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Due to the connection of the Islamic world with the West and entrance of Western elements 
in to Islamic art, a profound change in mural painting art happened. The mural that was in the 
possession of the court before the 18th century – by fading out of its court aspect - became 
popular among the people and by becoming a popular art, it appeared as public decorations in 
houses of nobles and businessmen. Murals had a special place in the historical houses of the 
Qajar and Ottoman periods (which were one of the most important governments in the Islamic 
world in the 18th century). Thus, Qajar houses in Tabriz and Ottoman houses in Tokat can be a 
good source for studying and investigating these designs. This research was done according to 
descriptive-analytical method based on library studies, trying to answer the questions that 
renovations in Qajar and Ottoman society, caused what kind of changes in the murals of the 
Qajar and Ottoman period? And what are the commonalities and differences between Qajar and 
Ottoman murals in terms of visual themes characteristics? 

Accordingly, the present study, identifies, categorizes and compares the designs by 
surveying the murals of houses in the cities of Tabriz, Iran, and Tokat, Turkey, based on the 
available visual and written documents. The results showed that regardless of the quality and 
level of relations between Iran and the Ottoman Empire with the West, murals can be studied 
from two perspectives: topics and methods of execution. According to the topic, the themes in 
the murals were divided into three main categories (human-animal motifs, nature- architectural 
motifs and decorative motifs). After investigating the designs, it was found that these images, 
not only show the impact and trend of European modernity on Iranian and Ottoman society, but 
also have similarities and differences in themes and techniques. 

Despite the commonalities such as the nature of the image (character clothing, the presence 
of modern equipment, landscaping, perspectives, flower-filled vases) and the principles and rules 
(perspective and backdrop, shading, framing) lack of mastery of the rules is clearly seen in the 
examples. Distinctions have been made due to the locative coordinates of Tabriz and Tokat. One 
of the main differences is the variety of patterns and colors, higher quality and better execution 
of Qajar motifs due to adherence to the principles of rich Iranian painting compared to Ottoman 
motifs. It also seems that the closeness and connection of the Ottomans with the West world and 
eclecticism and greater influence is the most important reason of the distinction between the 
murals of the Qajar and Ottoman periods. 
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با غرب و ورود عناصر غربی تغییري عمیق در هنر دیوارنگاري ایجاد شد.  به  دلیل ارتباط جهان اسالم 
اش، جنبۀ مردمی  جنبۀ درباري   شدن   رنگ کم م در اختیار دربار قرار داشت، با  18دیوارنگاري که قبل از سدة  

هاي دیواري  معه بروز نمود. نقاشی جا اعیان  هاي افراد  در فضاهاي خانه و  پیدا کرد و بین مردم مقبولیت یافت  
هاي جهان  ترین حکومت هاي تاریخی دو شهر تبریز و توکات دردورةهاي قاجار و عثمانی که از مهم در خانه 

-نقوش باشند. این پژوهش، با روش توصیفی   توانند منبع خوبی براي شناسایی و بررسی اند، می اسالم بوده 
داده در جامعۀ قاجار و  تغییرات رخ که  در پی پاسخ به این سؤاالت است  اي  حلیلی بر پایۀ مطالعات کتابخانه ت 

هاي قاجاري و عثمانی چه وجوه اشتراك و  ها گردید؟ دیوارنگاري عثمانی، موجب چه تغییراتی در دیوارنگاري 
ویژگی  نظر  از  بررسی  تمایز،  با  حاضر  پژوهش  اساس  براین  دارند؟  دیگر  هم  با  تصویري،  مضامین  هاي 

هاي شهرهاي تبریز و توکات، بر اساس مدارك تصویري و نوشتاري موجود به شناسایی،  هاي خانه گاري دیوارن 
توان از دو منظر  ها را می ها نشان داد دیوارنگاري پردازد. نتیجۀ بررسی بندي و مقایسۀ تطبیقی نقوش می دسته 

ها به سه دستۀ اصلی  وارنگاري موضوعات و شیوة اجرا بررسی کرد. به فراخور مبحث، مضامین موجود در دی 
طبیعت و نقوش تزیینی) تقسیم گردید. پس از بررسی نقوش مشخص    - حیوانی، نقوش معماري  - (نقوش انسانی 

رغم اشتراکی مانند  ها با هم دیگر دارند. علی گردید که تصاویر داراي تشابهات و تمایزاتی در مضامین و تکنیک 
مختصات    علت به شود تمایزاتی  ها دیده می در نمونه   وضوح به   ، لط بر قواعد تس ماهیت تصویر، اصول و قواعد که عدم 

کیفیت باالتر و  توان به متنوع بودن نقوش و رنگ،  اند. از عمدة تمایزات می آمده   وجود  به مکانی تبریز و توکات 
عثمانی اشاره کرد.  دلیل پایبندي به اصول نگارگري ایرانی نسبت به نقوش  نحوة اجراي بهتر نقوش قاجاري به 

ترین دلیل براي  تر، مهم گرایی و تأثیر بیش تر عثمانیان با دنیاي غرب و التقاط همچنین نزدیکی و ارتباط بیش 
 . باشد   هاي دو دورة قاجار و عثمانی بروز تمایز بین دیوارنگاري 
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 مقدمه 

 Wall Paintings or Mural)نقاشی دیواري یا دیوارنگاري 

Paintings)   ارتباط  را می که  دانست  نگارگري  از  توان بخشی 
تنگاتنگی با معماري و اجزاي آن دارد. دیوارنگاري شامل بخش  

ها بدون درنظرگرفتن شیوة  وسیعی از نقوش بر دیوارها و سقف 
می کا  که  است  سبک ر  انواع  شیوه تواند  و  اجرایی  ها  هاي 

شوند  نقش  شامل  را  زمان    (Sharifzadeh, 2002).اندازي  در 
هاي اولیه و دوران زندگی غارنشینی، بشر اولیه توانست با  انسان 

دیواره  روي  آثار  برجاي  خلق  خود  از  تصاویري  غارها  هاي 
ا  (Gardner, 1999)بگذارد  پس  دیوارنگاري  هنر  گذشت  .  ز 

تمدن سال  تشکیل  با  و  حکومت ها  و  فضاهاي  ها  درون  به  ها 
ها) راه پیدا کرد. با توجه به تحوالت بنیادین  زندگی شاهان (کاخ 

تبع آن در  م، در دنیاي غرب و به 18- 19گرفته در قرن  صورت 
هاي اسالمی، نقاشی دیواري (دیوارنگاري) از  کشورها و حکومت 

مد و در بین عامۀ مردم هم رشدي  تملق دربار و حکومت بیرون آ 
خانه  داخلی  و  زندگی  فضاي  درون  به  و  یافت  هاي  درخور 

 ) شد  وارد  جامعه  متوسط  و  متولی   Madhooshianاشخاص 

nejad et al., 2017 .( 
م،  19- 18هاي  تعامل جهان اسالم با دنیاي غرب در سده 

ارتش  که  ارتش زمانی  روسیه،  و  فرانسه  مدرن  هاي  هاي 
المی عثمانی و قاجار را در هم شکست به اوج  هاي اس حکومت 

ماندگی خود از  خود رسید. هر دو حکومت با سؤال علت عقب 
از  پیشرفت  شکست  شدند.  روبرو  غرب  علمی  و  نظامی  هاي 

هاي عثمانی و قاجار و  فرانسه و روسیه سبب تضعیف حکومت 
پیشرفت غرب و استیالي نظامی و فرهنگی بر قلمروهاي عثمانی  

ایران   راه و  اتخاذ  شکست،  پیامدهاي  از  غربی  حل شد.  هاي 
واسطۀ نوسازي و اصالحات بود که تغییراتی در نظام سنتی  به 

به  را  ایران  و  این تحوالت  هر دو جامعۀ عثمانی  همراه داشت. 
دچار   خود  بطن  در  قاجاري  و  عثمانی  هنر  تا  گردید  موجب 

جایگاه   تبع آن دیوارنگاري نیز که از تغییرات بسیاري شده و به 
آمده همراه شده  اي برخوردار بود، به تدریج با تحوالت پیش ویژه 

   (Ansari & Heidari, 2018).و سیماي جدید به خود بگیرد  

ویژگی  به  نسبت  جامع  شناخت  و  هاي  آگاهی 
م،  18- 19هاي دو دورة قاجاري و عثمانی در سدة  دیوارنگاري 

به   نسبت  آگاهی  و  شناخت  در  دقیق  تأملی  مستلزم 
آغاز  ه  چگونگی  همچنین  و  عثمانی  و  قاجاري  نردیوارنگاري 

تحوالت و تأثیرات غرب بر هنر دیوارنگاري قاجاري و عثمانی  
شباهت می  یافتن  پژوهش  این  هدف  تفاوت باشد.  و  هاي  ها 

خانه  داخلی  معماري  هنر  دیوارنگاري  با  تبریز  قاجاري  هاي 
فرض بر  هاي دورة عثمانی شهر توکات است.  خانه   دیوارنگاري 

تشابه  وجود  بر  عالوه  که  است  در  این  تمایزهایی  و  ها 
تأثیر هنر  تدریج تحت ها، نقوش دیواري، به هاي خانه دیوارنگاري 

پردازي و دور شدن  وسوي طبیعت اروپایی قرار گرفته و به سمت 
روند. براي نیل به اهداف  از اشکال تجریدي و انتزاعی پیش می 

گیري از روش تاریخی و  بهره   پژوهش، مقاله در گام نخست با 
اي به شناخت و تحلیل شرایط و تحوالت موجود  مطالعۀ کتابخانه 

م و فرهنگ و هنر ایران  18در جامعۀ ایران و عثمانی در سدة  
پردازد و در سه بخش  م) می 19- 18دورة قاجار و عثمانی ( سدة  

تأثیر غرب و آغاز تحوالت در هنر ایرانی و عثمانی، دیوارنگاري  
مرور ادبیات پژوهشی  رة قاجار و دیوارنگاري دورة عثمانی به دو 
  - پردازد. . سپس در گام دوم، با استفاده از روش توصیفی می 

کتابخانه  مطالعات  اساس  بر  اطالعات  گردآوري  و  اي  تحلیلی 
خانه دیوارنگاري  بهنام، حریري،  هاي  (خانۀ  تبریز  قاجاري  هاي 

  Canikli,  (Latifoglu ,سلماسی و نیکدل) و شهر توکات عثمانی  
(Madimagin celalin   قرار خواهد گرفت.    ل ی و تحل   ی بررس   مورد

  يرها ی مس   و   یی ا ی جغراف   ت ی موقع   جهت   به   توکات   و   ز ی تبر   شهر 
  ک ی هر   و   اند داشته   غرب   ي ا ی دن   با   ي ا عمده   نقش   خود،   ی مواصالت 
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 ي تحقیق ها پرسش 

هاي شهر تبریز و  هاي خانه این مقاله با مطالعه بر دیوارنگاره 
پیش  بررسی مبحث  به  یافتن  روي می توکات  پردازد و در پی 

 پاسخ به این سؤاالت است: 
نوسازي   - 1 و  رخ تغییرات  و  هاي  قاجار  جامعۀ  در  داده 

قاجار و  هاي دورة  عثمانی، موجب چه تغییراتی در دیوارنگاري 
 عثمانی گردید؟ 

هاي قاجاري و عثمانی چه وجوه اشتراك و  دیوارنگاري   - 2
 ؟ هاي مضامین تصویري با هم دیگر دارند تمایز از نظر ویژگی 

