبور میمقاصد مختلف  اب

ها و سایر مراكزي كاه در آنهاا    و نمایتگاه ها ه بتوانند اا موا اتموقعيتی برخوردار نيستند 

هنرمندان آن جامعاه   دبایرصآ را این ف كنند،باادید  شده هشترذاآثار هنري به نمایش 

 .(23: 3177)مجنی، وجود آورنده براي اكثریآ مردم ب

 بدین ترتيب ماحصل دستاوردهاي هنري خود را به این مراكاز كتاانده و ارتبااطی   

 بيتاتر ات یا هنرمندان نيز اا نظر ،معقو  و پسندیده با مردم برقرار سااند. اا این رهگذر

توانند به شاکل و محتاواي كاار     مردم جامعه خویش آراهی بيتتري حاصل كرده و می

 ی هدفدار و با اراش بدهند.یهنري خود راستا
 فضاهاي تزييني تاريخيبه کاربري مناسب و مرتبط . دادن 92-2-8

. اساآ كارهاي حفاظآ این آثار  یکی اا راه تاریخی،بناهاي كاربري مناسب به  دادن

توان  می را كه داراي چنين تزیيناتی هستند هاي تاریخی اا جمله خانه ،فضاهاي تاریخی

 يهاا  نابه دانتکده، هنرستان، پژوهتکده و سایر مک بنا به ساختار و موقعيتی كه دارند

، هم هم اا فرسایش و تخریب بنا جلوريري خواهد شد ،رونه مناسب اختصاص داد. بدین

و ایجااد عالقاه در   هنرهاي وابساته باه معمااري    هدف مورد نظر براي متجلی ساختن 

ها و فضااهاي كااربردي مانناد فرهنگساتان،      نا. ایجاد مکحقق پيدا خواهد كردافراد، ت

و ميازان پایاداري و   )بناا باه ناوع ایساتایی     مانند آنهاا   و خانه، نگارخانه رستوران، قهوه

شاود افاراد غيرمتخصاص نياز اا      كه در معرض دید عموم باشد باع  می استحکام بنا(

 -مندي آنان به هنر سنتی و رذشاته تااریخی   ظ بصري برده و عالقهفضاهاي مذكور، حَ

 .دشویا تقویآ  ایجادهنري كتور خویش 

آ هام داده و  عوامل متعددي دسآ به دس با رذشآ امان، رونه كه ذكر شد، همان
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 هاي پراراش این مارا و باوم   آفریده نظير هنرهاي بومی و دسآ اند تا آثار كم سبب شده

اي كاه   یا حتی اا جایگاه و جلاوه اا دسآ داده جایگاه واقعی و درختش شایستة خود را 

ياات معتبار   یدر یک كار هنري حقاایق و جز  چارلی چاپلين، رفتة بهاند افو  كنند.  داشته

كارهاا و   بنابراین با اتخااذ ایان راه  در یک كتاب تاریخی. حتی توان یافآ تا  بيتتري می

 ،توان اميدوار بود كه حقایق تاریخی كتاورمان  میهایی  و اجراي چنين طرح هاپيتنهاد

و در جایگااه اصالی   ن امخاطبا ، در د  با دیدي نو و متفاوت با رذشته بر سيماي شاهر 

 د.نبندنقش  خود؛ یعنی تارک فضاهاي معماري،

 



 

 



 

 

 پيوست
هاي آناليز ماده بستر  یه چينی خانه حقيقی اصفهان كه توضيحاتش در ماتن در فصال    در این قسمآ طيف

 هاي موردي براي شناسایی مواد و مصالح  یه چينی آمده بود، قرار داده شده اسآ: سوم در بخش نمونه

 
 حقيقي، اصفهان، آزمايشگاه مرکزي دانشگاه اصفهان چيني خانه آناليز اليه ازحاصل  XRD. پيک دريافتي دياگرام.