 

 پیشینۀ تحقیق   

گرفته پیرامون این موضوع، در دو حیطۀ  هاي انجام پژوهش 
همچنین   و  عثمانی  و  قاجار  دورة  دیوارنگاري  و  نقاشی  هنر 

باشند.  مطالعه می  هاي تبریز و توکات، قابل هاي خانه ه دیوارنگار 
توان به  در زمینۀ هنر نقاشی و دیوارنگاري قاجار و عثمانی می 

،   (2008)منابع «نگاهی به نقاشی قاجار» نوشته جمشید حاتم 
نوشتۀ   شیراز»  در  قاجاریه  و  زند  دورة  ایران،  در  «دیوارنگاري 

شریف  دورة ،  (2002)زاده  عبدالمجید  در  قاجار»    «دیوارنگاري 
  و   ی «نقاش   پژوهش   به   ن ی همچن   ، (2009)آژند    عقوب ی   ۀ نوشت 

  (2002)فلور   لم ی و و   ی چلکووسک   تر ی پ   ۀ نوشت   قاجار»   ة دور   نقاشان 
  ي وارنگار ی د و   ی نقاش  هنر  مورد  در   منابع  ن ی تر اشاره کرد. از مهم 

 The Changing Image of Womenبه «    توان ی م   ی عثمان   ة دور 

in nineteenth Century Painting «   نانکور ی ا   نب ی ز   ۀ نوشت  
(2001) ،   »Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma 

Döneminde Resim Sanatının Ortaya  Osmanlı 
Kimliğinin Resimsel Anlatımı   Çıkışı   «  تول ی آ   ال ی پاپ   نوشته  

( 2008) » ،Ottoman Painting: Reflections of Western Art 

from the Ottoman Empire to the Turkish Republic  «
« هنر در خدمت گفتمان    ۀ و مقال   (2011)کارل شو    ي وند   نوشتۀ 
خر امپراطوري تا  قاشی عثمانی از اوا ن   ي مورد   ۀ : مطالع ي نوساز 

اشاره  )  2016(   و همکاران   نوشتۀ محمدزاده استقرار جمهوري»  
   . ) Mohammadzadeh, 2016(   کرد 

مورد   در  خانه اما  نیز  دیوارنگاري  عثمانی  و  تبریز  هاي 
بررسی   و  «مطالعه  پژوهش  در  است:  شده  انجام  مطالعاتی 

قاجار»  دیوارنگاري  دورة  تبریز  تاریخی   ,Pashapoor)هاي 

دیوارنگاره (2014 در  ،  موجود  قاجاري  تاریخی    14هاي  بناي 
و   قدمت موردمطالعه  و  نقوش، کمیت  نوع  لحاظ  از  و  معرفی 

دهد از میان عمدة  گیرد، نتایج پژوهش نشان می می   ارزیابی قرار 
ها قاجاري تبریز، نقوش تزیینی و  نقوش بکاررفته در دیوارنگاره 

به  انسانی  بیش نقوش  نقاشی ترتیب  سطح  خود  ترین  به  را  ها 
هاي  اي با عنوان « بررسی دیوارنگاره اند.در مقاله اختصاص داده 

 Ebrahimi(   قرانی»   قاجاري خانۀ حریري تبریز براساس روایات 

Siahbomi & Razani, 2013 (    نویسندگان با بررسی شش نگاره
نگاره  شاه از  در  موجود  موضوع  هاي  بر  حریري،  خانۀ  نشین 

ها با اصل آیات و تفاسیر معتبر از  مذهبی داستان و تطابق نگاره 
طباطبایی، تأکید و آن را مورد بررسی  جمله تفسیرالمیزان عالمه 

چنین در مقالۀ «مطالعه تطبیقی دیوارنگاري  هم دهند.  قرار می 
شاه  تاالرهاي  قوام در  خانۀ  و  تبریز  حریري  خانۀ  الدولۀ  نشین 

شناسایی،  (Madhooshian nejad et al., 2017)تهران»    ،
در  دسته  تطبیقی  مطالعۀ  انجام  و  دیواري  نقوش  بندي 

هاي مشابه و تباین بین نقوش در دو خانۀ حریري تبریز  ویژگی 
الدولۀ تهران هدف نگارش پژوهش بوده است. در رابطه با  وام و ق 

 Tokat در مقالۀ « هاي عثمانی شهر توکات  هاي خانه دیوارنگاره 

Canikli Konaği Ahşap Üzeri Kalem Işi Bezemeleri  «
(Sertyüz & Şahin, 2018)  در چوب  روي  قلم  کار  تکنیک   ،

شود این  موردبررسی قرار گرفته و مشاهده می  Canikliعمارت 
ها، کمدها ، دیوارها و سقف اتاق اصلی قرار  نقوش روي گنجه 

 :Tokat’da Bir Konut«  دیگري با عنوان   اند. در مقالۀ گرفته 

Madimağin Celal’in Evi  نوشتۀ «(Saka Akin & Hanaglu, 

ها  ارنگاره ، تمام عناصر معماري و تزیینی خانه از جمله دیو (2014
گیرد؛ اما وجه تمایز پژوهش حاضر با  خانه موردبررسی قرار می 

اي در  گرفته در این است که هیچ مطالعه دیگر مطالعات صورت 
هاي دورة قاجار و عثمانی با توجه به  راستاي تطبیق دیوارنگاره 

میالدي مورد    18- 19اهمیت دو حکومت جهان اسالم در سدة  
ذا تشابهات و تمایزات نقوش دیواري  توجه قرار نگرفته است؛ ل 

هم خانه  با  موردمطالعه  بر    هاي  غربی  هنر  تأثیر  و  دیگر 
 . باشد ها موضوع اصلی پژوهش حاضر می دیوارنگاره 
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 نظري مبانی  

 غرب و آغاز تحوالت در هنر ایرانی و عثمانی   ر ی تأث 
کشورهاي اروپایی با دستیابی به تکنولوژي و ثروت در پی  

م، در  18هاي استعماري در قرن  توسعۀ رقابت   انقالب صنعتی و 
و صنعتی  پیشرفت  در  مسیر  این  برداشتند.  بزرگی  گام  سازي 

حالی بود که کشورهاي شرقی وضعیتی متفاوتی داشتند و در  
بی  عقب نوعی  و  غوطه خبري  بوده ماندگی  حکومت  ور  دو  اند. 

سدة   در  قاجار  و  و  18عثمانی  ایران  کشور  دو  زمامداري  م، 
اقتدار  امپرا  داشتند.  اختیار  در  را  عثمانی  ي  امپراطور طوري 

م که یک حکومت خودکفا و قدرتمند  17عثمانی تا پایان سدة 
هاي اروپایی و شکست  رفت. با حمله دولت   زوال روبه کم  بود، کم 

عنوان اولویتی مهم در راستاي  نظامی عثمانی، «تنظیمات» به 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  امپراطوري   ,Arabkhani)نوسازي 

2009,P.132)  به نیز  قاجار  این زمان دولت  در  علت حمالت  . 
مشکالت   داراي  فرانسه  و  انگلیس  مداخالت  و  تزاري  روسیۀ 
متعددي بود و همانند دولت عثمانی، ضرورت اجراي اصالحات  

 شد. در این کشور احساس می 
«تنظیمات»،   اسم  به  عثمانی  قلمرو  در  اصالحات  اجراي 

جواري و ارتباطاتی که بین  دلیل هم شروع شد و به   زودتر از ایران 
فکران و دولتمردان  ایران و عثمانی وجود داشت برخی از روشن 

کم  پذیرفتند  ایرانی،  تأثیر  آن  از  و  آشنا  تنظیمات  با  وبیش 
(Adamiat, 1983) .   سوم احمد  سلطان  زمان  - 1703(  در 

توافق 1730 اجراي  از  بعد  و    Karlofça  (1699)هاي  نامه )، 
(1718) Pasarofça   جدیدي گردید و با    ۀ اصالحات وارد مرحل

بافت   و  تغییراتی در ساختار  فرانسه،  با  روابط نزدیک  برقراري 
جامعۀ عثمانی و ماحصل آن، در سبک زندگی و هنر عثمانی  

هاي  شدن دامن رقابت   . با کشیده (Arabkhani, 2009)ایجاد شد  
شاه، ایران  فتحعلی   ة روسیه در دور   استعماري به ایران و حمله 

نیز وارد روابط جدیدي با دنیاي غرب شد. با شروع اصالحات در  
از این دوران و شروع عهد  زمان ولیعهدي عباس  میرزا و گذر 

وسیعی در سطح جامعه   تغییرات  امیرکبیر  و صدارت  ناصري 
علت ارتباطات گسترده  انتشار فرهنگ غربی به وقوع پیوست.  به 

مسافرت  طریق  از  غرب  شاه،  با  اعزام    ان ی دربار هاي  تجار،  و 
دانشجویان به اروپا و همچنین حضور سفراي فرنگی در کشور،  

هاي جدید فرهنگی و هنري  گیري جریان سبب تحول در شکل 
 گردید. 

اد  م، اصالحات شروع به پذیرش از سوي افر 19با آغاز قرن 
و باعث گسترش تغییرات اجتماعی،    گردید و قشر باالي جامعه 

فرهنگی و آموزشی شد. با صدور فرمان «تنظیمات» در سال  
م، اصالحات دولت عثمانی وارد مرحلۀ جدیدي گردید و  1839

عنوان الگو اعالم شد. با تغییر عمومی در جامعه و ورود  غرب به 
سبک فرم  و  قلمر ها  به  غربی  هنر  حرکت  عث   و هاي  با  و  مانی، 

از سبک آگاهانه و جهت  ها و الگوهاي هنر  دار در مسیر تقلید 
 ,Uzun)اروپایی هنر به مرحلۀ جدیدي از تغییرات گام برداشت 

سلیم    . (2017 سلطان  نظامی  اصالحات  با  ابتدا  اصالحات  این 
لزوم  1807- 1789(  سوم  به  بنا  عثمانی،  دولت  و  آغاز شد  م) 

ویژه فرانسه فرستاد. این  را به اروپا به اصالحات نظامی، افسرهایی  
فرستادگان عالوه بر یادگیري فنون نظامی، شروع به مطالعات  

عده  کردند.  نقاشی  هنر  جمله  از  هنر  مختلف  افراد  این  از  اي 
نقاشی را به شکل رسمی در آکادمی اروپایی فراگرفتند و اولین  

ان  نسل از هنرمندان کالسیک ترکیه را تشکیل دادند که جری 
هنر مدرن ترکی بر مبناي تقلید و تأثیر از هنر اروپایی را بنیاد  

 . (Mohammadzadeh et al., 2016)کردند 
در ایران نیز، همچون امپراطوري عثمانی آغاز اصالحات و  
تحوالت سبب تحول در حوزة هنر شد. تأثیرپذیري از هنر بیگانه  
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تأثیر هنر اروپایی (هنر  و نوسازي قاجاري، به میزان زیادي تحت  
بود و سعی در تقلید از هنر غربی داشت.     ) اشرافی باروك، روکوکو 
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ای  ایرانی تأثیر  ایرانی  بر ساختار و روح هنر اصیل  جاد شد که 

چگونگی فرایند ارتباط دو حکومت با دنیاي    1گذاشت. شکل  
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 دیوارنگاري در دورة قاجار 
هنر هر دوره بازگوکنندة اوضاع اجتماعی و حال فرهنگ  