 

 
 چيني خانه حقيقي، اصفهان، آزمايشگاه مرکزي دانشگاه اصفهان آناليز اليه ازحاصل  XRDپيک دريافتي . 2دياگرام
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   33.-73(،36(. نگاهی به تکوین و سيرتحو  نقاشی پتآ شيته. فرهنگستان هنر )3163) احمدي ملکی، رحمان

هاي تاریخی باا نگرشای ویاژه بار      (. پژوهتی در مبانی و اصو  حفاظآ و مرمآ دیوارنگاره3166) اصالنی، حسام
نامه كارشناسی ارشد مرمآ اشياء تااریخی، دانتاکده    پایان .هاي تصویري دوره صفویه در اصفهان دیوارنگاره

 .پردیس اصفهان، دانتگاه هنر

 .38نتریه هنرهاي ایبا، .اروپایی در ایران(. نقاشان 3161) آهند، یعقوب

   .373-367(، 6و6هاي تصویري رنگ و روغن با  یه تداركاتی قرمز، مجله اثر،) نقاشی .(3138) آقاجانی، حسين

 .68-86(، 3تعميرات نقاشی، مجله اثر) .(3138) آقاجانی، حسين

تهاران:   .قاشی ایران، مترجم محمد ایرانمنش(. سير تاریخ ن3161بينيون، لورنس، باایل، رري، ویلکينسون، جوس)
 .انتتارات اميركبير

 چاپ دوم  .انتتارات دانتگاه هنر .ترجمه یوسف مجيدااده .(. هنر ایران باستان3161) پرادا، ایدت

   .ترجمه غالمحسين صدري افتار، تهران .معماري ایران (.3177) پوپ، آرتور اپهایم

انتتاارات اداره آفارینش هنار و     .تهران:ترین روارار تا دوران صافویان  اا كهن (. نقاشی ایران3133) تجویدي، اكبر
   .واارت فرهنگ و هنر

ي قااپو  عاالی باري در بنااي    آوري و تکنيک اجراي تزیينات رچی موسوم به كتته (. شيوه عمل3166) تدین، عاليه
 .ر اصفهاندانتگاه هن نامه كارشناسی ارشد، اصفهان، اا دیدراه حفاظآ و مرمآ. پایان

 .نامه كارشناسی، دانتگاه هنر اصفهان پایان. پتآ شيته يها (. حفاظآ و مرمآ نقاشی3167جاجرمی، حميد)
 . 33نتریه كاوش قلم، .شناسی( (.نقاشی قاجاریه )نقد ایبایی3166جعفري، بهنام) 

اسای رشاته نقاشای، مجتماع     ناماه كارشن  پایان .(. تأثير نقاشی دیواري صفویه بر دوران قاجاریه3176جوانی، اصغر)
 .دانتگاهی هنر

 .شماره سوم .حامد عبديمترجم ).جهان اسالم .سطح، الگو و نور. (3166جونز دالو)
 .چاپ دانش او  .مصالح ساختمانی (.3131حامی، احمد)

 .(. هنر عهد تيموري و متفرقات آن، بنياد فرهنگ ایران، كابل3133حبيبی، عبدالحی)
   .انتتارات سمآ . تهران:اشی دیواري اا طرح تا مرمآ(. نق3166حسامی، منصور)

نامه كارشناسای رشاته    پایان .ها عمومی هاي و مکان (. كاربرد هنر نقاشی در ترمينا 3177مجنی، حسينعلی) حسن
   .نقاشی، مجتمع دانتگاهی هنر
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 ناماه كارشناسای،   انبُري كاخ هتآ بهتآ اصفهان. پای (.حفظ و مرمآ بختی اا تزیينات كُ 3163اهرا) دهقانی،
 .دانتگاه هنر اصفهان