هنر   (Jahangard et al., 2015).باشد  آن دوره و جامعه می
به  نقاشی قاجار  دیگر  دورة  مانند  دیوارنگاري،  هنر  خصوص 

است.   قاجاري  جامعۀ  شرایط  و  اوضاع  گویاي  هنرها 
نمی قاجار  دورة  به  مختص  ایران  در  و  دیوارنگاري  باشد 

تاریخچۀ طوالنی در هنر ایرانی دارد و به دوران ایران کهن و  
  گردد؛ اما دیوارنگاري دورة قاجاري دورانی قبل از اسالم بازمی

آید که با نوآوري،  حساب میمتفاوت در دیوارنگاري ایرانی به
نقاشی مضامین  و  سبک  در  تنوع  و  فراوانی،  دیواري  هاي 

عامه   است. همچنین  همراه  مردم  بین  در  هنر  این  شدن 
دیوارنگاري در این دوره عالوه بر نمود درباري، جنبۀ مردمی  

و خانه عمارت  و در  کرد  پیدا  ثروتنیز  افراد  ایجاد  هاي  مند 
تر از دیوارنگاري در این دوره بیش  (Azhand, 2006).گردید  

افزون بر جلوهدوره گري هنر در بین درباریان و  هاي دیگر، 
افراد اعیان، بازنمایی بخشی از باورها و رویدادهاي سیاسی،  

 اجتماعی و فرهنگی جامعه است.  
حکومت پیوند دیوارنگاري ایرانی با گذشته خود از اواسط  

سبب ارتباط با دنیاي غرب در حال گسستن بود و قاجار به
تصویري دچار تغییرات عمیقی شد. اصول نقاشی  هنر    شالودة

و   گردید  ایرانی  درخشان  فاخر  نگارگري  جایگزین  غربی 
آرمان فضاي  ذهنیت  به  را  خود  جاي  ایرانی  هنرمند  گراي 

برجسته تجسم مانند؛  غربی  تفکر  سهیافتۀ  ي  دبعنمایی، 
 ). Masoudi amin, 2016نمایی داد (کردن(پرسپکتیو)، حجم 

هاي هنري غربی باروك و روکوکو به هنر هاي سبکمایهقشن
دیوارنگاري ایران وارد شد که باعث ایجاد تغییراتی در شیوة  

ها گردید.  خصوص مضامین و موضوعات دیوارنگارياجرا، و به
مضامینعمده دیوارنگاري  ترین  قاجدر  مضامین  هاي  اري 

و  اي و تاریخی)، بزمی و تزئینی (گل  مذهبی، رزمی (افسانه
در دورة قاجار،    (Azhand, 2006).پردازي) بودندمرغ و منظره

هاي  روغن در دیوارنگاري علت تأثیر هنر غربی، شیوة رنگبه
نقاشی و  یافت  رواج  اجرا  ایرانی  دو صورت؛  به  دیواري  هاي 

روي دیوار و اجراي مستقیم   اي و سپس نصبروي بوم پارچه 
اجرا آهکی،  یا  گچی  دیواري   ,Alizadeh(   شدندمی  روي 

دیوارنگاري   ).2012 این  مینمود  را  کاخها  در  هاي  توان 
هاي افراد اعیان شهرهاي ایران مالحظه نمود حکومتی و خانه

دیوارنگاري پژوهش  این  در  قاجاري شهر  هاي خانهکه  هاي 
 ته است. تبریز موردبررسی قرار گرف

 دیوارنگاري در دورة عثمانی 
به نقاشی  هنر  عثمانی  فرهنگ  در  در  تصاویر  صورت 

هاي خطی رواج داشت و در خدمت تصویرسازي کتب نسخه 
م، پس از تبادل و تعامل فرهنگی و هنري 18بود؛ اما از قرن  

به اروپا،  فرانسوي هنر با  نقاشان  و  هنرمندان  با  تعامل  ویژه 
ي برخوردار شد. ماهیت نقاشی سنتی  نقاشی از اهمیت زیاد

شد که اغلب  صورت مینیاتوري شناخته میعثمانی، به  -ترکی

ــگ ــن ــ ا  ج   و  رانی
  و  هیروسـ  با  یعثمان

  از شکست  و  شیاتر
ن   و  هــاآن   بســـــت

روع ها،نامهتوافق   ـش
 غرب، با ارتباط

درك پیشرفت غرب و  -
و  ــعف  ــنــاخــت ضـ شـ

 ماندگی خود.عقب
ــیفتگی ـبه غرب و   - شـ

ـــنایی ـبا  ـــتار آشـ خواسـ
 تکنولوژي و علوم جدید

 

ات بـ   - ــالـح از اصـ امی   ة ویژه در حوزهآـغ نـظ
ــالـحات عـباس  تـحت عنوان تنظیـمات و اصـ

 میرزایی
اعزام دانشــجو به کشــورهاي اروپایی براي  -

 فراگیري علوم و هنر جدید
ــورـهاي    - ورود هنرمـندان و نـمایـندـگان کشـ

 ویژه فرانسه و انگلیس اروپایی به
 

در  ـتـغـیـیر  و  ـتـحول 
ــاختار جامعه در  س

ــ  ــم ــوزه   ۀه ــا، ح ه
 ویژه در هنربه
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شکل قطعۀ تصویري بدون استفاده  صورت یک نقاشی به  به
از پرسپکتیو، کاربرد داشت؛ ولی از زمان سلطان سلیم سوم،  

وآمد نقاشان غربی به استانبول و اعزام نقاشان در نتیجۀ رفت
هاي هنر نقاشی غربی، و  وپا براي یادگیري مهارتترکی به ار

در   حمدي  عثمان  مدرن  هنري  مدرسه  تأسیس  همچنین 
م، هنر نقاشی ترکی، به سمت هنر غربی روي   1881سال  

و  ).  Demirarsalan, 2016(آورد   مناظر  دوره،  این  در 
اندازهایی با رعایت اصول پرسپکتیو و بدون وجود فیگور چشم

اسال رسوم  با  میمطابق  کشیده  تصویر  به  از می  پس  شد. 
به آناتولی،  منطقه  در  اسالم  دین  دورة  پذیرش  در  خصوص 

روي عدم تزیینات  پردازي شخصیتعثمانی، نقوش و سبک 
گل با  هندسی  نقوش  همچنین  بود.  متمرکز  هاي  انسان، 

نقاشی   داشت.  کاربرد  گیاهی  نقوش  و  شاخه  شده،  تلطیف 
ت در  تقربیا  هجدهم  قرن  از  ساختماندیواري  انواع  ها؛  مام 

ها توسعه یافت و  در بناهاي عمومی مانند خانه  بعداًها و  کاخ
 فراتر از قوانین اسالمی پیش رفت. 

دوره   از  بعد  دیواري  نقاشی  تصویرسازي  روند  بنابراین 
- 1839) و عبدالمجید (1839-1808پادشاهی محمود دوم (

تري  ش) م، که حامی هنر نقاشی غربی بودند، روند بی1861
هاي باروك و روکوکو  گرفت. بر اثر نوسازي، نقوش و سبک 

دولمه سپس  و  توپقاپی  کاخ  در  بهابتدا  صورت باغچه 
هایی  باشد روي زمینه کاري» که یک تکنیک تزئینی می«قلم

کار  ها بهها و طاقچهها، دیوارهمانند گچ و چوب روي سقف
غربی نتیجه  در  پرسپرفت.  اصول  با  تصاویر  کتیوي، سازي، 

تصویر بناها، ترسیم ابزار و تجهیزات مدرن (کشتی و ماشین)،  
جان، شهرها، مناظر و طبیعت،  هاي بیتصاویر اشیا و موتیف

و  انسان  تصویرنگاري  حتی  و  دینی  و  مذهبی  نمادهاي 
به  واقع حیوانات  روکوکو  صورت  و  باروك  سبک  به  گرایانه 

از قرن نوزدهم  ).  ,Uzan, 2017(اند  مورداستفاده قرار گرفته 
هاي قرمز  دار با گلشده و سایهبه بعد، شاخه و گیاهان رنگ

انحناي   پر ازهاي کنگري، و گلدان، برگS,Cبا  گل و   هاي 
به سبد است  میوه  شده  کشیده  تصویر  به  امپر   سبک 

)Ozkececi et al., 2018.( 

 ها (نمونۀ موردي) مطالعات و بررسی 
 هاي قاجاري شهر تبریز خانه -۱

بخش عظیمی از هنر دیوارنگاري دورة قاجار که در تعامل  
هاي  ها هستند. خانهگرفته است، خانهبا فضاي معماري شکل

برجسته  از  یکی  که  قاجاري  است  معماري  فضاهاي  ترین 
بیشتجلی آرایه گاه  از  استفاده  میزان  تزئینات  ترین  و  ها 

میبه دیوارنگاري  هنر  خانهخصوص  موردنظر  باشند.  هاي 
هاي شهر تبریز است. تبریز، در  قاجاري در این پژوهش، خانه

به قاجار  رجال دورة  از  بسیاري  و  ولیعهد  علت مقر سکونت 
توجه هنرمندان بعد  اعیان و اشراف بودن، مرکز عمدة جلب

هاي قاجاري تبریز، با توجه رفت. خانهشمار میاز پایتخت به
فردترین  ز منحصربه هاي معماري، آرایه و تزئینات، ابه ویژگی

میخانه شمار  به  ایرانی  قاجاري   Esmaeeli(  روندهاي 

sangari & Omrani, 2014  .(  ،حریري بهنام،  خانه؛  چهار 
به  توجه  با  قاجار  اواخر دورة  تا  اوایل  از  نیکدل  و  سلماسی 

دیوارنگاري  بررسی دارابودن  براي  زیبا  و  ارزشمند  هایی 
 .  ) 1است (جدول  انتخاب شدهها در این پژوهش دیوارنگاري

 هاي عثمانی شهر توکاتخانه -۲
  عمدتاً هاي الواري هستند که  هاي سنتی ترکی خانهخانه

یافت می بالکان  و  آناتولی  و  استانبول  این  در  اگرچه  شوند. 
ها بر اساس مصالح و طراحی به ثروت و گستردگی مالک  خانه

تفاوت باعث  و  دارد  ربط  خانهخانه  در  با هاي  دیگر  ها  هم 
دلیل  شوند؛ ولی اصول و واژگان معماري یکسانی دارند. بهمی

ها به زندگی، در تقابل با سادگی بیرون،  ي تركگرادروننگاه  
هاي  تري به داخل دارند و عمدة تزئینات در بخشتوجه بیش 

در قسمت خانه  و سقف دیواره   درونی  استها   ,Godin(  ها 

از  2009 عثمانی،خانه).  سنتی  در  نمونه  هاي  هاي شاخصی 
«استانبول»، «توکات»، «صفرانبولوي»، «ازمیر» و «یوزگات» 

خانهبرجاي است.  توکاتمانده  شهر  قدیمی  )  Tokat( هاي 
باشند. سه خانه؛  هاي سنتی ترکی را دارا میمشخصات خانه

Latif oglu  ،Canikli    وMadimagin celalin    ،در شهر توکات
عثمانیاز گنجینۀ خانه دیوارنگاري  هاي  بررسی  در  براي  ها 

   ).2اند (جدولاین پژوهش انتخاب شده

 

 

 (نگارندگان) زیتبر شهر يقاجار موردمطالعه يهاخانه یاجمال یمعرف .1 جدول

 نمونه  خانه بهنام خانه حریري خانه سلماسی خانه نیکدل 

 مکان مقصودیه  نورهاشمی تربیت، کوچه  مقصودیه  مقصودیه 

 تاریخچه اوایل قاجار  اوایل قاجار  اواسط قاجار  اواخر قاجار 

    

 تصویر

دري  در قسمت طنبی و اتاق سه 
هاي دیواري به  ضلع شرقی نقاشی 

تصویر کشیده شده است. این  
هاي سال توسط  نقوش سال 

شانده شده بودند  پو مالکان با گچ  
برداري  که در زمان مرمت الیه 
ها بیشتر در  شده است. دیوارنگاري 

ها و  ها، اطراف طاقچه قسمت ارازه 
هاي  و همچنین در گوشه   شومینه 

 . اند سقف نقش بسته 

خانه داراي تذهیب و نقاشی  
دیواري درخور توجهی در  

ها  ها، شومینههاي ازارهقسمت
ري در سقف طنبی بو گچ

شمالی و شرقی است  
)Fardanesh,2013,p.87 .( 

هاي  طنبی بخش بیرونی، نقاشی
نظیري را داراست که  دیواري بی

هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ  
توجه و منحصر فرد  کمی جالب

این نقوش، دورتادور   باشد.می
وسیلۀ  ها تا سقف بهطنبی از ازاره

قطاربندي آذین و در داخل این  
ها نقوشی با مضامین  قطاربندي

  مختلف به تصویر کشیده شده
 است. 

ها و سقف  دیوارها، طاقچه
بخش طنبی خانه،  

هاي دیواري زیبایی  نقاشی
 داده  است.را در خود جاي

هاي ویژگی
نقوش  
 دیواري 

 
 (نگارندگان)  توکات شهر یعثمان مطالعه مورد يهاخانه یاجمال ی. معرف2 جدول

Madimagin celalin خانۀ Canikli خانۀ Latif oglu نمونه  خانۀ 

 مکان مرکز شهر  خیابان محمود پاشاي  مرکز شهر 

 تاریخچه م 1875 م 19قرن  م 19اواسط قرن 

 

 

 

 تصویر

طبقه که پالن مشخصی ندارد در   در دو 
دار داخل باغ بزرگی  یک زمین شیب 

ساخته شده است. این خانه که در سال  
م در اثر زلزله، آسیب فراوانی دیده  1939

مورد مرمت و    2008بود در سال  
بازسازي قرار گرفت. تزئینات دیوارنگاري  

 اي روي چوب و گچ در اتاق مالحظه قابل 
 & Saka Akin)اصلی وجود دارد 

Hanaglu, 2014 ( . 

از سوي شهرداري توکات مورد    2016سال  خانه در  
مرمت و بازسازي قرار گرفت. در حین مرمت مشاهده  

ها و دیوارها با  گردید که تزئینات روي کمدها، سقف 
رنگ روغن زرد پوشانده است. با خراش دادن  

هاي روغن، تزئینات دیوارنگاري کشف و به شکل  رنگ 
  تر این اصلی خود تحت محافظت قرار گرفتند. بیش 

ها در اتاق اصلی خانه که در گوشه جنوب  دیوارنگاري 
غربی طبقۀ اول واقع شده، قرار گرفته است. این  

نقوش روي چوب در سقف نقش بسته  
-Sertyüz & Şahin, 2018, P. 225)اند شده 

234) . 

صورت پالن  عمارت در سه طبقه به 
L    شکل طراحی شده است که

داراي تزیینات غنی دیوارنگاري به  
هاي مهم  چوب و گچ در اتاق   روي 

عمارت؛ اتاق پاشا و اتاق حرم  
 باشد (متعلق به بانوي خانه) می 

Ozgen, 2007, P. 487- ( 
499) 

هاي  ویژگی 
 نقوش دیواري 
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دیواري درخور توجهی در  

ها  ها، شومینههاي ازارهقسمت
ري در سقف طنبی بو گچ

شمالی و شرقی است  
)Fardanesh,2013,p.87 .( 

هاي  طنبی بخش بیرونی، نقاشی
نظیري را داراست که  دیواري بی

هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ  
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قطاربندي آذین و در داخل این  
ها نقوشی با مضامین  قطاربندي

  مختلف به تصویر کشیده شده
 است. 

ها و سقف  دیوارها، طاقچه
بخش طنبی خانه،  

هاي دیواري زیبایی  نقاشی
 داده  است.را در خود جاي

هاي ویژگی
نقوش  
 دیواري 
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Hanaglu, 2014 ( . 

از سوي شهرداري توکات مورد    2016سال  خانه در  
مرمت و بازسازي قرار گرفت. در حین مرمت مشاهده  

ها و دیوارها با  گردید که تزئینات روي کمدها، سقف 
رنگ روغن زرد پوشانده است. با خراش دادن  

هاي روغن، تزئینات دیوارنگاري کشف و به شکل  رنگ 
  تر این اصلی خود تحت محافظت قرار گرفتند. بیش 

ها در اتاق اصلی خانه که در گوشه جنوب  دیوارنگاري 
غربی طبقۀ اول واقع شده، قرار گرفته است. این  

نقوش روي چوب در سقف نقش بسته  
-Sertyüz & Şahin, 2018, P. 225)اند شده 

234) . 

صورت پالن  عمارت در سه طبقه به 
L    شکل طراحی شده است که

داراي تزیینات غنی دیوارنگاري به  
هاي مهم  چوب و گچ در اتاق   روي 

عمارت؛ اتاق پاشا و اتاق حرم  
 باشد (متعلق به بانوي خانه) می 

Ozgen, 2007, P. 487- ( 
499) 

هاي  ویژگی 
 نقوش دیواري 
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 هاي تحقیق یافته 

هاي تبریز و  هاي خانه مضامین تصویري در دیوارنگاري 
 توکات 

هاي قاجاري ها در خانهموضوعات دیوارنگاريمضامین و 
توان در سه دسته؛  و عثمانی متنوع است. این مضامین را می

  - 3نقوش معماري و طبیعت   -2نقوش انسانی و حیوانی  -1
 بندي کرد. نقوش تزئینی، تقسیم

 نقوش انسانی و حیوانی 
دیوار خانهنگاريدر  از هاي  تصاویري  به  قاجاري  هاي 

انسانی   برمینقوش  حیوانی  بارزترین  و  از  یکی  که  خوریم 
این  م، محسوب می18-19هاي نقاشی قرن  ویژگی از  شود. 

شده به هاي بزرگ رسم  دوره به بعد، انسان و حیوان از پرده
توان تحولی بزرگ در هنر  دیوارها منتقل شدند که آن را می

ایرانی و عثمانی محسوب کرد. تا قبل از این دوران، در هنر  
زن   مخصوصاًهاي دینی، نقش انسان  علت محدودیتانی بهایر

هاي دیواري به این نوع و گستردگی وجود نداشته در نقاشی
است؛ ولی بعد از ارتباط و تعامل با هنر و هنرمندان اروپایی  

دیوار  می  نگاريدر  شد.  بزرگشکوفا  دستاورد توان  ترین 
دانست؛ تصویرسازي انسان    و  دیوارنگاري قاجار را شکوفایی 

به  از  هنوز  ترکی  نقاشان  انسانی  ولی  چهرة  تصویرکشیدن 
ها از  تواند رها نشدن آنکردند که دلیل آن میممانعت می

 . (Papila, 2008)قواعد سنتی هنر عثمانی باشد 
 مناظر شکار و رزم ●

تصاویر شکار، جنگ و آرایش نظامی، یکی از موضوعاتی  
نقا در  و  شیاست که همواره  قاجاري  دیواري دو دورة  هاي 

شود؛ اما این دست تصاویر در این دوران، عثمانی مشاهده می
دستاویز تغییر و تحوالتی شدند. به تأثیر از هنر اروپایی در  

هاي شکار و جنگ را  هایی جدید با مضامین نو، صحنه قالب
 (Ansari & Heidari, 2018).دهند نمایش می

 

 
 

 (نگارندگان)  توکات  و زیتبر يهامناظر شکار و رزم در خانه يوارنگارید .3 جدول

دیوارنگاري مناظر شکار و رزم در  
 هاي توکات خانه

 هاي تبریز دیوارنگاري مناظر شکار و رزم در خانه
 (نگارندگان) 

- 

 

هاي عثمانی شهر هاي خانهدر دیوارنگاري
توکات، تصاویري با موضوع مناظري از شکار  

 و جنگ مشاهده نشده است. 
 
 
 

صورت رزم گروهی، هاي شکار و جنگ، ، تصاویر سربازان به بهنام و حریري تبریز، صحنه   هاي خانۀ نگاري در دیوار 
اي با عناصر معماري صورت فردي در منظره شود. شکار به و گیر) دیده می تکی(گرفت  تن، و شکار به مبارزه تن 

تري نسبت به انسان به تصویر و طبیعی، که حکایت قدرت فرد دارد. همچنین نقش حیوانات با جزئیات بیش 
ها هستیم. استفاده از زمینه شدن پس هنر اروپایی و غربی  کارگیري  کشیده شده است. در این تصاویر شاهد، به 

به ها و اسب روشن در لباس تکنیک سایه  و همچنین  مبارزه و شکار در دورنماي معماري و ها  تصویرکشیدن 
 باشد. منظره از جمله؛ تأثیرات هنر غربی می 

 

 

  ۀباالي طاقچ ۀکتیب 
 بهنام  ۀطنبی خان

  ۀباالي طاقچ ۀکتیب 
 حریري   ۀطنبی خان
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 مجالس بزمی  ●
دارد،    یکی  محوریت  انسان  تصویر  که  موضوعاتی  از  دیگر 

هاي اوایل قاجار، چهره و  ها و مجالس است. در نقاشی مناظر بزم 
وسیله نوع پوشش از  اندام زنان مشابه مردان ترسیم و تنها به 

می  متمایز  به گردید.  یکدیگر  کشیدن  همچنین  دینی،  دالیل 

هرة زنان با محدودیت مواجه بود؛ ولی بانفوذ هنر اروپایی در  چ 
تصویرنگاري ایرانی، راه براي حضور هنر و اصول غربی در هنر  

توان به تصاویر  قاجاري گشوده شد. از جمله تأثیر هنر غربی، می 
 ,Ansari & Heidari(   خصوص زنانه اشاره کرد مجالس بزم به 

2018, P. 21 .(
 

 (نگارندگان)  توکات و زیتبر  يهادر خانه یمجالس بزم يروارنگاید .4 جدول

هاي دیوارنگاري مناظر بزمی در خانه
 توکات

 هاي تبریزدیوارنگاري مناظر بزمی در خانه
(Ebrahimi Siahbomi & Razani, 2013, P. 41-43) 

(Madhooshian nejad et al., 2017, P. 47) 
 

- 

 
هاي عثمانی شهر خانههاي در دیوارنگاري

توکات، تصاویري با مضمون مجالس بزم  
 مشاهده نشده است. 