 .نامه كارشناسی، دانتگاه هنر اصفهان . پابانآیينههایی پتآ  (. حفاظآ و مرمآ نقاشی3167رحمتی، سعيد)
 .انتتارات سمآ .تهران:هاي اسالمی (. طرح3163ریاضی، محمدرضا)

 .دانتگاه هنر اصفهان ارشد، نامه كارشناسی (. مرمآ آثار و بناهاي تاریخی. پایان3171رهبري، احمد)
 .دانتگاه هنر .مترجم حميد فرهمند .هاي جدید نگهداري اموا  فرهنگی (. روش3167ریدرر، یواف)

 .كتابخانه ساامان ميراث فرهنگی .كاري آیينه(. تحقيق در هنر 3163اادهوش، محمدرضا)
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 .المعارف بزرگ اسالمی، جلد دوم، انتتارات سروش (. دایره3166سمسار، محمدحسن، ذكا، یحيی)
 .انتتارات ساامان ميراث فرهنگی . تهران:دوره اسالمی-كاري در معماري ایران آیينه(. 3168سمسار، محمد حسن)
 .نقاشان، انتتارات علم و اندری(. فرهنگ مصور چهار ابانه نقاشی و آثار 3167سعيدیان، عبدالحسن)

 .اي تهران: انتتارات فنی، حرفه .كاري، استانداردهاي مهارتی شاخه كاردانش آیينه(. 3168شيخی، حسين و فضلی، احمد)
  .تهران: نتر مولی .) مترجم یعقوب آهند ( (. هنر ایلخانی و تيموري3163شراتو، امبرتو) 

 .مختصر چهار ابانه هنر نقاشی و آثار نقاشان جهان. تهران: علم و اندری (. فرهنگ مصور3167سعيدیان، عبدالحسين)
 .(. نقاشی پتآ شيته. تهران: سروش3167دي)ها سيف،

 27-13(.36خيا ) آیينهها. ها و تاثير رذاري (. نقاشی پتآ شيته: ویژری3163اله) سخن پرداا، كامران؛ امانی، حجآ
 انتتارات سروش(. نقاشی روي رچ، تهران: 3168سيف، هادي)

طال در تزیينات وابسته به معماري دوره صفوي و قاجار اصفهان، پایان نامه كارشناسی  .(3163شریفی، محمدرضا)
 ارشد مرمآ اشياء تاریخی و فرهنگی دانتکده پردیس اصفهان، دانتگاه هنر

 ب خورشيدشناسی ایرانی. تهران: كتا بر ایبایی (. رل و مر : دریچهاي 3166شهدادي، جهانگير)
 (. هنر اسالمی، تهران: مطالعات هنر اسالمی، چاپ او 3166شایسته فر، مهناا)

ناماه كارشناسای رشاته     صافوي، پایاان   يهاا  (. نگرشی پيرامون حفظ و احيا دیوارنگاره3166صفري صدیق، علی)
 .مرمآ آثار تاریخی، دانتگاه هنر اصفهان

 .سپيده سحر (. فرهنگ بزرگ مواد. تهران :3162فرهنگ، پرویز) 
ساده سايزدهم     (. روند تحولی شخصيآ پردااي در نقاشی ایران اا آغاا سده یاادهم تاا نيماه  3176فروهر، پرستو)

 .هجري خورشيدي، دانتگاه هنر
   .تهران: انتتارات سمآ .شناسی و هنر آسياي صغير (. باستان3163فيروامندي، بهمن)

 .پتآ شيته. تهران: نظر(. نقاشی 3166كاظمی، جهانگير؛ سلحتور، فریا )
 .تزیينات وابسته به معماري دوران اسالمی. تهران: ساامان ميراث فرهنگی كتور(. 3167كيانی، محمدیوسف)

   .انتتارات دانتگاه هنر، تهران .مترجم مهدي حسينی .(.نقاشی ایران3166كن باي، شيال)
 .63- 66(،26) (. نتریه هنرهاي ایبا3161كفتچيان مقدم، اصغر)