 
 
 
 
 

شود که در این تصاویر زنان با  در بخشی از خانه حریري تبریز، مناظري از مجالس زنانه مشاهده می
نکتۀ  ). 5(شکل  شوندصورت تکی و جمعی دیده میهاي اروپایی بهکاله و موهاي بدون پوشش با لباس

هاي پرچین و  هاي اروپایی، پردهتوجه در این تصاویر، فرم صورت قاجاري با پوشش، اندام و ژستجالب
هاي  هاي مروارید، کمربندهاي چوبی، رشتههاي برنزي و بلور اروپایی، صندلیتزیینی اروپایی، گلدان

عنوان زیورآالت، همه  ا بهه هاي ابریشمی براي تزیین مو و لباسهاي قیمتی و دستمالمزیین به سنگ
 Ebrahimi Siahbomi)و همه نشان از مجالس اشرافی به تقلید از مجالس غربی و هنر غربی دارد

& Razani, 2013) .تصویرکشیدن و  تبحر هنرمند در بهدهندة عدمهمچنین این تصاویر نشان
 باشد. رعایت اصول پرسپکتیو آن می

 
 

 دار فرشتگان بال ●
فرشته در ایران کهن، سروش و در عربی ملک و هاتف  

بال نفس  یا  جان  نماد  و  گرفته  استنام   ,Kamrani(  دار 

به).  2006 فرشته  گستردة  انسان  حضور  یا  کودك  شکل 
جهت کاربرد  هاي دورة قاجاري است که بهدار، در مهرهبال

این   بنظر  زیاد  اول،  وهلۀ  در  غربی  آثار  در  فرشته  از  شکل 
تحتمی که  توجه رسد  با  اما  است؛  بوده  غربی  هنر  تأثیر 

بال با  کودك  اغلب  ساسانی  حجاري  و  نقاشی  قالب  در  دار 
و   نقش  این  سنتی  اهمیت  غیرمذهبی،  و  مذهبی  موضوع 

   (Afzaltoosi, 2005).گردداستفاده از آن در ایران اثبات می
 هاي مذهبی و آیه   روایت  ●

هاي مذهبی، یکی دیگر از  تصاویر مذهبی و بازنمایی روایت 
ها  موضوعاتی است که در دورة قاجار بخش وسیعی از دیوارنگاري 

این تصاویر     (Pashapoor, 2014).را به خود اختصاص داده است 
هاي مقدسی از جمله؛ انجیل،  هایی از متون کتاب بازنمایی روایت 

هاي موردبررسی  باشند. در میان خانه هایی از قرآن می آیه تورات و  
مذهبی و آیات قرآنی    هاي روایت تبریز و توکات، شمار دیوارنگاري 

دهد  ها نشان می برجامانده، بسیار اندك است. بررسی این نگاره 
هاي  مندي از اصول نقاشی دوران قبل، از تکنیک که درعین بهره 

الگوبرداري  نیز  غربی  تصویر  شده   نقاشی  نقوش،  این  در  است. 
با   اروپایی همراه  پوشش  و  رنگی  تنوع  با جزئیات کامل،  انسان 

 . دهد عناصر مدرن مانند صندلی، تأثیر هنر غربی را نشان می 
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 (نگارندگان)  توکات  و زیتبر يهاخانه در  دارفرشتگان بال يوارنگارید. 5 جدول

دار در  دیوارنگاري فرشتگان بال
 هاي توکات خانه

 هاي تبریز دار در خانهدیوارنگاري فرشتگان بال
 (Barqi, 2011) 

- 

 

هاي  گونه تصویرسازي در نقاشیاین
هاي شهر توکات دیده  دیواري خانه

 شود. نمی

صورت تصویر  باشد که بهتبریز میحریري  هاي سقف خانۀدار یکی از نقاشیموضوع فرشتگان بال
دار در مرکز  تصویر کشیده شده است. در این نقش، شش فرشته بالبال به  فرشتگان با چهره انسان و

تصویر دو فرشته با   -1ها را تفکیک کرد.توان آناند که به دو دسته میسقف به تصویر کشیده شده
هاي  تصویر چهار فرشته با چهرة زنانه که داراي لباس -2چهرة مردانه که فقط دامنی کوتاه برتن دارند. 

تصویر کشیدن  تأثیر هنرغربی بوده در بهگرایانه که تحتزمینه و دید واقعسازي پسبلند هستند. منظره
 . (Barqi, 2011, P. 124)خورد این نقوش به چشم می

 
 (نگارندگان)  توکات  و زیتبر يهاخانه در یمذهب يهات یروا  يوارنگارید. 6 جدول

 & Sertyüz)هاي توکاتهاي مذهبی در خانهدیوارنگاري روایت
Şahin, 2018) . 

 هاي تبریز هاي مذهبی در خانهدیوارنگاري روایت
(Ebrahimi Siahbomi & Razani, 2013) . 

  
دالیل مذهبی، به تصویرکشیدن نقوش انسانی و روایت  در دورة عثمانی به

هاي مذهبی وجود ندارد و تنها کتیبه و خطوطی از آیات دینی  داستان
 خورد.چشم میبه   Cankiliۀخانروي سطح کمد، در 

 
 
 
 

نقوشی با مضامین مذهبی و داستان مذهبی مربوط به داستان یوسف و زلیخا  
فوقانی دیوارهاي خانۀ حریري است. این تصویر، مربوط به فرار  بر قسمت 

یوسف از زلیخا و مجلس ضیافت زلیخا براي یوسف است. چهره و اندام افراد  
هاي قاجاري عاري از حرکت و احساس است.  در این نقوش مانند سایر شمایل

ن  ها کامالً قاجاري است. ای ها و آرایش موي اروپایی، چهرهبا وجود لباس
 دهد.نقوش ترکیبی از سنت نگارگري ایرانی و نقاشی اروپایی را نمایش می

(Ebrahimi Siahbomi & Razani, 2013) . 
 

 نقوش معماري و طبیعت 
به  اروپایی،  هنر  از  تأثیر  با  عثمانی  و  قاجار  دورة  نقاشی 

طبیعت طبیعت  و  ط گرایی  و  آوردند  روي  بیعت نگاري 

حائزاهمیت شد. نقاشان قاجاري و عثمانی، نقاشی غربی را با 
درهم روش  سنتی  که   هاي  آوردند  پدید  آثاري  و  آمیختند 

تکنیک  و  اصول  زمان  آن باگذشت  در  غربی  بیش هاي  تر ها 
شد. از اواسط دورة قاجار و اواخر دورة عثمانی، تعداد نقوش می 
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اصر معماري افزایش نگاري و استفاده از عنبا مضامین طبیعت 
هاي قاجاري تبریز و عثمانی هاي خانه یافت که در دیوارنگاري 

به  می توکات  می چشم  را  نقوش  این  دودستۀ خورد.  به  توان 
 بندي کرد.جان تقسیم معماري و طبیعت بی  - مناظر طبیعی

 معماري -مناظر طبیعی ●
دیوارنگاري بیش  در  که  تصاویري  نمونه تر  هاي هاي 

شوند، مناظري از طبیعت و موردمطالعه پژوهش مشاهده می 
اغلب این تصاویر، نماي غربی دارند  ).7معماري هستند (جدول 

صحنه  رودخانه و  با  شهري  روستایی،  دورنماهاي  از  ها، هایی 
بیش کوه  در  هستند.  درختان  و  عناصر ها  دورنماهاي  این  تر 

قلعه  پل،  مانند؛  کاخ معماري  اروپایی،  خانه ها  هاي  هاي و 
ابزارها و تجهیزات مدرن از قبیل؛ کشتی   ن ی همچن روستایی و  

این تصاویر، و ماشین بخار و... به تصویر کشیده شده  اند. در 

هنرمند قاجار و عثمانی با درك ناقصی از اصول پرسپکتیو و 
طبیعت  نقاشی  از  ناشیانه  آن تقلید  اروپایی،  اجرا گرایی  را  ها 

 (Pakbaz, 2000).است    کرده 
 جانطبیعت بی ●

دیگر از موضوعاتی    جان یکینقاشی با موضوع طبیعت بی
هاي موردبررسی، مشاهده  هاي خانهاست که در دیوارنگاري 

(جدول   است  نقاشی  8شده  هنر  در  نقاشی  نوع  این   .(
توان دیوارنگاري قاجار و عثمانی سابقۀ چندانی ندارد و می

طبی و  غرب  دنیاي  با  ارتباط  دستاورد  هنر  عتگفت  گرایی 
به عناصر بیغربی می جان  باشد. اختصاص یک کادر کامل 

ها،  مانند؛ ظرفی پر از میوه مانند، گالبی، سیب و دیگر میوه
به تصویر کشیده   در کنار نقوش گیاهی و دیگر نقوش  گاه 

 ).Madhooshian nejad et al., 2017ت (شده اس
 

 (نگارندگان)  هاي تبریز و توکاتمعماري در خانه -دیوارنگاري طبیعی .7جدول 
 هاي توکات معماري در خانه -دیوارنگاري مناظر طبیعی

)Ozgen,2007,p.501 ( 
(Saka Akin & Hanaglu, 2017) . 

هاي  معماري در خانه -دیوارنگاري مناظر طبیعی
 . (Barqi,2011)(نگارندگان) و تبریز

 

 

ها، نماي شهري و تجهیزات مدرن  تصویرسازي بناها، مساجد، مناره
نگاري سبک  هاي بادبادنی به تاثیر از پرسپکتیو و طبیعتمانند قایق

اند. عدم تبحر  هاي بزرگتر در باالي دیوار ترسیم شدهاروپایی در قطع
 هاي اروپایی مشهود است. هنرمند در استفاده از تکنیک

 

هاي روستایی،  ها، خانه در مناظر طبیعت و معماري که دورنماي از ساختمان 
چنین تجهیزات مدرن، مانند کشتی در دورن انه و درختان و هم پل، رودخ 

 و  اند. از تکنیک سایه شده تصویر کشیده  شکل است، به هاي بیضی بندي قاب 
 هاي کوچک تقلید شده است.و روغن اروپایی در قطع هاي رنگ روشن و نقاشی 

 
 

 هاي طنبی، خانه نیکدل ازاره ها، خانه حریري درون طاقچه

 هاي طنبی، خانه سلماسی کتیبه باالي شومینه و ازاره

 Latif ogluباالي دیوار اتاق اصلی، خانه بهنام هاي طنبی، خانه ازاره
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 (نگارندگان)  توکاتهاي تبریز و  جان در خانهدیوارنگاري طبیعت بی. 8جدول 

 هاي توکاتجان در خانهدیوارنگاري طبیعت بی
 (Saka Akin & Hanaglu, 2017) 

هاي تبریز  جان در خانهدیوارنگاري طبیعت بی
(Madhooshian Nejad et al., 2017) 

  
 ها، مرز بین سقف و دیوار، اتاق اصلی، خانه تصاویري از میوه

Madimagin celalin 
هاي از نقاشی سبد میوة سیب و گالبی، درون طاقچه، خانۀ  نمونه

 حریري 

 نقوش تزئینی 
می دیوارنگارياگرچه  همۀ  گفت  تزئینی  توان  جنبۀ  ها 

عنوان نقاشی سنتی ایران و عثمانی  دارند؛ اما نقوش تزئینی به
بوده  نقوش  سایر  کنار  در  معماري،    همواره  عناصر  و  است 

میطبیعت  مرتبط  هم  به  را   ... و  در  نگاري  سعی  و  دهد 
  طور بهدادن نقوش دارد.  کردن فضا و سنتی نشانیکدست  

در   اسلیمی   باتیترکمعمول  نقوش  تزئینی،  نقوش 
دهد که از لحاظ بصري استوارتر  بندي را تشکیل میاسکلت 
هاي  الي نقشي ختایی در البههابرگ  و   گلتر است.  و قوي

می قرار  عثمانی  اسلیمی  و  قاجار  دورة  از  اما  گیرند؛ 
طبیعتمایهنقش عناصر  محوریت  با  گلدانی  اي گرایانههاي 

 Makiد (انتصویر کشیده شدههاي پر از گلدان بهگل چون  

nezad, 2008  .( ها در هنر ایرانی  نقوش تزئینی در دیوارنگاري
آناتولی سابقه و  و منطقۀ  قاجار  و در دورة  دارد  اي طوالنی 

خانه اندرونی  در  نقوش  این  است.   کاررفتهبهها  عثمانی 
هنر غربی  گیري از اصول هنر سنتی و درك  هنرمندان با بهره

دست آمیخته  ترکیبی  هنر   به  در  ریشه  نقوش  این  زدند. 
هنر    بودن  يقو  علتبههاي قاجاري  نگارگري دارد. دیوارنگاري

عثمانی   نقوش  به  نسبت  باالتري  کیفیت  ایرانی،  نگارگري 
  مرغ   و  گلتوان در سه دسته؛ گیاهی، دارند. این نقوش را می

کرد   تقسیم  ختایی)  و  (اسلیمی  انتزاعی  در  و  که 
خانهدیوارنگاري شهر هاي  عثمانی  و  تبریز  قاجاري  هاي 

 خورد.چشم میتوکات به

 نقوش گیاهی ●
عثمانی   و  قاجاري  دیوارنگار  تصاویر    جزبههنرمندان 

ها در  ، ترنج و پیچکبرگ  و   گل گرا، نقوش  انسانی و طبیعت
هاي قبل به اجرا درآوردند که سهمی ادامۀ هنر نگارگري دوره

خانهدر    ریچشمگ داخلی  فضاي  سطوح  دارند.  پوشش  ها 
دیوار در  گیاهی  از نگارينقوش  تلفیقی  بررسی،  مورد  هاي 

وبوته،  هایی از گلغربی هستند که در قالب فرم  -نقوش سنتی
صورت  اند. این نقوش بهگلدان پر ازگل به تصویر کشیده شده

 ). 9اند (جدول رنگ و یا با تنوع رنگی تصویر شدهتک
 و مرغ نقوش گل   ●

تعبیري  مرغ  و   گلمضمون   به  یا  از  بلبل  و   گل ،  یکی   ،
هاي نگارگري ایرانی است که همواره در نقاشی ایرانی  سبک 

رایج جزء  و  شده  دیوار مشاهده  خانهنگاريترین  هاي  هاي 
تصاویر   این  است.  تبریز  در  به  عمدتاًقاجاري  قرینه  صورت 

این  هها اجرا شدها و سقف هاي مقرنسدرون قطاربندي اند. 
در    علت  بهنقوش   ایرانی  خانه وارید  نقوشخاستگاه  هاي  ي 

 ). 10شوند (جدول عثمانی مشاهده نمی
 نقوش انتزاعی (اسلیمی و ختایی)     ●

مسلمان   و  ایران  به  اسالم  ورود  با  بناها  انتزاعی  نقوش 
نگاري در بناهاي ایرانی و  بودن عثمانیان، نوعی منع شمایل

پی   در  نقوش  عثمانی  کشیدن  تصویر  به  تمایل  که  داشت 
هاي گیاهی  تزئینی گیاهی و هندسی را سبب شد. نقش مایه

صورت نقوش پیچان بودند و در  متنوع و زیبایی که معموال به

 

 

نقوش  (Bemanian et al., 2011).یافتند سطح گسترش می
هاي  هاي خانهنگاريترین نقوش در دیوارانتزاعی از جمله مهم

ها و گیاهان  عثمانی است. این نقوش با الهام از گلقاجار و  
  اند و یکی از بارزترین ویژگی طبیعی به تصویر کشیده شده

ایرانی البه  - هنر  در  که  است  دیگر  اسالمی  تصاویر  الي 
رنگ یا با  صورت تک کنند. این تصاویر اغلب بهخودنمایی می

تصویر   به  نقوش  سایر  به  نسبت  محدودتري  رنگی  تنوع 

حاشیهمدهدرآ در  تصاویر  این  ازارهاند.  مقرنسهاي  و  ها،  ها 
هاي اسلیمی و ختایی نقش بسته ها در قالب فرمحتی سقف

پیچیده که بهگاه.  اندشده صورت  ی داراي تزئینات ساده تا 
اند. همچنین در بعضی تصاویر، نقش  گردان، متوازي و متقارن
به پرندگان  و  ساده  حیوانات  است    شده  کاررفتهبهصورت 

.(Pashapoor, 2014) 11(جدول.( 

 

 هاي تبریز و توکات (نگارندگان) . دیوارنگاري، نقوش گیاهی در خانه9جدول 

 & Sertyüz)هاي توکاتدیوارنگاري نقوش گیاهی در خانه
Şahin,2018) 

هاي خانهدیوارنگاري نقوش گیاهی در  
 نگارندگان و  (Madhooshian nejad et al,2017,p.45)تبریز

 
 

 

هاي  هاي توکات نیز نقوش گیاهی مانند نقوش گیاهی خانهدر خانه
باشد. از خصوصیات این  هاي اروپایی میتبریز متاثر از سبک
ترین  هاي پر از گل از جمله گل الله که از معروفنقوش،ترسیم گلدان

 نقوش هنر عثمانی است. 
 
 

هاي تبریز به تقلید از سبک اروپایی و نگارگري ایرانی نقوش گیاهی در خانه 
ها و درون ها، باالي کتیبه براي تحریک احساسات و حس زیباشناسی در ازاره 

هاي پر از ترسیم گلدان   اند. از خصوصیات این نقوش،شده ها ترسیم  بندي قاب 
گل  گل گل  همچنین  و  و برگ  زنبق  رز،  جمله؛گل  از  فرنگی  و  ایرانی  هاي 

از رنگ  استفاده  براي زمینه کار و رنگ صدبرگ،  تیره  هاي تند الجوردي و 
 نارنجی و قرمز براي نقوش. 

 

 
 
 
 
 

 Canikli ۀ خان

قاب کمد،روي  سطح  چوبی  خان  هاي  اصلی،   Madimagin ۀ  اتاق 
 

 ها طنبی، خانه بهنام باالي شومینه و ازاره  ها طنبی خانه حریري درون قطاربندي طاقچه 

باالي شومینه طنبی،   کتیبه 
 خانه سلماسی

خانه ازاره طنبی،  هاي 
 نیکدل 

 Latif ogluباالي دیوار اتاق اصلی، خانه
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نقوش  (Bemanian et al., 2011).یافتند سطح گسترش می
هاي  هاي خانهنگاريترین نقوش در دیوارانتزاعی از جمله مهم

ها و گیاهان  عثمانی است. این نقوش با الهام از گلقاجار و  
  اند و یکی از بارزترین ویژگی طبیعی به تصویر کشیده شده

ایرانی البه  - هنر  در  که  است  دیگر  اسالمی  تصاویر  الي 
رنگ یا با  صورت تک کنند. این تصاویر اغلب بهخودنمایی می

تصویر   به  نقوش  سایر  به  نسبت  محدودتري  رنگی  تنوع 

حاشیهمدهدرآ در  تصاویر  این  ازارهاند.  مقرنسهاي  و  ها،  ها 
هاي اسلیمی و ختایی نقش بسته ها در قالب فرمحتی سقف

پیچیده که بهگاه.  اندشده صورت  ی داراي تزئینات ساده تا 
اند. همچنین در بعضی تصاویر، نقش  گردان، متوازي و متقارن
به پرندگان  و  ساده  حیوانات  است    شده  کاررفتهبهصورت 

.(Pashapoor, 2014) 11(جدول.( 

 

 هاي تبریز و توکات (نگارندگان) . دیوارنگاري، نقوش گیاهی در خانه9جدول 

 & Sertyüz)هاي توکاتدیوارنگاري نقوش گیاهی در خانه
Şahin,2018) 

هاي خانهدیوارنگاري نقوش گیاهی در  
 نگارندگان و  (Madhooshian nejad et al,2017,p.45)تبریز

 
 

 

هاي  هاي توکات نیز نقوش گیاهی مانند نقوش گیاهی خانهدر خانه
باشد. از خصوصیات این  هاي اروپایی میتبریز متاثر از سبک
ترین  هاي پر از گل از جمله گل الله که از معروفنقوش،ترسیم گلدان

 نقوش هنر عثمانی است. 
 
 

هاي تبریز به تقلید از سبک اروپایی و نگارگري ایرانی نقوش گیاهی در خانه 
ها و درون ها، باالي کتیبه براي تحریک احساسات و حس زیباشناسی در ازاره 

هاي پر از ترسیم گلدان   اند. از خصوصیات این نقوش،شده ها ترسیم  بندي قاب 
گل  گل گل  همچنین  و  و برگ  زنبق  رز،  جمله؛گل  از  فرنگی  و  ایرانی  هاي 

از رنگ  استفاده  براي زمینه کار و رنگ صدبرگ،  تیره  هاي تند الجوردي و 
 نارنجی و قرمز براي نقوش. 

 

 
 
 
 
 

 Canikli ۀ خان

قاب کمد،روي  سطح  چوبی  خان  هاي  اصلی،   Madimagin ۀ  اتاق 
 

 ها طنبی، خانه بهنام باالي شومینه و ازاره  ها طنبی خانه حریري درون قطاربندي طاقچه 

باالي شومینه طنبی،   کتیبه 
 خانه سلماسی

خانه ازاره طنبی،  هاي 
 نیکدل 

 Latif ogluباالي دیوار اتاق اصلی، خانه
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 (نگارندگان) هاي تبریز و توکات و مرغ در خانه. دیوارنگاري نقوش گل  10جدول 

دیوارنگاري نقوش گل و مرغ در  
 هاي توکات خانه

 هاي تبریز و نگارندگاندیوارنگاري نقوش گل و مرغ در خانه
(Barqi,2011) 

- 

 

هاي دیواري گونه تصویرسازي در نقاشیاین
 شود.توکات دیده نمیهاي شهر خانه

ها،  از طبیعت همچون؛ گل هاي نگارگري ایرانی است.  این نقوش، با الهامگل و مرغ نام یکی از سبک
اند. در تمام تصاویر پرندگان بصورت  درختان و انواع پرندگان مانند بلیل و طاووس به تصویر کشیده شده

 اند وس در کنار هم و یا در روبروي هم بکار رفتهتک مرغ بکار نرفته بلکه در برخی آثار مرغ و یا طااو
 

 
 (نگارندگان)  توکات  و زیتبر يهادر خانه ینقوش انتزاع يوارنگاری د .11 جدول

 هاي توکاتدیوارنگاري نقوش انتزاعی در خانه
(Saka Akin & Hanaglu, 2017) 

 هاي تبریز دیوارنگاري نقوش انتزاعی در خانه
 (نگارندگان) 

  

هاي  هاي تبریز نقوش انتزاعی با حرکتمانند خانههاي توکات نیز در خانه
هاي ختایی در سقف و روي قاب چوبی  وار و پویاي اسلیمی و گلدایره

 اند. هاي نارنجی و زرد به تصویر کشیده شدهکمد در پس زمینه
 

گرا در  این نقوش که بیشتر بصورت انتزاعی و تجریدي هستند تا واقع
هاي اسلیمی و  آبی، نارنجی و سبز با نقشهاي اي به رنگپس زمینه