 .انتتارات برگ تهران .ترجمه منصور حسامی.هاي نقاشی مواد و تکنيک (.3162)رت ولآكو
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نامه كارشناسای رشاته نقاشای،     پایان .(. اثرات و اراش نقاشی دیواري در جامعه اسالمی ما3173ريالنی، پریچهر)
 .مجتمع دانتگاهی هنر

 .وشی، انتتارات بنگاه ترجمه و نتر كتاب بهرام فرهترجمه  .)دوره پارتی و ساسانی( (. هنر ایران3136ريرشمن، رمان)
 .سورة مهر تهران .(. بررسی و تحليل تزیينات معماري دورة قاجار3166راي، مرتضی)درو

 .تهران: بنگاه ترجمه و نتر كتاب.وشی مترجم بهرام فره .(. هنر ایران در دوره پارت و ساسانی3177ريرشمن رمان)
ناماه كارشناسای نقاشای دانتاکده      پایاان  .ها عمومی ها و مکان نقاشی در ترمينا  (. كاربرد3177مجنی، حسينعلی)

 نقاشی دانتگاه هنر اصفهان
 .(1(. نقاشی قاجار، مجله ایران نامه)3168مسکوب، شاهرخ)
 .تهران فرهنگستان هنر .ها بقاع متبركه در ایران (. نقاشی3167اصغر) ميراایی مهر، علی

 .بنگاه ترجمه و نتر كتاب .تهران:ترجمه عبداله فریار .ري اسالمی ایران در دوره ایلخانيان(. معما3137ویلبر، دونالد)
  .چاپ دوم .ترجمه عبداهلل فریار .(. تاریخ صنایع ایران3177كریستی)  ویلسن،

ی و نامه كارشناسی ارشد مرمآ اشياء تااریخ  چينی دورة صفویه، پایان (. بررسی تزیينات  یه3166هالكویی، پرویز)
 فرهنگی دانتکده پردیس اصفهان، دانتگاه هنر

 .تهران: انتتارات عملی و فرهنگی .مهرداد وحدتی ترجمه (. معماري و تزیينات اسالمی.3163) هيل، درک وررابار
تهاران: رواناماه   .سلحتور، فریا ، پژوهتگر نقاشی پتاآ شيتاه : نقاشای پتاآ شيتاه      (.3167امآ علی، سارا)
 31(،761سرمایه)

 (.[امين الرعایا، استادكار ميراث فرهنگی: نقاشی دیواري (.مصاحبه چاپ نتده3186ی، رضوان)حسين
 (.[بتارت، مهرنوش، فار  التحصيل نقاشی : نقاشی پتآ شيته (. مصاحبه چاپ نتده3168خدایی، ليال)
 بُري (. مصاحبه چاپ نتده : كُ  آیينه(.[مرآتيان، حسين، استادكار رچ و 3186خدایی، ليال)

 (.[جيگانته، جوانونی، استاد دانتگاه رم: تزیينات(.مصاحبه چاپ نتده3186سلطانی، مریم)
 (.[ميراایی مهر، استاد دانتکده هنر: نقاشی(.مصاحبه چاپ نتده3186سلطانی، مریم)
 نتدهمدرس دانتکده هنر هنرهاي ایبا، جهاید دانتگاهی(مصاحبه چاپ  ،ميراایی مهر، علی اصغر.[(3186سلطانی، مریم)
 (. مصاحبه چاپ نتدهآیينه(.[رضوي، مرمتگر : نقاشی پتآ شيته و 3186سلطانی، مریم)

 (. مصاحبه چاپ نتدهدیواري: نقاشی هيئآ علمی دانتکده مرمآ، پدرام(.[3186سلطانی، مریم)
 (. مصاحبه چاپ نتدهنقاشی دیواري پژوهتگر: ،هاشمی(.[3186)سلجوقی، صفورا
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