هاي  دهند که گل و برگهاي طال اسکلت اصلی را تشکیل میروکش
 شوند.هاي اسلیمی ترسیم میالي نقشختایی البه

 

 

 

 قسمت باالي شومینه طنبی، خانه بهنام  درون طاقچه طنبی، خانه حریري 

حاشیه شومینه، خانه  
ازاره نیکدل و  طاقچه  خانه    درون  طنبی، 

  

 باالي شومینه اتاق طنبی، خانه بهنام  باالي طاقچه طنبی، خانه حریري 

اتاق   قاب چوبی کمد، روي 
 Canikliاصلی، خانه 

 سقف اتاق اصلی، خانه
Madimagin celalin  

 

 

 بحث 

در این پژوهش به این مسئله پرداخته شد که وضعیت  
م و پیشرفت غرب، در  18- 19ساختاري و تحوالت در قرن  

ماندگی  کشورهاي شرقی و اسالمی که در نوعی ضعف و عقب
می سر  تحوالت  به  این  گردید.  تحوالتی  ایجاد  باعث  بردند، 

یی در همه ساختار جامعه دو کشور هاباعث ایجاد دگرگونی
ویژه در حوزة همسایه و اسالمی ایران و امپراطوري عثمانی به

که   کشوري  دو  شد.  استعماري، هنري  توسعه  پی  در 
آن  از  شکست  و  اتریش  و  روسیه  باعث  کشورهاي  ها، 

در مدار تحوالت سیاسی و اجتماعی و... را در پی   قرارگرفتن
گونهداشت.   تجربه   همان  نوسازي  در  که  را  مشترکی  هاي 

بر   رگذار یتأثعرصۀ سیاسی براي دو کشور پدید آورد، عاملی 

تطابق  جریان و  نزدیکی  با  شد.  نیز  دیوارنگاري  هنري  هاي 
زمانی میان تحوالت در ایران و امپراطوري عثمانی و دو شهر  

نزدیکی با مرزهاي دنیاي غرب که از    علتبه تبریز و توکات  
هاي  توان تجربهغییرات بودند، میپیشگامان روند نوسازي و ت

مشترك هنر دیوارنگاري را مطالعه و بررسی کرد. دور از ذهن  
ها  نیست که عالوه بر اشتراکات، تمایزهایی نیز در دیوارنگاري

خود،  سنتی کشور  هنر  به  مستقیم  بستگی  که  دارد  وجود 
اقتصادي   و وضعیت  اعتقادات  فرهنگ،  وضعیت جغرافیایی، 

هاي دو شهر  هاي خانه، دیوارنگاري12جدول  داشته است. در  
تبریز و توکات را در چهار دسته؛ تکنیک اجرا، موضوع، مکان 

 مقایسه و بررسی کرد.   توانیمقرارگیري، رنگ و اندازه 
 

 هاي قاجاري تبریز و عثمانی توکات (نگارندگان).ازه در خانه تحلیل نقوش بر اساس تکنیک اجرا، موضوع، محل قرارگیري و رنگ و اند. 12جدول 

 هاي عثمانی توکاتخانه هاي قاجاري تبریزخانه دیوارنگاري  ویژگی

 تکنیک اجرا 

جاي آبرنگ که امکان نمایش روغن به رواج تکنیک رنگ - 
ساخت. در این روش دیگر شیوة پردازي را فراهم می حجم 

 مینیاتوري قبلی جوابگو نبود اجرایی ظریف و  
(Khalili, 2005). 

نمایی،  نمایی، ژرفهاي برجستهاستفاده از عناصر و روش -
 بندي.پردازي و قابپرسپکتیو، سایه

 گذاشتن نقوش.  گرایی هنر غربی در به نمایشتأثیر واقع -
ناتورالیستی و رئالیستی ارائه نشده؛    کامالًصورت نقوش به-

شناسی آرمانی آن زمان بوده است  صورت حکم زیباییبلکه به
(Ebrahimi naghani, 2007) . 

 وروغن رنگرواج تکنیک -
کاري بر سطح چوب و گچ اجرا  روش قلم نقوش به -

 شده است. 
تر بر سطح چوب اجرا شده است. چوب  نقوش بیش-

 اي برخوردار است. جایگاه ویژهدر معماري عثمانی از 
نمایی،  هاي برجستهاستفاده از عناصر و روش-

 بندي.پردازي و قابنمایی، پرسپکتیو، سایهژرف
هنرمند عثمانی در رعایت اصول هنر غربی و -

 پرسپکتیو تبحر زیادتري دارد.

 موضوع 
نقوش  

انسانی و  
 حیوانی 

  ،یینماکرهیپ مانند؛ ییاروپا هنر موضوعات  از  دیتقل-
 .گل  رپُ يهاگلدان ،يمعمار ،)يسازمنظره(ییگراعتیطب

 .است ي بندبیترک ی اصل رکن و  یاصل موضوع یانسان  کرهیپ-
  چشم  به شدت به دوره نی ا در  گذشته برخالف   يمحورانسان-

 .خوردیم
  ریتصو  به ینی تزئ  روش  به و دارد  یتصنع حالت  انسان-

  بر انسان  میستر (Zolnoorian, 2009). است درآمده
  تخت  صورت به اکثراً و قاجار   ةدور باشناسانهیز  قواعد اساس 

 . اندشده دهیکش ریتصو  به
  را کادر  از  يادیز  بخش  کادر، ری تصو در ها کرهیپ تیحاکم -

 . اندکرده اشغال 

ممنوعیت تصویر زن در   علتبههاي عثمانی  در خانه-
دهندة اسالم، با محدودیت روبرو است که نشان

خانه  جایگاه فکري، مذهبی و فرهنگی صاحب
 باشد.می

هاي عثمانی تعداد آیات قرانی، در داخل  در خانه-
بندي نقوش اسلیمی در ارتفاع باال، مرز سقف و  قاب

. این خطوط  خوردیمگوشه دیوارها زیادتر به چشم 
تري نسبت به هنر خطاطی ایرانی به  نازلباکیفیت  

 اند.تصویر کشیده شده
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م و پیشرفت غرب، در  18- 19ساختاري و تحوالت در قرن  

ماندگی  کشورهاي شرقی و اسالمی که در نوعی ضعف و عقب
می سر  تحوالت  به  این  گردید.  تحوالتی  ایجاد  باعث  بردند، 

یی در همه ساختار جامعه دو کشور هاباعث ایجاد دگرگونی
ویژه در حوزة همسایه و اسالمی ایران و امپراطوري عثمانی به

که   کشوري  دو  شد.  استعماري، هنري  توسعه  پی  در 
آن  از  شکست  و  اتریش  و  روسیه  باعث  کشورهاي  ها، 

در مدار تحوالت سیاسی و اجتماعی و... را در پی   قرارگرفتن
گونهداشت.   تجربه   همان  نوسازي  در  که  را  مشترکی  هاي 

بر   رگذار یتأثعرصۀ سیاسی براي دو کشور پدید آورد، عاملی 

تطابق  جریان و  نزدیکی  با  شد.  نیز  دیوارنگاري  هنري  هاي 
زمانی میان تحوالت در ایران و امپراطوري عثمانی و دو شهر  

نزدیکی با مرزهاي دنیاي غرب که از    علتبه تبریز و توکات  
هاي  توان تجربهغییرات بودند، میپیشگامان روند نوسازي و ت

مشترك هنر دیوارنگاري را مطالعه و بررسی کرد. دور از ذهن  
ها  نیست که عالوه بر اشتراکات، تمایزهایی نیز در دیوارنگاري

خود،  سنتی کشور  هنر  به  مستقیم  بستگی  که  دارد  وجود 
اقتصادي   و وضعیت  اعتقادات  فرهنگ،  وضعیت جغرافیایی، 

هاي دو شهر  هاي خانه، دیوارنگاري12جدول  داشته است. در  
تبریز و توکات را در چهار دسته؛ تکنیک اجرا، موضوع، مکان 

 مقایسه و بررسی کرد.   توانیمقرارگیري، رنگ و اندازه 
 

 هاي قاجاري تبریز و عثمانی توکات (نگارندگان).ازه در خانه تحلیل نقوش بر اساس تکنیک اجرا، موضوع، محل قرارگیري و رنگ و اند. 12جدول 

 هاي عثمانی توکاتخانه هاي قاجاري تبریزخانه دیوارنگاري  ویژگی

 تکنیک اجرا 

جاي آبرنگ که امکان نمایش روغن به رواج تکنیک رنگ - 
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شناسی آرمانی آن زمان بوده است  صورت حکم زیباییبلکه به
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کاري بر سطح چوب و گچ اجرا  روش قلم نقوش به -
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  چشم  به شدت به دوره نی ا در  گذشته برخالف   يمحورانسان-

 .خوردیم
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دهندة اسالم، با محدودیت روبرو است که نشان

خانه  جایگاه فکري، مذهبی و فرهنگی صاحب
 باشد.می
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 اند.تصویر کشیده شده
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 هاي عثمانی توکاتخانه هاي قاجاري تبریزخانه دیوارنگاري  ویژگی
  دارند یاشراف و یشی نما جنبه  هاکرهیپ اطراف  لوازم  و ابزارها -

 .است اروپا  از  د یتقل که
  قدرت  شی نما يبرا  تنبهتن ة مبارز و  شکار از ییها صحنه -

 ي.قاجار شاهزادگان 
 . است ي فرانسو  ۀالبس  از  گرفتهالهام  زنانه  ۀالبس-

 

نقوش  
معماري و  

 طبیعت

هاي  تر و در درون قابتعداد مناظر طبیعی و معماري بیش -
از هنر غربی است، به تصویر   متأثرشکل که کوچک و بیضی

 اند. کشیده شده
 قایق. تصویرکشیدن بناها و تجهیزات مدرن غربی مانند به -

ي مناظر ضعیف کار شده؛ اما  زیآمرنگتصویرپردازي و  -
 و به شیوة ایرانی است.  پررنگرنگ نقوش و عناصر معماري 

 
 

نمایش کشتی و تجهیزات مدرن، از قرن نوزدهم به   -
هاي توکات اضافه  فهرست آثار نقاشی دیواري خانه

 ة نیروي دریایی عثمانیان است. دهندنشانشد که  
ز دورنماهاي شهرها و بناهاي عثمانی  تصاویري ا -

شود.  مانند استانبول و مسجد ایاصوفیه مشاهده می
ها با مضمون شهر و بناهاي  هدف از این نقاشی

استانبول به معناي تحسین و اشتیاق فرهنگ اروپایی  
 ). Demirarsalan, 2016بوده است (

نقوش  
 تزئینی

ی گل  گاهها در نقوش گیاهی؛ گل سرخ، گل زنبق و گل-
 گرا.صورت طبیعتصدتومانی به

 هاي نگارگري ایرانی است. و مرغ یکی از سبک گل -
هاي سنتی اسلیمی و ختایی تشکیل نقوش تزئینی از شکل -

ي  هاگلدستهها به ها، ترنجهاي لچکاند که در حاشیهشده
کنند  نده تغییر پیدا میهاي ریز تکرارشو سرخ، محمدي و گل

.(Aghdashloo, 2009) 
با اینکه این نقوش تلفیقی از هنر غربی و اصول و قواعد   -

نقاشی ایرانی است؛ ولی هنرمند تالش زیادي براي مشابهت  
 هاي غربی نکرده است. ها با نمونهآن

 ها است.نقوش گیاهی عمدة موضوع دیوارنگاري -
سرخ، الله، میخک،  ها در نقوش گیاهی، گل  گل -

هاي به سبک  ، با ترنجگلدستهصورت سنبل به
 باروك. 

صورت گل الله، این دوره به  علت عمده نقوش بهبه -
 .Eyice, 1981)(دوره الله معروف است  

 تر نقوش .گراکیفیت اجراي بهتر و واقع -

 مکان قرارگیري 
طاقچه و  ها، باالي کتیبه شومینه، تر نقوش در ازارهبیش -

 سقف قرار دارند. 
تر نقوش از قسمت باالي عنصر نشستن  بیش -

 (مبل) در دیوارها شروع شده و تا سقف ادامه دارد. 

 رنگ و اندازه 

هاي قبل محدودتر و  ها نسبت به دورهتنوع رنگ-
 هاي قرمز حاکم است. مایهرنگ

هاي کوچک و در  هاي قاجاري در اندازهنقوش در خانه -
 بندي قرار گرفتند. قطاربندي و قابدرون 

 هاي مختلف.تنوع رنگی زیادتر و اندازه -

 هاي حاکم قرمز، نارنجی، زرد و سبز.رنگ -
تري اشغال  هاي عثمانی، فضاهاي بیشتصاویر خانه-

 اند.کرده
 

توکات  هاي قاجاري تبریز و عثمانی  هاي خانهدیوارنگاري
دسته؛   نه  رزم    -1در  و  شکار  بزمی    -2مناظر    - 3مجالس 
بال آیه  -4دار  فرشتگان  و  مذهبی  روایت  مناظر    -5هاي 

  - 8نقوش گیاهی    -7جان  طبیعت بی  -6طبیعی و معماري  
ی است. اکثر بررسقابلنقوش انتزاعی،    -9  و مرغ  گلنقوش  

دیوارنگاري تاالرتزئینات  در  خانه  اصلی  قسمت  در  و    ها ها 

اند. با توجه به مطالب  هاي اصلی به تصویر کشیده شدهاتاق 
هاي قاجاري تبریز و عثمانی  هاي خانهارائه شده دیوارنگاري
باشند که در  هاي مشترك و متمایز میتوکات داراي ویژگی

 اشاره خواهد شد.  هایژگیوادامه به این 
توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي مشترك میاز ویژگی

در    -1 اروپایی  هنر  با  عثمانی  و  قاجاري  هنرهاي  تلفیق 

 

 

 دارابودنهنرمند با   گر ی د  عبارت به ها مشهود است. دیوارنگاري 
بهره پیش  و  خود  کشور  نگارگري  و  نقاشی  از زمینۀ  گیري 

اند و متناسب با هاي هنري اروپایی آثار را پدید آورده ویژگی 
تبحر هنرمند عدم   - 2خانه بوده است.  باورهاي زمانه و صاحب 

منظره  دورنماها،  بازنمایی  در  عثمانی  و  و پردازي ایرانی  ها 
نگاري که در هنر نقاشی و دیوارنگاري ایرانی و عثمانی طبیعت 

سدة   از  نداشته   18قبل  جایگاهی  چشم به   کامالً است؛    م 
گرایانه خورد. در استفاده و اجراي قواعد و اصول نقاشی واقع می 

طبیعت  بعد گرایانه  و  پرسپکتیو،  اصول  سایه  مانند  و نمایی، 
توانایی و درك صحیح بندي، عدم روشن، بازنمایی نور و ترکیب 

هاي گرم، نقوش اغلب در رنگ   - 3نمایان است.   کامًالهنرمند 
نقوش گیاهی  -4اند. قرمز، نارنجی و اخرایی به تصویر درآمده 

منظره  دیوارنگاري پردازي و  در  عثم ها  و  قاجاري  انی هاي 
داده  اختصاص  خود  به  را  تصاویر  و  کاربرد   -5اند.  بیشترین 

کنار گل گل  در  فرنگی  و هاي  زنبق)  (گل  ایرانی  نقوش  و  ها 
شده  کشیده  تصویر  به  الله)  (گل  دو   -6اند.  عثمانی  هر  در 

 و  رنگهاي قاجاري و عثمانی از تکنیک  هاي خانه دیوارنگاري 
 پایی استفاده شده است. هاي ارو از سبک   ر ی تأث تقلید و  به   روغن 

دیوارنگاريتفاوت مابین  موجود  خانههاي  هاي  هاي 
است:   قرار  بدین  نیز  عثمانی  و  و    -1قاجاري  دیوارنگاري 

خانهتصویرسازي  در  قطعها  در  تبریز  قاجاري  و  هاي  ها 
ازاره بنديقاب در  کوچک  مقرنسهاي  قطاربندي  و  ها،  ها 

کتیبهحاشیه  گرفتههاي  جاي  دیوارنگاريها  ولی  در  اند؛  ها 
هاي باالي  تر در قسمتهاي بزرگهاي عثمانی در اندازهخانه

تصاویري با مضامین شکار و    - 2اند.  تصویر درآمدهدیوارها به
و مرغ تنها  دار و نقوش گل رزم، مجالس بزمی، فرشتگان بال

خانه شدهدر  ترسیم  تبریز  قاجار    گر یدعبارتبهاند  هاي 
بیشدیوارنگاري موضوعی  تنوع  قاجاري  به هاي  نسبت  تر 
هاي  محوري در خانهانسان  - 3هاي عثمانی دارند.  دیوارنگاري

دیوارنگاري برخالف  تبریز  خانهقاجاري  عثمانی  هاي  هاي 
توکات که با منع و محدودیت انسان نگاري مواجه هستند به  

ها  تصاویر انسانی از شیوه  دنیرکشیتصوبه. در  خوردیم  چشم
آرایشهاسبک  و و  لباس  و  اروپایی  ولی  ي  اروپایی  هاي 

قاجاري هستند.    کامالً ها  چهره  و  رنگ  - 4ایرانی  و  تنوع  ها 
هاي  هاي قاجاري تبریز نسبت به خانهکیفیت نقوش در خانه

 اند.تري اجرا شدهعثمانی توکات با مهارت بیش
 

 ي ر ی گ جه ی نت 

کشورهاي  در  صنعتی  انقالب  پی  در  هیجدهم،  قرن  در 
باعث  که  گرفت  صورت  بنیادین  تحوالتی  و  تغییرات  غربی 
تغییرات  از  دنیاي جدیدي  به  به تکنولوژي و ورود  دستیابی 
شد. متعاقب این تغییرات، کشورهاي شرقی شروع به افزایش 

ی با غرب همان ن ی ا خواستار تقلید و  ن ی همچن ارتباط با غرب و  
ترکیه در دوره ک  و  ایران  اواخر ردند. کشورهاي  و  قاجار  هاي 

عقب  سبب  به  پیشرفت عثمانی،  از  حیرت  و  هاي ماندگی 
غربیان، با فرستادن دانشجو و نمایندگان به کشورهاي اروپایی 
نشان  را  پیشرفت  در  سعی  و  اروپا  از  اقتباس  به  خود  عالقۀ 

روع به تغییر کم ساختار سنتی جامعه ش ، کم سو دادند. از این 
تغییرات  این  آوردند.  ارمغان  به  را  تغییراتی  ارتباطات  و  کرد 

ها مانند؛ اجتماع، ابتدا در حوزة نظامی و سپس در دیگر حوزه 
که  گردید  موجب  و  شد  بازنمایی  هنر  و  فرهنگ  سیاست، 

 تغییراتی در هنر و هنر نقاشی قاجاري و عثمانی پدید آید.
ري تبریز و عثمانی توکات  هاي قاجاهاي خانهدیوارنگاري

موردمطالعه در این پژوهش، یکی از اسناد تصویري هستند 
دهندة تحوالت و تغییرات در سطح  بازگو و نشان  وضوحبهکه  

باشند. در دورة قاجار و  جامعه و هنر قاجاري و عثمانی می
تأثیر هنر اروپایی قرار گرفتند  تدریج تحتعثمانی، نقوش به

آن منتج به ایجاد سبکی تلفیقی از معیارهاي    موجباتکه به  
به   نقوش  بنابراین  گردید؛  سنتی  و  غربی  نقاشی  هنر 

طبیعت سمت  و  وسوي  انتزاعی  هنر  از  شدن  دور  پردازي، 
گرایانه پیش رفت. عالوه بر افزایش موضوعات متنوع در  واقع

پردازي در مضامین  نقوش شخصیت   عمدتاً ها که  دیوارنگاري
اند. تغییراتی در ماهیت  اسازي طرح گردیدهمختلف و دورنم

ها، حضور وسایل و تجهیزات مدرن)  تصویر (پوشش شخصیت 
سایه بعدنمایی،  و  (پرسپکتیو  قواعد  و  اصول  روشن،  و 

  ، تسلط بر قواعد بندي) در تصاویر صورت گرفت که عدمقاب
 شود.  ها دیده میدر نمونه  وضوحبه
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اند. تغییراتی در ماهیت  اسازي طرح گردیدهمختلف و دورنم
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هاي قاجاري تبریز مطالعه و مقایسه تصویري نقوش خانه
و عثمانی توکات و بررسی مضامین و خصوصیات این تصاویر،  

تمایز    علت  بهبیانگر تمایز و تشابهاتی با یکدیگر هستند که  
اند. در این  آمده  وجود  بهدر مختصات مکانی تبریز و توکات  

هنر غربی موجب تشابهاتی در مضامین    ریتأثتصاویر اگرچه  
تکنیک برخی  از  استفاده  نیز و  تمایزات  اما  است؛  شده  ها 

متفاوت بودن دو حوزة هنري وجود دارد. عمده تمایز    لیدلبه
خانه خانهدر  در  رنگ  و  نقوش  بودن  متنوع  قاجار  ها  هاي 

خانه به  متنوع نسبت  زمینه  است.  توکات  ها  مایهنقش  هاي 
می باشد.  قاجاري،  ایرانی  سنتی  نقاشی  هنر  در  ریشه  تواند 

بنا    نیهمچن و  نقوش  تبریز  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  بر 
ها  ها، اگرچه با التقاط شیوهاند که در آنآمده  وجود  بهتوکات  

پذیري  و عناصر هنر غرب مواجه هستیم؛ اما شدت این الهام
بیش عثمانی  دورة  توکات  در  غرب  هنر  حدي  از  تا  و  تر 

بوده  متفاوت از شهر تبریز    به تواند  است. این موضوع میتر 
و   لیدل غرب  به  نزدیکی  و  اروپا  با  عثمانیان  زیاد    ارتباط 

چنین پایبندي قاجاریان به اصول نقاشی ایران باشد. نکتۀ هم
آن  اجراي  کیفیت  نوع  نقاشیدیگر؛  است.  دیواري ها  هاي 

دلیل توجه به اصول نگارگري غنی  قاجاري از نوع کیفیت به
دوره در  خیلی  ایران  قبل،  نقاشی  ترتیفیباکهاي  هاي  از 

 . هاي توکات استدیواري خانه 
 

 ي سپاسگزار 

که با   آذر  امیري  عرفان  مهندس  از  تشکر  و  تقدیر 
 .اند راهنمایی مقاله را برعهده داشته

 

 منابع مالی 

 .وجود ندارد 
 

 تعارض منافع 

 . گونه تعارضی در منابع وجود نداردبین نویسندگان هیچ
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